
การแจง้ การยื่น การรับรอง การส่งขอ้มูลหรือเอกสาร หรือการด าเนินการอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั
ต่อส านกังานตามประกาศท่ี ทจ. 44/2556 ให้เป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดดงัน้ี  

1.  บริษัทไทยที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บริษัท listed)   
ไม่วา่เสนอขายหลกัทรัพยป์ระเภทใด ใหน้ าส่งรายงานต่อส านกังานโดยผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  https://www.setportal.set.or.th/ 
     1.1 กรณีปกติ 

ประเภทรายงาน ระยะเวลาและเง่ือนไขการส่งรายงาน 

1. งบการเงิน กรณีทัว่ไป 
- งบการเงินไตรมาส 1 ไตรมาส 2* และไตรมาส 3 ฉบบัสอบทาน 
ภายใน 45 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของแต่ละไตรมาสดงักล่าว 
- งบการเงินประจ ารอบปีบญัชี ฉบบัตรวจสอบ 
ภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี 

กรณีส่งงบการเงินไตรมาส 4 ฉบบัสอบทาน ก่อนส่งงบการเงิน
ประจ ารอบปีบญัชี ฉบบัตรวจสอบ 
-  งบการเงินไตรมาส 1 ไตรมาส 2* ไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ฉบบัสอบทาน 
ภายใน 45 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของแต่ละไตรมาสดงักล่าว 
-  งบการเงินประจ ารอบปีบญัชี ฉบบัตรวจสอบ 
ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี 

หมายเหตุ: *เลือกส่งงบการเงินไตรมาส 2 หรืองบการเงิน 
ประจ างวด  6 เดือน ท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีก็ได ้ 
หากเลือกส่งงบการเงินประจ างวด 6 เดือน ให้ส่งงบการเงินดงักล่าว
ภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปีบญัชี  

 2. แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีและ
รายงานประจ าปี 

กรณีท่ี 1 

- แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีและรายงาน
ประจ าปี (ขอ้มูลตามแบบ 56-1 one report  ทั้งน้ี 
หากมีการออกหลกัทรัพยอ์ืน่ ตอ้งมีขอ้มูลตาม
แบบส าหรับหลกัทรัพยน์ั้นดว้ย) 

 

ให้บริษทัเลือกด าเนินการไดต้ามกรณีท่ี 1 หรือกรณีท่ี 2 

 

 

ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี 

 

 

 

 

https://www.setportal.set.or.th/


ประเภทรายงาน ระยะเวลาและเง่ือนไขการส่งรายงาน 

กรณีท่ี 2 (ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด
ก่อนวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

- แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (ขอ้มูลตาม
แบบ 56-1 ทั้งน้ี หากมีการออกหลกัทรัพยอ่ื์น 
ตอ้งมีขอ้มูลตามแบบส าหรับหลกัทรัพยน์ั้นดว้ย) 

- รายงานประจ าปี (ขอ้มูลตามแบบ 56-2 หรือ
แบบ 56-1 พร้อมแนบงบการเงินประจ าระยะเวลา
บญัชีนั้น) 

 

 

ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี 

 

 

ไม่ชา้กว่าวนัท่ีส่งให้ผูถื้อหุ้นแต่ไม่เกิน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุด 
รอบระยะเวลาบญัชี 

1.2  กรณีบริษทัถูกตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยขึ้นเคร่ืองหมาย SP เน่ืองจากมีปัญหาฐานะการเงิน  
หรืออยู่ในกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายว่าดว้ยล้มละลาย หรือบริษทัอยูใ่นกลุ่ม NPG ตามขอ้ 26  
ของประกาศน้ี  

ประเภทรายงาน ระยะเวลาและเง่ือนไขการส่งรายงาน 
1. รายงานทางการเงินส าหรับรอบระยะเวลา  
6 เดือนแรกของปีบญัชี และการวิเคราะห์และ                
ค  าอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจดัการ (Interim 
Management Discussion and Analysis) 

ภายใน 45 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 
ของปีบญัชี 

2. งบการเงินประจ ารอบปีบญัชี ฉบบัตรวจสอบ ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี 

