แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 55/2563 (ฉบับที่ 20)
ตารางประเภทและระยะเวลาส่ งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
การจัดทาและส่ งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานตามข้อ 9 ของประกาศนี้ ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี้
1. บริษัทไทยที่มีห้ ุนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย (บริษัท listed)
ไม่วา่ เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทใด
1.1 กรณี ปกติ
ประเภทรายงาน
1. งบการเงิน

ระยะเวลาและเงื่อนไขการส่ งรายงาน
กรณี ทวั่ ไป
- งบการเงินไตรมาส 1 ไตรมาส 2* และไตรมาส 3 ฉบับสอบทาน
ภายใน 45 วันนับแต่วนั สุ ดท้ายของแต่ละไตรมาสดังกล่าว
- งบการเงินประจารอบปี บัญชี ฉบับตรวจสอบภายใน 2 เดือน
นับแต่วนั สิ้นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี
กรณี ส่งงบการเงินไตรมาส 4 ฉบับสอบทาน ก่อนส่งงบการเงิน
ประจารอบปี บัญชี ฉบับตรวจสอบ
- งบการเงินไตรมาส 1 ไตรมาส 2* ไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ฉบับสอบทาน
ภายใน 45 วันนับแต่วนั สุ ดท้ายของแต่ละไตรมาสดังกล่าว
- งบการเงินประจารอบปี บัญชี ฉบับตรวจสอบภายใน 3 เดือน
นับแต่วนั สิ้นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี
หมายเหตุ: *เลือกส่งงบการเงินไตรมาส 2 หรื องบการเงิน
ประจางวด 6 เดือน ที่ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีก็ได้
หากเลือกส่งงบการเงินประจางวด 6 เดือน ให้ส่งงบการเงินดังกล่าว
ภายใน 2 เดือนนับแต่วนั สุ ดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี บัญชี

2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และ
ให้บริ ษทั เลือกดาเนินการได้ตามกรณี ที่ 1 หรื อกรณี ที่ 2
รายงานประจาปี
กรณี ที่ 1
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และรายงาน ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั สิ้นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี
ประจาปี (ข้อมูลตามแบบ 56-1 One Report
ทั้งนี้ หากมีการออกหลักทรัพย์อนื่ ต้องมีขอ้ มูล
ตามแบบสาหรับหลักทรัพย์น้ นั ด้วย)

ประเภทรายงาน

ระยะเวลาและเงื่อนไขการส่ งรายงาน

กรณี ที่ 2 (สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด
ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2564)
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (ข้อมูลตาม ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั สิ้นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี
แบบ 56-1 ทั้งนี้ หากมีการออกหลักทรัพย์อื่น
ต้องมีขอ้ มูลตามแบบสาหรับหลักทรัพย์น้ นั ด้วย)
- รายงานประจาปี (ข้อมูลตามแบบ 56-2 หรื อ
ไม่ชา้ กว่าวันที่ส่งให้ผถู ้ ือหุ้นแต่ไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้นสุ ด
แบบ 56-1 พร้อมแนบงบการเงินประจา
รอบระยะเวลาบัญชี
ระยะเวลาบัญชีน้ นั )

1.2 กรณี บริ ษทั ถูกตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยขึ้นเครื่ องหมาย SP เนื่ องจากมีปัญหาฐานะการเงิน
หรื ออยู่ในกระบวนการฟื้ นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรื อบริ ษทั อยูใ่ นกลุ่ม NPG ตามข้อ 26
ของประกาศนี้
ประเภทรายงาน
1. รายงานทางการเงินสาหรับรอบระยะเวลา
6 เดือนแรกของปี บัญชี และการวิเคราะห์และ
คาอธิบายระหว่างกาลของฝ่ ายจัดการ (Interim
Management Discussion and Analysis)
2. งบการเงินประจารอบปี บัญชี ฉบับตรวจสอบ
3. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และรายงาน
ประจาปี
กรณี ที่ 1
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และรายงาน
ประจาปี (ข้อมูลตามแบบ 56-1 One Report
ทั้งนี้ หากมีการออกหลักทรัพย์อนื่ ต้องมีขอ้ มูล
ตามแบบสาหรับหลักทรัพย์น้ นั ด้วย)
กรณี ที่ 2 (สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด
ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2564)
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (ข้อมูลตาม
แบบ 56-1 ทั้งนี้ หากมีการออกหลักทรัพย์อื่น
ต้องมีขอ้ มูลตามแบบสาหรับหลักทรัพย์น้ นั ด้วย)
- รายงานประจาปี (ข้อมูลตามแบบ 56-2 หรื อ
แบบ 56-1 พร้อมแนบงบการเงินประจา
ระยะเวลาบัญชีน้ นั )

