
 

 

ตารางประเภทและระยะเวลาสงรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 

การจัดทำและสงรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามขอ 9 ของประกาศนี้ ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑดังนี้ 

1.  บริษัทไทยที่มีหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (บริษัท listed)   

ไมวาเสนอขายหลักทรัพยประเภทใด 

     1.1 กรณีปกติ 

ประเภทรายงาน ระยะเวลาและเงื่อนไขการสงรายงาน 

1. งบการเงิน กรณีทั่วไป 

- งบการเงินไตรมาส 1 ไตรมาส 2* และไตรมาส 3 ฉบับสอบทาน 

ภายใน 45 วันนับแตวันสุดทายของแตละไตรมาสดังกลาว 

- งบการเงินประจำรอบปบัญชี ฉบับตรวจสอบภายใน 2 เดือน 

นับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญช ี

กรณีสงงบการเงินไตรมาส 4 ฉบับสอบทาน กอนสงงบการเงิน

ประจำรอบปบัญชี ฉบับตรวจสอบ 

-  งบการเงินไตรมาส 1 ไตรมาส 2* ไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ฉบับสอบทาน

ภายใน 45 วันนับแตวนัสุดทายของแตละไตรมาสดังกลาว 

-  งบการเงินประจำรอบปบัญชี ฉบับตรวจสอบภายใน 3 เดือน 

นับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 

หมายเหตุ: *เลือกสงงบการเงินไตรมาส 2 หรืองบการเงินประจำ

งวด 6 เดือน ที่ผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีก็ได  

หากเลือกสงงบการเงินประจำงวด 6 เดือน ใหสงงบการเงินดังกลาว

ภายใน 2 เดือนนับแตวันสุดทายของรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

ของปบัญชี  

2. แบบแสดงรายการขอมูลประจำปและรายงาน

ประจำป  

- ขอมูลตามแบบ 56-1 One Report   

ทั้งนี้ หากมีการออกหลักทรัพยอื่น ตองมีขอมูล

ตามแบบสำหรับหลักทรัพยนั้นดวย 

 

 

ภายใน 3 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบญัช ี
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1.2  กรณีบริษัทถูกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย SP เนื่องจากมีปญหาฐานะการเงิน 

หรืออยูในกระบวนการฟนฟูกิจการตามกฎหมายวาดวยลมละลาย หรือบริษัทอยูในกลุม NPG ตามขอ 26  

ของประกาศนี้  

ประเภทรายงาน ระยะเวลาและเงื่อนไขการสงรายงาน 

1. รายงานทางการเง ินสำหรับรอบระยะเวลา  

6 เดือนแรกของปบัญชี และการวิเคราะหและ                

คำอธิบายระหวางกาลของฝายจัดการ (Interim 

Management Discussion and Analysis) 

ภายใน 45 วันนับแตวันสุดทายของรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 

ของปบัญช ี

2. งบการเงินประจำรอบปบัญชีฉบับตรวจสอบ ภายใน 3 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญช ี

3. แบบแสดงรายการขอมูลประจำปและรายงาน

ประจำป 

- ขอมูลตามแบบ 56-1 One Report   

ทั้งนี้ หากมีการออกหลักทรัพยอื่น ตองมีขอมูล

ตามแบบสำหรับหลักทรัพยนั้นดวย 

 

 

ภายใน 3 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญช ี

 

 

1.3  กรณีบริษัทตามขอ 1.1 และ 1.2 ไดรับอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ตอประชาชนเปนการทั่วไป 

(public offering) หรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ หรือผูลงทุนรายใหญใหจัดทำรายงานตอไปนี้เพ่ิมเติมดวย  

ประเภทรายงาน ระยะเวลาและเงื่อนไขการสงรายงาน 

1. รายงานอัตราสวนที่มีนัยสำคัญทางการเงิน

รายป (key financial ratio)  

