
ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธีิการเกีย่วกับการเปิดเผยสารสนเทศ 

และการปฏิบัตกิารใด  ๆของผู้ออกตราสารหนี ้พ.ศ. 2560 
 
 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 57 (6) อนุโลมตามมาตรา 199 และมาตรา 170 
วรรคสอง (7) และ (17) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยอ์อกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
   
  ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 9 ตุลาคม 2560 เป็นตน้ไป 
  
 ขอ้ 2 ในขอ้บงัคบัน้ี 
 “ตลาดหลกัทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 “ส านกังาน” หมายความว่า ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย์ 
  “หุน้กูแ้ปลงสภาพ” หมายความวา่ หุน้กูท่ี้อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุน้ได ้
 “หุน้กูร้ะยะสั้น” หมายความว่า หุน้กูต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสาร
หน้ีทุกประเภท   

“หุ้นกูต้ามโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย์” หมายความว่า หุ้นกูท่ี้ออก
ตามโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยซ่ึ์งไดรั้บอนุมติัจากส านกังาน 
  “ตราสารหน้ี” หมายความว่า ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัร หุ้นกู ้หุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้
ระยะสั้น หุ้นกูต้ามโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นกู ้หรือ
หลกัทรัพยอ่ื์นใดในท านองเดียวกบัหลกัทรัพยด์งักล่าว 
 “ผูอ้อกตราสารหน้ี” หมายความวา่ ผูอ้อกตราสารหน้ีท่ีมีตราสารหน้ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์
 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความวา่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์กระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย 
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน และหน่วยงานอ่ืนตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
 “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าดว้ยวิธีการ
งบประมาณท่ีไม่ใช่บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั รวมถึงนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้ง
ข้ึนท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์  

ผลบังคับใช้ 

นิยาม 



 “บริษทัจดทะเบียน” หมายความว่า บริษทัท่ีมีหุ้นสามญัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์
 “ขอ้ก าหนดสิทธิ” หมายความว่า ขอ้ก าหนดสิทธิว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อก
ตราสารหน้ีและผูถื้อตราสารหน้ี 
 “บริษทัต่างประเทศ” และ “สถาบนัการเงิน” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยาม
ของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
วิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 
 ขอ้ 3 ในกรณีท่ีผู ้ออกตราสารหน้ีเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งข้ึนตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ให้ผูอ้อกตราสารหน้ีดงักล่าวเปิดเผยสารสนเทศตามเวลาทอ้งถ่ินของประเทศไทย 
  

ขอ้ 4 ในการเปิดเผยหรือรายงานสารสนเทศตามขอ้บงัคบัน้ี ใหผู้อ้อกตราสาร
หน้ีแต่งตั้งผูมี้อ  านาจรายงานสารสนเทศท่ีส าคญัในกรณีเร่งด่วนสองท่าน โดยตอ้งเป็นผูบ้ริหาร
ระดบัสูงหน่ึงท่าน และเป็นผูแ้ทนท่ีมีภูมิล  าเนาในประเทศไทยอีกหน่ึงท่าน 
  ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณาผ่อนผนัการปฏิบติัหนา้ท่ีตามความในขอ้น้ีให้แก่
ผูอ้อกตราสารหน้ีท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
   

หมวด 2 
การเปิดเผยตามเหตุการณ์และระยะเวลา 

 
  ขอ้ 5 ใหผู้อ้อกตราสารหน้ีเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือมีเหตุการณ์
ดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึน  

(1)  ผูอ้อกตราสารหน้ีก าหนดวนัประชุมและวาระการประชุมผูถื้อตราสารหน้ี 
(2)  ผูอ้อกตราสารหน้ีมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้ก าหนดสิทธิ  
(3)  ผูอ้อกตราสารหน้ีผิดนดัช าระดอกเบ้ียและ/หรือเงินตน้ตามระยะเวลา

การช าระหน้ีตามขอ้ก าหนดสิทธิ 
   (4)  มีเหตุตอ้งด ารงอตัราส่วนทางการเงิน (Financial Covenant) ตาม
ขอ้ก าหนดสิทธิ 