ระยะเวลาและเงื่อนไขการส่ งรายงาน
ภายใน 45 วันนับแต่วนั สุ ดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี บัญชี

ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั สิ้นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี
ให้บริ ษทั เลือกดาเนินการได้ตามกรณี ที่ 1 หรื อกรณี ที่ 2

ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั สิ้นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี

ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั สิ้นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี

ไม่ชา้ กว่าวันที่ส่งให้ผถู ้ ือหุ้นแต่ไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้นสุ ด
รอบระยะเวลาบัญชี
กรณี ยกเว้น
- ยกเว้นศาลมีคาสั่งให้ฟ้ื นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
ไม่ตอ้ งส่งรายงานประจาปี ต่อสานักงาน

1.3 กรณี บริ ษทั ตามข้อ 1.1 และ 1.2 ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป
(public offering) หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ให้จดั ทารายงานต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย
ประเภทรายงาน
1. รายงานอัตราส่วนที่มีนยั สาคัญทางการเงิน
รายปี (key financial ratio)

ระยะเวลาและเงื่อนไขการส่ งรายงาน
ภายในระยะเวลาเดียวกับที่ส่งงบการเงินประจารอบปี บัญชี

2. บริษทั ไทยที่ได้ รับอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นต่ อประชาชนเป็ นการทั่วไป (public offering) ซึ่งอยู่ระหว่ างดาเนินการ
นาหุ้นเข้ าเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ให้เป็ นไปตามตารางที่กาหนดใน 1.1 ทั้งนี้ ในส่ วนที่เกี่ยวกับรายงานประจาปี ให้มีหน้าที่เมื่อบริ ษทั มีการ
เสนอขายหุน้ ต่อประชาชนแล้ว นอกจากนี้ หากบริ ษทั ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชนเป็ น
การทัว่ ไป หรื อต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ ให้เป็ นไปตามตารางที่กาหนดใน 1.3 ด้วย
3. บริษัทไทยที่ไม่ มีห้ ุนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย (บริษัท non-listed)
3.1 กรณี มีการเสนอขายหุ ้นหรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น และไม่มีหน้าที่เนื่องจากการเสนอขาย
ตราสารหนี้หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ตาม 3.2.1 หรื อ 3.2.2
ประเภทรายงาน
1. งบการเงินประจารอบปี บัญชี ฉบับตรวจสอบ
2. รายงานประจาปี ตามรู ปแบบเดียวกับที่ส่ง
กระทรวงพาณิ ชย์1

ระยะเวลาและเงื่อนไขการส่ งรายงาน
ภายในระยะเวลาเดียวกับที่ส่งให้กระทรวงพาณิ ชย์
ภายในระยะเวลาเดียวกับที่ส่งให้กระทรวงพาณิ ชย์
กรณี ยกเว้น
- ยกเว้นศาลมีคาสั่งให้ฟ้ื นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
ไม่ตอ้ งส่งข้อมูลนี้ต่อสานักงาน

3.2 กรณี มีการเสนอขายตราสารหนี้หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์
3.2.1 กรณี เสนอขายพันธบัตร หรื อหุน้ กู้ ซึ่งไม่เข้ากรณี ตาม 3.2.2 หรื อ 3.2.32
ประเภทรายงาน
1. งบการเงิน