ภายในระยะเวลาเดียวกับที่สงงบการเงินประจำรอบปบัญช ี

2.  บริษัทไทยที่ไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนตอประชาชนเปนการทั่วไป (public offering) ซึ่งอยูระหวาง

ดำเนินการนำหุนเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ใหเปนไปตามตารางที่กำหนดใน 1.1  ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับรายงานประจำป ใหมีหนาที่เมื่อบริษัทมีการเสนอ

ขายหุนตอประชาชนแลว  นอกจากนี้ หากบริษัทไดรับอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ตอประชาชนเปนการ

ทั่วไป หรือตอผูลงทุนรายใหญพิเศษ หรือตอผูลงทุนรายใหญ ใหเปนไปตามตารางที่กำหนดใน 1.3 ดวย 

3.  บริษัทไทยที่ไมมีหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (บริษัท non-listed)  

     3.1  กรณีมีการเสนอขายหุ นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที ่จะซื ้อหุ น และไมมีหนาที ่เนื ่องจากการเสนอขาย 

ตราสารหนี้หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธตาม 3.2.1 3.2.2 3.2.3 หรือ 3.2.4 

ประเภทรายงาน ระยะเวลาและเงื่อนไขการสงรายงาน 

1. งบการเงินประจำรอบปบัญชี ฉบับตรวจสอบ ภายในระยะเวลาเดียวกับที่สงใหกระทรวงพาณิชย 

2. รายงานประจำปตามรูปแบบเดียวกับที ่สง

กระทรวงพาณิชย1 

ภายในระยะเวลาเดียวกับที่สงใหกระทรวงพาณิชย 

 

 
1 ในกรณมีีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน ใหบริษัทเริ่มมีหนาที่เมื่อมีการออกหุนเพ่ือรองรบัการใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธ ิ

ที่จะซื้อหุน 
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ประเภทรายงาน ระยะเวลาและเงื่อนไขการสงรายงาน 

กรณียกเวน 

- ยกเวนศาลมีคำสั่งใหฟนฟูกิจการตามกฎหมายวาดวยลมละลาย 

ไมตองสงขอมูลน้ีตอสำนักงาน 

3.2  กรณีมีการเสนอขายตราสารหนี้หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 

          3.2.1  กรณีเสนอขายพันธบัตร หรือหุนกู ซึ่งไมเขากรณีตาม 3.2.2 3.2.3 หรือ 3.2.4 

ประเภทรายงาน ระยะเวลาและเงื่อนไขการสงรายงาน 

1. งบการเงิน 

 

กรณีท่ัวไป 

- งบการเงนิไตรมาส 1 ไตรมาส 2* และไตรมาส 3 ฉบับสอบทาน 

ภายใน 45 วันนับแตวันสุดทายของแตละไตรมาสดังกลาว 

- งบการเงินประจำรอบปบัญชี ฉบับตรวจสอบ 

 ภายใน 2 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี2 

กรณีสงงบการเงินไตรมาส 4 ฉบับสอบทาน กอนสงงบการเงิน

ประจำรอบปบัญชี ฉบับตรวจสอบ 

- งบการเงินไตรมาส 1 ไตรมาส 2* ไตรมาส 3 และไตรมาส 4  

ฉบับสอบทาน ภายใน 45 วันนับแตวันสุดทายของแตละไตรมาส

ดังกลาว 

- งบการเงินประจำรอบปบัญชี ฉบับตรวจสอบ ภายใน 3 เดือน 

นับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญช ี

หมายเหตุ: *เลือกสงงบการเงินไตรมาส 2 หรืองบการเงนิประจำงวด  

6 เดือน ที่ผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีก็ได  

หากเลือกสงงบการเงินประจำงวด 6 เดือน ใหสงงบการเงินดังกลาว

ภายใน 2 เดือนนับแตวันสุดทายของรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของ

ปบัญช ี

2. แบบแสดงรายการขอมูลประจำป  

- ขอมูลตามแบบ 56-1 One Report  ทั้งนี้ หากมี

การออกหลักทรัพยอ ื ่น ตองมีข อม ูลตามแบบ

สำหรับหลักทรัพยนั้นดวย 

- ขอมูลตามแบบ 56-4 สำหรับกรณีเสนอขายหุนกู

เพ่ือการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย  

ภายใน 3 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบญัช ี

3. รายงานประจำปตามรูปแบบเดียวกับที ่สง

กระทรวงพาณิชย 

เมื่อมีผูถือหุนกูแปลงสภาพใชสิทธิตามหุ นกู แปลงสภาพโดยใหสง

รายงานประจำปภายในระยะเวลาเดียวกับที่สงใหกระทรวงพาณิชย 

4. รายงานอัตราสวนที ่ม ีนัยสำคัญทางการเงิน 

รายป (key financial ratio)  

ภายในระยะเวลาเดียวกับที่สงงบการเงนิประจำรอบปบญัชี 

 
2
 ในกรณีที่ผูออกหลกัทรัพยเปนหนวยงานภาครฐัไทย “วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี”  ใหหมายความถึง วันสิ้นสุดปงบประมาณ 
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3.2.2  (ก) กรณีบริษัทที ่ออกหลักทรัพยเปนสถาบันการเงินและเสนอขายเฉพาะหุนกู ระยะสั ้นตอ

ประชาชนเปนการทั ่วไป (public offering) หรือกรณีบริษัทที ่มีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ  

และบรษิัทดังกลาวไมมีการเสนอขายหลักทรัพยในลักษณะอ่ืน 

ประเภทรายงาน ระยะเวลาสงรายงาน 

1. งบการเงินประจำรอบปบัญชี ฉบับตรวจสอบ 

และงบการเงินประจำงวด 6 เดือน ฉบับสอบทาน 

ในกรณีที่มีงบการเงินรายไตรมาส ฉบับสอบทาน 

ใหสงดวย 

ภายในระยะเวลาเดียวกับที่สงใหหนวยงานทางการซึ่งเปนผูกำกับ

ดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรง หรือกระทรวงพาณิชย แลวแต

ระยะเวลาใดจะถึงกอน 

2. แบบแสดงรายการขอมูลประจำป 

-  ข  อม ู ลตามแบบ 56-1 One Report  กรณี  

เสนอขายหุนกูระยะสั้น 

ทั้งน้ี หากมีการออกหลักทรัพยอ่ืน ตองมีขอมูลตาม

แบบสำหรับหลักทรัพยนั้นดวย  

- ขอมูลตามแบบ 56-DW กรณีเสนอขายใบสำคัญ 

แสดงสิทธิอนุพันธ  

ภายในระยะเวลาเด ียวก ับท ี ่ส  งงบการเง ินประจำรอบป บ ัญชี  

ตอสำนักงาน 

3. รายงานอัตราสวนท่ีมีนัยสำคัญทางการเงินรายป 

(key financial ratio)  

(เฉพาะกรณีเสนอขายตราสารหนี้) 

ภายในระยะเวลาเดียวกับที่สงงบการเงินประจำรอบปบัญช ี

 (ข) กรณีมีการเสนอขายหุนกูตามโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยตอผูลงทนุสถาบัน3  

ประเภทรายงาน ระยะเวลาสงรายงาน 

1. งบการเงินประจำรอบปบัญชี ฉบับตรวจสอบ  

ในกรณ ีท ี ่ม ี งบการเง ินประจำงวด 6 เด ือน  

ฉบ ับตรวจสอบ หร ืองบการเง ินรายไตรมาส  

ฉบับสอบทาน ใหสงดวย 

ภายในระยะเวลาเดียวกับที่สงใหหนวยงานทางการซึ่งเปนผูกำกับ

ดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรง หรือกระทรวงพาณิชย แลวแต

ระยะเวลาใดจะถึงกอน 

2. แบบแสดงรายการขอมูลประจำป 

 (ขอมูลตามแบบ 56-4) 

