
 
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

ที่ ทจ. 44/2556 
เรื่อง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล 

เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

(ฉบับประมวล) 
__________________________ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 89/27 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535   
อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ  
ผลการดำเนินงานตามมาตรา 56 ที่มีหน้าที่จัดส่งต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557  เป็นต้นไป 

  ข้อ 2   ให้ยกเลิก 
  (1)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที ่ทจ. 11/2552  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข  
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  
ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 
  (2)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2552  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข  
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552  
  (3)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 13/2553  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข  
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  
(ฉบับที ่3) ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553   
  (4)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 27/2553  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553 
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  (5)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 6/2554  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข  
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2554   
  (6)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 33/2554  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข  
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554   
  (7)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2555  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข  
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555   
  (8)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 27/2555  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข  
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555   
  (9)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2556  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข  
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 

  ข้อ 3   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ 
ผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา 32 และมาตรา 33 เว้นแต่จะมีข้อกำหนดสำหรับ
การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ใด 
ไว้เป็นการเฉพาะในประกาศอื่น เช่น  
  (1)  บริษัทต่างประเทศที่ออกและเสนอขายหุ้นซึ่งมีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยข้อมูลตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย 
บริษัทต่างประเทศเพ่ือการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  (2)  ทรัสตีที่เป็นผู้ออกและเสนอขายศุกูกซึ่งมีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยข้อมูลตาม 
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูกและการ
เปิดเผยข้อมูล 
  (3)10  ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และทรัสต์เพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ซึ่งมีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข  
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
10 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2561  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล 
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  (ฉบบัท่ี 11) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 
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  (4)9  โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศซึ่งมีหน้าที่จัดทําและเปิดเผยข้อมูลตาม 
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการ 
จัดการลงทุนต่างประเทศ 

  ข้อ 4   การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ผู้มีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน  รวมทั้ง 
ประเภทข้อมูลและระยะเวลาในการจัดทำและส่งต่อสำนักงาน ให้เป็นไปตามภาค 1  
  (2)  หลักเกณฑ์การจัดทำรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน  
ให้เป็นไปตามภาค 2   
  (3)  รูปแบบและวิธีการในการจัดทำและจัดส่ง ให้เป็นไปตามภาค 3  
  (4)  การสิ้นสุดหน้าที่ตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามภาค 4  
  (5)  อำนาจของสำนักงานในการผ่อนผันการเปิดเผยรายละเอียดของข้อมูล 
และระยะเวลาในการส่งข้อมูล ให้เป็นไปตามภาค 5 

  ข้อ 5   ในประกาศนี้ ให้นำบทนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศดังต่อไปนี้มาใช้ตามประเภท 
ของตราสาร เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นการเฉพาะเป็นประการอื่น   
  (1)  ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนด 
บทนิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ในส่วนที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
ซึ่งมีหน้าที่ตามประกาศนี้เนื่องจากการออกและเสนอขายหลักทรัพย์อ่ืนนอกจาก (2) และ (3) 
  (2)  ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนด 
บทนิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ในส่วนที่เกี่ยวกับ 
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหน้าที่ตามประกาศนี้เนื่องจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้ 
  (3)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายใบสำคัญ 
แสดงสิทธิอนุพันธ์ ในส่วนที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหน้าที่ตามประกาศนี้เนื่องจากการออก 
และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
 
 
 

 
9 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 5/2561  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล  
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  (ฉบบัท่ี 10) ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561) 
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  ข้อ 6   ให้มีบทนิยามเพ่ิมเติมดังนี้ 
  “บริษัทไทย”  หมายความว่า   บริษัทตามมาตรา 4 ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
  “บริษัทต่างประเทศ”  หมายความว่า   บริษัทตามมาตรา 4 ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 
  “สถาบันการเงิน”  หมายความว่า    
  (1)  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย 
ธุรกิจสถาบันการเงิน 
  (2)  บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
  (3)  สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมาย 
ว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน 
  “ธนาคารพาณิชย์”  หมายความว่า   ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ 
สถาบันการเงิน 
  “บริษัทหลักทรัพย์”  หมายความว่า   บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ 
  “บริษัทประกันชีวิต”  หมายความว่า   บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต
ตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต 
  “บริษัทประกันวินาศภัย”  หมายความว่า   บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย 
  “ผู้มีสิทธิเสนอโครงการ”  หมายความว่า   ผู้ที่ประสงค์ให้สินทรัพย์ของตนเป็นสินทรัพย์ 
ในโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 
  “ผู้สอบบัญชี”  หมายความว่า   ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
  “มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย”  หมายความว่า   มาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี 

  ข้อ 6/121   การแจ้ง การยื่น การรับรอง การส่งข้อมูลหรือเอกสาร หรือการดำเนินการอ่ืนใด 
ในลักษณะเดียวกันต่อสำนักงานตามประกาศนี้  หากมิได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเป็นประการอ่ืน  
ให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน  

 

 

 
21 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 58/2564  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล  
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  (ฉบบัท่ี 22) ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 
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ภาค 1 
ผู้มีหน้าที่ ประเภทข้อมูล และระยะเวลา 

    

หมวด 1 
หลักเกณฑ์ทั่วไป 

    

  ข้อ 7   ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ มีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานที่แสดง 
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามประกาศนี้ เว้นแต่มีเหตุที่ทำให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์สิ้นสุดหน้าที่ 
ตามท่ีกำหนดในภาค 4 
  (1)  บริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
  (2)  บริษัทที่ออกหุ้นซึ่งเคยมีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นนั้น 
ต่อสำนักงาน ไม่ว่าโดยบริษัทที่ออกหุ้นหรือผู้ถือหุ้น 
  (3)  บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ประเภทที่มีอายุของตราสารและยังไม่ครบอายุของตราสารนั้น 
โดยการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวมีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงาน ไม่ว่าโดยบริษัทที่ออก
หลักทรัพย์หรือผู้ถือหลักทรัพย์ 

