
 
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

ที่ ทจ. 21/2565 
เรื่อง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลู 

เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 
ของบริษัทที่ออกหลักทรพัย ์

(ฉบับที่ 23) 
___________________________ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ให้ยกเลิกความในข้อ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 44/2556  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 10   การจัดทำและส่งรายงานตามข้อ 8 ให้เริ่มเมือ่แบบแสดงรายการข้อมูล 
ที่ยื่นต่อสำนักงานมีผลใช้บังคับแล้ว   
 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทที่เริ่มมีหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
ดำเนินการดังต่อไปนี ้
 (1)  กรณีงบการเงิน ให้จัดทำและส่งงบการเงินตั้งแต่งบการเงินรายไตรมาสหรือ 
งบการเงินประจำรอบปีบัญชีที่ถัดจากงบการเงินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลตามวรรคหนึ่ง 
แล้วแต่กรณี 
 (2)  กรณีรายงานอัตราส่วนที่มีนัยสำคัญทางการเงินรายปี (key financial ratio)  
ให้จัดทำและส่งรายงานดังกล่าวตั้งแต่รายงานที่ถัดจากรายงานที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูล 
ตามวรรคหนึ่ง” 
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ข้อ 2   ให้ยกเลิกความใน (ก) ของ (2) ในข้อ 15 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัททีอ่อกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556   
ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 70/2558  เรื่อง หลักเกณฑ์  
เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ 
บริษัทที่ออกหลักทรพัย์ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(ก)  ในกรณีเป็นการเสนอขายพนัธบัตร หุ้นกู้ หรือตั๋วเงิน ทั้งจำนวนต่อผู้ลงทุนสถาบัน  
ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยกรณีที่เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ต้องมีการจดข้อจำกัด  
การโอนพันธบัตรหรือหุ้นกู้นั้นให้จำกัดอยู่ในกลุ่มผู้ลงทุนดังกล่าวด้วย” 

 ข้อ 3   ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 15 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 44/2556  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน 
และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2559  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
รายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “(3)  ให้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย หรอืมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงนิของต่างประเทศตามขอ้ 25(2) (ข) (ค) (ง) หรอื (จ) หรือมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินอื่นที่สำนักงานยอมรับตามข้อ 25(2) (ฉ) ได้ ในกรณีเป็นการเสนอขายพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 
ที่ได้รับอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป หรือประกาศคณะกรรมการกำกับ 
ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ตอ่บุคคลในวงจำกัด  
และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลทีม่ีลักษณะเฉพาะ แล้วแต่กรณี ซึง่มีลักษณะและเป็นไปตาม
เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ (ทัง้นี้ หากมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ด้วย ให้ถือว่ายังอยู่
ภายใต้ข้อกำหนดในวงเล็บนี้) 

(ก)  การเสนอขายพันธบัตรหรือหุ้นกู้ทีอ่อกใหม่กรณีดังนี้ โดยมกีารชำระค่าพันธบัตร
หรือหุ้นกู้ เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ และได้เสนอขายพนัธบัตรหรือหุ้นกู้นั้นพร้อมกันหรือในระยะเวลา
ใกล้เคียงกันในประเทศอื่นด้วย  

       1.  การเสนอขายพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
       2.  การเสนอขายพันธบัตรหรือหุ้นกู้ของหน่วยงานภาครัฐไทย 
       3.  การเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนพุันธ์แฝง 
       4.  การเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรพัย์เป็นหลักทรัพย์ 
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(ข)  การเสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่เพือ่การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ โดยผู้มีสิทธิ
เสนอโครงการเป็นกิจการต่างประเทศ” 

ข้อ 4   ให้ยกเลิกความใน (1) ของวรรคหนึ่งในข้อ 24 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556   
ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 37/2557  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “(1)  การเสนอขายหุ้นกู้หรือตั๋วเงินทั้งจำนวนต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ 
หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ให้จัดทำงบการเงินตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการซึ่งเป็นผู้กำกับดูแล 
การประกอบธุรกิจโดยตรง” 

ข้อ 5   ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 25 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทนุ  
ที่ ทจ. 44/2556  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน 
และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 51/2557  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรพัย์ (ฉบับที่ 3)  
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(1)  กรณีบริษทัต่างประเทศลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ที่เสนอขายตราสารหนี้ 
สกุลเงินตราต่างประเทศต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ในประเทศไทย 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ 

 (ก)  หน่วยงานหรือองค์การของรัฐบาลต่างประเทศ 
 (ข)  องค์การระหว่างประเทศ 
 (ค)  นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ” 

ข้อ 6   ให้ยกเลิกความในข้อ 31 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
ที่ ทจ. 44/2556  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน 
และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที ่22 ตุลาคม พ.ศ. 2556  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 55/2563  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรพัย์ (ฉบับที่ 20)  
ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“ข้อ 31   แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัทไทยต้องมีข้อมูลอย่างน้อย 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

(1)  ในกรณีเป็นบริษัทที่ออกหลักทรพัย์อื่นนอกจาก (2) และ (3) ต้องมีข้อมูล 
ตามแบบ 56-1 One Report ท้ายประกาศนี ้

(2)  ในกรณีเป็นบริษทัทีอ่อกใบสำคัญแสดงสิทธิอนพุันธ์ ต้องมีขอ้มูลตามแบบ 56-DW  
ท้ายประกาศนี ้

(3)  ในกรณีเป็นบริษัทที่ออกหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย์  
ซึ่งได้รับอนุญาต ต้องมีข้อมูลตามแบบ 56-4 ท้ายประกาศนี้” 

ข้อ 7   ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 39/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
ที่ ทจ. 44/2556  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน 
และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที ่22 ตุลาคม พ.ศ. 2556  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2563  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรพัย์ (ฉบับที่ 19)  
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 39/1   บริษัทต่างประเทศที่เสนอขายตราสารหนี้ทั้งจำนวนนั้นต่อผู้ลงทุนสถาบัน 
ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่  หากได้เปิดเผยข้อมูลที่แสดงฐานะทางการเงินและ 
ผลการดำเนินงานของบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท ให้ถือว่าบริษัทดังกล่าวได้จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน 
ตามข้อ 39 แล้ว  ทั้งนี้ ไมร่วมกรณีบริษัทนั้นมีหน้าที่ตามข้อ 7 เนื่องจากการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น
หรือออกตราสารหนี้ในลักษณะอื่น” 

ข้อ 8   ให้ยกเลิกตารางประเภทและระยะเวลาส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและ 
ผลการดำเนินงานท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข  
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนนิงานของบริษทัที่ออกหลักทรพัย์ 
ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 55/2563  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563   
และให้ใช้ตารางประเภทและระยะเวลาส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 
ท้ายประกาศนี้แทน 
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  ข้อ 9   ให้ยกเลิกแบบ key financial ratio ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทนุ 
ที่ ทจ. 44/2556  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที ่22 ตุลาคม พ.ศ. 2556  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2563  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรพัย์ (ฉบับที่ 19)  
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  และให้ใช้แบบ key financial ratio ท้ายประกาศนี้แทน 

  ข้อ 10   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 
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