ภายในระยะเวลาเด ียวก ับท ี ่ส  งงบการเง ินประจำรอบป บ ัญชี 

ตอสำนักงาน 

 

 

 

 
3 ในกรณเีปนการเสนอขายหุนกูตองมีการจดขอจำกัดการโอนหุนกูนั้นใหจำกัดอยูในกลุมผูลงทุนสถาบันดวย 
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(ค) กรณีมีการเสนอขายหุนกูตามโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยตอผูลงทนุรายใหญพิเศษ  

หรือผูลงทุนรายใหญ4 

ประเภทรายงาน ระยะเวลาสงรายงาน 

1. งบการเงินประจำรอบปบัญชี ฉบับตรวจสอบ 

และงบการเงินประจำงวด 6 เดือน ฉบับสอบทาน 

ในกรณีที่มีงบการเงินรายไตรมาส ฉบับสอบทาน 

ใหสงดวย 

ภายใน 3 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบญัช ี

2. แบบแสดงรายการขอมูลประจำป 

 (ขอมูลตามแบบ 56-4) 

ภายในระยะเวลาเด ียวก ับท ี ่ส  งงบการเง ินประจำรอบป บ ัญชี  

ตอสำนักงาน 

 3.2.3  กรณีมีการเสนอขายพันธบัตร หุนกู หรือตั๋วเงิน ทั้งจำนวนตอผูลงทนุสถาบนัเทานัน้5 

ประเภทรายงาน ระยะเวลาสงรายงาน 

1. งบการเงินประจำรอบปบัญชี ฉบับตรวจสอบ  

ในกรณ ีท ี ่ม ี งบการเง ินประจำงวด 6 เด ือน  

ฉบ ับตรวจสอบ หร ืองบการเง ินรายไตรมาส 

ฉบับสอบทาน ใหสงดวย 

ภายในระยะเวลาเดียวกับที่สงใหหนวยงานทางการซึ่งเปนผูกำกับ

ดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรง หรือกระทรวงพาณิชย แลวแต

ระยะเวลาใดจะถึงกอน 

 3.2.4  กรณีมีการเสนอขายพันธบัตร หุนกู หรือตั๋วเงิน ทั้งจำนวนตอผูลงทุนรายใหญพิเศษ หรือผูลงทุน 

รายใหญ และผูลงทุนสถาบัน แลวแตกรณ6ี 

ประเภทรายงาน ระยะเวลาสงรายงาน 

1. งบการเงินประจำรอบปบัญชี ฉบับตรวจสอบ 

และงบการเงนิประจำงวด 6 เดือน ฉบับสอบทาน7  

ในกรณีที ่มีงบการเงินรายไตรมาสฉบับสอบทาน  

ใหสงดวย 

1.1 กรณีบริษัทที่ออกหลักทรัพยเปนสถาบันการเงิน 

ภายในระยะเวลาเดียวกับที่สงใหหนวยงานทางการซึ่งเปนผูกำกับ

ดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรง 

1.2 กรณีอื่นอกจากขอ 1.1 ภายใน 3 เด ือนนับแต ว ันส ิ ้นสุด 

รอบระยะเวลาบัญช ี

2. รายงานอัตราสวนที่มีนัยสำคัญทางการเงินรายป 

(key financial ratio)  

ภายในระยะเวลาเดียวกับที่สงงบการเงนิประจำรอบปบัญช ี

 
4 ในกรณีเปนการเสนอขายหุนกูตองมีการจดขอจำกัดการโอนหุนกูนั้นใหจำกัดอยูในกลุมผูลงทุนรายใหญพิเศษ หรือผูลงทุนรายใหญดวย  