  ข้อ 8   รายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานได้แก่ประเภทข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  (1)  งบการเงิน  
  (2)  รายงานทางการเงินสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของปีบัญชี 
  (3)  การวิเคราะห์และคำอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ (Interim Management 
Discussion and Analysis)  
  (4)  รายงานประจำปี 
  (5)  แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 
  (6)  แบบแสดงรายการข้อมูลระหว่างปี 
  (7)18  รายงานอัตราส่วนที่มีนัยสำคัญทางการเงินรายปี (key financial ratio)  
ตามแบบ key financial ratio ท้ายประกาศนี้ 

  ข้อ 917   ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จัดทำและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและ 
ผลการดำเนินงานตามที่กำหนดในข้อ 8 ต่อสำนักงาน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  ทั้งนี้ กรณีรายงานที่ต้อง 

 
18 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2563  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล  
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  (ฉบบัท่ี 19) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
17 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 13/2563  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล  
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ส่งผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ประกอบกับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ  
และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน 
  (1)18  การจัดทำและส่งข้อมูลตามข้อ 8(1) (2) (4) (5) และ (7)  รวมทั้งระยะเวลา 
ในการส่งให้เป็นไปตามที่กำหนดในตารางท้ายประกาศนี้ 
  (2)  การจัดทำและส่งข้อมูลตามข้อ 8(3)  รวมทั้งระยะเวลาในการส่ง  ให้เป็นไปตามที่กำหนด 
ในตารางท้ายประกาศนี้  เว้นแต่กรณีตามข้อ 22 
  (3)  การจัดทำและส่งข้อมูลตามข้อ 8(6)  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด 
ในหมวด 5 ของภาค 2 

  ข้อ 1022   การจัดทำและส่งรายงานตามข้อ 8 ให้เริ่มเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูล 
ที่ยื่นต่อสำนักงานมีผลใช้บังคับแล้ว   
  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทที่เริ่มมีหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1)  กรณีงบการเงิน ให้จัดทำและส่งงบการเงินตั้งแต่งบการเงินรายไตรมาสหรือ 
งบการเงินประจำรอบปีบัญชีที่ถัดจากงบการเงินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลตามวรรคหนึ่ง 
แล้วแต่กรณี 
  (2)  กรณรีายงานอัตราส่วนที่มีนัยสำคัญทางการเงินรายปี (key financial ratio)  
ให้จัดทำและส่งรายงานดังกล่าวตั้งแต่รายงานที่ถัดจากรายงานที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูล 
ตามวรรคหนึ่ง 
 

หมวด 2 
หลักเกณฑ์เพ่ิมเติมสำหรับบริษัทไทย 

    

  ข้อ 11   ให้บริษัทไทยที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยและมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือตลาดอ่ืนที่อยู่ภายใต้ 

 
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  (ฉบบัท่ี 18) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563) 
18 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2563  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล  
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  (ฉบบัท่ี 19) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
22 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2565  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล  
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  (ฉบบัท่ี 23) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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การกำกับดูแลของหน่วยงานทางการในต่างประเทศ ส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 
ต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  กรณีบริษัทที่ออกหลักทรัพย์มีหน้าที่ส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
หรือหน่วยงานทางการในต่างประเทศตามรอบระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานดังกล่าวกำหนด  
ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ส่งรายงานนั้นต่อสำนักงานด้วย 
  (2)  ในการจัดทำและส่งรายงานซึ่งบริษัทที่ออกหลักทรัพย์มีหน้าที่ส่งต่อสำนักงาน 
ตามประกาศนี้ รายงานดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของข้อมูลไม่น้อยกว่ารายงานที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
ได้จัดทำและเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือหน่วยงานทางการในต่างประเทศ 
  (3)  ในกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องเปิดเผยข้อมูลในรายงานที่บริษัทส่งต่อ 
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือหน่วยงานทางการในต่างประเทศตาม (1) เพ่ิมเติม ให้บริษัทที่ออก
หลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสำนักงานด้วย 
  (4)  บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องส่งรายงานตาม (1) และ (2) และเปิดเผยข้อมูลตาม (3)  
(ถ้ามี) ต่อสำนักงานภายในระยะเวลาไม่ช้ากว่าที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศหรือหน่วยงานทางการในต่างประเทศ 
  (5)21  กรณีบริษัทที่ออกหลักทรัพย์จัดทำงบการเงินอีกฉบับหนึ่งซึ่งแตกต่างจาก 
ฉบับที่ส่งต่อสำนักงาน เนื่องจากต้องจัดทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ถือปฏิบัติ  
ในต่างประเทศ ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จัดส่งงบการเงินฉบับที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
หรือหน่วยงานทางการในต่างประเทศต่อสำนักงานด้วย โดยให้ระบุมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ที่ใช้สำหรับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินฉบับที่เปิดเผยในต่างประเทศนั้น  พร้อมทั้งเปรียบเทียบ
รายการบัญชีที่บันทึกตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่แตกต่างจากมาตรฐานการรายงาน  
ทางการเงินของไทย หรือ International Financial Reporting Standards (IFRS) และส่ง 
คำอธิบายและเหตุผลประกอบพร้อมกับการนำส่งงบการเงินนั้นต่อสำนักงาน 

  ข้อ 124   ในกรณีบริษัทที่ออกหลักทรัพย์มีการเปิดเผยราคาประเมินของทรัพย์สิน 
ไว้ในรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามข้อ 8 การประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าว
ต้องกระทำโดยบุคคลที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์พิจารณาว่ามีความเหมาะสมและสามารถประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินให้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงได้อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอ โดยผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ดังกล่าวต้องเข้าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย 

 
21 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 58/2564  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล  
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  (ฉบบัท่ี 22) ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 22/2558  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล  
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  (ฉบบัท่ี 5) ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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  (1)  เป็นที่ปรึกษาทางการเงินหรือบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่อยู่ 
ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สำนักงานให้การยอมรับ 
  (2)  ในกรณีที่ผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นบุคคลต่างประเทศ ต้อง 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมดังนี้ 