การเปิดเผยตาม
เหตุการณ์ 

 

การแต่งต้ังผู้มี
อ านาจรายงาน
สารสนเทศ 
ที่ส าคัญ 

เวลาในการเปิดเผย
ของนิติบุคคล
ต่างประเทศตาม
เวลา 
ประเทศไทย 

 



   (5)  มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าคงคา้งของตราสารหน้ี เน่ืองจากผูอ้อกตรา
สารหน้ีซ้ือคืนตราสารหน้ีบางส่วนหรือทั้งหมดในตลาดรอง 

(6) มีเหตุการณ์ใดท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาหรือต่อสิทธิประโยชน์
ของผูถื้อตราสารหน้ีหรือต่อการตดัสินใจลงทุนในตราสารหน้ีของผูอ้อกตราสารหน้ี เช่น มีการ
เปล่ียนแปลงอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ีหรือผูอ้อกตราสารหน้ี หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ 
ท่ีมีนยัส าคญัเก่ียวกบัหลกัประกนัท่ีเป็นตราสารหน้ี เป็นตน้  
  การเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหน่ึง ให้ผูอ้อกตราสารหน้ีเปิดเผยต่อตลาด
หลกัทรัพยโ์ดยไม่ชกัชา้ในวนัท่ีมีเหตุการณ์เกิดข้ึน โดยเปิดเผยก่อนเวลาการซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์
ในตลาดหลกัทรัพยใ์นแต่ละรอบอย่างนอ้ย 1 ชัว่โมง หรือหลงัเวลาการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์น
ตลาดหลกัทรัพย ์ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีมีเหตุสุดวิสัยไม่อาจเปิดเผยสารสนเทศตามระยะเวลา
ดงักล่าวได ้ใหผู้อ้อกตราสารหน้ีเปิดเผยก่อนเวลาการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยใ์น
รอบแรกอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมงของวนัท าการถดัไป  
 
  ขอ้ 6 เม่ือผูอ้อกตราสารหน้ีไดจ้ดัส่งหนงัสือเรียกประชุมผูถื้อตราสารหน้ีพร้อม
เอกสารการประชุมใหแ้ก่ผูถื้อตราสารหน้ี ใหผู้อ้อกตราสารหน้ีจดัส่งหนงัสือเรียกประชุมและเอกสาร
การประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยด์ว้ยพร้อมกนัในวนัท่ีไดจ้ดัส่งหนงัสือเรียกประชุมดงักล่าว  

เม่ือผูอ้อกตราสารหน้ีไดจ้ดัใหมี้การประชุมผูถื้อตราสารหน้ี ใหผู้อ้อกตราสารหน้ี
จดัส่งรายงานการประชุมผูถ้ือตราสารหน้ีให้แก่ตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 14 วนันับแต่วนัที่มี
การประชุมผูถื้อตราสารหน้ี 
 

ขอ้ 7 เม่ือมีการก าหนดเง่ือนไขการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของตราสารหน้ี ใหผู้อ้อก
ตราสารหน้ีเปิดเผยเง่ือนไขการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของตราสารหน้ีต่อตลาดหลกัทรัพยล์่วงหนา้
ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั ก่อนวนัแรกท่ีก าหนดใหใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพ 
 

ขอ้ 8 ใหผู้อ้อกตราสารหน้ีเปิดเผยรายงานผลการใชสิ้ทธิแปลงสภาพและมูลค่า
และจ านวนคงเหลือของหุ้นกูแ้ปลงสภาพต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 7 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของ
การใชสิ้ทธิแปลงสภาพในแต่ละคร้ัง 
 

ขอ้ 9 เม่ือผูอ้อกตราสารหน้ีไดก้ าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนตราสาร
หน้ีหรือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อตราสารหน้ีเพื่อการประชุมผูถื้อตราสารหน้ี หรือวนัให้สิทธิใด ๆ 
แก่ผูถื้อตราสารหน้ี ใหผู้อ้อกตราสารหน้ีเปิดเผยวนัปิดสมุดทะเบียนหรือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อตรา