 3. แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีและรายงาน
ประจ าปี 

กรณีท่ี 1 

- แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีและรายงาน
ประจ าปี (ขอ้มูลตามแบบ 56-1 one report  ทั้งน้ี 
หากมีการออกหลกัทรัพยอ์ืน่ ตอ้งมีขอ้มูลตามแบบ
ส าหรับหลกัทรัพยน์ั้นดว้ย) 

กรณีท่ี 2 (ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดก่อน
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

- แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (ขอ้มูลตาม
แบบ 56-1 ทั้งน้ี หากมีการออกหลกัทรัพยอ์ื่น ตอ้งมี
ขอ้มูลตามแบบส าหรับหลกัทรัพยน์ั้นดว้ย) 

ให้บริษทัเลือกด าเนินการไดต้ามกรณีท่ี 1 หรือกรณีท่ี 2 

 

 

ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี 

 

 

 

 

ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี 

 



ประเภทรายงาน ระยะเวลาและเง่ือนไขการส่งรายงาน 

- รายงานประจ าปี (ขอ้มูลตามแบบ 56-2 หรือแบบ 
56-1 พร้อมแนบงบการเงินประจ าระยะเวลาบญัชี
นั้น) 

 

 

ไม่ชา้กว่าวนัท่ีส่งให้ผูถื้อหุ้นแต่ไม่เกิน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุด 
รอบระยะเวลาบญัชี 

กรณียกเวน้ 
- ยกเวน้ศาลมีค าส่ังให้ฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายว่าดว้ยลม้ละลาย 
ไม่ตอ้งส่งรายงานประจ าปีต่อส านกังาน 

4. รายงานประจ าปี  ไม่ชา้กว่าวนัท่ีส่งให้ผูถื้อหุ้นแต่ไม่เกิน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุด              
รอบระยะเวลาบญัชี 
กรณียกเวน้ 
- ยกเวน้ศาลมีค าส่ังให้ฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายว่าดว้ยลม้ละลาย  
ไม่ตอ้งส่งขอ้มูลน้ีต่อส านกังาน 

1.3  กรณีบริษทัตามขอ้ 1.1 และ 1.2 ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 
(public offering) หรือผูล้งทุนรายใหญ่ใหจ้ดัท ารายงานต่อไปน้ีเพิ่มเติมดว้ย  

ประเภทรายงาน ระยะเวลาและเง่ือนไขการส่งรายงาน 

1. รายงานอตัราส่วนท่ีมีนยัส าคญัทางการเงิน
รายปี (key financial ratio)  

ภายในระยะเวลาเดียวกบัท่ีส่งงบการเงินประจ ารอบปีบญัชี 

2.  บริษัทไทยที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (public offering) ซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการ                     
น าหุ้นเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ใหเ้ป็นไปตามตารางท่ีก าหนดใน 1.1  ทั้งน้ี ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายงานประจ าปี ใหมี้หนา้ท่ีเม่ือบริษทัมีการ
เสนอขายหุน้ต่อประชาชนแลว้  นอกจากน้ี หากบริษทัไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีต่อประชาชนเป็น
การทัว่ไป และต่อผูล้งทุนรายใหญ่ ใหเ้ป็นไปตามตารางท่ีก าหนดใน 1.3 ดว้ย 

3.  บริษัทไทยที่ไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(บริษัท non-listed) ใหน้ าส่งรายงานต่อส านกังานโดยผา่นระบบ Initial Product Offering System (IPOS) 
https://market.sec.or.th/IPOS/Authen/Login.aspx   
       ยกเวน้กรณีบริษทัมีหนา้ท่ีน าส่งรายงานตามประกาศท่ี ทจ. 44/2556 เน่ืองจากบริษทั 
มีการออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ และใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใหน้ าส่งรายงานตามประกาศท่ี ทจ. 44/2556 ต่อส านกังานโดยผา่นระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  https://www.setportal.set.or.th/    

 

https://market.sec.or.th/IPOS/Authen/Login.aspx
https://www.setportal.set.or.th/


     3.1  กรณีมีการเสนอขายหุ้นหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น และไม่มีหนา้ท่ีเน่ืองจากการเสนอขาย 
ตราสารหน้ีหรือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตาม 3.2.1 หรือ 3.2.2  