(ก)  อยู่ในบัญชีรายชื่อของบุคคลซึ่งหน่วยงานทางการหรือหน่วยงานกำกับดูแล 
ของประเทศอันเป็นที่ตั้งของทรัพย์สินกำหนดให้สามารถทำหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินนั้น ๆ ได้ 

(ข)  ในกรณีท่ีไม่ปรากฏบัญชีรายชื่อตาม (ก) ผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ต้องเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
   1.  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งมีผลงาน 
เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในประเทศอันเป็นที่ตั้งของทรัพย์สินนั้น 
   2.  เป็นบุคคลที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานในการประเมิน 
มูลค่าทรัพย์สินที่เป็นสากล 
   3.  เป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีเครือข่ายกว้างขวางในระดับสากล 
(international firm) 

ภาค 2 
การจัดทำรายงานที่แสดงฐานะการเงิน 

และผลการดำเนินงาน 
    

หมวด 1 
หลักเกณฑ์การจัดทำงบการเงินและเอกสารประกอบ 

    

  ข้อ 13   งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำรอบปีบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
ต้องผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบ แล้วแต่กรณี จากผู้สอบบัญชี และในกรณีท่ีเป็นงบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจำรอบปีบัญชีของบริษัทที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป 
(Public Offering) รายงานของผู้สอบบัญชีต้องไม่มีความหมายในลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (1)  การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ที่ต้องใช้ในการจัดทำงบการเงินนั้น 
  (2)  ผู้สอบบัญชีถูกจำกัดขอบเขตการสอบทานหรือตรวจสอบ แล้วแต่กรณี  
โดยการกระทำหรือไม่กระทำของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือของกรรมการหรือผู้บริหารของ  
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
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ส่วนที่ 1 
บริษัทไทย 

    

  ข้อ 14   งบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ต้องจัดทำตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินของไทย  
  (1)  บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering)  
ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการนำหุ้นเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  (2)  บริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
  (3)5  บริษัทที่ไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ซึ่งเสนอขายพันธบัตร หุ้นกู้ หรือตั๋วเงิน แต่ไม่รวมถึงการเสนอขายพันธบัตร หุ้นกู้ หรือตั๋วเงิน   
ตามที่กำหนดในข้อ 15 

  ข้อ 15   ในกรณีเป็นบริษัทที่ไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเสนอขายหลักทรัพย์ตามท่ีกำหนดในข้อนี้ ให้จัดทำงบการเงินตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ให้จัดทำงบการเงินตามข้อกำหนดของกระทรวงพาณิชย์ในกรณีที่มีการเสนอขาย 
หุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น โดยไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีหน้าที่ตามข้อกำหนดอ่ืนที่
กำหนดในส่วนนี้ 
  (2)5  ให้จัดทำงบการเงินตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการซึ่งเป็นผู้กำกับดูแล 
การดำเนินการโดยตรงของบริษัทหรือตามข้อกำหนดของกระทรวงพาณิชย์ แล้วแต่กรณี เมื่อเป็นกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังนี้ 

(ก)22  ในกรณีเป็นการเสนอขายพันธบัตร หุ้นกู้ หรือตั๋วเงิน ทั้งจำนวนต่อผู้ลงทุนสถาบัน  
ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยกรณีที่เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ต้องมีการจดข้อจำกัด  
การโอนพันธบัตรหรือหุ้นกู้นั้นให้จำกัดอยู่ในกลุ่มผู้ลงทุนดังกล่าวด้วย 

(ข)  ในกรณีเป็นการเสนอขายเฉพาะหุ้นกู้ระยะสั้น หรือตั๋วเงิน โดยสถาบันการเงิน 
(ค)  ในกรณีเป็นการเสนอขายเฉพาะใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 

 
5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 70/2558  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล  
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  (ฉบบัท่ี 6) ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559) 
5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 70/2558  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล 
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  (ฉบบัท่ี 6) ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559) 
22 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2565  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล  
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  (ฉบบัท่ี 23) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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  (3)22  ให้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย หรือมาตรฐาน  
การรายงานทางการเงินของต่างประเทศตามข้อ 25(2) (ข) (ค) (ง) หรือ (จ) หรือมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินอ่ืนที่สำนักงานยอมรับตามข้อ 25(2) (ฉ) ได้ ในกรณีเป็นการเสนอขายพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 
ที่ได้รับอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวา่ด้วยการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป หรือประกาศคณะกรรมการกำกับ 
ตลาดทนุว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด  
และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ แลว้แต่กรณี ซ่ึงมีลักษณะและเป็นไปตาม
เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  (ทั้งนี้ หากมกีารเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ด้วย ให้ถือว่ายังอยู่
ภายใต้ข้อกำหนดในวงเล็บนี้) 

(ก)  การเสนอขายพันธบัตรหรือหุ้นกูท้ี่ออกใหมก่รณีดังนี้ โดยมีการชำระค่าพันธบัตร 
หรือหุ้นกู้ เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ และได้เสนอขายพันธบัตรหรือหุ้นกูน้ั้นพร้อมกันหรือในระยะเวลา
ใกล้เคียงกันในประเทศอ่ืนด้วย  

1.  การเสนอขายพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
2.  การเสนอขายพันธบัตรหรือหุ้นกู้ของหน่วยงานภาครัฐไทย 
3.  การเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง 
4.  การเสนอขายหุ้นกู้เพ่ือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 

(ข)  การเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพ่ือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ โดยผู้มีสิทธิ 
เสนอโครงการเป็นกิจการต่างประเทศ 

