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ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เรื�อง    การจดัทําและส่งงบการเงนิและรายงานเกี�ยวกบัฐานะการเงนิ 

 และผลการดาํเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ. ศ. 2544 
 

โดยที�สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่างมีอาํนาจหนา้ที�ในการกาํกบัดูแลใหบ้ริษทัที�ระดมทุนในตลาดทุนทาํ
การเปิดเผยขอ้มูลที�จาํเป็นต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนใหถ้กูตอ้งครบถว้นและเป็นไปตามระยะเวลา
ที�กําหนด และโดยที�สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการทําความตกลงร่วมกันโดยการกําหนดให้สํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นผูดู้แลติดตามให้การเปิดเผยขอ้มูลของ
บริษทัต่างๆ ในตลาดทุนมีความเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกนั 

เพื�อดาํเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และความตกลงร่วมกนัดงักล่าว 
อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 56 ประกอบมาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยออกขอ้กาํหนดไวด้งัต่อไปนี?  

 
ขอ้ 1 ขอ้บงัคบันี? ให้ใชบ้งัคบัสําหรับการจดัทาํงบการเงินและรายงานเกี�ยวกบั

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนที�นาํส่งหลงัวนัที� 1 กุมภาพนัธ์ 2544 เป็น
ตน้ไป  

 
ขอ้ 2 ให้ยกเลิกขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื�อง การจดัทาํ

และส่งงบการเงินและรายงานเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2542 ลงวนัที� 22 พฤศจิกายน 2542   

 
ขอ้ 3 ในขอ้บงัคบันี?  
“ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์
“บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที� มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์

*“ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัฐานะการเงิน

และผลการดาํเนินงานของบริษทัที�ออกหลกัทรัพย ์หรือประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ย

ผลบังคับใช้ 

บทยกเลิก 

คํานิยาม 
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หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัต่างประเทศที�ออกและเสนอขายหุน้ แลว้แต่กรณี 

(*บทนิยามคาํว่า “ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน” เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี%แทน 

โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื. อง การจัดทาํและส่งงบการเงินและรายงานเกี.ยวกับฐานะการเงินและ

ผลการดาํเนินงานของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับที. 3) พ.ศ. 2558 ลงวนัที. 11 พฤษภาคม 2558 และมีผลบังคับใช้ตั%งแต่

วนัที. 16 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป) 

“ผูส้อบบญัชี” หมายความวา่ ผูส้อบบญัชีที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน 
 

*ขอ้ 4 ให้บริษัทจดทะเบียนจัดทาํและส่งงบการเงินและรายงานเกี�ยวกับฐานะ

การเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนตามรายการดงัต่อไปนี?   
(1) งบการเงิน  
(2) รายงานทางการเงินสําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของปี   

บญัชี  
(3) การวิเคราะห์และคาํอธิบายระหวา่งกาลของฝ่ายจดัการ (Interim 

Management Discussion and Analysis)  
(4) รายงานประจาํปี  
(5) แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี  
(6) แบบแสดงรายการขอ้มลูระหวา่งกาล 
(7) รายงานที�แสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานอื�นใดตามที�

กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
ให้บริษทัจดทะเบียนจดัทาํและส่งงบการเงินและรายงานเกี�ยวกบัฐานะการเงิน

และผลการดาํเนินงานตามวรรคหนึ�งต่อสาํนกังานตามหลกัเกณฑแ์ละส่งภายในเวลาที�กาํหนดไวใ้น
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนในกรณีที�บริษทัจดทะเบียนใดจดัทาํและส่งงบการเงินและ
รายงานเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานต่อสาํนกังานตามมาตรา 56 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 อยู่แลว้ บริษทัจดทะเบียนนั?นไม่ตอ้งจดัทาํและส่งงบ
การเงินและรายงานดงักล่าวต่อสาํนกังานตามขอ้บงัคบันี?  
 (*ความในวรรคหนึ.งและวรรคสองของข้อ 4 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี%แทน โดย