ประเภทรายงาน ระยะเวลาและเง่ือนไขการส่งรายงาน 
1. งบการเงินประจ ารอบปีบญัชี ฉบบัตรวจสอบ 
2. หนงัสือรับรองงบการเงินตามแบบ 56-3 เฉพาะ
กรณีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมิ์ไดอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบั
ของบทบญัญติัตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

ภายในระยะเวลาเดียวกบัท่ีส่งใหก้ระทรวงพาณิชย ์

2. รายงานประจ าปีตามรูปแบบเดียวกบัที่ส่ง 

กระทรวงพาณิชย์1 

ภายในระยะเวลาเดียวกบัท่ีส่งใหก้ระทรวงพาณิชย ์
กรณียกเวน้ 
- ยกเวน้ศาลมีค าส่ังให้ฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายว่าดว้ยลม้ละลาย 
ไม่ตอ้งส่งขอ้มูลน้ีต่อส านกังาน 

3.2  กรณีมีการเสนอขายตราสารหน้ีหรือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
             3.2.1  กรณีเสนอขายพนัธบตัร หรือหุน้กู ้ซ่ึงไม่เขา้กรณีตาม 3.2.2 หรือ 3.2.32 

ประเภทรายงาน ระยะเวลาและเง่ือนไขการส่งรายงาน 

1. งบการเงิน 

2. หนงัสือรับรองงบการเงินตามแบบ 56-3 เฉพาะ
กรณีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมิ์ไดอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบั
ของบทบญัญติัตามหมวด 3/1 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 

 

กรณีทัว่ไป 
- งบการเงินไตรมาส 1 ไตรมาส 2* และไตรมาส 3 ฉบบัสอบทาน 
ภายใน 45 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของแต่ละไตรมาสดงักล่าว 
- งบการเงินประจ ารอบปีบญัชี ฉบบัตรวจสอบ 
ภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี 

กรณีส่งงบการเงินไตรมาส 4 ฉบบัสอบทาน ก่อนส่งงบการเงิน
ประจ ารอบปีบญัชี ฉบบัตรวจสอบ 

- งบการเงินไตรมาส 1 ไตรมาส 2* ไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ฉบบัสอบทาน 
ภายใน 45 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของแต่ละไตรมาสดงักล่าว 
- งบการเงินประจ ารอบปีบญัชี ฉบบัตรวจสอบ 
ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี 

หมายเหตุ: *เลือกส่งงบการเงินไตรมาส 2 หรืองบการเงิน 
ประจ างวด  6 เดือน ท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีก็ได ้ 
หากเลือกส่งงบการเงินประจ างวด 6 เดือน ให้ส่งงบการเงินดงักล่าว

 
1 ในกรณีมีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น ให้บริษทัเร่ิมมีหนา้ท่ีเมื่อมีการออกหุ้นเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั 

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 
2 ในกรณีท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยเ์ป็นหน่วยงานภาครัฐไทย “วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี”  ให้หมายความถึงวนัส้ินสุดปีงบประมาณ 



ประเภทรายงาน ระยะเวลาและเง่ือนไขการส่งรายงาน 
ภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปีบญัชี 

2. แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
 - กรณีหน่วยงานภาครัฐไทยเสนอขายตราสาร
หน้ี (ขอ้มูลตามแบบ 56-GOV.AGENCY) 

- กรณีเสนอขายหุ้นกูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็น
หลกัทรัพย ์(ขอ้มูลตามแบบ 56-4)  

- กรณีอื่น ให้เลือกด าเนินการไดต้ามกรณีท่ี 1 
หรือกรณีท่ี 2 
กรณีท่ี 1 : ขอ้มูลตามแบบ 56-1 one report ทั้งน้ี 
หากมีการออกหลกัทรัพยอ์ื่น ตอ้งมีขอ้มูลตาม
แบบส าหรับหลกัทรัพยน์ั้นดว้ย 
กรณีท่ี 2 (ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดก่อน
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) : ขอ้มูลตามแบบ 56-1  
ทั้งน้ี หากมีการออกหลกัทรัพยอ่ื์น ตอ้งมีขอ้มูล
ตามแบบส าหรับหลกัทรัพยน์ั้นดว้ย 

ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี 

3. รายงานประจ าปีตามรูปแบบเดียวกบัที่ส่ง
กระทรวงพาณิชย ์

เม่ือมีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพใชสิ้ทธิตามหุ้นกูแ้ปลงสภาพ  
โดยให้ส่งรายงานประจ าปีภายในระยะเวลาเดียวกบัท่ีส่งให้
กระทรวงพาณิชย ์

4. รายงานอตัราส่วนท่ีมีนยัส าคญัทางการเงิน 
รายปี (key financial ratio)  

ภายในระยะเวลาเดียวกบัท่ีส่งงบการเงินประจ ารอบปีบญัชี 

3.2.2  (ก) กรณีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์ป็นสถาบนัการเงินและเสนอขายเฉพาะหุน้กูร้ะยะสั้น  
ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป (public offering) หรือกรณีบริษทัท่ีมีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  
และบริษทัดงักล่าวไม่มีการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นลกัษณะอ่ืนนอกจากการเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้น  
หรือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  

ประเภทรายงาน ระยะเวลาส่งรายงาน 

1. งบการเงินประจ ารอบปีบญัชี ฉบบัตรวจสอบ  
และงบการเงินประจ างวด 6 เดือน ฉบบัสอบทาน 
ในกรณีท่ีมีงบการเงินรายไตรมาส ฉบบัสอบทาน 
ให้ส่งดว้ย 

2. หนงัสือรับรองงบการเงินตามแบบ 56-3 เฉพาะ
กรณีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมิ์ไดอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบั

ภายในระยะเวลาเดียวกบัท่ีส่งใหห้น่วยงานทางการซ่ึงเป็น 
ผูก้  ากบัดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรง หรือกระทรวงพาณิชย ์
แลว้แต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน 



ประเภทรายงาน ระยะเวลาส่งรายงาน 
ของบทบญัญติัตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

2. แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
- กรณีสถาบนัการเงินเสนอขายหุน้กูร้ะยะส้ัน  
ให้เลือกด าเนินการไดต้ามกรณีท่ี 1 หรือกรณีท่ี 2 
กรณีท่ี 1 : ขอ้มูลตามแบบ 56-1 one report ทั้งน้ี 
หากมีการออกหลกัทรัพยอ์ื่น ตอ้งมีขอ้มูลตาม
แบบส าหรับหลกัทรัพยน์ั้นดว้ย 
กรณีท่ี 2 (ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดก่อน
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) : ขอ้มูลตามแบบ 56-1  
ทั้งน้ี หากมีการออกหลกัทรัพยอ่ื์น ตอ้งมีขอ้มูล
ตามแบบส าหรับหลกัทรัพยน์ั้นดว้ย 
 
- กรณีเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  
(ขอ้มูลตามแบบ 56-DW) 
 
- กรณีสถาบนัการเงินท่ีเป็นหน่วยงาน 
ภาครัฐไทยเสนอขายตราสารหน้ี (ขอ้มูลตาม  
แบบ 56-GOV.AGENCY) 

ภายในระยะเวลาเดียวกบัท่ีส่งงบการเงินประจ ารอบปีบญัชี 
ต่อส านกังาน 

3. รายงานอตัราส่วนท่ีมีนยัส าคญัทางการเงิน 
รายปี (key financial ratio) (เฉพาะกรณีเสนอขาย
ตราสารหน้ี) 

ภายในระยะเวลาเดียวกบัท่ีส่งงบการเงินประจ ารอบปีบญัชี 

 

(ข) กรณีมีการเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยต์่อผูล้งทุนสถาบนั  

ประเภทรายงาน ระยะเวลาส่งรายงาน 

1. งบการเงินประจ ารอบปีบญัชี ฉบบัตรวจสอบ  
ในกรณีท่ีมีงบการเงินประจ างวด 6 เดือน  
ฉบบัตรวจสอบ หรืองบการเงินรายไตรมาส  
ฉบบัสอบทาน ให้ส่งดว้ย 

2. หนงัสือรับรองงบการเงินตามแบบ 56-3 เฉพาะ
กรณีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมิ์ไดอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบั

ภายในระยะเวลาเดียวกบัท่ีส่งใหห้น่วยงานทางการซ่ึงเป็น 
ผูก้  ากบัดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรง หรือกระทรวงพาณิชย ์
แลว้แต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน 



ของบทบญัญติัตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

2. แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
 (ขอ้มูลตามแบบ 56-4) 

ภายในระยะเวลาเดียวกบัท่ีส่งงบการเงินประจ ารอบปีบญัชี 
ต่อส านกังาน 

 (ค) กรณีมีการเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยต์่อผูล้งทุนรายใหญ่ 

ประเภทรายงาน ระยะเวลาส่งรายงาน 
1.  งบการเงินประจ ารอบปีบญัชี ฉบบัตรวจสอบ 

และงบการเงินประจ างวด 6 เดือน ฉบบัสอบทาน3  
ในกรณีท่ีมีงบการเงินรายไตรมาส ฉบบัสอบทาน 
ให้ส่งดว้ย 

2. หนงัสือรับรองงบการเงินตามแบบ 56-3 เฉพาะ
กรณีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมิ์ไดอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบั
ของบทบญัญติัตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี 

2. แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
 (ขอ้มูลตามแบบ 56-4) 

ภายในระยะเวลาเดียวกบัท่ีส่งงบการเงินประจ ารอบปีบญัชี 
ต่อส านกังาน 

           3.2.3  กรณีมีการเสนอขายพนัธบตัร หุน้กู ้หรือตัว๋เงิน ทั้งจ านวนต่อผูล้งทุนสถาบนั4 

ประเภทรายงาน ระยะเวลาส่งรายงาน 

1. งบการเงินประจ ารอบปีบญัชี ฉบบัตรวจสอบ  
ในกรณีท่ีมีงบการเงินประจ างวด 6 เดือน  
ฉบบัตรวจสอบ หรืองบการเงินรายไตรมาส 
ฉบบัสอบทาน ให้ส่งดว้ย 

2. หนงัสือรับรองงบการเงินตามแบบ 56-3 เฉพาะ
กรณีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมิ์ไดอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบั

ภายในระยะเวลาเดียวกบัท่ีส่งใหห้น่วยงานทางการซ่ึงเป็น 
ผูก้  ากบัดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรง หรือกระทรวงพาณิชย ์
แลว้แต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน 

 
3
 ให้มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 โดยส่งคร้ังแรกคืองบประจ างวด 6 เดือนของปี 2564 (เช่น งบประจ างวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  

30 มิถุนายน 2564 ให้น าส่งภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2564) เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังานเป็นรายกรณีก่อนวนัส้ินสุด 
รอบระยะเวลาบญัชีอย่างน้อย 15 วนั 
4
 ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกูต้อ้งมีการจดขอ้จ ากดัการโอนหุ้นกูน้ั้นให้จ ากดัอยูใ่นกลุ่มผูล้งทุนสถาบนัดว้ย 



ของบทบญัญติัตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

        3.2.4  กรณีมีการเสนอขายพนัธบตัร หุ้นกู ้หรือตัว๋เงิน ทั้งจ านวนต่อผูล้งทุนรายใหญ่5 

ประเภทรายงาน ระยะเวลาส่งรายงาน 

1. งบการเงินประจ ารอบปีบญัชี ฉบบัตรวจสอบ 

และงบการเงินประจ างวด 6 เดือน ฉบบัสอบทาน6  
ในกรณีท่ีมีงบการเงินรายไตรมาส ฉบบัสอบทาน 
ให้ส่งดว้ย 

2. หนงัสือรับรองงบการเงินตามแบบ 56-3 เฉพาะ
กรณีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมิ์ไดอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบั
ของบทบญัญติัตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

1.1 กรณีบริษทัที่ออกหลกัทรัพยเ์ป็นสถาบนัการเงิน: 
 ภายในระยะเวลาเดียวกบัที่ส่งใหห้น่วยงานทางการซ่ึงเป็นผูก้  ากบั
ดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรง 

1.2 กรณีอื่นอกจากขอ้ 1.1  ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบ
ระยะเวลาบญัชี 

2. รายงานอตัราส่วนท่ีมีนยัส าคญัทางการเงิน 
รายปี (key financial ratio)  