ระยะเวลาและเงื่อนไขการส่ งรายงาน
กรณี ทวั่ ไป
- งบการเงินไตรมาส 1 ไตรมาส 2* และไตรมาส 3 ฉบับสอบทาน
ภายใน 45 วันนับแต่วนั สุ ดท้ายของแต่ละไตรมาสดังกล่าว
- งบการเงินประจารอบปี บัญชี ฉบับตรวจสอบ
ภายใน 2 เดือนนับแต่วนั สิ้นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี

1

ในกรณี มีการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้บริ ษทั เริ่ มมีหน้าที่เมื่อมีการออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
2

ในกรณีที่ผอู ้ อกหลักทรัพย์เป็ นหน่วยงานภาครัฐไทย “วันสิ้ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี” ให้หมายความถึง วันสิ้ นสุ ดปี งบประมาณ

ประเภทรายงาน

ระยะเวลาและเงื่อนไขการส่ งรายงาน
กรณี ส่งงบการเงินไตรมาส 4 ฉบับสอบทาน ก่อนส่งงบการเงิน
ประจารอบปี บัญชี ฉบับตรวจสอบ
- งบการเงินไตรมาส 1 ไตรมาส 2* ไตรมาส 3 และไตรมาส 4
ฉบับสอบทาน ภายใน 45 วันนับแต่วนั สุ ดท้ายของแต่ละไตรมาส
ดังกล่าว
- งบการเงินประจารอบปี บัญชี ฉบับตรวจสอบ ภายใน 3 เดือน
นับแต่วนั สิ้นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี
หมายเหตุ: *เลือกส่งงบการเงินไตรมาส 2 หรื องบการเงิน
ประจางวด 6 เดือน ที่ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีก็ได้
หากเลือกส่งงบการเงินประจางวด 6 เดือน ให้ส่งงบการเงินดังกล่าว
ภายใน 2 เดือนนับแต่วนั สุ ดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี บัญชี
ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั สิ้นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี

2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
- กรณี หน่วยงานภาครัฐไทยเสนอขายตราสารหนี้
(ข้อมูลตามแบบ 56-GOV.AGENCY)
- กรณี เสนอขายหุ้นกูเ้ พื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ น
หลักทรัพย์ (ข้อมูลตามแบบ 56-4)
- กรณี อื่น ให้เลือกดาเนินการได้ตามกรณี ที่ 1
หรื อกรณี ที่ 2
กรณี ที่ 1
- ข้อมูลตามแบบ 56-1 One Report ทั้งนี้ หากมี
การออกหลักทรัพย์อื่น ต้องมีขอ้ มูลตามแบบ
สาหรับหลักทรัพย์น้ นั ด้วย
กรณี ที่ 2 (สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดก่อน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
- ข้อมูลตามแบบ 56-1 ทั้งนี้ หากมีการออก
หลักทรัพย์อื่น ต้องมีขอ้ มูลตามแบบสาหรับ
หลักทรัพย์น้ นั ด้วย
3. รายงานประจาปี ตามรู ปแบบเดียวกับที่ส่ง
เมื่อมีผถู ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพใช้สิทธิตามหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ
กระทรวงพาณิ ชย์
โดยให้ส่งรายงานประจาปี ภายในระยะเวลาเดียวกับที่ส่งให้
กระทรวงพาณิ ชย์
4. รายงานอัตราส่วนที่มีนยั สาคัญทางการเงิน
รายปี (key financial ratio)