การส่งส าเนาหนังสือ 
เรียกประชุมและ 
รายงานการประชุม 

 

การเปิดเผยเงื่อนไข 
การใช้สิทธิแปลงสภาพ 

การส่งรายงาน
ผลการใช้สิทธิ 
แปลงสภาพ 

 

การเปิดเผยวันปิด
สมุดทะเบียนการ
โอนตราสารหนี้ 
หรือวันให้สิทธิใดๆ 

 



สารหน้ีดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยล่์วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอน
ตราสารหน้ีหรือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อตราสารหน้ี 

เม่ือผูอ้อกตราสารหน้ีมีการเปล่ียนแปลงวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนตราสาร
หน้ีหรือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อตราสารหน้ีแก่ผู ้ถือตราสารหน้ีจากเดิมท่ีเคยเปิดเผยต่อตลาด
หลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง ใหผู้อ้อกตราสารหน้ีเปิดเผยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนตราสารหน้ีหรือวนัก าหนดรายช่ือ
ผูถื้อตราสารหน้ีแก่ผูถื้อตราสารหน้ีท่ีเคยเปิดเผยไวต้ามวรรคหน่ึงนั้น 
 

ขอ้ 10  ใหผู้อ้อกตราสารหน้ีเปิดเผยขอ้ก าหนดสิทธิท่ีมีการแกไ้ขต่อตลาดหลกัทรัพย์
ภายในวนัท่ีขอ้ก าหนดสิทธิดงักล่าวไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานแลว้ 
 

ขอ้ 11 ใหผู้อ้อกตราสารหน้ีเปิดเผยขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิไถ่ถอน
ตราสารหน้ีก่อนครบก าหนดของผูอ้อกตราสารหน้ี (Call Options) หรือการใชสิ้ทธิไถ่ถอนตราสาร
หน้ีก่อนครบก าหนดของผูถื้อตราสารหน้ี (Put Options) แลว้แต่กรณี อย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี ต่อตลาด
หลกัทรัพยล่์วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวนัแรกของการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนตราสารหน้ี
เพ่ือใหสิ้ทธิดงักล่าว  
   (1) ระยะเวลาใชสิ้ทธิไถ่ถอนตราสารหน้ีก่อนครบก าหนด  
   (2) ราคาไถ่ถอนตราสารหน้ี  

(3) วนัไถ่ถอนตราสารหน้ี   
 

ขอ้ 12 ให้ผูอ้อกตราสารหน้ีเปิดเผยอัตราดอกเบ้ียและ/หรือเงินต้นท่ีจะถึง
ก าหนดเวลาช าระหน้ีตามตราสารหน้ีในแต่ละงวด ต่อตลาดหลกัทรัพยใ์นคราวเดียวกบัการเปิดเผย
วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนตราสารหน้ีเพ่ือการใหสิ้ทธิในการไดรั้บดอกเบ้ียและ/หรือเงินตน้  
 

 ขอ้ 13 ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีก าหนดการจ่ายดอกเบ้ียแบบลอยตวั หรือมี
ขอ้มูลเก่ียวกบัหุน้กูต้ามโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์หรือมีขอ้มูลอ่ืนใดเก่ียวกบัตราสาร
หน้ี ใหผู้อ้อกตราสารหน้ีเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามแนวทางปฏิบติัท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  
   
  

การเปิดเผยข้อมูล
ของ Call Options 
หรือ Put Options 

การเปิดเผยอตัรา
ดอกเบีย้และ/หรือ
เงินต้นของตรา
สารหนี้ 

การเปิดเผย
ก าหนดการจ่าย
ดอกเบีย้แบบลอยตัว
หรือข้อมูลเกีย่วกบั
หุ้นกู้ตามโครงการฯ 

การส่งส าเนา
ข้อก าหนดสิทธิที่มี
การแก้ไข 



หมวด 3 
การจดัท างบการเงินและรายงานเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 
  ขอ้ 14 ใหผู้อ้อกตราสารหน้ีท่ีมิใช่หน่วยงานของรัฐจดัท าและเปิดเผยงบการเงิน
และรายงานเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของผูอ้อกตราสารหน้ีตามรายการดงัต่อไปน้ี 
ต่อตลาดหลกัทรัพย ์

