
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 11/2552 
   เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์ 
(ฉบบัประมวล) 

 
 
           

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 และ
มาตรา 56 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมี
บทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 
33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก .ล.ต. ท าหนา้ท่ี
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบั
ท่ี 4) พ.ศ. 2551 ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
 
 ขอ้ 1 ใหย้กเลิกประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 17/2551  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวธีิการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออก
หลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
 
 ขอ้ 2 ในประกาศน้ี และแบบทา้ยประกาศน้ี 
 (1)1 เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในประกาศน้ี  ใหน้ าบทนิยามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
ดงัต่อไปน้ี มาใชใ้นประกาศน้ีและแบบตามประกาศน้ีโดยอนุโลม 
  (ก)2 ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ ในส่วนท่ีเก่ียวกบับริษทัท่ีออกหลกัทรัพยซ่ึ์งมีหนา้ท่ีตามประกาศน้ีเน่ืองจากการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

                                                        
1ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 13/2553 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี3) ลงวนัท่ี01/04/2553 
2ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 13/2553 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี3) ลงวนัท่ี01/04/2553 



  (ข)3 ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนด
บทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท ในส่วนท่ีเก่ียวกบับริษทัท่ี
ออกหลกัทรัพยซ่ึ์งมีหนา้ท่ีตามประกาศน้ีเน่ืองจากการออกและเสนอขายตราสารหน้ี  
  (ค)4 ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนด
บทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์ในส่วนท่ีเก่ียวกบับริษทัท่ีออก
หลกัทรัพยซ่ึ์งมีหนา้ท่ีตามประกาศน้ีเน่ืองจากการออกและเสนอขายหลกัทรัพยอ่ื์นนอกจาก (ก) และ (ข) 
 (2) “ผูส้อบบญัชี”  หมายความวา่   ผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบ 
 (3)5 “(3)  “สถาบนัการเงิน”  หมายความวา่ 
  (ก) ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ดว้ย
ธุรกิจสถาบนัการเงิน 
  (ข) บริษทัหลกัทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
  (ค) สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่
ดว้ยดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน” 
 
 ขอ้ 3 ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมี์หนา้ท่ีจดัท าและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานตามท่ีก าหนดในขอ้ 4 ขอ้ 5 หรือขอ้ 6 ต่อส านกังานจ านวนสองฉบบั 
ตั้งแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยไ์ดย้ืน่ต่อส านกังานมี
ผลใชบ้งัคบัแลว้ 
 ในกรณีท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยส์ามารถเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัใหต้อ้งยืน่
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน หากต่อมามีกรณีหน่ึงกรณีใดดงัต่อไปน้ี ให้
บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยด์งักล่าวมีหนา้ท่ีจดัท าและส่งงบการเงินและรายงานตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรค
หน่ึงต่อส านกังานภายใตห้ลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
 (1) เม่ือมีผูถื้อหลกัทรัพยย์ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังานเพื่อ
เสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนในภายหลงั ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมี์หนา้ท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีแบบ
แสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีผูถื้อหลกัทรัพยไ์ดย้ืน่ต่อส านกังานนั้นมีผลใชบ้งัคบั  

                                                        
3ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 13/2553 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี3) ลงวนัท่ี01/04/2553 
4ถูกเพิ่ม โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 13/2553 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน

และผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี3) ลงวนัท่ี01/04/2553 
5ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 20/2555 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี28/03/2555 



 (2) เม่ือบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมี์การยกเลิกขอ้จ ากดัการโอนหลกัทรัพยป์ระเภทหุน้กูต้าม
ประกาศเก่ียวกบัการยกเลิกขอ้จ ากดัการโอนหุน้กู ้ ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมี์หนา้ท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี
บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยไ์ดย้กเลิกขอ้จ ากดัการโอนหุน้กูน้ั้นตามท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน  
 ในกรณีท่ีบริษทัมหาชนจ ากดัออกหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพโดยเสนอขายหลกัทรัพยต่์อผูถื้อหุน้
ของบริษทันั้นเองตามสัดส่วนการถือหุน้ และจะมีการออกหุน้หรือหุน้กูร้องรับหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ
ดงักล่าวใหแ้ก่ผูท่ี้จะใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพนั้นซ่ึงอาจมิใช่ผูถื้อหุน้ของบริษทั และบริษทัได้
ยืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายหุน้ดงักล่าวต่อส านกังาน ใหบ้ริษทัดงักล่าวมีหนา้ท่ีตามวรรคหน่ึงในฐานะท่ี
เป็นบริษทัท่ีออกหุน้หรือหุน้กูต้ามมาตรา 33 ดว้ย 
 6 ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนและไดรั้บอนุญาตให้
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ มีหนา้ท่ีจดัท าและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 5 โดยอนุโลม ต่อส านกังานจ านวนสองฉบบัตั้ งแต่วนัท่ี
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีนิติบุคคลดงักล่าวไดย้ืน่ต่อส านกังานมีผลใชบ้งัคบัแลว้ 
 
 ขอ้ 3/17 ใหนิ้ติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนตามขอ้ 3 วรรคส่ี ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
ดงัต่อไปน้ี 
 (1)8 ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการส่งขอ้มูลในรูปขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ตามความในขอ้ 8 
 (2)9 ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการส้ินสุดหนา้ท่ีจดัท าและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานต่อส านกังานตามประกาศน้ีตามความในขอ้ 9 และ 
 (3)10 ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการขอผอ่นผนัการเปิดเผยขอ้มูลในแบบ 56-1 หรือแบบ 56-dw ตาม
ความในขอ้ 10 วรรคหน่ึง และการขอผอ่นผนัเก่ียวกบัระยะเวลาในการส่งงบการเงินหรือรายงาน
เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตามขอ้ 11 โดยอนุโลม 
 

                                                        
6ถูกเพิ่ม โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 13/2553 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน

และผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี3) ลงวนัท่ี01/04/2553 
7ถูกเพิ่ม โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 13/2553 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน

และผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี3) ลงวนัท่ี01/04/2553 
8ถูกเพิ่ม โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 13/2553 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน

และผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี3) ลงวนัท่ี01/04/2553 
9ถูกเพิ่ม โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 13/2553 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน

และผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี3) ลงวนัท่ี01/04/2553 
10ถูกเพิ่ม โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 13/2553 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน

และผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี3) ลงวนัท่ี01/04/2553 



 ขอ้ 4 เวน้แต่ท่ีก าหนดในขอ้ 5 ในกรณีท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์ป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนตาม
กฎหมายไทย งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานท่ีบริษทัมีหนา้ท่ีจดัท า
และส่งต่อส านกังานใหเ้ป็นไปตามรายการและระยะเวลา ดงัต่อไปน้ี 
 (1) งบการเงินรายไตรมาสท่ีผูส้อบบญัชีไดส้อบทานแลว้ ใหส่้งต่อส านกังานภายในส่ีสิบหา้วนั
นบัแต่วนัสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส 
 ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบักบับริษทัท่ีออกหลกัทรัพยท่ี์มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (ก) บริษทัท่ีมิไดมี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ
บริษทัดงักล่าวมิไดอ้อกหลกัทรัพยป์ระเภทหุน้กูห้รือตัว๋เงิน 
  (ข) บริษทัท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดมี้ค าสั่งหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนของบริษทัดงักล่าวเป็นการชัว่คราวโดยข้ึนเคร่ืองหมาย SP (suspension)อนัเน่ืองมาจากบริษทั
อยูร่ะหวา่งการฟ้ืนฟูกิจการและไดเ้ขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลายแลว้ หรือ
บริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มบริษทัจดทะเบียนท่ีแกไ้ขการด าเนินงานไม่ไดภ้ายในก าหนด (Non-Performing 
Group หรือ NPG) 
 ใหบ้ริษทัตามวรรคสอง (ก) และ (ข) จดัท ารายงานทางการเงินส าหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
แรกของปีบญัชี โดยรูปแบบและรายการท่ีแสดงใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีวา่ดว้ยงบการเงิน
ระหวา่งกาลท่ีก าหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยการบญัชี รวมทั้งจดัท าค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงาน  ซ่ึงมีรายการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี และใหส่้งต่อส านกังานภายในส่ีสิบหา้
วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของปีบญัชีนั้น  
 
  (ก) ความคืบหนา้ของการฟ้ืนฟูกิจการ (ถา้มี) 
  (ข) ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ 
  (ค) ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในลกัษณะ
เช่นเดียวกบั (2) ของหวัขอ้ 12 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ในส่วนท่ี 1 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์
ของแบบ 56-1 ทา้ยประกาศน้ี 
  (ง) รายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
 (2) งบการเงินประจ างวดการบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว้ ใหส่้งต่อ
ส านกังานภายในสาม  
เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี 
 (3) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ใหส่้งต่อส านกังานภายในสามเดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบ
ระยะเวลาบญัชี โดยแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 
  (ก) ในกรณีอ่ืน ๆ นอกจากท่ีไดก้ าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ ใหใ้ชแ้บบ 56-1 ทา้ยประกาศ
น้ีซ่ึงเป็นแบบทัว่ไป 



  (ข) ในกรณีท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมี์การเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกเพื่อการแปลง
สินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยห์รือหุน้กูอ้นุพนัธ์ในกรณีทัว่ไปใหใ้ชแ้บบ 56-4 ทา้ยประกาศน้ี 
  (ค) ในกรณีท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมี์การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ให้
ใชแ้บบ 56-dw ทา้ยประกาศน้ี 
 ในกรณีท่ีบริษทัมีการออกหลกัทรัพยห์ลายประเภท และตอ้งยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปีตามวรรคหน่ึงลายแบบ บริษทัอาจผนวกรายการในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีซ่ึงเป็น
รายการท่ีไม่ซ ้ ากนัรวมไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีแบบใดแบบหน่ึงก็ได ้ เวน้แต่ในกรณีท่ี
บริษทัตอ้งยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีซ่ึงเป็นแบบ 56-1 ใหใ้ชแ้บบ 56-1 เป็นแบบหลกัเพื่อการ
ผนวกรายการดงักล่าว  ทั้งน้ี ใหแ้จง้การผนวกรายการดงักล่าวใหส้ านกังานทราบในเวลาท่ียืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปีดว้ย 
 (4) รายงานประจ าปีและหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี ใหส่้งส าเนาต่อส านกังานภายใน
หน่ึงร้อยยีสิ่บวนันบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี  ทั้งน้ี รายงานประจ าปีตอ้งมีขอ้มูลอยา่งนอ้ยตามแบบ 
56-2 ทา้ยประกาศน้ี หรือใชแ้บบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) พร้อมแนบงบการเงินประจ า
งวดการบญัชีนั้น  ทั้งน้ี บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยอ์าจจดัท ารายงานประจ าปีในรูปแผน่บนัทึกขอ้มูลก็ได ้
แต่แผน่บนัทึกขอ้มูลดงักล่าว ตอ้งมีขอ้มูลถูกตอ้งตรงกนัและน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบเดียวกนักบัท่ี
ก าหนดไวส้ าหรับรายงานประจ าปีท่ีจดัท าในรูปเอกสารส่ิงพิมพ์ 
 ความในวรรคหน่ึงของ (4) ใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมี์การเสนอขายหุน้ต่อ
ประชาชน ไม่วา่จะเป็นการเสนอขายหุน้โดยตรง หรือเสนอขายหุน้เน่ืองจากมีการใชสิ้ทธิตามหุน้กู้
แปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หรือใบแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิ
ได ้และเป็นบริษทัท่ีมิไดอ้ยูร่ะหวา่งการฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลาย 
 การจดัท าและส่งงบการเงินของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต่์อส านกังานตามวรรคหน่ึง ใหเ้ร่ิม
ตั้งแต่งบการเงินรายไตรมาสหรืองบการเงินประจ างวดการบญัชีท่ีถดัจากงบการเงินท่ีปรากฏในแบบ
แสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีมีผลใชบ้งัคบัแลว้ 
 เม่ือบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยบ์ริษทัใดไดจ้ดัท าและส่งงบการเงินประจ างวดการบญัชีส าหรับรอบ
ระยะเวลาหกเดือนหรือหน่ึงปีตามวรรคหน่ึง (2) ต่อส านกังาน ใหถื้อวา่บริษทันั้นไดจ้ดัท าและส่งงบ
การเงินส าหรับไตรมาสท่ีสองหรือไตรมาสท่ีส่ีตามวรรคหน่ึง (1) ต่อส านกังานแลว้ แต่ทั้งน้ีถา้บริษทัส่ง
งบการเงินประจ างวดการบญัชีส าหรับรอบระยะเวลาหกเดือนหรือหน่ึงปีเม่ือพน้หกสิบวนันบัแต่วนั
ส้ินสุดงวดการบญัชี  ใหถื้อวา่บริษทัส่งงบการเงินส าหรับไตรมาสท่ีสองหรือไตรมาสท่ีส่ีล่าชา้นบัตั้งแต่
วนัถดัจากวนัท่ีครบหกสิบวนัดงักล่าว 
 ในกรณีท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมี์หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศหรือ
ตลาดอ่ืนใดท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานทางการในต่างประเทศ และมีหนา้ท่ีตามกฎหมาย
ของประเทศนั้น  ในการจดัท าและส่งรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัต่อ



