การเปิ ดเผยข้อมูลตามระยะเวลา
บริษั ทจดทะเบียนมีหน า้ ที่เปิ ดเผยข ้อมู ล ที่ส าคั ญตามระยะเวลาเพื่ อผู ้ลงทุ นและผู ถ้ ือ หุ ้นได ้ทราบข ้อมู ล ส าคั ญประกอบ
้ หรือขายหลักทรัพย์
การพิจารณาลงทุนหรือตัดสินใจซือ

สรุปเกณฑ์สาค ัญ
1. การเปิ ดเผยข ้อมูลเกีย
่ วกับผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
2. การนาส่ง/เปิ ดเผยข ้อมูลประเภทอืน
่ ๆ
1. การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย
่ วก ับผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
รายงาน

กาหนดส่ง*

การส่งข้อมูลให้ตลาดหล ักทร ัพย์

การส่งข้อมูลให้

ผ่านระบบ SET Portal เท่านน
ั้

สาน ักงาน ก.ล.ต.

่ ไตรมาส 4
 กรณีไม่สง

2 เดือน

 งบการเงินฉบับเต็ม
 ยกเลิกการส่ง Hard Copy
 รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (F-45) โดยถือว่าการส่งผ่านระบบ SET
 การวิเคราะห์และคาอธิบายระหว่างกาล Portal เป็ นการนาส่งข ้อมูลต่อ

 กรณีสง่ ไตรมาส 4

3 เดือน

ของฝ่ ายจัดการ (Interim MD&A)

2. งบการเงินรายไตรมาส

45 วัน

กรณีบริษัทมีรายได้หรือกาไรสุทธิ

1. งบการเงินประจาปี
(ตรวจสอบ)

(สอบทาน)
3. แบบแสดงรายการข ้อมูล

สานั กงาน ก.ล.ต. แล ้ว

แตกต่างจากงวดเดียวกันของปี ก่อน

สาหรับบทสรุปประเภทรายงาน

มากกว่า 20%

ผู ้สอบบัญชี (แบบ 61-4) ให ้

3 เดือน

ผ่านระบบ SET Portal

4 เดือน

ผ่านระบบ SET Portal

ส่งผ่านระบบ SET Portal

ประจาปี (56-1)
4. รายงานประจาปี (56-2)
*หมายเหตุ

 กรณีวนั ครบกาหนดเป็ นวันหยุดให ้เลือ่ นเป็ นวันทาการถัดไป
 บริษัททีม่ รี อบบัญชีอนื่ ให ้นับตามระยะเวลาทีค่ รบกาหนดข ้างต ้น
ยกเว ้นปี อธิกสุรทินซึง่ เดือนกุมภาพันธ์ม ี 29 วัน กรณีงบการเงินประจาปี ทีไ่ ม่สง่ ไตรมาส 4 จะครบกาหนด
วันที่ 29 กุมภาพันธ์
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แนวทางการเปิ ดเผย MD&A

เป็ นการอธิบายเชิงวิเคราะห์ในมุมมองของฝ่ ายจัดการระดับสูงในเรือ
่ งดังนี้
(1) ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัททีม
่ น
ี ั ยสาคัญในปี ทผ
ี่ า่ นมาและ
(2) ปั จจัย/สาเหตุ/เหตุการณ์ทม
ี่ ผ
ี ลกระทบหรือมีแนวโน ้มทีจ่ ะมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน
อย่างมีนัยสาคัญ
วัตถุประสงค์ของการเปิ ดเผยข ้อมูล MD&A:
(1) ผู ้ลงทุนสามารถรู ้และเข ้าใจสาเหตุและปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลกระทบ ต่อฐานะการเงินฯ เพือ
่
 การวิเคราะห์ความเหมาะสมในการลงทุนทัง้ ผู ้ลงทุนเดิม / ใหม่
 ประเมินความคุ ้มค่าของผลตอบแทน
 คาดการณ์ผลตอบแทนในอนาคต
 ติดตาม/ตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ ายจัดการว่า เป็ นไปตามเป้ าหมาย / อยูใ่ นระดับที่
พึงพอใจหรือไม่ อย่างไร
(2) แสดงถึงการมี Good Corporate Governance ของ บริษัทจดทะเบียน