  ข้อ 16   ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย  
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 17 ข้อ 18 ข้อ 19 ข้อ 20 ข้อ 21  
และข้อ 22 ด้วยในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย  หากการจัดทำ 
หรือการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องใดไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยครอบคลุมถึง ให้บริษัท 
ที่ออกหลักทรัพย์ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับรายการนโยบายบัญชีที่ใช้ปฏิบัติสำหรับ 
การบันทึกบัญชีรายการนั้น และคำอธิบายว่านโยบายบัญชีดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินใด 

  ข้อ 17   งบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพ่ิมเติม 
ดังต่อไปนี้ด้วย 
  (1)  รายการที่แสดงในงบการเงินรายไตรมาสต้องมีรายการครบถ้วนในลักษณะเดียวกับ 
งบการเงินประจำรอบปีบัญชี 

 
22 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2565  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล  
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  (ฉบบัท่ี 23) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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  (2)  ในการจัดทำและนำเสนองบกำไรขาดทุน ให้ใช้รูปแบบการจำแนกค่าใช้จ่าย 
ตามหน้าที่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยว่าด้วยการนำเสนองบการเงิน  เว้นแต่ 
หน่วยงานทางการซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรงของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์กำหนด 
รูปแบบการจัดทำและนำเสนองบกำไรขาดทุนไว้เป็นการเฉพาะอยู่แล้ว 

  ข้อ 18   ในกรณีบริษัทที่ออกหลักทรัพย์มีบริษัทย่อย บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
ต้องดำเนินการให้บริษัทย่อยจัดทำข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการเปิดเผยอ่ืนให้แก่บริษัทเพ่ือให้บริษัท
สามารถจัดทำงบการเงินรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและตามข้อกำหนด 
ในส่วนนี้  ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 13 ด้วย 
  ในกรณีมีเหตุตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยเกี่ยวกับ 
การจัดทำงบการเงินรวม หรือมีเหตุจำเป็นที่ทำให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถนำข้อมูลทางการเงิน 
ของบริษัทย่อยใดมารวมในงบการเงินรวม บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องเปิดเผยเหตุผลและผลกระทบของ 
การไม่นำข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าวมารวมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมด้วย   

  ข้อ 19   หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องแสดงข้อมูล
ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ในกรณีบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เป็นสถาบันการเงิน ให้เปิดเผยรายละเอียดสินทรัพย์ 
ของบริษัทที่เข้าเกณฑ์การจัดชั้นสินทรัพย์แต่ละชั้น  ทั้งนี้ ให้ใช้เกณฑ์การจัดชั้นสินทรัพย์ที่กำหนด 
โดยหน่วยงานทางการซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรงของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์นั้น 
  (2)  ยอดรวมรายการซื้อและรายการขายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่เกิดขึ้นระหว่างงวด  
ในกรณีบริษัทที่ออกหลักทรัพย์มีผลรวมของรายการซื้อและรายการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน  
เกินสองเท่าของยอดคงค้างของเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน และเกินร้อยละห้าของสินทรัพย์รวม  
ณ วันสิ้นงวด  เว้นแต่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์   
บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย หรือบริษัทที่ออกหลักทรัพย์นั้นมีบริษัทหลักทรัพย์  
ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทประกันวินาศภัย เป็นบริษัทย่อย 
  เพ่ือประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง (2)  
  “หลักทรัพย์จดทะเบียน”  หมายความว่า   หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หุ้นกู้อนุพันธ์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง  
ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์  
กลุ่มหลักทรัพย์ หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ดังกล่าว  ทั้งนี้ เฉพาะหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มี 
การซื้อขายในตลาดในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งมีรายการซื้อขายที่มีลักษณะเหมือนกัน มีผู้เต็มใจซื้อและ 
ขายตลอดเวลาทำการ และมีการเปิดเผยราคาต่อสาธารณชน 
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  “เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน”  หมายความว่า   เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า  
หรือหลักทรัพย์เผื่อขายที่มีเจตนาถือไว้ไม่เกินหนึ่งปี  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม 
และกิจการร่วมค้า 
  “หลักทรัพย์เพ่ือค้า”  หมายความว่า   หลักทรัพย์เพ่ือค้าตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินของไทยว่าด้วยเงินลงทุนในตราสารการเงิน 
  “หลักทรัพย์เผื่อขาย”  หมายความว่า   หลักทรัพย์เผื่อขายตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินของไทยว่าด้วยเงินลงทุนในตราสารการเงิน 

  ข้อ 20   หมายเหตุประกอบงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องแสดง 
ข้อมูลเพ่ิมเติมอย่างน้อยดังต่อไปนี้ (ถ้ามี) 
  (1)  การลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน 
  (2)  รายการบัญชีระหว่างบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทย่อย กับบริษัทใหญ่  
บริษัทร่วม กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 
  (3)  เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน 
  (4)  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า 

  ข้อ 2121   ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์รับรองงบการเงินตามแบบ 56-3 ท้ายประกาศนี้ และ 
ส่งต่อสำนักงานพร้อมกับการจัดส่งงบการเงิน  เว้นแต่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้บังคับ 
ของบทบัญญัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

  ข้อ 22   เมื่อปรากฏว่ารายได้หรือกำไรสุทธิตามงบการเงินงวดใดของบริษัท 
ที่ออกหลักทรัพย์มีความแตกต่างจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละยี่สิบ  
ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จัดทำการวิเคราะห์และคำอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ (Interim  
Management Discussion and Analysis) โดยอย่างน้อยให้แสดงถึงสาเหตุและปัจจัยสำคัญที่ทำให้ 
เกิดความแตกต่าง  รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยดังกล่าว และส่งต่อสำนักงานพร้อมกับการจัดส่ง 
งบการเงิน 

  ข้อ 2313   ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่   

 
21 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 58/2564  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล  
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  (ฉบบัท่ี 22) ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 
13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2561  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล  
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  (ฉบบัท่ี 14) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562) 
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โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชี
ติดต่อกัน  เว้นแต่เข้ากรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  บริษัทดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและ 
มีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี 
  (2)  บริษัทดังกล่าวแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพ่ือสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ 
งบการเงินในช่วงระยะเวลาและเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานกำหนดเกี่ยวกับการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี 
ในตลาดทุนและการผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน 