(หากในการเสนอขายครั้งน้ัน มกีารเสนอขายใหกับผูลงทุนสถาบัน หมายถึงการจดขอจำกัดการโอนทีค่รอบคลุมถึงผูลงทุนสถาบันดวย) 
5 ในกรณเีปนการเสนอขายตราสารหนีต้องมีการจดขอจำกัดการโอนหุนกูนั้นใหจำกัดอยูในกลุมผูลงทุนสถาบันดวย 
6 ในกรณีเปนการเสนอขายตราสารหนี้ตองมีการจดขอจำกัดการโอนหุนกูนั้นใหจำกัดอยูในกลุมผูลงทุนรายใหญพิเศษ หรือผูลงทุนรายใหญ

ดวย (หากในการเสนอขายครั้งนั้น มีการเสนอขายใหกับผูลงทุนสถาบันหมายถึงการจดขอจำกัดการโอนที่ครอบคลุมถึงผูลงทุนสถาบันดวย)  
7 ใหมีผลใชบังคับวันที่ 1 มกราคม 2564 โดยสงครั้งแรกคืองบประจำงวด 6 เดือนของป 2564 (เชน งบประจำงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่  

30 มิถุนายน 2564 ใหนำสงภายในวันที ่ 30 กันยายน 2564) เวนแตไดรับการผอนผันจากสำนักงานเปนรายกรณีกอนวันสิ ้นสุด 

รอบระยะเวลาบัญชีอยางนอย 15 วัน  
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4.  สาขาธนาคารตางประเทศที่ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยในประเทศไทย  ใหจัดสงงบการเงินของสาขา

ธนาคารตางประเทศหรือเอกสารที่กำหนดตามหลักเกณฑดังนี้ 

 4.1  กรณีเสนอขายหุนกูหรือตั๋วเงินทั้งจำนวนตอผูลงทุนสถาบนั8 

ประเภทรายงาน ระยะเวลาสงรายงาน 

งบการเงินประจำรอบปบัญชี ฉบบัตรวจสอบ 

(ในกรณีที่มีการสงงบการเงินประจำงวดเพิ่มเติม

ตามที ่หนวยงานทางการซ ึ ่งเป นผ ู กำก ับด ูแล 

การประกอบธุรกิจกำหนด ใหสงดวย)  

ภายในระยะเวลาเดียวกับที ่ส งให หนวยงานทางการซ ึ ่งเปน 

ผูกำกับดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรง  

 4.2  กรณีเสนอขายหุนกูหรือตั๋วเงินทั้งจำนวนตอผู ลงทุนรายใหญพิเศษ หรือผูลงทุนรายใหญ และ 

ผูลงทุนสถาบัน แลวแตกรณ9ี 

ประเภทรายงาน ระยะเวลาสงรายงาน 

1. งบการเงินประจำรอบปบัญชี ฉบับตรวจสอบ 

และงบการเงนิประจำงวด 6 เดือน ฉบับสอบทาน10  

ในกรณีที่มีงบการเงินรายไตรมาส ฉบับสอบทาน 

ใหสงดวย 

ภายในระยะเวลาเดียวกับที่สงใหหนวยงานทางการซึ่งเปนผูกำกับ

ดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรง  

2. รายงานอัตราสวนท่ีมีนัยสำคัญทางการเงินรายป 

(key financial ratio)  

ภายในระยะเวลาเดียวกับที่สงงบการเงินประจำรอบปบัญช ี

4.3 กรณีเสนอขายหุนกูตอประชาชนเปนการทั่วไป (public offering)  

  4.3.1  หุนกูระยะสั้น 

ประเภทรายงาน ระยะเวลาสงรายงาน 

1. งบการเงินประจำรอบปบัญชี ฉบับตรวจสอบ  

และงบการเงินประจำงวด 6 เดือน ฉบับสอบทาน 

ในกรณีที่มีงบการเงินรายไตรมาส ฉบับสอบทาน 

ใหสงดวย 

ภายในระยะเวลาเดียวกับที่สงใหหนวยงานทางการซึ่งเปนผูกำกับ

ดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรง  

2. แบบแสดงรายการขอมูลประจำป  

(ใหมีขอมูลสอดคลองกับแบบแสดงรายการขอมูล 

(แบบ filing) โดยปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน) 