ภายในระยะเวลาเดียวกบัท่ีส่งงบการเงินประจ ารอบปีบญัชี 

4.  สาขาธนาคารต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย  ใหจ้ดัส่งงบการเงินของสาขา
ธนาคารต่างประเทศหรือเอกสารท่ีก าหนดตามหลกัเกณฑด์งัน้ี ใหน้ าส่งรายงานต่อส านกังานโดยผา่น
ระบบ Initial Product Offering System (IPOS) https://market.sec.or.th/IPOS/Authen/Login.aspx 
     4.1  กรณีเสนอขายหุน้กูห้รือตัว๋เงินทั้งจ านวนต่อผูล้งทุนสถาบนั 

ประเภทรายงาน ระยะเวลาส่งรายงาน 

1. งบการเงินประจ ารอบปีบญัชี ฉบบัตรวจสอบ 
(ในกรณีท่ีมีการส่งงบการเงินประจ างวดเพ่ิมเติม
ตามท่ีหน่วยงานทางการซ่ึงเป็นผูก้  ากบัดูแล 
การประกอบธุรกิจก าหนด ให้ส่งดว้ย)  

2. หนงัสือรับรองงบการเงินตามแบบ 56-3 เฉพาะ
กรณีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมิ์ไดอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบั

ภายในระยะเวลาเดียวกบัท่ีส่งใหห้น่วยงานทางการซ่ึงเป็น 
ผูก้  ากบัดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรง  

 
5 ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกูต้อ้งมีการจดขอ้จ ากดัการโอนหุ้นกูน้ั้นให้จ ากดัอยูใ่นกลุ่มผูล้งทุนรายใหญ่ดว้ย 

6
 ให้มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 โดยส่งคร้ังแรกคืองบประจ างวด 6 เดือนของปี 2564 (เช่น งบประจ างวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  

30 มิถุนายน 2564 ให้น าส่งภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2564) เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังานเป็นรายกรณีก่อนวนัส้ินสุด 
รอบระยะเวลาบญัชีอย่างน้อย 15 วนั 

https://market.sec.or.th/IPOS/Authen/Login.aspx


ของบทบญัญติัตามหมวด 3/1 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 

     

 

 4.2  กรณีเสนอขายหุน้กูห้รือตัว๋เงินทั้งจ านวนต่อผูล้งทุนรายใหญ่7 

ประเภทรายงาน ระยะเวลาส่งรายงาน 

1. งบการเงินประจ ารอบปีบญัชี ฉบบัตรวจสอบ 

และงบการเงินประจ างวด 6 เดือน ฉบบัสอบทาน8  
ในกรณีท่ีมีงบการเงินรายไตรมาส ฉบบัสอบทาน 
ให้ส่งดว้ย 

2. หนงัสือรับรองงบการเงินตามแบบ 56-3 เฉพาะ
กรณีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมิ์ไดอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบั
ของบทบญัญติัตามหมวด 3/1 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 

ภายในระยะเวลาเดียวกบัท่ีส่งใหห้น่วยงานทางการซ่ึงเป็น 
ผูก้  ากบัดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรง  

2. รายงานอตัราส่วนท่ีมีนยัส าคญัทางการเงิน 
รายปี (key financial ratio)  

ภายในระยะเวลาเดียวกบัท่ีส่งงบการเงินประจ ารอบปีบญัชี 

4.3  กรณีเสนอขายหุน้กูต่้อประชาชนเป็นการทัว่ไป (public offering)  
             4.3.1  หุน้กูร้ะยะสั้น 

ประเภทรายงาน ระยะเวลาส่งรายงาน 

1. งบการเงินประจ ารอบปีบญัชี ฉบบัตรวจสอบ  ภายในระยะเวลาเดียวกบัท่ีส่งใหห้น่วยงานทางการซ่ึงเป็น 
ผูก้  ากบัดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรง  

 
7 ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกูต้อ้งมีการจดขอ้จ ากดัการโอนหุ้นกูน้ั้นให้จ ากดัอยูใ่นกลุ่มผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ดว้ย 