ส่วนที่ 2 
บริษัทต่างประเทศ 

    

  ข้อ 241   กรณีสาขาธนาคารต่างประเทศท่ีสามารถประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 
ในประเทศไทยได้ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ให้จัดทำงบการเงินของสาขาธนาคาร
ต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)22  การเสนอขายหุ้นกู้หรือตั๋วเงินทั้งจำนวนต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ  
หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ให้จัดทำงบการเงินตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการซึ่งเป็นผู้กำกับดูแล 
การประกอบธุรกิจโดยตรง 
  (2)  การเสนอขายหุ้นกู้หรือตั๋วเงินต่อประชาชนเป็นการทั่วไป  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 (ก)  กรณีเสนอขายเฉพาะหุ้นกู้ระยะสั้นหรือตั๋วเงิน ให้จัดทำงบการเงินตามข้อกำหนด 
ของหน่วยงานทางการซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรง 
 (ข)  กรณีเสนอขายหุ้นกู้ท่ีมิใช่หุ้นกู้ระยะสั้นตาม (ก) ให้จัดทำงบการเงินตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 
 
 
 
 

 
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 37/2557  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล  
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  (ฉบบัท่ี 2) ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 
22 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2565  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล  
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  (ฉบบัท่ี 23) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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  5ในกรณีที่เป็นการเสนอขายตราสารหนี้ในนามของรัฐบาลต่างประเทศ ให้จัดทำข้อมูล 
ทางการเงินที่แสดงฐานะการเงินและการคลังของประเทศห้าปีล่าสุด โดยข้อมูลทางการเงินดังกล่าวต้อง 
มีข้อมูลอย่างน้อยเกี่ยวกับรายได้ประชาชาติ ดุลการค้า ดุลบริการ ข้อมูลการนำเข้าและส่งออก เงินทุน 
สำรองระหว่างประเทศ ภาระหนี้สินในประเทศและต่างประเทศ  รวมทั้งประมาณการการชำระหนี้
ต่างประเทศ โดยอาจยื่นข้อมูลนั้นมาพร้อมกับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่มีหน้าที่ส่งต่อสำนักงาน 
ก็ได้ และให้ถือว่าเป็นการจัดทำงบการเงินแล้ว 

  ข้อ 252   งบการเงินของบริษัทต่างประเทศที่นอกเหนือจากกรณีตามข้อ 24 ต้องจัดทำ 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)22  กรณีบริษัทต่างประเทศลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ที่เสนอขายตราสารหนี้ 
สกุลเงินตราต่างประเทศต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ในประเทศไทย 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ 
        (ก)  หน่วยงานหรือองค์การของรัฐบาลต่างประเทศ 
        (ข)  องค์การระหว่างประเทศ 
        (ค)  นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
  (2)  กรณีอ่ืนนอกจาก (1) ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
 (ก)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 
 (ข)  International Financial Reporting Standards (IFRS) 
 (ค)  Financial Accounting Standards (FAS)  
 (ง)  United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) 
 (จ)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่หน่วยงานกำกับดูแลหลัก (home regulator)  
หรือกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กิจการตามกฎหมายต่างประเทศนั้นจัดตั้งขึ้น 
ยอมรับหรือกำหนด  ทั้งนี้ เฉพาะกรณีท่ีบริษัทต่างประเทศได้จัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 
โดยแสดงผลกระทบของรายการที่แตกต่างจาก IFRS (Reconciled IFRS) ไว้ด้วย 
 (ฉ)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนที่สำนักงานยอมรับ 
 

 
5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 70/2558  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล  
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  (ฉบบัท่ี 6) ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559) 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 51/2557  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล  
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  (ฉบบัท่ี 3) ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 
22 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2565  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล  
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  (ฉบบัท่ี 23) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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หมวด 2 
การจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับรอบระยะเวลา 

หกเดือนแรกของปีบัญชี 
    

  ข้อ 2615   ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ จัดทำ 
และส่งรายงานทางการเงินสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของปีบัญชีที่มีลักษณะตามข้อ 27  พร้อมทั้ง 
การวิเคราะห์และคำอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ (Interim Management Discussion and Analysis)  
ตามข้อ 28 โดยไม่ต้องส่งงบการเงินรายไตรมาส 
  (1)  บริษัทที่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีคำสั่งห้ามซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทเป็นการชั่วคราวโดยขึ้นเครื่องหมาย SP (suspension) และเข้ากรณีใด 
กรณีหนึ่งดังนี้  
 (ก)  บริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย SP (suspension)  เนื่องจากมีการดำเนินงานหรือฐานะ
การเงินที่เข้าข่ายอาจถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน แต่ไม่รวมถึง 
การเข้าข่ายถูกเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เนื่องจากรายงานการสอบบัญชีระบุว่า
ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทหรือแสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัท  
ไม่ถูกต้องเป็นเวลาสามปีติดต่อกัน 
 (ข)  บริษัทอยู่ในกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย  
ทั้งนี้ สำหรับงบการเงินรายไตรมาสงวดที่วันสุดท้ายของไตรมาสหรือวันครบกำหนดส่งอยู่ระหว่าง  
วันที่ศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอฟ้ืนฟูกิจการไว้เพ่ือพิจารณา จนถึงวันครบกำหนดระยะเวลาการดำเนินการ 
ตามแผน หรือวันที่ดำเนินการเป็นผลสำเร็จตามแผนหรือวันที่ศาลมีคำสั่งยกคำร้องขอ หรือจำหน่ายคดี 
หรือยกเลิกคำสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการหรือยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการหรือพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด   
  (2)  บริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่แก้ไขการดำเนินงานไม่ได้ภายในเวลาที่  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด (Non-Performing Group หรือ NPG) 