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื. อง การจัดทาํและส่งงบการเงินและรายงานเกี.ยวกับฐานะการเงินและ

ผลการดาํเนินงานของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับที. 2) พ.ศ. 2556 ลงวนัที. 22 พฤศจิกายน 2556 และมีผลบังคับใช้ตั%งแต่

วนัที. 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป) 
 

ขอ้ 5 ให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งสําเนางบการเงินและรายงานเกี�ยวกับฐานะ
การเงินและผลการดาํเนินงานตามขอ้ 4  ต่อตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย  
 

การจัดทําและส่ง 
งบการเงินและ 
รายงานเกี�ยวกบั 
ฐานะการเงินและ 
ผลการดาํเนินงาน 

การส่งสําเนางบการเงิน
และรายงานเกี�ยวกบั
ฐานะการเงินและ 
ผลการดาํเนินงาน 

การยกเว้นไม่ต้องจัดทํา
และนําส่งงบการเงิน
และรายงานเกี�ยวกบั
ฐานะการเงินและ 
ผลการดาํเนินงาน 
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*ขอ้ 6 - (ยกเลิก) 

 (*ความในข้อ 6 เดิมถูกยกเลิกโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื. อง เรื. อง การ

จัดทาํและส่งงบการเงินและรายงานเกี.ยวกับฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับที.  2) 

พ.ศ. 2556 ลงวนัที. 22 พฤศจิกายน 2556 และมีผลบังคับใช้ตั%งแต่วนัที. 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป)  

 

ขอ้ 7 ให้บริษัทจดทะเบียนจัดทํารายงานสรุปผลการดาํเนินงานของบริษัทจด
ทะเบียนตามแบบที�ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด และส่งมายงัตลาดหลกัทรัพยพ์ร้อมกบังบการเงินที�บริษทัจด
ทะเบียนตอ้งส่งตามขอ้บงัคบันี?  

 
*ขอ้ 8 ให้บริษทัจดทะเบียนจดัส่งงบการเงินและรายงานดงัต่อไปนี?  ต่อตลาด

หลกัทรัพย์ภายในเวลาที�กําหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยผ ่านสื�อ
อิเล็กทรอนิกส์ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรายงานและการจดัส่งสารสนเทศของ
บริษทัจดทะเบียนโดยผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์  

 (1) งบ ก าร เงิน แ ล ะร าย งาน เกี �ยว ก บั ฐ าน ะ ก าร เงิน แ ล ะ ผ ล ก า ร
ดาํเนินงานตามขอ้ 4 ยกเวน้รายงานประจาํปีที�เสนอต่อผูถื้อหุ้น   

 (2) รายงานสรุปผลการดาํเนินงานตามขอ้ 7 
(*ความในวรรคหนึ. งของข้อ 8 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี%แทนโดยข้อบังคับตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื. อง การจัดทําและส่งงบการเงินและรายงานเกี.ยวกับฐานะการเงินและผลการ

ดาํเนินงานของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับที. 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที. 22 พฤศจิกายน 2556 และมีผลบังคับใช้ตั%งแต่วันที.  

1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป) 
 
ขอ้ 9 ใหบ้ริษทัจดทะเบียนจดัส่งรายงานประจาํปีที�เสนอต่อผูถื้อหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อ

หุ้นพร้อมกับหนังสือเรียกประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น และส่งให้แก่บริษทัหลกัทรัพยที์� เป็น
สมาชิกของตลาดหลกัทรัพยทุ์กรายโดยผา่นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน 

 
ประกาศ ณ วนัที� 22 มกราคม 2544                             

 
(ลงนาม) อมเรศ ศิลาอ่อน 

(นายอมเรศ ศิลาอ่อน) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 
  

การจัดทํารายงาน
สรุปผลการดาํเนินงาน 

การส่งงบการเงินและ
รายงานฐานะการเงิน
และผลการดาํเนินงาน 
รายงานชี/แจงผลการ
ดาํเนินงานและรายงาน
สรุปผลการดาํเนินงาน 

การส่งรายงาน

ประจําปี 