ภายในระยะเวลาเดียวกับที่ส่งงบการเงินประจารอบปี บัญชี

3.2.2 (ก) กรณี บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์เป็ นสถาบันการเงินและเสนอขายเฉพาะหุน้ กูร้ ะยะสั้นต่อ
ประชาชนเป็ นการทัว่ ไป (public offering) หรื อกรณี บริ ษทั ที่มีการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
และบริ ษทั ดังกล่าวไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะอื่นนอกจากการเสนอขายหุน้ กูร้ ะยะสั้น หรื อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์
ประเภทรายงาน
1. งบการเงินประจารอบปี บัญชี ฉบับตรวจสอบ
และงบการเงินประจางวด 6 เดือน ฉบับสอบทาน
ในกรณี ที่มีงบการเงินรายไตรมาส ฉบับสอบทาน
ให้ส่งด้วย
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
- กรณี สถาบันการเงินเสนอขายหุน้ กูร้ ะยะสั้น
ให้เลือกดาเนินการได้ตามกรณี ที่ 1 หรื อกรณี ที่ 2
กรณี ที่ 1
- ข้อมูลตามแบบ 56-1 One Report ทั้งนี้ หากมี
การออกหลักทรัพย์อื่น ต้องมีขอ้ มูลตามแบบ
สาหรับหลักทรัพย์น้ นั ด้วย
กรณี ที่ 2 (สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดก่อน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
- ข้อมูลตามแบบ 56-1 ทั้งนี้ หากมีการออก
หลักทรัพย์อื่น ต้องมีขอ้ มูลตามแบบสาหรับ
หลักทรัพย์น้ นั ด้วย
- กรณี เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
(ข้อมูลตามแบบ 56-DW)
- กรณี สถาบันการเงินที่เป็ นหน่วยงาน
ภาครัฐไทยเสนอขายตราสารหนี้ (ข้อมูลตาม
แบบ 56-GOV.AGENCY)
3. รายงานอัตราส่วนที่มีนยั สาคัญทางการเงิน
รายปี (key financial ratio) (เฉพาะกรณี เสนอขาย
ตราสารหนี้)

ระยะเวลาส่ งรายงาน
ภายในระยะเวลาเดียวกับที่ส่งให้หน่วยงานทางการซึ่งเป็ น
ผูก้ ากับดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรง หรื อกระทรวงพาณิ ชย์
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน
ภายในระยะเวลาเดียวกับที่ส่งงบการเงินประจารอบปี บัญชี
ต่อสานักงาน

ภายในระยะเวลาเดียวกับที่ส่งงบการเงินประจารอบปี บัญชี

(ข) กรณี มีการเสนอขายหุ ้นกูต้ ามโครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ต่อผูล้ งทุนสถาบัน
ประเภทรายงาน
1. งบการเงินประจารอบปี บัญชี ฉบับตรวจสอบ
ในกรณี ที่มีงบการเงินประจางวด 6 เดือน
ฉบับตรวจสอบ หรื องบการเงินรายไตรมาส
ฉบับสอบทาน ให้ส่งด้วย
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
(ข้อมูลตามแบบ 56-4)

ระยะเวลาส่ งรายงาน
ภายในระยะเวลาเดียวกับที่ส่งให้หน่วยงานทางการซึ่งเป็ น
ผูก้ ากับดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรง หรื อกระทรวงพาณิ ชย์
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน
ภายในระยะเวลาเดียวกับที่ส่งงบการเงินประจารอบปี บัญชี
ต่อสานักงาน

(ค) กรณี มีการเสนอขายหุ ้นกูต้ ามโครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ต่อผูล้ งทุนรายใหญ่
ประเภทรายงาน

ระยะเวลาส่ งรายงาน

1. งบการเงินประจารอบปี บัญชี ฉบับตรวจสอบ ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั สิ้นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี
และงบการเงินประจางวด 6 เดือน ฉบับสอบทาน3
หรื อในกรณี ที่มีงบการเงินรายไตรมาส
ฉบับสอบทาน ให้ส่งด้วย
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
ภายในระยะเวลาเดียวกับที่ส่งงบการเงินประจารอบปี บัญชี
(ข้อมูลตามแบบ 56-4)
ต่อสานักงาน

3.2.3 กรณี มีการเสนอขายพันธบัตร หุน้ กู้ หรื อตัว๋ เงิน ทั้งจานวนต่อผูล้ งทุนสถาบัน4
ประเภทรายงาน
1. งบการเงินประจารอบปี บัญชี ฉบับตรวจสอบ
ในกรณี ที่มีงบการเงินประจางวด 6 เดือน
ฉบับตรวจสอบ หรื องบการเงินรายไตรมาส
ฉบับสอบทาน ให้ส่งด้วย