8 ให้มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 โดยส่งคร้ังแรกคืองบประจ างวด 6 เดือนของปี 2564 (เช่น งบประจ างวด 6 เดือน ในกรณี 1.2 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ให้น าส่งภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2564) เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังานเป็นรายกรณีก่อนวนัส้ินสุด 
รอบระยะเวลาบญัชีอย่างน้อย 15 วนั 



ประเภทรายงาน ระยะเวลาส่งรายงาน 
และงบการเงินประจ างวด 6 เดือน ฉบบัสอบทาน 
ในกรณีท่ีมีงบการเงินรายไตรมาส ฉบบัสอบทาน 
ให้ส่งดว้ย 

2. หนงัสือรับรองงบการเงินตามแบบ 56-3 เฉพาะ
กรณีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมิ์ไดอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบั
ของบทบญัญติัตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

2. แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  
(ให้มีขอ้มูลสอดคลอ้งกบัแบบแสดงรายการขอ้มูล 
(แบบ filing) โดยปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนั) 

ภายในระยะเวลาเดียวกบัท่ีส่งงบการเงินประจ ารอบปีบญัชี 
ต่อส านกังาน 

3. รายงานอตัราส่วนท่ีมีนยัส าคญัทางการเงิน 
รายปี (key financial ratio)  

ภายในระยะเวลาเดียวกบัท่ีส่งงบการเงินประจ ารอบปีบญัชี 

 

 4.3.2  หุน้กู ้(ท่ีมิใช่หุ้นกูร้ะยะสั้นตาม 4.3.1) 

ประเภทรายงาน ระยะเวลาและเง่ือนไขการส่งรายงาน 

1. งบการเงิน 

2. หนงัสือรับรองงบการเงินตามแบบ 56-3 เฉพาะ
กรณีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมิ์ไดอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบั
ของบทบญัญติัตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 

กรณีทัว่ไป 

- งบการเงินไตรมาส 1 ไตรมาส 2* และไตรมาส 3 ฉบบัสอบทาน 
ภายใน 45 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของแต่ละไตรมาสดงักล่าว 
- งบการเงินประจ ารอบปีบญัชี ฉบบัตรวจสอบภายใน 2 เดือนนบัแต่
วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี 

กรณีส่งงบการเงินไตรมาส 4 ฉบบัสอบทาน ก่อนส่งงบการเงิน
ประจ ารอบปีบญัชี ฉบบัตรวจสอบ 

- งบการเงินไตรมาส 1 ไตรมาส 2* ไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ฉบบัสอบทาน 
ภายใน 45 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของแต่ละไตรมาสดงักล่าว 
- งบการเงินประจ ารอบปีบญัชี ฉบบัตรวจสอบภายใน 3 เดือนนบัแต่
วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี 

หมายเหตุ: *เลือกส่งงบการเงินไตรมาส 2 หรืองบการเงิน 
ประจ างวด  6 เดือน ท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีก็ได ้ 
หากเลือกส่งงบการเงินประจ างวด 6 เดือน ให้ส่งงบการเงินดงักล่าว
ภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก             
ของปีบญัชี 



ประเภทรายงาน ระยะเวลาและเง่ือนไขการส่งรายงาน 

2. แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
(ให้มีขอ้มูลสอดคลอ้งกบัแบบแสดงรายการขอ้มูล 
(แบบ filing) โดยปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนั) 

ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี 
 

3. รายงานอตัราส่วนท่ีมีนยัส าคญัทางการเงิน 
รายปี (key financial ratio)  

ภายในระยะเวลาเดียวกบัท่ีส่งงบการเงินประจ ารอบปีบญัชี 

5. รัฐบาลต่างประเทศ  ใหน้ าส่งรายงานต่อส านกังานโดยผา่นระบบ Initial Product Offering System 
(IPOS) https://market.sec.or.th/IPOS/Authen/Login.aspx 

ประเภทรายงาน ระยะเวลาส่งรายงาน 

1. แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  
(เฉพาะกรณีเสนอขายตราสารหน้ีต่อประชาชนเป็น
การทัว่ไป (public offering)) 
(ขอ้มูลสอดคลอ้งกบัแบบแสดงรายการขอ้มูล 
(แบบ filing) โดยปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนั) 

ให้จดัส่งภายใน 180 วนันบัแต่วนัส้ินสุดปีงบประมาณ 

 