  ข้อ 27   รายงานทางการเงินสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของปีบัญชีตามข้อ 26  
ต้องมีรูปแบบและรายการที่แสดงเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยว่าด้วยงบการเงิน
ระหว่างกาล  

 
15 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2562  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล 
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  (ฉบบัท่ี 16) ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
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  ข้อ 2819   ในการจัดทำการวิเคราะห์และคำอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ  
(Interim Management Discussion and Analysis) ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามข้อ 26 ต้องมีรายละเอียด 
ตามรายการที่กำหนดสำหรับการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการที่อยู่ในแบบ 56-1 One Report 
ท้ายประกาศนี้ และรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้  
  (1)  ความคืบหน้าของการแก้ไขการดำเนินงานหรือฐานะการเงิน  
  (2)  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า  
  (3)  รายการระหว่างกันตามที่กำหนดในแบบ 56-1 One Report 

หมวด 3 
การจัดทำและส่งรายงานประจำปี 

    

  ข้อ 2919   รายงานประจำปีของบริษัทที่ออกหุ้นต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  (1)  ในกรณีเป็นบริษัทดังนี้ ต้องมีข้อมูลตามแบบ 56-1 One Report ท้ายประกาศนี้ 
       (ก)  บริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
       (ข)  บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (public offering)  
ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการนำหุ้นเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  (2)  ในกรณีเป็นบริษัทอ่ืนนอกจาก (1) ต้องมีข้อมูลเช่นเดียวกับที่บริษัทที่ออกหุ้นมีหน้าที่ 
ส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ 

  ข้อ 30   บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ต้องส่งรายงานประจำปีที่มีข้อมูลเช่นเดียวกับท่ีจัดทำและส่งต่อสำนักงานให้แก่ผู้ถือหุ้น 
ไปพร้อมกับการจัดส่งหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี 

 

 

 

 

 
19 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 55/2563  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล  
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  (ฉบบัท่ี 20) ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563) 
19 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 55/2563  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล  
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  (ฉบบัท่ี 20) ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563) 
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หมวด 4 

การจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 
    

  ข้อ 3122   แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัทไทยต้องมีข้อมูลอย่างน้อย 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

(1)  ในกรณีเป็นบริษัทที่ออกหลักทรัพย์อ่ืนนอกจาก (2) และ (3) ต้องมีข้อมูล 
ตามแบบ 56-1 One Report ท้ายประกาศนี้ 

(2)  ในกรณีเป็นบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต้องมีข้อมูลตามแบบ 56-DW  
ท้ายประกาศนี้ 

(3)  ในกรณีเป็นบริษัทที่ออกหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์  
ซึ่งได้รับอนุญาต ต้องมีข้อมูลตามแบบ 56-4 ท้ายประกาศนี้ 

  ข้อ 31/119   ในกรณีบริษัทที่ออกหลักทรัพย์มีหน้าที่ยื่นแบบ 56-1 One Report  
หากแบบดังกล่าวกำหนดให้บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลใดบนเว็บไซต์ของบริษัทแทนการเปิดเผย 
ในแบบได้ ให้บริษัทที่เลือกเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ดำเนินการให้แบบ 56-1 One Report มีจุดเชื่อมโยง 
โดยตรงไปยังข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทนั้น และในกรณีท่ีข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ 
ดังกล่าวเป็นข้อมูลในส่วนเอกสารแนบท้ายแบบ 56-1 One Report ห้ามมิให้บริษัทเปลี่ยนแปลง 
หรือแก้ไขข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ตลอดระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่ยื่นแบบ 56-1 One Report ด้วย 
  บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่มีการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทตามวรรคหนึ่ง  
ต้องจัดให้มีข้อความดังต่อไปนี้อยู่ในแบบ 56-1 One Report 
  “ในกรณีที่แบบ 56-1 One Report ฉบับนี้อ้างอิงข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท 
ให้ถือว่าข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้  
โดยคณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้นเช่นเดียวกับ 
การนำข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้” 
 
 
 

 
22 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2565  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล  
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  (ฉบบัท่ี 23) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
19 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 55/2563  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล  
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  (ฉบบัท่ี 20) ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563) 
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  ข้อ 32   แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัทต่างประเทศต้องมีข้อมูลตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ในกรณีเป็นบริษัทที่ออกหลักทรัพย์อื่นนอกจาก (2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 
ต้องมีข้อมูลสอดคล้องกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ยื่นต่อสำนักงานสำหรับ 
การเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทนั้น โดยข้อมูลดังกล่าวต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
  (2)  ในกรณีเป็นบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ แบบแสดงรายการข้อมูล 
ประจำปีต้องมีข้อมูลตามแบบ 56-DW ท้ายประกาศนี้ 

  ข้อ 3319   ในกรณีบริษัทที่ออกหลักทรัพย์มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 
ตามประกาศนี้หลายแบบ บริษัทดังกล่าวอาจผนวกรายการในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีซึ่งเป็น 
รายการที่ไม่ซ้ำกันรวมไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแบบใดแบบหนึ่งก็ได้  เว้นแต่ในกรณีที่ 
บริษัทต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่มีข้อมูลตามแบบ 56-1 One Report ให้ใช้ข้อมูล 
ตามแบบ 56-1 One Report เป็นหลักเพ่ือการผนวกรายการดังกล่าว  ทั้งนี้ ให้แจ้งการผนวกรายการ 
ดังกล่าวให้สำนักงานทราบในเวลาที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีด้วย 

หมวด 5 
การจดัทำและส่งแบบแสดงรายการข้อมูลระหว่างปี 

    

  ข้อ 34   ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำและส่งแบบแสดงรายการข้อมูลระหว่างปีต่อสำนักงาน  
  (1)  บริษัทยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ 
ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  
เนื่องจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 (ก)  บริษัทหรือบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสด 
หรือหลักทรัพย์ระยะสั้นตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผย 
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
 (ข)  บริษัทหรือบริษัทย่อยได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ 
ของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