(1) งบการเงินรายไตรมาสท่ีผูส้อบบญัชีไดส้อบทานแลว้ 
(2) งบการเงินประจ างวดการบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและ

แสดงความเห็นแลว้ 
(3) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 

    (4) รายงานท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอ่ืนใดตามท่ี
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการ
เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
 ให้น าข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและส่งงบการเงินและ
รายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนมาใชบ้งัคบักบัผูอ้อก
ตราสารหน้ีโดยอนุโลม 
 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณาผ่อนผนัการปฏิบติัหน้าท่ีตามความในขอ้น้ีให้แก่
ผูอ้อกตราสารหน้ีท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจไดต้ามท่ีเห็นสมควร  

 
 ขอ้ 15 ในกรณีท่ีไม่มีการจดัท างบการเงินรายไตรมาสตามขอ้ 14 (1) ผูอ้อก
ตราสารหน้ีท่ีเป็นบริษทัต่างประเทศ ไม่ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้ 14 (1)  

 
 ขอ้ 16 ผูอ้อกตราสารหน้ีท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจไม่ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้ 14 (1) และ (3) 
 
 ขอ้ 17  ในกรณีท่ีไม่มีการจดัท างบการเงินรายไตรมาสตามขอ้ 14 (1) ผูอ้อก
ตราสารหน้ีท่ีเป็นสถาบนัการเงินและเสนอขายเฉพาะหุ้นกูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ส านกังานก าหนดต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป ไม่ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้ 14 (1)  

 
  

การจัดท าและเปิดเผย 
งบการเงินและรายงาน
เกีย่วกบัฐานะทางการ 
เงินของผู้ออกตราสาร 
หนี้ที่มิใช่หน่วยงาน 
ของรัฐ 

 

การยกเว้นหน้าที่ให้
บริษัทต่างประเทศ 

การยกเว้นหน้าที่ให้
รัฐวิสาหกจิ 

การยกเว้นหน้าที่ให้  
สถาบันการเงิน 



หมวด 4 
วธีิการเปิดเผยสารสนเทศและการจดัส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสาร 

  
  ขอ้ 18 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจดัส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสารให้แก่
ตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้บงัคบัน้ี ใหผู้อ้อกตราสารหน้ีเปิดเผยหรือจดัส่งโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเปิดเผยสารสนเทศและการจดัส่งเอกสารของบริษทั
จดทะเบียนโดยผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์โดยอนุโลม  
  หากผูอ้อกตราสารหน้ีเปิดเผยสารสนเทศหรือจดัส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสาร
ตามขอ้บงัคบัน้ีให้แก่ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นภาษาองักฤษ ให้ผูอ้อกตราสารหน้ีเปิดเผยหรือจัดส่ง
สารสนเทศดงักล่าวพร้อมค าแปลเป็นภาษาไทยต่อตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย 
 

ประกาศ  ณ วนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 
 

        (ลงนาม)  ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสด์ิ 

            (นายชยัวฒัน ์วิบูลยส์วสัด์ิ) 
    ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 
เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยท่ีพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีผลใช้
บังคับตั้ งแต่วันท่ี  12  ธันวาคม 2559  ก าหนดให้บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันท่ี
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ใชบ้งัคบัมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจดัท าและ
การจดัส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัต่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยเ์ช่นเดียวกับบริษทัท่ีออกหลักทรัพยต์ามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑใ์นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วิธีการจดัส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลกัทรัพย ์โดยการก าหนดให้จดัส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสาร
ให้แก่ตลาดหลกัทรัพยผ์่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นการลดภาระของผูมี้หน้าท่ีจดัส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสาร
ดงักล่าว ในขณะท่ีผูล้งทุนยงัคงไดรั้บขอ้มลูอยา่งเพียงพอ จึงสมควรออกขอ้บงัคบัน้ี 

วิธีการเปิดเผย
สารสนเทศและ 
การจัดส่งเอกสาร 
หรือส าเนาเอกสาร 
 