6.  บริษัทต่างประเทศ (ท่ีมิใช่กรณีสาขาธนาคารต่างประเทศตาม 4. และรัฐบาลต่างประเทศตาม 5.) ใหน้ าส่ง
รายงานต่อส านกังานโดยผา่นระบบ Initial Product Offering System (IPOS) 
https://market.sec.or.th/IPOS/Authen/Login.aspx 

ประเภทรายงาน ระยะเวลาส่งรายงาน 

1. งบการเงินท่ีส่งต่อตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
หรือหน่วยงานทางการในต่างประเทศ  
     1.1 งบการเงินประจ ารอบปีบญัชีฉบบัตรวจสอบ 
     1.2 งบการเงินรายไตรมาส ฉบบัสอบทาน (ถา้มี) 
พร้อมทั้งน าส่งหนงัสือรับรองงบการเงินตามแบบ 
56-3  
2. แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  
(เฉพาะกรณี (1) เสนอขายตราสารหน้ีหรือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ต่อประชาชนเป็นการ
ทัว่ไป (public offering) หรือ (2) เสนอขาย
หลกัทรัพยต์่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่
โดยไม่มีการจดขอ้จ ากดัการโอนหรือเง่ือนไขการ
โอนให้จ ากดัอยูใ่นกลุ่มผูล้งทุนดงักล่าว) 

ภายในระยะเวลา ดงัต่อไปน้ี 
(1)  ภายในระยะเวลาเดียวกบัที่บริษทัมีหนา้ท่ีส่งต่อตลาดหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ หรือหน่วยงานทางการในต่างประเทศ แลว้แต่ระยะเวลาใด
จะถึงก่อน แต่ไม่เกิน 180 วนันบัแต่วนัส้ินสุดปีงบประมาณหรือ 
วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทั 
(2)  ในกรณีท่ีบริษทัไม่มีหนา้ท่ีตอ้งจดัส่งขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ หรือหน่วยงานทางการในต่างประเทศ ให้บริษทัส่ง 
ภายใน 180 วนันบัแต่วนัส้ินสุดปีงบประมาณหรือวนัส้ินสุด 
รอบระยะเวลาบญัชีของบริษทั (ใช้เฉพาะการส่งงบการเงิน 
ประจ ารอบปีบญัชี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี) 
 
 

https://market.sec.or.th/IPOS/Authen/Login.aspx
https://market.sec.or.th/IPOS/Authen/Login.aspx


ประเภทรายงาน ระยะเวลาส่งรายงาน 
 
- กรณีเสนอขายตราสารหน้ี (ขอ้มูลสอดคลอ้งกบั
แบบแสดงรายการขอ้มูล (แบบ filing) โดย
ปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจบุนั) 

- กรณีเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
(ขอ้มูลตามแบบ 56-DW) 

 
 
 
 
 

3. รายงานอตัราส่วนท่ีมีนยัส าคญัทางการเงิน 
รายปี (key financial ratio)  
เฉพาะกรณี (1) เสนอขายตราสารหน้ีต่อ
ประชาชนเป็นการทัว่ไป (public offering)  
(2) เสนอขายหลกัทรัพยต์่อลงทนุรายใหญ ่

ภายในระยะเวลาเดียวกบัท่ีส่งงบการเงินประจ ารอบปีบญัชี 

 

ส าหรับการแจง้ การยื่น การรับรอง การส่งขอ้มูลหรือเอกสาร หรือการด าเนินการอ่ืนใดตาม 
ประกาศท่ี ทจ. 44/2556  (เช่น การมีหนงัสือขอผ่อนผนัการน าส่งรายงาน เป็นตน้) ให้แจง้เป็นหนงัสือ
ต่อส านกังาน โดยน าส่งตามท่ีอยูข่องส านกังานดงัน้ี 

“ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ฝ่ายจดทะเบียนหลกัทรัพย ์1 และ 2  
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900” 

ทั้งน้ี หากท่านมีค าถามหรือขอ้สงสัยประการใด ขอไดโ้ปรดติดต่อ service desk  
โทรศพัท ์1207 กด 3 ในวนัและเวลาท าการ หรือ email: corporat@sec.or.th 
 

mailto:corporat@sec.or.th