ตลาดหลกัทรัพยห์รือหน่วยงานทางการในต่างประเทศดงักล่าว รายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและ ผล
การด าเนินงานท่ีส่งต่อส านกังานตามวรรคหน่ึง (3) และ (4) ตอ้งมีรายละเอียดของขอ้มูลไม่นอ้ยกวา่
รายงานท านองเดียวกนัท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยไ์ดจ้ดัท าและเปิดเผยในต่างประเทศ  
 ในการจดัส่งงบการเงินตามวรรคหน่ึง (1) และ (2) ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยส่์งเอกสาร
ดงัต่อไปน้ีต่อส านกังานพร้อมกบังบการเงินดงักล่าวดว้ย 
 (1) หนงัสือรับรองงบการเงินตามแบบ 56-3 ทา้ยประกาศน้ี 
 (2) บทสรุปประเภทรายงานของผูส้อบบญัชีตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี 
 
 ขอ้ 4/111ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยท่ี์จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี ส่งเอกสารตามขอ้ 4 วรรคหน่ึง โดยจะจดัท าเป็นภาษาองักฤษก็ได้ 
 (1) บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมี์หนา้ท่ีตามประกาศน้ีเน่ืองจากการเสนอขายหุน้กูใ้นกรณี
ดงัต่อไปน้ี 
  (ก) เสนอขายหุน้กูท่ี้มีการช าระค่าหุน้กูเ้ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศและไดเ้สนอขาย
หุน้กูน้ั้นพร้อมกนัหรือในระยะเวลาใกลเ้คียงกนัในประเทศอ่ืนดว้ย ซ่ึงไดรั้บอนุญาตตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย หรือ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออก
ใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์หรือ 
  (ข) เสนอขายหุน้กูท่ี้ไดรั้บอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์โดย
ผูมี้สิทธิเสนอโครงการเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ 
 (2) มิไดมี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เวน้แต่หลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนดงักล่าวเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ และ 
 (3) ไม่มีการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นลกัษณะอ่ืนนอกจากเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยซ่ึ์งออก
ตามประกาศท่ีก าหนดใน (1)  เวน้แต่เป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
 เพื่อประโยชน์ตามวรรคหน่ึง  “ผูมี้สิทธิเสนอโครงการ”  หมายความวา่   ผูท่ี้ประสงคใ์ห้
สินทรัพยข์องตนเป็นสินทรัพยใ์นโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย์ 
 

                                                        
11ถูกเพิ่ม โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 6/2554 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน

และผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี18/03/2554 



 ขอ้ 51213 ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยท่ี์จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี ส่งงบการเงินต่อส านกังานภายในระยะเวลาเดียวกบัท่ีจดัส่งใหก้บัหน่วยงานทางการซ่ึงเป็นผู ้
ก  ากบัดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรง หรือกระทรวงพาณิชย ์แลว้แต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน  
 (1) เป็นไปตามเง่ือนไขในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (ก) เสนอขายหุน้กูห้รือตัว๋เงินทั้งจ  านวนต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่  
  (ข) บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นสถาบนัการเงินและเสนอขายเฉพาะหุน้กูร้ะยะ
สั้นหรือตัว๋เงิน 
  (ค) เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
 (2) มิไดมี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เวน้แต่ใบส าคญัแสดง
สิทธิอนุพนัธ์ และ 
 (3) ไม่มีการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นลกัษณะอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดใน (1) 
 ใหบ้ริษทัตามวรรคหน่ึง (1) (ข) ท่ีเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าวในกรณีทัว่ไป ยืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี โดยใชแ้บบ 56-1 ทา้ยประกาศน้ีต่อส านกังาน ภายในสามเดือนนบัแต่วนัส้ินสุด
รอบระยะเวลาบญัชี 
 ใหบ้ริษทัตามวรรคหน่ึงท่ีออกหุ้นกูต้ามโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยย์ืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี โดยใชแ้บบ 56-4 ทา้ยประกาศน้ีต่อส านกังาน ภายในสามเดือนนบัแต่วนัส้ินสุด
รอบระยะเวลาบญัชี 
 ใหบ้ริษทัตามวรรคหน่ึงท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
โดยใชแ้บบ 56-dw ทา้ยประกาศน้ีต่อส านกังาน ภายในสามเดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี 
 ใหบ้ริษทัตามวรรคหน่ึงท่ีออกหุน้กูใ้นลกัษณะตามท่ีก าหนดในขอ้ 4/1(1) (ก) หรือ (ข)ยืน่
เอกสารตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสามเป็นภาษาองักฤษได้” 
 14 ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูต่้อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ประเภทหุน้กูอ้นุพนัธ์หรือหุน้กูท่ี้ผูถื้อ
หุน้กูมี้ภาระผกูพนั ซ่ึงออกโดยสถาบนัการเงิน ใหถื้อวา่เป็นการเสนอขายหุน้กูท้ ั้งจ  านวนต่อผูล้งทุน
สถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามความในวรรคหน่ึง (1) (ก) ดว้ย 
 