 
19 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 55/2563  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล  
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  (ฉบบัท่ี 20) ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563) 
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  (2)  บริษัทยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพิจารณารับหลักทรัพย์ของบริษัท 
ที่เกิดจากการควบบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์
ของบริษัทที่เกิดจากการควบบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
  (3)  บริษัทสามารถแก้ไขฐานะการเงินและผลการดำเนินงานให้พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอน 
หุ้นของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อมูล 
การพ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทราบแล้ว เว้นแต่กรณีตามข้อ 35 
  ระยะเวลาในการส่งแบบแสดงรายการข้อมูลระหว่างปีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นดังนี้ 
  (1)  กรณีตามวรรคหนึ่ง (1) (ก) หรือวรรคหนึ่ง (3) ให้บริษัทส่งแบบแสดงรายการข้อมูล 
ระหว่างปีต่อสำนักงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันที่หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจะเริ่มซื้อขาย 
  (2)  กรณีตามวรรคหนึ่ง (1) (ข) ให้บริษัทส่งแบบแสดงรายการข้อมูลระหว่างปี 
ต่อสำนักงาน ภายในวันทำการถัดจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการหรือวันที่ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุมัติคำขอรับหลักทรัพย์ใหม่ แล้วแต่วันใดจะถึงภายหลัง 
  (3)  กรณีตามวรรคหนึ่ง (2) ให้บริษัทส่งแบบแสดงรายการข้อมูลระหว่างปีต่อสำนักงาน
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบบริษัท 

  ข้อ 35   ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามข้อ 34 วรรคหนึ่ง (3) ได้รับยกเว้นการจัดทำ 
และส่งแบบแสดงรายการข้อมูลระหว่างปีตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (1)  ระยะเวลาในการส่งแบบแสดงรายการข้อมูลระหว่างปีที่สามารถดำเนินการได้ 
ตามข้อ 34 วรรคสอง (1) ไม่เกินกว่าสามเดือนนับแต่วันที่บริษัทดังกล่าวส่งแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำปีล่าสุดต่อสำนักงาน และ 
  (2)21  บริษัทรับรองต่อสำนักงานว่าข้อมูลของบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ 
จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีล่าสุดที่บริษัทส่งต่อสำนักงาน 

  ข้อ 36   แบบแสดงรายการข้อมูลระหว่างปีที่จัดทำและส่งต่อสำนักงานตาม 
ข้อ 34 ต้องปรับปรุงข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีล่าสุดที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
ส่งต่อสำนักงานให้เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  (1)  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
  (2)  ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
  (3)  ผู้ถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการ 
  (4)  ปัจจัยความเสี่ยงและผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต  

 
21 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 58/2564  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล  
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  (ฉบบัท่ี 22) ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 
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ภาค 3 
รูปแบบและวิธีการจัดทำและจัดส่ง 

    

  ข้อ 37   ภาษาที่ใช้ในการจัดทำและส่งรายงานต่อสำนักงานตามประกาศนี้ให้ใช้ภาษาไทย  
เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ให้ใช้ภาษาอังกฤษได้ 
  (1)  บริษัทที่ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ และมีหน้าที่ตามกฎหมาย  
ของประเทศนั้นในการจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท 
ต่อตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือหน่วยงานทางการในต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว 
  (2)  บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษ 

  ข้อ 38   บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหน้าที่จัดทำและส่งแบบแสดงรายการข้อมูล 
ประจำปีต่อสำนักงานเป็นภาษาไทย อาจจัดทำและส่งเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษต่อสำนักงานด้วยก็ได้ 
โดยมีสาระสำคัญของข้อมูลไม่ต่างจากเอกสารฉบับภาษาไทยพร้อมคำรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

  ข้อ 3918   ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จัดส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและ 
ผลการดำเนินงานต่อสำนักงานตามรูปแบบและวิธีการดังต่อไปนี้ 
  (1)  กรณีบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทที่มีหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ส่งข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบ 
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามแนวทาง  
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยให้ถือว่าการส่งข้อมูลผ่านระบบข้างต้นเป็นการส่งรายงาน 
ต่อสำนักงานตามประกาศนี้ 
  (2)  กรณีบริษัทอ่ืนนอกจาก (1) ให้ส่งข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ผ่านระบบการรับส่งข้อมูลตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด   
  20ยกเลิกวรรคสอง 
 

 
18 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2563  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล  
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  (ฉบบัท่ี 19) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
20 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที่ ทจ. 64/2563  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล 
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  (ฉบบัท่ี 21) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563) 
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  ข้อ 39/122   บริษัทต่างประเทศที่เสนอขายตราสารหนี้ทั้งจำนวนนั้นต่อผู้ลงทุนสถาบัน  
ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่  หากได้เปิดเผยข้อมูลที่แสดงฐานะทางการเงินและ 
ผลการดำเนินงานของบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท ให้ถือว่าบริษัทดังกล่าวได้จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน 
ตามข้อ 39 แล้ว  ทั้งนี้ ไม่รวมกรณีบริษัทนั้นมีหน้าที่ตามข้อ 7 เนื่องจากการออกหลักทรัพย์ประเภทอ่ืน 
หรือออกตราสารหนี้ในลักษณะอ่ืน 
  ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง  หากบริษัทได้เลือกเปิดเผยข้อมูลด้วยวิธีการใด 
วิธีการหนึ่งแล้ว บริษัทต้องดำเนินการด้วยวิธีการนั้นต่อไปจนกว่าจะครบอายุของตราสาร 
  ข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์ของสำนักงานหรือของบริษัทตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีการแสดง
ข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญ หรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญท่ีควรบอกให้แจ้ง 

  ข้อ 4018   ยกเลิก 

ภาค 4 
การสิ้นสุดหน้าที่ 

    