ระยะเวลาส่ งรายงาน
ภายในระยะเวลาเดียวกับที่ส่งให้หน่วยงานทางการซึ่งเป็ น
ผูก้ ากับดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรง หรื อกระทรวงพาณิ ชย์
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน

3

ให้มีผลใช้บงั คับวันที่ 1 มกราคม 2564 โดยส่ งครั้งแรกคืองบประจางวด 6 เดือนของปี 2564 (เช่น งบประจางวด 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2564 ให้นาส่งภายในวันที่ 30 กันยายน 2564) เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงานเป็ นรายกรณี ก่อนวันสิ้นสุด
รอบระยะเวลาบัญชีอย่างน้อย 15 วัน
4

ในกรณีเป็ นการเสนอขายหุ้นกูต้ อ้ งมีการจดข้อจากัดการโอนหุ้นกูน้ ้ นั ให้จากัดอยูใ่ นกลุ่มผูล้ งทุนสถาบันด้วย

3.2.4 กรณี มีการเสนอขายพันธบัตร หุน้ กู้ หรื อตัว๋ เงิน ทั้งจานวนต่อผูล้ งทุนรายใหญ่5
ประเภทรายงาน

ระยะเวลาส่ งรายงาน

1. งบการเงินประจารอบปี บัญชี ฉบับตรวจสอบ 1.1 กรณี บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์เป็ นสถาบันการเงิน:
และงบการเงินประจางวด 6 เดือน ฉบับสอบทาน6 ภายในระยะเวลาเดียวกับที่ส่งให้หน่วยงานทางการซึ่งเป็ นผูก้ ากับ
หรื อในกรณี ที่มีงบการเงินรายไตรมาส
ดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรง
ฉบับสอบทาน ให้ส่งด้วย
1.2 กรณี อื่นอกจากข้อ 1.1 ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั สิ้นสุ ดรอบ
ระยะเวลาบัญชี
2. รายงานอัตราส่วนที่มีนยั สาคัญทางการเงิน
ภายในระยะเวลาเดียวกับที่ส่งงบการเงินประจารอบปี บัญชี
รายปี (key financial ratio)

4. สาขาธนาคารต่ างประเทศที่ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย ให้จดั ส่ งงบการเงินของสาขา
ธนาคารต่างประเทศหรื อเอกสารที่กาหนดตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
4.1 กรณี เสนอขายหุน้ กูห้ รื อตัว๋ เงินทั้งจานวนต่อผูล้ งทุนสถาบัน
ประเภทรายงาน
งบการเงินประจารอบปี บัญชี ฉบับตรวจสอบ
(ในกรณี ที่มีการส่งงบการเงินประจางวดเพิ่มเติม
ตามที่หน่วยงานทางการซึ่งเป็ นผูก้ ากับดูแล
การประกอบธุรกิจกาหนด ให้ส่งด้วย)

ระยะเวลาส่ งรายงาน
ภายในระยะเวลาเดียวกับที่ส่งให้หน่วยงานทางการซึ่งเป็ น
ผูก้ ากับดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรง

4.2 กรณี เสนอขายหุน้ กูห้ รื อตัว๋ เงินทั้งจานวนต่อผูล้ งทุนรายใหญ่7
ประเภทรายงาน

ระยะเวลาส่ งรายงาน

1. งบการเงินประจารอบปี บัญชี ฉบับตรวจสอบ ภายในระยะเวลาเดียวกับที่ส่งให้หน่วยงานทางการซึ่งเป็ น
และงบการเงินประจางวด 6 เดือน ฉบับสอบทาน8 ผูก้ ากับดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรง
หรื อในกรณี ที่มีงบการเงินรายไตรมาส
ฉบับสอบทาน ให้ส่งด้วย