                                                        
12ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 13/2553 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี3) ลงวนัท่ี01/04/2553 
13ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 20/2555 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี28/03/2555 
14ถูกเพิ่ม โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 27/2555 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน

และผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 8 ) ลงวนัท่ี16/05/2555 



 ขอ้ 6 ในกรณีท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์ป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑต่์อไปน้ี 
 (1) บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมี์หนา้ท่ีตามประกาศน้ีเน่ืองจากการเสนอขายหลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ี  
  (ก)15 หุน้กูท่ี้ไดรั้บอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอ
ขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
  (ข) หุน้กูท่ี้ไดรั้บอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอ
ขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กูต่้างประเทศในประเทศไทย  
  (ค) ตราสารหน้ีท่ีไดรั้บอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการ
ขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่  
  (ง) ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีไดรั้บอนุญาตตามประกาศเก่ียวกบัการขออนุญาต
และการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ 
  (จ) หุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีไดรั้บอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการ
ขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่  
 (2)1617 ใหบ้ริษทัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ี ตามระยะเวลาท่ีก าหนดใน (3) โดยจะจดัท าเป็น
ภาษาองักฤษก็ได ้
  (ก)1819 งบการเงินรายไตรมาสท่ีผูส้อบบญัชีไดส้อบทานแลว้ (ถา้มี) 
  (ข)2021 งบการเงินประจ างวดการบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว้  
  (ค)2223 แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  เวน้แต่บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์าม (1) (ก) 
หรือ (ข) ท่ีมีหนา้ท่ีตามประกาศน้ีเน่ืองจากการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยมี
การจดขอ้จ ากดัการโอนหรือเง่ือนไขการโอนใหจ้ ากดัอยูใ่นกลุ่มผูล้งทุนดงักล่าว ไม่ตอ้งส่งแบบดงักล่าว 

                                                        
15ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 27/2553 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี03/06/2553 
16ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 19/2552 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี22/03/2552 
17ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 13/2553 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี3) ลงวนัท่ี01/04/2553 
18ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 19/2552 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี22/03/2552 
19ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 13/2553 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี3) ลงวนัท่ี01/04/2553 
20ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 19/2552 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี22/03/2552 
21ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 13/2553 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี3) ลงวนัท่ี01/04/2553 
22ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 19/2552 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี22/03/2552 



 2425 บริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตาม (1) (ง) ตอ้งจดัใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปีตาม (ค) มีขอ้มูลอยา่งนอ้ยเทียบเท่ากบัขอ้มูลตามท่ีก าหนดในแบบ 56-dw 
 2627 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์าม (1) (ก) (ข) หรือ (ง) ซ่ึงไม่มีหนา้ท่ีจดัท าและส่งงบการเงินราย
ไตรมาสหรืองบการเงินประจ างวดหกเดือนต่อตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศหรือหน่วยงานก ากบัดูแลใน
ต่างประเทศ  บริษทัไม่จ  าตอ้งส่งงบการเงินดงักล่าวต่อส านกังาน 
 28 ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์าม (1) (ข) ท่ีมีหนา้ท่ีตามประกาศน้ีเน่ืองจากการเสนอขายใน
กรณีทัว่ไป จดัท าขอ้มูลตามวรรคหน่ึงใหส้อดคลอ้งกบัแบบ 69-FD ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 14/2552  เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กูต่้างประเทศในประเทศ
ไทย ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  โดยอนุโลม แต่ตอ้งปรับปรุงใหข้อ้มูลเป็นปัจจุบนั 
 (3) ใหบ้ริษทัส่งเอกสารตาม (2) ต่อส านกังาน ภายในระยะเวลาต่อไปน้ี 
  (ก) ภายในระยะเวลาเดียวกบัท่ีบริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งจดัส่งขอ้มูลดงักล่าวต่อตลาด
หลกัทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีบริษทัมีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน หรือหน่วยงานทางการใน
ต่างประเทศท่ีบริษทัมีหนา้ท่ีส่งเอกสารดงักล่าว แลว้แต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน แต่ไม่เกินหน่ึงร้อยแปด
สิบวนั นบัแต่วนัส้ินสุดปีงบประมาณหรือวนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทั  
  (ข) ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนั นบัแต่วนัส้ินสุดปีงบประมาณหรือวนัส้ินสุดรอบ
ระยะเวลาบญัชีของบริษทั ในกรณีท่ีบริษทัไม่มีหนา้ท่ีตอ้งจดัส่งขอ้มูลตาม (ก) 
 29 “ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบักบัสาขาธนาคารต่างประเทศท่ีสามารถประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยไดต้ามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงินท่ีเสนอขายหุน้กูห้รือตัว๋เงิน
ทั้งจ  านวนต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่  โดยกรณีท่ีเป็นหุน้กูต้อ้งมีการจดขอ้จ ากดัการโอน
หุน้กูน้ั้นใหจ้  ากดัอยูใ่นกลุ่มผูล้งทุนดงักล่าวดว้ย  ทั้งน้ี ใหกิ้จการท่ีออกหลกัทรัพยด์งักล่าวส่งส าเนางบ
การเงินต่อส านกังาน ภายในระยะเวลาเดียวกบัการส่งเอกสารตามวรรคหน่ึง (3) โดยอาจจดัท าเป็น
ภาษาองักฤษก็ได”้ 

                                                                                                                                                                      
23ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 13/2553 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี3) ลงวนัท่ี01/04/2553 
24ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 19/2552 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี22/03/2552 
25ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 13/2553 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี3) ลงวนัท่ี01/04/2553 
26ถูกเพิ่ม โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 19/2552 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน

และผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี22/03/2552 
27ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 13/2553 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี3) ลงวนัท่ี01/04/2553 
28ถูกเพิ่ม โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 13/2553 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน

และผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี3) ลงวนัท่ี01/04/2553 
29ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 20/2555 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี28/03/2555 



 
 ขอ้ 7 วธีิการจดัท างบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ างวดการบญัชีตามขอ้ 4 วรรค
หน่ึง (1) และ (2) ส าหรับกรณีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์ป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ใหเ้ป็น
ดงัน้ี 
 (1) งบการเงินรายไตรมาส 
  (ก) รายการท่ีแสดงในงบการเงินรายไตรมาส ตอ้งมีรายการครบถว้นในลกัษณะ
เดียวกบังบการเงินประจ างวดการบญัชี 
  (ข) ขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินรายไตรมาส ใหเ้ปิดเผยเฉพาะรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี (ถา้มี) 
   1. การลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืน 
   2. รายการบญัชีของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยห์รือบริษทัยอ่ย กบับริษทัใหญ่ 
บริษทัร่วม กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  
   3. เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน 
   4. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ 
  (ค) ขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีในรายงานการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสตอ้งไม่มี
ลกัษณะท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่  ผูส้อบบญัชีไม่อาจสอบทานงบการเงินดงักล่าวไดต้ามมาตรฐานการสอบ
บญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี อนัเน่ืองมาจากบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์หรือกรรมการหรือผูบ้ริหาร
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยไ์ม่ใหค้วามร่วมมือ 
 (2) งบการเงินประจ างวดการบญัชี  ตอ้งมีรายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีท่ีไม่มี
ความหมายในลกัษณะไม่แสดงความเห็นต่อการจดัท างบการเงินของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์หรือท่ีไม่
แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในรายการบญัชีท่ีเป็นสาระส าคญั อนัเน่ืองมาจากผูส้อบบญัชีถูกจ ากดั
ขอบเขตการสอบบญัชี  เวน้แต่การถูกจ ากดัขอบเขตการสอบบญัชีดงักล่าวมิไดเ้กิดจากการกระท า
หรือไม่กระท าของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์หรือกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์  
 (3) ในกรณีท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมี์บริษทัยอ่ย ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยจ์ดัท างบการเงิน
รวมเป็นการเพิ่มเติม และหากบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยด์งักล่าวไม่ไดน้ าบริษทัยอ่ยใดมารวมในงบการเงิน
รวม  ใหแ้จง้เหตุผลถึงการไม่น ามารวม และเปิดเผยผลกระทบและงบการเงินของบริษทัยอ่ยดงักล่าวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินหรืองบการเงินรวม แลว้แต่กรณี  
 (4)30 การจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีใชบ้งัคบักบั
บริษทัมหาชนจ ากดั  และในกรณีท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นบริษทัจดทะเบียน มีบริษทัยอ่ยท่ีจดัตั้ง

                                                        
30ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ 33/2554 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์(ฉบบัท่ี 6 ) ลงวนัท่ี29/12/2554 



ข้ึนตามกฎหมายไทย ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยด์ าเนินการใหบ้ริษทัยอ่ยดงักล่าวจดัท าและเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีดงักล่าวดว้ย  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีการจดัท าหรือการ
เปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองใดไม่มีมาตรฐานการบญัชีไทยครอบคลุมถึง ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยร์ะบุ
รายการนโยบายบญัชีท่ีใชป้ฏิบติัส าหรับการบนัทึกบญัชีรายการนั้น และค าอธิบายวา่นโยบายการบญัชี
ดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีใด 
 ในกรณีท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมี์หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศหรือ
ตลาดอ่ืนใดท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานทางการในต่างประเทศ และมีหนา้ท่ีตามกฎหมาย
ของประเทศนั้นในการจดัท าและส่งงบการเงินของบริษทัต่อตลาดหลกัทรัพยห์รือหน่วยงานทางการใน
ต่างประเทศดงักล่าว  ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยป์ฏิบติัดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (ก) กรณีท่ีการจดัท าหรือการเปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองใดไม่มีมาตรฐานการบญัชีไทย
ครอบคลุมถึง และมาตรฐานการบญัชีท่ีถือปฏิบติัในต่างประเทศนั้นเป็น International Financial 
Reporting Standards (IFRS) หรือ Financial Accounting Standards (FAS) หรือ United States Generally 
Accepted Accounting Principle (US GAAP) ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยจ์ดัท าและเปิดเผยขอ้มูลในงบ
การเงินในรายการท่ีไม่มีมาตรฐานการบญัชีไทยครอบคลุมถึงตามมาตรฐานการบญัชีท่ีถือปฏิบติัใน
ต่างประเทศดงักล่าว 
  (ข) กรณีอ่ืนนอกจาก (ก) และบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยไ์ดจ้ดัท างบการเงินอีกฉบบัหน่ึง
นอกเหนือจากงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยจ์ดัท าและส่งต่อส านกังาน เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีถือปฏิบติัในต่างประเทศนั้น ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยจ์ดัส่งงบการเงินฉบบัท่ี
เปิดเผยในต่างประเทศนั้นต่อส านกังานดว้ย  ทั้งน้ี ในหนงัสือน าส่งงบการเงินฉบบัท่ีเปิดเผยใน
ต่างประเทศต่อส านกังาน  ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยร์ะบุมาตรฐานการบญัชีท่ีใชส้ าหรับการจดัท าและ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินในรายการท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย หรือรายการท่ีไม่มี
มาตรฐานการบญัชีไทยครอบคลุมถึงไวด้ว้ย 
 (5) กรณีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมี์ผลรวมของรายการซ้ือและรายการขายเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน เกินสองเท่าของยอดคงคา้งของเงินลงทุนในหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และเกินร้อย
ละหา้ของสินทรัพยร์วม ณ วนัส้ินงวด ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยด์งักล่าว เปิดเผยยอดรวมรายการซ้ือ
และรายการขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งงวด ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรายไตร
มาสและประจ างวดการบญัชี 
 เพื่อประโยชน์ตามวรรคหน่ึง 
 “หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน”  หมายความวา่   หุน้ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ใบส าคญัแสดง
สิทธิอนุพนัธ์ หุน้กูอ้นุพนัธ์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง ใบแสดงสิทธิใน
การซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้และสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงกบัหลกัทรัพย ์กลุ่มหลกัทรัพย ์หรือ
ดชันีกลุ่มหลกัทรัพยด์งักล่าว  ทั้งน้ี เฉพาะหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีการซ้ือขายในตลาด



ในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงมีรายการซ้ือขายท่ีมีลกัษณะเหมือนกนั มีผูเ้ตม็ใจซ้ือและขายตลอดเวลา
ท าการ และมีการเปิดเผยราคาต่อสาธารณชน 
 “เงินลงทุนในหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน”  หมายความวา่   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ หรือ
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขายท่ีมีเจตนาถือไวไ้ม่เกินหน่ึงปี  ทั้งน้ี ไม่รวมถึงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและ
กิจการร่วมคา้ 
 “หลกัทรัพยเ์พื่อคา้”  หมายความวา่   หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ตามมาตรฐานการบญัชีวา่ดว้ยเงินลงทุน
ในตราสารการเงิน 
 “หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย”  หมายความวา่   หลกัทรัพยเ์ผือ่ขายตามมาตรฐานการบญัชีวา่ดว้ยเงิน
ลงทุนในตราสารการเงิน 
 ในกรณีท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์ป็นบริษทัหลกัทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน บริษทัประกนัชีวติตาม
กฎหมายวา่ดว้ยประกนัชีวติ บริษทัประกนัวนิาศภยัตามกฎหมายวา่ดว้ยประกนัวนิาศภยั หรือบริษทัท่ี
ออกหลกัทรัพยซ่ึ์งมีบริษทัหลกัทรัพย ์ธนาคารพาณิชย ์บริษทัประกนัชีวติ หรือบริษทัประกนัวนิาศภยั
ดงักล่าว เป็นบริษทัยอ่ย  ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยด์งักล่าวไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตาม (5) น้ี 
ส าหรับงบการเงินท่ีตอ้งส่งต่อส านกังานตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2552 เป็นตน้ไป 
 (6) ในกรณีท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์ป็นสถาบนัการเงิน ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยด์งักล่าว
เปิดเผยรายละเอียดสินทรัพยข์องบริษทัท่ีเขา้เกณฑก์ารจดัชั้นสินทรัพยแ์ต่ละชั้นไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินดว้ย  ทั้งน้ี ใหใ้ชเ้กณฑก์ารจดัชั้นสินทรัพยท่ี์ก าหนดโดยหน่วยงานท่ีก ากบัและ
ควบคุมการประกอบธุรกิจของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยน์ั้น 
 (6/1)31 ในการจดัท าและน าเสนองบก าไรขาดทุนของงบการเงินรายไตรมาสและประจ างวดการ
บญัชีท่ีอยูใ่นรอบปีบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2552 เป็นตน้ไป  ใหบ้ริษทัท่ีออก
หลกัทรัพยใ์ชรู้ปแบบการจ าแนกค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ีตามมาตรฐานการบญัชีวา่ดว้ยการน าเสนองบ
การเงิน  เวน้แต่ผูก้  ากบัดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรงของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยไ์ดก้  าหนดรูปแบบ
การจดัท าและน าเสนองบก าไรขาดทุนไวเ้ป็นการเฉพาะอยูแ่ลว้ 
 (7) ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นบริษทัจดทะเบียนจดัใหมี้การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชี หาก
ผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
มาแลว้หา้รอบปีบญัชีติดต่อกนั  เวน้แต่บริษทัจดทะเบียนท่ีเป็นรัฐวสิาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการ
งบประมาณและมีส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินเป็นผูส้อบบญัชี 
 การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีตามวรรคหน่ึงใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
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และผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี22/03/2552 



  (ก) บริษทัสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายใหม่ท่ีสังกดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบั
ผูส้อบบญัชีรายเดิมก็ได ้
  (ข) บริษทัจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายท่ีพน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ีเน่ืองจากการหมุนเวยีน
ผูส้อบบญัชีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ยสองรอบปีบญัชี นบัแต่วนัท่ีผูส้อบ
บญัชีรายดงักล่าวพน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ี 
 ในสองรอบปีบญัชีนบัแต่ปีบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2549 หากบริษทัจด
ทะเบียนมีเหตุจ าเป็นและสมควรท าใหไ้ม่สามารถจดัใหมี้การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีตามวรรคหน่ึงได ้ให้
บริษทัจดทะเบียนดงักล่าวยืน่ขอผอ่นผนัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีส านกังานประกาศ
ก าหนด 
 ในกรณีท่ีรายไดห้รือก าไรสุทธิตามงบการเงินล่าสุดของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง 
มีความแตกต่างจากงบการเงินในงวดเดียวกนัของปีก่อนเกินกวา่ร้อยละยีสิ่บ ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์
จดัท าค าอธิบายสาเหตุของความแตกต่างดงักล่าว และส่งต่อส านกังานพร้อมกบังบการเงินตามขอ้ 4 
วรรคหน่ึง (1) หรือ (2) แลว้แต่กรณี 
 32 ส าหรับกรณีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยซ่ึ์งมีหนา้ท่ีตามประกาศน้ีเน่ืองจากการเสนอขายหุน้กู้
ตามขอ้ 4/1 หรือบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์ป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมีหนา้ท่ีตาม
ประกาศน้ีเน่ืองจากการเสนอขายหลกัทรัพยต์ามขอ้ 6(1) วธีิการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน
รายไตรมาสและงบการเงินประจ างวดการบญัชีตามขอ้ 4 วรรคหน่ึง (1) และ (2) หรือขอ้ 6(2) (ก) และ 
(ข) แลว้แต่กรณี ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยการบญัชี หรือ 
International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ Financial Accounting Standards (FAS) หรือ 
United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) หรือมาตรฐานการบญัชีอ่ืนท่ี
ส านกังานยอมรับ 
 