TIP
s
1) การเขียนให ้อธิบายเชิงวิเคราะห์


เช่น รายได ้จาก ……….ปี 2555 มีมล
ู ค่า xxx ลบ. เพิม
่ ขึน
้ X% มีสาเหตุจาก….. (วิเคราะห์สาเหตุ
แยกราคาขายและปริมาณการขาย แยกประเภทผลิตภัณฑ์/ธุรกิจ/segment/SBU)

2) ใช ้ตัวเลข กราฟ หรือตารางประกอบการอธิบายเชิงวิเคราะห์ เพือ
่ ให ้ชัดเจน เข ้าใจง่าย
3) อธิบายเชิงวิเคราะห์ให ้ชัดเจน ถึงเหตุผลและสาเหตุทม
ี่ ผ
ี ลกระทบต่อฐานะการเงิน ด ้วยรูปแบบทีเ่ ข ้าใจง่าย
เหมาะสม
4) ใช ้ภาษาเข ้าใจง่าย ไม่ใช ้ภาษาเทคนิค/ศัพท์เฉพาะทางบัญชี โดยไม่จาเป็ น
5) จัดทางบการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี ย ้อนหลัง เพือ
่ ใช ้ประกอบการอธิบายเชิงวิเคราะห์ เช่นงบแสดงฐานะ
การเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด รวมทัง้ อัตราส่วนทางการเงิน (ratio) ทีส
่ าคัญ
6) อธิบายและวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เช่น ระบุปัจจัย หรือเหตุผลทีเ่ กีย
่ วข ้อง ไม่ใช่ปัจจัยกว ้างๆ หรือปั จจัย
ทัว่ ไปทีไ่ ม่เกีย
่ วข ้อง และอธิบายเชิงวิเคราะห์ทงั ้ ด ้านบวกและลบ
7) อธิบายเชิงวิเคราะห์ ของข ้อมูลทีส
่ าคัญเช่น
-

รายการในงบการเงินทีม
่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลงอย่างมีนัยสาคัญ โดยแยกประเภทรายได ้ หรือสาย
ผลิตภัณฑ์ หรือ SBU เป็ นต ้น

-

ข ้อมูลการเงินปี ทีผ
่ ่านมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข ้อมูลอดีต หรือคูแ
่ ข่งขัน หรือบริษัทใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน, ใช ้ Key Performance Indicators (KPIs) เทียบกับอุตสาหกรรม, ใช ้
ratio ประกอบการอธิบายเชิงวิเคราะห์ด ้วย

-

แนวโน ้มและปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อฐานะการเงินในอนาคต เช่น แผนงาน หรือเป้ าหมาย และผลการ
ดาเนินการตามแผน หรือเป้ าหมายทีเ่ ปิ ดเผยในปี กอ
่ นหน ้า, แผนการลงทุน พร ้อมกับวิเคราะห์แหล่ง
เงินทุนทีจ
่ ะใช ้ผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือข ้อจากัดการกู ้ยืมทีม
่ อ
ี ยู่

-

มีรายการได ้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์สาคัญระหว่างปี หรือเกิดขึน
้ หลังวันทีใ่ นงบการเงินซึง่ ได ้
เปิ ดเผยแล ้ว

-

ภาระผูกพันและรายการพิเศษ หากมีรายการเกีย
่ วกับการละเมิดพันธะสัญญาให ้อธิบายมาตรการ
ป้ องกันด ้วย

-

ความคืบหน ้าของแผนการดาเนินงานหรือประมาณการงบการเงินทีเ่ คยเปิ ดเผยไว ้ในแบบ filling หรือ
แบบ 56-1 ปี กอ
่ น

-

หากเผยแพร่ข ้อมูลเกีย
่ วกับแนวโน ้มหรือประมาณการผลการดาเนินงานในเชิงตัวเลขต่อนักวิเคราะห์
หรือผู ้ลงทุนต ้องแสดงในแบบ 56-1 ด ้วย