5

ในกรณี เป็ นการเสนอขายหุ้นกูต้ อ้ งมีการจดข้อจากัดการโอนหุ้นกูน้ ้ นั ให้จากัดอยูใ่ นกลุ่มผูล้ งทุนรายใหญ่ดว้ ย

6

ให้มีผลใช้บงั คับวันที่ 1 มกราคม 2564 โดยส่ งครั้งแรกคืองบประจางวด 6 เดือนของปี 2564 (เช่น งบประจางวด 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2564 ให้นาส่งภายในวันที่ 30 กันยายน 2564) เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงานเป็ นรายกรณี ก่อนวันสิ้ นสุ ด
รอบระยะเวลาบัญชีอย่างน้อย 15 วัน
7
8

ในกรณี เป็ นการเสนอขายหุ้นกูต้ อ้ งมีการจดข้อจากัดการโอนหุ้นกูน้ ้ นั ให้จากัดอยูใ่ นกลุ่มผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ดว้ ย

ให้มีผลใช้บงั คับวันที่ 1 มกราคม 2564 โดยส่ งครั้งแรกคืองบประจางวด 6 เดือนของปี 2564 (เช่น งบประจางวด 6 เดือน ในกรณี 1.2
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ให้นาส่งภายในวันที่ 30 กันยายน 2564) เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงานเป็ นรายกรณี ก่อนวันสิ้ นสุด
รอบระยะเวลาบัญชีอย่างน้อย 15 วัน

ประเภทรายงาน
2. รายงานอัตราส่วนที่มีนยั สาคัญทางการเงิน
รายปี (key financial ratio)

ระยะเวลาส่ งรายงาน
ภายในระยะเวลาเดียวกับที่ส่งงบการเงินประจารอบปี บัญชี

4.3 กรณี เสนอขายหุน้ กูต้ ่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป (public offering)
4.3.1 หุน้ กูร้ ะยะสั้น
ประเภทรายงาน
1. งบการเงินประจารอบปี บัญชี ฉบับตรวจสอบ
และงบการเงินประจางวด 6 เดือน ฉบับสอบทาน
ในกรณี ที่มีงบการเงินรายไตรมาส ฉบับสอบทาน
ให้ส่งด้วย
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
(ให้มีขอ้ มูลสอดคล้องกับแบบแสดงรายการข้อมูล
(แบบ filing) โดยปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั )
3. รายงานอัตราส่วนที่มีนยั สาคัญทางการเงิน
รายปี (key financial ratio)

ระยะเวลาส่ งรายงาน
ภายในระยะเวลาเดียวกับที่ส่งให้หน่วยงานทางการซึ่งเป็ น
ผูก้ ากับดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรง

ภายในระยะเวลาเดียวกับที่ส่งงบการเงินประจารอบปี บัญชี
ต่อสานักงาน
ภายในระยะเวลาเดียวกับที่ส่งงบการเงินประจารอบปี บัญชี

4.3.2 หุน้ กู้ (ที่มิใช่หุน้ กูร้ ะยะสั้นตาม 4.3.1)
ประเภทรายงาน
1. งบการเงิน

ระยะเวลาและเงื่อนไขการส่ งรายงาน
กรณี ทวั่ ไป
- งบการเงินไตรมาส 1 ไตรมาส 2* และไตรมาส 3 ฉบับสอบทาน
ภายใน 45 วันนับแต่วนั สุ ดท้ายของแต่ละไตรมาสดังกล่าว
- งบการเงินประจารอบปี บัญชี ฉบับตรวจสอบ ภายใน 2 เดือน
นับแต่วนั สิ้นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี
กรณี ส่งงบการเงินไตรมาส 4 ฉบับสอบทาน ก่อนส่งงบการเงิน
ประจารอบปี บัญชี ฉบับตรวจสอบ
- งบการเงินไตรมาส 1 ไตรมาส 2* ไตรมาส 3 และไตรมาส 4
ฉบับสอบทานภายใน 45 วันนับแต่วนั สุ ดท้ายของแต่ละไตรมาส
ดังกล่าว
- งบการเงินประจารอบปี บัญชี ฉบับตรวจสอบ ภายใน 3 เดือน
นับแต่วนั สิ้นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี
หมายเหตุ: *เลือกส่งงบการเงินไตรมาส 2 หรื องบการเงิน
ประจางวด 6 เดือน ที่ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีก็ได้
หากเลือกส่งงบการเงินประจางวด 6 เดือน ให้ส่งงบการเงินดังกล่าว
ภายใน 2 เดือนนับแต่วนั สุ ดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี บัญชี