  ข้อ 41   ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์สิ้นสุดหน้าที่จัดทำและส่งรายงานที่แสดงฐานะ 
การเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสำนักงาน เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  มีการชำระบัญชีเพ่ือเลิกกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
  (1/1)15  อยู่ระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 
  (2)  บริษัทไม่ได้ขายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่สำนักงานอนุญาตให้เสนอขาย 
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หรือบริษัทยกเลิกการเสนอขายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน  ทั้งนี้  
ใหบ้ริษัทสิ้นสุดหน้าที่จัดทำและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทเฉพาะ
เนื่องจากการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์นั้น 
 
 

 
22 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2565  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล  
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  (ฉบบัท่ี 23) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
18 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2563  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล 
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  (ฉบบัท่ี 19) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
15 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2562  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล  
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  (ฉบบัท่ี 16) ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
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  (3)  บริษัทที่เพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยโดยความสมัครใจ และเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  ทั้งนี้ ให้บริษัท 
สิ้นสุดหน้าที่จัดทำและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในฐานะทีอ่อกหุ้น 
และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (ถ้ามี) 
 (ก)  ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายอ่ืนซึ่งมิใช่ 
ผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลที่กระทำการร่วมกับผู้ทำคำเสนอซื้อ (concert party) และบุคคลตามมาตรา 258  
ของบุคคลเหล่านั้น ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 
 (ข)  ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นทุกรายว่าไม่ประสงค์จะได้รับข้อมูล 
ตามประกาศนี้ 
 (ค)  คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการรับซื้อหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น  
จากผู้ถือหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป และมีการดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 42 แล้ว 
  (4)  บริษัทที่ออกหลักทรัพย์มิได้มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย หรือมิได้มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และบริษัทเข้าลักษณะข้อใด 
ข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 (ก)  ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 
 (ข)  เป็นสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดำเนินกิจการตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน 
หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
 (ค)  บริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังนี้  ทั้งนี้ ให้บริษัทสิ้นสุดหน้าที่ 
จัดทำและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในฐานะที่ออกหุ้นและ 
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (ถ้ามี) 
   1.  มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นรวมกันไม่เกิน  
หนึ่งร้อยราย  
   2.  คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการรับซื้อหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซื้อหุ้นจากผู้ถือหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป และมีการดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 42 แล้ว 
 (ง)  บริษัทได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ถือหลักทรัพย์ทุกรายว่าไม่ประสงค์ 
จะได้รับข้อมูลตามประกาศนี้ 

  ข้อ 42   ในการรับซื้อหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจากผู้ถือหลักทรัพย์ 
เป็นการทั่วไปตามข้อ 41(3) (ค) และ (4) (ค) 2. บริษัทและผู้รับซื้อหลักทรัพย์ต้องเปิดเผยวัตถุประสงค์ 
ในการรับซื้อหลักทรัพย์และข้อความที่แสดงว่าภายหลังการรับซื้อหลักทรัพย์ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
จะสิ้นสุดหน้าที่จัดทำและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสำนักงาน   
ทั้งนี้ ผู้รับซื้อหลักทรัพย์ต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรับซื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด 
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  การประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ของสำนักงานตามวรรคหนึ่ง ให้คำนึงถึงความเหมาะสม
และความเพียงพอของข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์และมาตรการที่คุ้มครอง 
ผู้ถือหลักทรัพย์เป็นสำคัญ 

  ข้อ 43   ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์แจ้งเหตุที่ทำให้หน้าที่จัดทำและส่งรายงานที่แสดง
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุดลงตามข้อ 41 ต่อสำนักงานก่อนถึงกำหนดเวลา 
ส่งรายงานดังกล่าว 

ภาค 5 

อำนาจของสำนักงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล 
    

  ข้อ 44   ให้สำนักงานมีอำนาจผ่อนผันการเปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลในรายงาน 
ตามที่กำหนดในประกาศนี้ได้  หากบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์แสดงให้สำนักงานเห็นได้ว่าข้อมูลดังกล่าว 
มิใช่ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และมีเหตุอันควรที่จะไม่แสดง
รายละเอียดของข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานนั้น หรือบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้ดำเนินการประการอ่ืน 
เพ่ือทดแทนอย่างเพียงพอแล้ว 

  ข้อ 4521   ในกรณีมีเหตุจำเป็นและสมควรทำให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถ 
ส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานต่อสำนักงานภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 9  
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์อาจขอผ่อนผันการส่งรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานก่อนวันครบระยะเวลา 
ที่กำหนดไว้  พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลในการขอผ่อนผันและแจ้งกำหนดระยะเวลาที่จะจัดส่งรายงานนั้น 
  ในกรณีที่สำนักงานไม่ผ่อนผันให้ตามที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ร้องขอตามวรรคหนึ่ง  
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องรับผิดเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 56 นับตั้งแต่วันครบระยะเวลา 
ที่กำหนดในการส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามที่กำหนดในข้อ 9  

ภาค 6 
บทเฉพาะกาล 

    

  ข้อ 46   ให้บริษัทต่างประเทศท่ีออกหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการหรือพนักงานของ 
บริษัทต่างประเทศ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือสาขาของบริษัทดังกล่าว ในประเทศไทย ก่อนวันที่ 

 
21 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 58/2564  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล  
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  (ฉบบัท่ี 22) ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 
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ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 31/2551  เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย 
บริษัทต่างประเทศให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัทต่างประเทศหรือบริษัทในเครือในประเทศไทย 
ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551  มีผลใช้บังคับ ซึ่งสิ้นสุดหน้าที่จัดทำและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงิน 
และผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสำนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 11/2552   
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  ไม่มีหน้าที่ในการจัดทำและส่งรายงานที่แสดง 
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามมาตรา 56 ต่อสำนักงานอีกต่อไป  เว้นแต่บริษัทต่างประเทศดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องจัดทำและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานเนื่องจากบริษัทได้ออก
หลักทรัพย์อ่ืน 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 
 
 
 
 (นายวรพล  โสคติยานุรักษ์) 
 เลขาธิการ 
 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน 


