ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 52/2563
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
บริ ษทั ต่างประเทศที่ออกและเสนอขายหุน้
(ฉบับที่ 3)
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 คณะกรรมการกากับตลาดทุน
ออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2558
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบริ ษทั ต่างประเทศที่ออกและเสนอขายหุ้น ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
“ข้อ 17 ในการจัดทาการวิเคราะห์และคาอธิ บายระหว่างกาลของฝ่ ายจัดการ
(Interim Management Discussion and Analysis) ของบริ ษทั ต่างประเทศตามข้อ 15 ต้องมีรายละเอียด
ตามรายการที่กาหนดสาหรับการวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการที่อยูใ่ นแบบ 56-1 One Report
ท้ายประกาศว่าด้วยการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน และรายละเอียดเพิ่มเติม
อย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) ความคืบหน้าของการแก้ไขการดาเนินงานหรื อฐานะการเงิน
(2) ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
(3) รายการระหว่างกันตามที่กาหนดในแบบ 56-1 One Report ท้ายประกาศว่าด้วย
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 18 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2558
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบริ ษทั ต่างประเทศที่ออกและเสนอขายหุ้น ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
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“ข้อ 18 รายงานประจาปี ของบริ ษทั ต่างประเทศต้องมีขอ้ มูลดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีเป็ นบริ ษทั ต่างประเทศที่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ต้องมีขอ้ มูลตามแบบ 56-1 One Report ท้ายประกาศว่าด้วยการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน และรายการข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อ 19(2)
(2) ในกรณี เป็ นบริ ษทั ต่างประเทศที่มีการเพิกถอนหุน้ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและไม่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ ต้องมีขอ้ มูลตามที่บริ ษทั ต่างประเทศมีหน้าที่ส่งต่อผูถ้ ือหุ ้นตามที่กฎหมายจัดตั้งบริ ษทั
ต่างประเทศนั้นกาหนด เว้นแต่สานักงานจะกาหนดเป็ นประการอื่น”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2558
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบริ ษทั ต่างประเทศที่ออกและเสนอขายหุ้น ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
“ข้อ 19 แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ของบริ ษทั ต่างประเทศต้องมีขอ้ มูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ข้อมูลตามแบบ 56-1 One Report ท้ายประกาศว่าด้วยการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
(2) ข้อมูลที่กาหนดให้เปิ ดเผยเพิ่มเติมเนื่องจากลักษณะเฉพาะของบริ ษทั ต่างประเทศ
หรื อมีขอ้ เท็จจริ งที่เกี่ยวข้องซึ่งมีลกั ษณะเป็ นการเฉพาะตามข้อ 32”
ข้อ 4 ให้เพิม่ ความต่อไปนี้ เป็ นข้อ 19/1 ในส่วนที่ 5 การจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี ของหมวด 2 การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานตามหลักเกณฑ์
ของไทย แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2558 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ต่างประเทศ
ที่ออกและเสนอขายหุน้ ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558
“
ข้อ 19/1 ในกรณี ที่บริ ษทั ต่างประเทศมีหน้าที่ย่ืนแบบ 56-1 One Report
หากแบบดังกล่าวกาหนดให้บริ ษทั สามารถเปิ ดเผยข้อมูลใดบนเว็บไซต์ของบริ ษทั แทนการเปิ ดเผย
ในแบบได้ ให้บริ ษทั ที่เลือกเปิ ดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ดาเนินการให้แบบ 56-1 One Report มีจุดเชื่อมโยง
โดยตรงไปยังข้อมูลที่เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริ ษทั นั้น และในกรณีที่ขอ้ มูลที่เปิ ดเผยบนเว็บไซต์
ดังกล่าวเป็ นข้อมูลในส่วนเอกสารแนบท้ายแบบ 56-1 One Report ห้ามมิให้บริ ษทั เปลี่ยนแปลง
หรื อแก้ไขข้อมูลที่เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ตลอดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ที่ยนื่ แบบ 56-1 One Report ด้วย
บริ ษทั ต่างประเทศที่มีการเปิ ดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ตามวรรคหนึ่ง
ต้องจัดให้มีขอ้ ความดังต่อไปนี้อยูใ่ นแบบ 56-1 One Report
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“ในกรณีที่แบบ 56-1 One Report ฉบับนี้ อา้ งอิงข้อมูลที่เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
ให้ถือว่าข้อมูลที่เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้
โดยคณะกรรมการบริ ษทั รับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อา้ งอิงนั้นเช่นเดียวกับ
การนาข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้””
ข้อ 5 ให้ยกเลิกตารางประเภทและระยะเวลาส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ต่างประเทศที่มีหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของไทย ที่ ทจ. 17/2558
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูล เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบริ ษทั ต่างประเทศที่ออกและเสนอขายหุน้ ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 และให้ใช้ตารางประเภท
และระยะเวลาส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ต่างประเทศที่มีหน้าที่
เปิ ดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของไทยท้ายประกาศนี้แทน
ข้อ 6 ให้บริ ษทั ต่างประเทศที่มีหน้าที่ส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี หรื อรายงาน
ประจาปี ตามแบบ 56-1 One Report สามารถจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี หรื อรายงานประจาปี
ตามหลักเกณฑ์และแบบที่ถกู ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 55/2563
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 18 สิ งหาคม พ.ศ. 2563 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้ นสุ ดก่อนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ได้
ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 สิ งหาคม พ.ศ. 2563
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