ประเภทรายงาน

ระยะเวลาและเงื่อนไขการส่ งรายงาน

2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั สิ้นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี
(ให้มีขอ้ มูลสอดคล้องกับแบบแสดงรายการข้อมูล
(แบบ filing) โดยปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั )
3. รายงานอัตราส่วนที่มีนยั สาคัญทางการเงิน
รายปี (key financial ratio)

ภายในระยะเวลาเดียวกับที่ส่งงบการเงินประจารอบปี บัญชี

5. รัฐบาลต่ างประเทศ
ประเภทรายงาน

ระยะเวลาส่ งรายงาน

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
ให้จดั ส่งภายใน 180 วันนับแต่วนั สิ้นสุ ดปี งบประมาณ
(เฉพาะกรณี เสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชนเป็ น
การทัว่ ไป (public offering))
(ข้อมูลสอดคล้องกับแบบแสดงรายการข้อมูล
(แบบ filing) โดยปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั )

6. บริษัทต่ างประเทศ (ที่มิใช่กรณี สาขาธนาคารต่างประเทศตาม 4. และรัฐบาลต่างประเทศตาม 5.)
ประเภทรายงาน

ระยะเวลาส่ งรายงาน

1. งบการเงินที่ส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
หรื อหน่วยงานทางการในต่างประเทศ
1.1 งบการเงินประจารอบปี บัญชีฉบับตรวจสอบ
1.2 งบการเงินรายไตรมาส ฉบับสอบทาน (ถ้ามี)
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
(เฉพาะกรณี (1) เสนอขายตราสารหนี้หรื อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ต่อประชาชนเป็ นการ
ทัว่ ไป (public offering) หรื อ (2) เสนอขาย
หลักทรัพย์ต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่
โดยไม่มีการจดข้อจากัดการโอนหรื อเงื่อนไขการ
โอนให้จากัดอยูใ่ นกลุ่มผูล้ งทุนดังกล่าว)
- กรณี เสนอขายตราสารหนี้ (ข้อมูลสอดคล้องกับ
แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ filing) โดย
ปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั )
- กรณี เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
(ข้อมูลตามแบบ 56-DW)

ภายในระยะเวลา ดังต่อไปนี้
(1) ภายในระยะเวลาเดียวกับที่บริ ษทั มีหน้าที่ส่งต่อตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ หรื อหน่วยงานทางการในต่างประเทศ แล้วแต่ระยะเวลาใด
จะถึงก่อน แต่ไม่เกิน 180 วันนับแต่วนั สิ้นสุ ดปี งบประมาณหรื อ
วันสิ้นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษทั
(2) ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่มีหน้าที่ตอ้ งจัดส่งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ หรื อหน่วยงานทางการในต่างประเทศ ให้บริ ษทั ส่ง
ภายใน 180 วันนับแต่วนั สิ้นสุ ดปี งบประมาณหรื อวันสิ้นสุ ด
รอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษทั (ใช้เฉพาะการส่ งงบการเงิน
ประจารอบปี บัญชี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี )

ประเภทรายงาน
3. รายงานอัตราส่วนที่มีนยั สาคัญทางการเงิน
รายปี (key financial ratio)
เฉพาะกรณี (1) เสนอขายตราสารหนี้ต่อ
ประชาชนเป็ นการทัว่ ไป (public offering)
(2) เสนอขายหลักทรัพย์ต่อลงทุนรายใหญ่

ระยะเวลาส่ งรายงาน
ภายในระยะเวลาเดียวกับที่ส่งงบการเงินประจารอบปี บัญชี