ภายในระยะเวลาเดียวกับที ่ส งงบการเง ินประจำรอบปบัญชี 

ตอสำนักงาน 

 
8 ในกรณเีปนการเสนอขายหุนกูตองมีการจดขอจำกัดการโอนหุนกูนั้นใหจำกัดอยูในกลุมผูลงทุนสถาบันดวย 
9 ในกรณีเปนการเสนอขายหุนกูตองมีการจดขอจำกัดการโอนหุนกูนั้นใหจำกัดอยูในกลุมผูลงทุนรายใหญพิเศษ หรือผูลงทุนรายใหญดวย 

(หากในการเสนอขายครั้งน้ัน มีการเสนอขายใหกับผูลงทุนสถาบันหมายถึงการจดขอจำกัดการโอนที่ครอบคลุมถึงผูลงทุนสถาบันดวย)  
10 ใหมีผลใชบังคับวันที่ 1 มกราคม 2564 โดยสงครั้งแรกคืองบประจำงวด 6 เดือนของป 2564 (เชน งบประจำงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่  

30 มิถุนายน 2564 ใหนำสงภายในวันที่ 30 กันยายน 2564) เวนแตไดรับการผอนผันจากสำนักงานเปนรายกรณีกอนวันสิ้นสุดรอบ

ระยะเวลาบัญชอียางนอย 15 วัน 
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ประเภทรายงาน ระยะเวลาสงรายงาน 

3. รายงานอัตราสวนท่ีมีนัยสำคัญทางการเงินรายป 

(key financial ratio)  

ภายในระยะเวลาเดียวกับที่สงงบการเงินประจำรอบปบัญช ี

4.3.2  หุนกู (ที่มิใชหุนกูระยะสัน้ตาม 4.3.1) 

ประเภทรายงาน ระยะเวลาและเงื่อนไขการสงรายงาน 

1. งบการเงิน 

 

กรณีท่ัวไป 

- งบการเงินไตรมาส 1 ไตรมาส 2* และไตรมาส 3 ฉบับสอบทาน

ภายใน 45 วันนับแตวันสุดทายของแตละไตรมาสดังกลาว 

- งบการเงินประจำรอบปบัญชี ฉบับตรวจสอบ ภายใน 2 เดือน 

นับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญช ี

กรณีสงงบการเงินไตรมาส 4 ฉบับสอบทาน กอนสงงบการเงินประจำ

รอบปบัญชี ฉบับตรวจสอบ 

- งบการเง ินไตรมาส 1 ไตรมาส 2* ไตรมาส 3 และไตรมาส 4  

ฉบับสอบทานภายใน 45 วันนับแตวันสุดทายของแตละไตรมาส

ดังกลาว 

- งบการเงินประจำรอบปบัญชี ฉบับตรวจสอบ ภายใน 3 เดือน 

นับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญช ี

หมายเหต ุ :  *เล ือกส งงบการเง ินไตรมาส 2 หร ืองบการเงิน 

ประจำงวด  6 เด ือน ที ่ผ านการตรวจสอบโดยผู สอบบัญชีก ็ได  

หากเลือกสงงบการเงินประจำงวด 6 เดือน ใหสงงบการเงินดังกลาว

ภายใน 2 เดือนนับแตวันสุดทายของรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก             

ของปบัญช ี

2. แบบแสดงรายการขอมูลประจำป 

(ใหมีขอมูลสอดคลองกับแบบแสดงรายการขอมูล 

(แบบ filing) โดยปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน) 

ภายใน 3 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญช ี

 