 ขอ้ 833 นอกจากการส่งขอ้มูลในรูปเอกสารส่ิงพิมพแ์ลว้  ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยส่์งงบ
การเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตามรายการในขอ้ 4 วรรคหน่ึง(1) (2) 
และ (3)  ขอ้ 5 หรือขอ้ 6(2) (ก) (ข) และ (ค) แลว้แต่กรณี ต่อส านกังานในรูปขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
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ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย(์ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี18/03/2554 
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ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี3) ลงวนัท่ี01/04/2553 



 (1)34 กรณีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์ป็นบริษทัจดทะเบียนหรือเป็นบริษทัท่ีมีใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใหส่้งขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบ
การรับส่งขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ก าหนด 
 (2)35 กรณีบริษทัอ่ืนนอกจาก (1)  ใหส่้งขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลตามแนวทางท่ี
ส านกังานก าหนด” 
 งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยส่์ง
ต่อส านกังาน  ทั้งในรูปเอกสารส่ิงพิมพแ์ละขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ตอ้งมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั และตอ้ง
ไม่มีการแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ในสาระส าคญั  หรือปกปิดขอ้ความจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีควรบอก
ใหแ้จง้ 
 
 ขอ้ 9 ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยส้ิ์นสุดหนา้ท่ีจดัท าและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัต่อส านกังานตามประกาศน้ี เม่ือเกิดกรณีดงัต่อไปน้ี  
 (1) มีการช าระบญัชีเพื่อเลิกกิจการของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย  ์
 (2) บริษทัไม่สามารถขายหลกัทรัพยไ์ดภ้ายในระยะเวลาท่ีส านกังานอนุญาตใหเ้สนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 
 (3) บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยไ์ดช้ าระหน้ีตามหลกัทรัพยจ์นครบถว้นแลว้  เวน้แต่กรณีท่ีเป็น
หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 
 (4) เม่ือครบอายใุบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ หรือหุน้กูอ้นุพนัธ์ หรือเม่ือครบอายหุลกัทรัพย์
แปลงสภาพอ่ืนและปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพอ่ืนดงักล่าว 
 (5) บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยไ์ดด้ าเนินการเพิกถอนหุน้ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยความสมคัรใจ และบริษทัไดจ้ดัใหมี้การเสนอซ้ือหุน้จากผูถื้อหุน้
ทั้งหมดแลว้ตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียน  และภายหลงัการเสนอซ้ือ มีผูถื้อหุน้รายอ่ืนซ่ึงมิใช่ผูท้  าค  าเสนอซ้ือ บุคคลท่ีกระท าร่วมกบัผูท้  า
ค  าเสนอซ้ือ (acting in concert) และรวมกบับุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดงักล่าว ถือหุน้รวมกนัไม่
เกินร้อยละหา้ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 
 (6) ในกรณีท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยไ์ดด้ าเนินการเพิกถอนหุน้ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยความสมคัรใจ  และบริษทัไดจ้ดัใหมี้การเสนอซ้ือหุน้

                                                        
34ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 13/2553 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี3) ลงวนัท่ี01/04/2553 
35ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 13/2553 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี3) ลงวนัท่ี01/04/2553 



จากผูถื้อหุน้ทั้งหมดแลว้ตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ยการเพิกถอน
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน แต่ภายหลงัการเสนอซ้ือ มีผูถื้อหุน้รายอ่ืนซ่ึงมิใช่ผูท้  าค  าเสนอซ้ือ บุคคลท่ีกระท า
ร่วมกบัผูท้  าค  าเสนอซ้ือ (acting in concert) และรวมกบับุคคลตามมาตรา 258  ของบุคคลดงักล่าว ถือหุน้
รวมกนัเกินกวา่ร้อยละหา้ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทั หากบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยไ์ดรั้บ
ความยนิยอมเป็นหนงัสือจากผูถื้อหุน้ทุกรายวา่ไม่ประสงค์ 
จะไดรั้บขอ้มูลตามประกาศน้ี 
 (7)36 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมี์จ านวนผูถื้อหลกัทรัพยทุ์กประเภทรวมกนัไม่เกินหน่ึงร้อยราย 
และบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยน์ั้นมิไดมี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือ
มิไดมี้หลกัทรัพยซ้ื์อขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี บริษทัดงักล่าวตอ้งมิไดมี้หนา้ท่ีในการจดัท า
และส่งงบการเงินและรายงานตามประกาศน้ีอนัเน่ืองมาจากการออกหลกัทรัพยป์ระเภทหุน้กู ้ตัว๋เงิน 
หรือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  เวน้แต่ไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือจากผูถื้อหุน้กู ้ตัว๋เงิน หรือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ทุกรายวา่ไม่ประสงคจ์ะไดรั้บขอ้มูลตามประกาศน้ี” 
 (8) ในกรณีท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมี์จ านวนผูถื้อหลกัทรัพยทุ์กประเภทรวมกนัเกินกวา่หน่ึง
ร้อยราย และบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยน์ั้นมิไดมี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยหรือมิไดมี้หลกัทรัพยซ้ื์อขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์หากบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยไ์ดรั้บความ
ยนิยอมเป็นหนงัสือจากผูถื้อหลกัทรัพยทุ์กรายวา่ไม่ประสงคจ์ะไดรั้บขอ้มูลตามประกาศน้ี 
 (9) บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยถู์กศาลสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด และบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยน์ั้นมิได้
มีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือมิไดมี้หลกัทรัพยซ้ื์อขายในศูนยซ้ื์อ
ขายหลกัทรัพย ์
 (10) บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์ป็นสถาบนัการเงินท่ีถูกระงบัการด าเนินกิจการตามค าสั่งของเจา้
พนกังานหรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย และบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยน์ั้นมิไดมี้หลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือมิไดมี้หลกัทรัพยซ้ื์อขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์
 (11) บริษทัต่างประเทศท่ีออกหลกัทรัพยใ์หแ้ก่กรรมการหรือพนกังานของบริษทัต่างประเทศ 
บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือสาขาของบริษทัดงักล่าว ในประเทศไทย ก่อนวนัท่ีประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 31/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศใหแ้ก่
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัต่างประเทศหรือบริษทัในเครือในประเทศไทย ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2551 มีผลใชบ้งัคบั 