(จาก เว็บไซต์ สานั กงาน ก.ล.ต. เอกสารงานสัมมนา การเปิ ดเผยข ้อมูล MD&A วันที่ 30 มกราคม 2556)
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ช่วงเวลาทีต
่ ลาดหล ักทร ัพย์กาหนดในการเผยแพร่ขอ
้ มูลผ่านระบบ SET Portal

ช่ วงเวลาซื้อขาย

ช่ วงเวลาซื้อขาย

TIPs
เพือ
่ ให ้การเผยแพร่ข ้อมูลเกีย
่ วกับงบการเงินผ่านระบบ SCP เป็ นไปอย่างราบรืน
่ บริษัทอาจส่งข ้อมูลตามลาดับดังนี้
(1) งบการเงิน (2) F45 (3) Interim MD&A
กรณีทไี่ ม่สามารถส่งข้อมูลตามรอบบ ัญชีภายในระยะเวลาทีก
่ าหนดตลาดหล ักทร ัพย์อาจดาเนินการด ังนี้
ประเภทข้อมูล
งบการเงินประจาปี
หรือ ไตรมาส

้ เครือ
ขึน
่ งหมาย

่ ทุกสิน
้ เดือน
ประกาศชือ

SP ทันที




(ล่าช ้า > 6 เดือน)

จนกว่าจะนาส่งงบการเงิน

แบบแสดงรายการข ้อมูล

เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน



ประจาปี (แบบ 56-1)
รายงานประจาปี



(แบบ 56-2)
นอกจากนี้ สานักงาน ก.ล.ต. อาจพิจารณาเปรียบเทียบปรับบริษัทกรณีสง่ รายงานตามรอบบัญชีลา่ ช ้า หรือจัดทาข ้อมูลไม่
ครบถ ้วนหรือไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก
ี่ าหนด โดยบริษัทอาจต ้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท และปรับอีกไม่
เกินวันละ 3,000 บาท ตลอดระยะเวลาทีย
่ ังมิได ้ปฏิบต
ั ใิ ห ้ถูกต ้อง
กรณีผูส
้ อบบ ัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน
ตลาดหลักทรัพย์จะขึน
้ เครือ
่ งหมาย SP 1 วัน เพือ
่ ให ้ผู ้ใช ้ข ้อมูลในงบการเงินมีเวลาในการพิจารณาความเห็นของ
้ จงของบริษัทโดยทั่วถึงก่อน หลังจากนั น
ผู ้สอบบัญชีประกอบกับตัวเลขในงบการเงินอย่างระมัดระวัง รวมทัง้ รับทราบคาชีแ
้
้
จะอนุญาตให ้ซือขายหลักทรัพย์ในวันทาการถัดไป และจะขึน
้ เครือ
่ งหมาย NP ไว ้จนกว่าจะได ้ข ้อสรุปว่าบริษัทต ้องแก ้ไขงบ
การเงินหรือไม่
กรณีผูส
้ อบบ ัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
้ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าบริษัทจะนาส่งงบ
ตลาดหลักทรัพย์จะขึน
้ เครือ
่ งหมาย SP เพือ
่ ห ้ามการซือ
การเงินฉบับแก ้ไขและเผยแพร่ตอ
่ ผู ้ลงทุนแล ้ว หรือจนกว่าจะมีข ้อสรุปว่าบริษัทไม่ต ้องแก ้ไขงบการเงิน

กรณีงบการเงินฉบ ับตรวจสอบปรากฎส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้ น้อยกว่าศูนย์
ตลาดหลักทรัพย์จะประกาศให ้บริษัทจดทะเบียนนัน
้ เข ้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
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2. การนาส่ง/เปิ ดเผยข้อมูลประเภทอืน
่
รายการ

กาหนดส่ง
ตลาดหล ักทร ัพย์

รายงานผลการใช ้เงินจาก

ทุก 6 เดือนตามปี ปฏิทน
ิ

การเพิม
่ ทุน

ิ้
โดยให ้นาส่งภายใน 30 วันนับแต่สน

นาส่งข้อมูลผ่านระบบ SET Portal
เพือ
่ เผยแพร่

เพือ
่ เป็นข้อมูลของ

แก่ผูล
้ งทุน

ตลาดหล ักทร ัพย์



-

-



-



-



เดือนมิถน
ุ ายน และธันวาคมของทุกปี
แบบแสดงรายงานการ

ภายใน 14 วันนับแต่วน
ั สุดท ้ายที่

กระจายการถือหุ ้นรายย่อย

กฏหมายกาหนดให ้บริษัทต ้องจัด

(Free Float)

ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี

หนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้น

นาส่งพร ้อมกับการนาส่งหนังสือเชิญ
ประชุมให ้ผู ้ถือหุ ้น

รายงานการประชุมผู ้ถือหุ ้น

้ สุดการ
ภายใน 14 วัน นับแต่วน
ั สิน
ประชุม
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ถาม-ตอบ
คาถาม

คาตอบ

1) หากบริษัทจดทะเบียนประสงค์จะนาส่งงบการเงิน
ฉบับก่อนสอบทานและก่อนตรวจสอบ จะมีวธิ ป
ี ฏิบัต ิ

1. บริษัทนาส่งงบดังกล่าวผ่านระบบ SET Portal ภายใน 30 วัน
้ รอบบัญชี โดยนาส่งพร ้อมกับ F45 และ Interim
นั บแต่วันสิน

ในการนาส่งอย่างไร

MD&A (เช่นเดียวกับวิธก
ี ารนาส่งงบการเงินฉบับทีส
่ อบทาน
หรือฉบับทีต
่ รวจสอบ)
2. ในกรณีทป
ี่ รากฏผลต่างอย่างมีนัยสาคัญ (20%) ระหว่าง
ตัว เลขก่อนสอบทานหรือ ก่อ นตรวจสอบกับตัว เลขทีผ
่ ่า นการ
สอบทานหรือ ตรวจสอบแล ้วจากผู ้สอบบัญ ชี ให ้ฝ่ ายบริห าร
ี้ จงสาเหตุของความแตกต่าง
ของบริษัทร่วมกับผู ้สอบบัญชีชแ
นั ้น พร ้อมกับ การน าส่ง งบการเงิน ฉบับ ทีส
่ อบทานหรือ ฉบับ ที่
ตรวจสอบนัน
้
3. กรณี ท ี่บ ริษั ทสมั ค รใจที่จ ะส่ง งบก่ อ นสอบทานหรือ ก่ อ น
ตรวจสอบ บริษัทจะต ้องถือปฏิบต
ั อ
ิ ย่างสม่าเสมอ
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เกณฑ์ทเี่ กีย
่ วข้อง
เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
1. ข ้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ เรือ
่ ง หลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข และวิธก
ี ารเกีย
่ วกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ และ
การปฏิบต
ั ก
ิ ารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560
2. ข ้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ เรือ
่ ง การเปิ ดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียนโดยผ่าน
่ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560
สือ
3. ข ้อบัง คับ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ เรื่อง การจั ด ท าและส่ง งบการเงิน และรายงานเกีย
่ วกับ ฐานะการเงิน

และผลการ

ดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560
4. หนังสือเวียนที่ บจ.(ว) 8/2560 เรือ
่ ง การปรับปรุงการจัดส่งรายงานและข ้อมูลของบริษัทจดทะเบียน
5. แนวทางการนาส่งงบการเงินก่อนสอบทานและก่อนตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชี
เกณฑ์ของหน่วยงานอืน
่
1. ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 36/2561 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข และวิธก
ี ารรายงานการเปิ ดเผย
ข ้อมูลเกีย
่ วกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัททีอ
่ อกหลักทรัพย์
2. สรุปการปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข และวิธก
ี ารรายงานการเปิ ด เผยข ้อมูลเกีย
่ วกับฐานะการเงิน และผลการ
ดาเนินงานของบริษัททีอ
่ อกหลักทรัพย์
3. ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข และวิธก
ี ารรายงานการเปิ ดเผย
ข ้อมูลเกีย
่ วกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัททีอ
่ อกหลักทรัพย์


คูม
่ อ
ื จัดทาแบบ 56-1 และ 69-1



หนังสือรับรองงบการเงิน แบบ 56-3



แบบสอบทานข ้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยใน MD&A (Checklist MD&A)



แบบสอบทานความครบถ ้วนของข ้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

4. บทสรุปประเภทรายงานของผู ้สอบบัญชี (แบบ 61-4)
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