3. รายงานอัตราสวนท่ีมีนัยสำคัญทางการเงินรายป 

(key financial ratio)  

ภายในระยะเวลาเดียวกับที่สงงบการเงนิประจำรอบปบญัชี 

5. รัฐบาลตางประเทศ   

ประเภทรายงาน ระยะเวลาสงรายงาน 

1. แบบแสดงรายการขอมูลประจำป  

(เฉพาะกรณีเสนอขายตราสารหนี้ตอประชาชนเปน

การทั่วไป (public offering)) 

(ขอมูลสอดคลองกับแบบแสดงรายการขอมูล 

(แบบ filing) โดยปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน) 

ใหจัดสงภายใน 180 วันนับแตวนัสิ้นสุดปงบประมาณ 
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6.  บริษัทตางประเทศ (ที่มิใชกรณีสาขาธนาคารตางประเทศตาม 4. และรัฐบาลตางประเทศตาม 5.) 

ประเภทรายงาน ระยะเวลาสงรายงาน 

1. งบการเงินที่สงตอตลาดหลักทรัพยตางประเทศ 

หรือหนวยงานทางการในตางประเทศ 

      1.1 งบการ เง ิ นประจำรอบป บ ัญช ี ฉบับ

ตรวจสอบ 

     1.2 งบการเง ินรายไตรมาส ฉบับสอบทาน  

(ถามี) 

2. แบบแสดงรายการขอมูลประจำป  

( เฉพาะกรณี  (1)  เสนอขายตราสารหน ี ้หรือ

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธตอประชาชนเปนการ

ท ั ่ วไป (public offering)  หร ือ (2) เสนอขาย

หลักทรัพยตอผู ลงทุนสถาบัน หรือผูลงทุนราย

ใหญพิเศษ หรือผู ลงทุนรายใหญโดยไมม ีการ 

จดขอจำกัดการโอนหรือเงื่อนไขการโอนใหจำกัดอยู

ในกลุมผูลงทุนดังกลาว) 

- กรณีเสนอขายตราสารหนี้ (ขอมูลสอดคลองกับ

แบบแสดงรายการข อม ูล (แบบ filing) โดย

ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน) 

- กรณีเสนอขายใบสำค ัญแสดงส ิทธิอนุพ ันธ   

(ขอมูลตามแบบ 56-DW) 

ภายในระยะเวลา ดังตอไปนี้ 

(1)  ภายในระยะเวลาเดียวกับที่บริษัทมีหนาที่สงตอตลาดหลักทรัพย

ตางประเทศ หรือหนวยงานทางการในตางประเทศ แลวแตระยะเวลาใด

จะถึงกอน แตไมเกิน 180 วันนับแตวันสิ ้นส ุดปงบประมาณหรือ 

วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท 

(2)  ในกรณีที่บริษัทไมมีหนาที่ตองจัดสงขอมูลตอตลาดหลักทรัพย

ตางประเทศ หรือหนวยงานทางการในตางประเทศ ใหบริษัทสง 

ภายใน 180 ว ันน ับแต ว ันส ิ ้นส ุดป งบประมาณหร ือว ันส ิ ้นสุด 

รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท (ใชเฉพาะการสงงบการเงินประจำ

รอบปบัญชี และแบบแสดงรายการขอมลูประจำป) 

 

 

 

 

 

 

 

3. รายงานอัตราสวนที ่ม ีนัยสำคัญทางการเงิน 

รายป (key financial ratio) 

เฉพาะกรณี (1) เสนอขายตราสารหนี้ตอประชาชน

เปนการทั ่วไป (public offering) (2) เสนอขาย

หล ักทร ัพย ต อผ ู  ลงท ุนรายใหญ พ ิ เศษ หรือ 

ผูลงทุนรายใหญ 

ภายในระยะเวลาเดียวกับที่สงงบการเงินประจำรอบปบัญช ี

 