                                                        
36ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 13/2553 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี3) ลงวนัท่ี01/04/2553 



 การส้ินสุดหนา้ท่ีการจดัท าและส่งงบการเงินเม่ือเกิดกรณีตามวรรคหน่ึง (2) (3) (4) (5) หรือ (6) 
หรือการส้ินสุดหนา้ท่ีตามวรรคหน่ึง (11) ไม่รวมถึงกรณีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมี์หนา้ท่ีตอ้งจดัท าและ
ส่งงบการเงินและรายงานตามประกาศน้ีเน่ืองจากบริษทัไดอ้อกหลกัทรัพยอ่ื์นดว้ย  
 ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยแ์จง้เหตุท่ีท าใหห้นา้ท่ีจดัท าและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบั
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยส้ิ์นสุดลงตามวรรคหน่ึง (1) ถึง (10) ต่อ
ส านกังานก่อนถึงก าหนดเวลาส่งงบการเงินและรายงานดงักล่าว 
 
 ขอ้ 10 ในกรณีท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยแ์สดงใหส้ านกังานเห็นไดว้า่บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมี์
เหตุอนัควรท่ีจะไม่แสดงรายละเอียดของขอ้มูลตามท่ีก าหนดไวใ้นแบบ 56-1 หรือแบบ 56-dw แลว้แต่
กรณี  ซ่ึงเป็นรายการอยา่งเดียวกบัขอ้มูลท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดตามมาตรา 
69(11) มาตรา 70(9) และมาตรา 71(5)  หากรายละเอียดของขอ้มูลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการตดัสินใจ
ของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั ใหส้ านกังานผอ่นผนัใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยไ์ม่ตอ้งแสดงรายละเอียด
ของขอ้มูลดงักล่าวในแบบ 56-1 หรือแบบ 56-dw ได ้แลว้แต่กรณี 
 ในกรณีท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยแ์สดงใหส้ านกังานเห็นไดว้า่ บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมี์เหตุอนั
ควรท่ีจะไม่แสดงรายละเอียดของขอ้มูลตามท่ีก าหนดไวใ้นแบบ 56-2 หากรายละเอียดขอ้มูลนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั ใหส้ านกังานมีอ านาจผอ่นผนัใหบ้ริษทัท่ีออก
หลกัทรัพยไ์ม่ตอ้งแสดงรายละเอียดของขอ้มูลดงักล่าวในแบบ 56-2 ได ้ 
 
 ขอ้ 11 ในกรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควรท าใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยไ์ม่สามารถส่งงบการเงิน
หรือรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานต่อส านกังานภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตาม
ประกาศน้ี บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยอ์าจมีหนงัสือขอผอ่นผนัการส่งงบการเงินหรือรายงานดงักล่าวต่อ
ส านกังานก่อนวนัครบระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 4 ขอ้ 5 หรือขอ้ 6 พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลในการขอ
ผอ่นผนัและแจง้ก าหนดระยะเวลาท่ีจะจดัส่งงบการเงินหรือรายงานนั้น  
 ในกรณีท่ีส านกังานไม่ผอ่นผนัใหต้ามท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยร้์องขอตามวรรคหน่ึง บริษทัท่ี
ออกหลกัทรัพยต์อ้งรับผดิเน่ืองจากการไม่ปฏิบติัตามมาตรา 56 นบัตั้งแต่วนัครบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ในขอ้ 4 ขอ้ 5 หรือขอ้ 6 แลว้แต่กรณี 
 
 ขอ้ 12 ใหบ้ริษทัท่ีออกหุน้กูห้รือตัว๋เงินท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน และ
ผลการด าเนินงานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 40/2540  
เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 และประกาศคณะกรรมการ



ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการรายงานการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหุน้กู ้ลงวนัท่ี  
8 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ปฏิบติัตามประกาศดงักล่าวต่อไป  เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการใชแ้บบใหบ้ริษทั
ท่ีออกหลกัทรัพยด์งักล่าวใชแ้บบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีทา้ยประกาศน้ี 
 ใหก้ารจดัท าและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ 
บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยท่ี์เป็นสาขาท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบการธนาคารพาณิชยเ์ป็นสาขาเตม็รูปแบบ  
ในประเทศไทยซ่ึงมีการเสนอขายหุน้กูห้รือตัว๋เงิน และมีหนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั ฐานะการเงิน  
และผลการด าเนินงานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 40/2540 
เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 อาจจดัท าเป็นภาษาองักฤษก็ได ้
 
 ขอ้ 13 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัส าหรับการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานตามมาตรา 56 ท่ีมีหนา้ท่ีจดัส่งต่อส านกังานตั้งแต่วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป 
 ประกาศ   ณ   วนัท่ี  13 มีนาคม พ.ศ. 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (นายวจิิตร  สุพินิจ) 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ: 
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 11/2552 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการ
รายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์  
ลงวนัท่ี13/03/2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ 
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 19/2552 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการ
รายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์  
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี22/03/2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ 
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 13/2553 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการ
รายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์  
(ฉบบัท่ี3) ลงวนัท่ี01/04/2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ 
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 27/2553 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการ
รายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์  
(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี03/06/2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ 
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 6/2554 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการรายงาน
การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์(ฉบบัท่ี 5)  
ลงวนัท่ี18/03/2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ 
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ 33/2554 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการรายงาน
การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์(ฉบบัท่ี 6 )  
ลงวนัท่ี29/12/2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ 
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 20/2555 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการ
รายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์ 
(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี28/03/2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ 
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 27/2555 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการ
รายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 8 ) ลงวนัท่ี16/05/2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 21/2556 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการ
รายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 9 ) ลงวนัท่ี29/03/2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ 


