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ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง  หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวธีิการเกีย่วกบัการเปิดเผยสารสนเทศ 
 และการปฏิบัตกิารใด ๆ ของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560 
  
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (7) และ (17) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  
   
 ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 9 ตุลาคม 2560 เป็นตน้ไป ยกเวน้ความใน
ขอ้ 5 (2) ของขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป 
 

ขอ้ 2 ใหย้กเลิก  
 (1) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ
เก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบติัการใด  ๆของบริษทัจดทะเบียน ลงวนัท่ี 15 กนัยายน 2538  
  (2) ขอ้บังคับตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบติัการใด ๆ ของบริษทัจดทะเบียน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2544 
ลงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2544 
  (3) ขอ้บังคับตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบติัการใด ๆ ของบริษทัจดทะเบียน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2545 
ลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2545  
  (4) ขอ้บังคับตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบติัการใด ๆ ของบริษทัจดทะเบียน (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 
ลงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2551 
  (5) ขอ้บังคับตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบติัการใด ๆ ของบริษทัจดทะเบียน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2552 
ลงวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2552 
  (6) ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบติัการใด ๆ ของบริษทัจดทะเบียน (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2553 
ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม 2553 
  (7) ขอ้บังคับตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบติัการใด ๆ ของบริษทัจดทะเบียน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2558 
ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 

ผลบังคับใช้ 

บทยกเลิก 
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 (8) ขอ้บังคับตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบติัการใด ๆ ของบริษทัจดทะเบียน (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2560 
ลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2560 
 
 ขอ้ 3 ในขอ้บงัคบัน้ี  
 “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

“บริษทัจดทะเบียน” หมายความวา่ บริษทัท่ีมีหุน้สามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
 “ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง”  หมายความว่า  บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ก่อนการแกไ้ขเพ่ิมเติม 
 “ผูถื้อหุน้รายใหญ่”  หมายความว่า  ผูถื้อหุน้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มในบริษทัจด
ทะเบียนรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัจดทะเบียน การถือหุ้นดงักล่าวให้นับ
รวมถึงหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
 “ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน” “รับความช่วยเหลือทางการเงิน”  หมายความว่า ให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค ้ าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนั
หน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั  
 “บริษทัใหญ่”  “บริษทัย่อย”  และ “บริษทัร่วม”  ให้มีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยาม
ของค าดงักล่าวตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบท
นิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์

ผูรั้บผิดชอบสูงสุดสายงานบญัชีและการเงิน”  “ผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี” “ประกอบ
ธุรกิจโดยการถือหุ้น” *“-” “สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน” และ **“บริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั” ให้มี
ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการ
รับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 (*ยกเลิกบทนิยามค าว่า “บริษัทแกน” ในข้อ 3 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2562 ลงวนัที่ 21 มนีาคม 2562 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 
 (**เพ่ิมบทนิยามค าว่า “บริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลัก” ในข้อ 3 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจด
ทะเบียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลงวนัที่ 21 มนีาคม 2562 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 
 

 ขอ้ 4 ให้บริษทัจดทะเบียนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยเ์มื่อมีเหตุการณ์
ดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึน  

(1) คณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนมีมติก าหนดวนัประชุมสามญัหรือประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียน  ทั้งน้ี ใหบ้ริษทัจดทะเบียนเปิดเผยวาระการประชุมมาดว้ยพร้อมกนั  

(2) คณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนมีมติก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอน
หุน้หรือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือการประชุมผูถื้อหุน้หรือวนัใหสิ้ทธิใด  ๆแก่ผูถื้อหุน้  

นิยาม 

เหตุการณ์ท่ี
ต้องเปิดเผย
ทันที 
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*(2/1) คณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัจดทะเบียนมีมติใหจ่้ายหรือไม่
จ่ายเงินปันผล 

  **(3) คณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัจดทะเบียนมีมติให้เพ่ิมทุน 
จดัสรรหุน้เพ่ิมทุน หรือลดทุน 
  (4) บริษทัจดทะเบียนออกหลกัทรัพยใ์หม่หรือกระท าการใดๆ อนัมีผลกระทบต่อ
สิทธิของผูถื้อหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพหรือกระทบต่อการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้ของบริษทัจดทะเบียนของผู ้
ถือหลกัทรัพย ์ 
  (5) บริษทัจดทะเบียนกระท าการใด ๆ หรือมีการออกหลกัทรัพยโ์ดยมีเง่ือนไขใด 
ๆ ซ่ึงมีผลต่อการไถ่ถอน ยกเลิก หรือการครบก าหนดของหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนทั้งหมดหรือบางส่วนใน
กรณีน้ี บริษทัจดทะเบียนตอ้งเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนการไถ่
ถอน ยกเลิก หรือการครบก าหนดดงักล่าว  
  (6) บริษทัจดทะเบียนมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในสิทธิของผูถื้อหลกัทรัพย์ประเภท
หน้ีซ่ึงอาจแปลงสภาพเป็นหุน้หรือแลกเปล่ียนเป็นหุน้ได ้ตลอดจนมีการเปล่ียนแปลงในสาระส าคญัหรือ 
การยกเลิกหลกัประกนัหรือมีการผิดนดัช าระเงินตามระยะเวลาการช าระคืนในหลกัทรัพยป์ระเภทหน้ี หรือ
หุน้กูท่ี้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 
  (7) บริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัใหญ่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ของ
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัใหญ่และเป็นผลใหมี้การเปล่ียนแปลงอ านาจการควบคุม
บริษทัจดทะเบียน  
  (8) บริษทัจดทะเบียนไดม้าหรือเสียไปซ่ึงสญัญาทางการคา้ท่ีส าคญั  
  (9) บริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยมีการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็น
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนก าหนด  
  (10) บริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยมีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามหลกัเกณฑท่ี์
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด  
  (11) บริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยมีการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงเงินลงทุนใน
บริษทัอ่ืน ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัอ่ืนนั้นมีสภาพหรือส้ินสภาพ ในการเป็นบริษทัย่อยของบริษทัจดทะเบียน
หรือของบริษทัยอ่ยนั้น  
 **(12) คณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัจดทะเบียนมีมติให้บริษทัจด
ทะเบียนควบกิจการกบับริษทัอ่ืน  
  (13) บริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยมีการออกผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีส าคญั การพฒันาท่ี
ส าคญัเก่ียวกบัทรัพยากร เทคโนโลยี ผลิตภณัฑ ์และตลาด หรือการคน้พบท่ีส าคญัเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ  
  (14) บริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัยอ่ยมีการกูย้ืมเงิน หรือมีการออกตราสารหน้ีเป็น
จ านวนท่ีมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  



บจ./ป. 11-00 

  

  (15) บริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยมีขอ้พิพาทท่ีส าคญัท่ีมีผลกระทบเก่ียวกบั
การด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน เช่น ขอ้พิพาทเก่ียวกบัแรงงาน ผูร้ับเหมาช่วง หรือผูข้ายสินคา้ให้
บริษทัจดทะเบียน  
  (16) บริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัยอ่ยมีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีส าคญั  

 **(17) คณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัจดทะเบียนมีมติให้บริษทั
จดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้น  
  (18) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยมีการจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาด
หลกัทรัพยอ่ื์นหรือมีการเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัหลกัทรัพยซ่ึ์งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอ่ื์น  
  (19) บริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  
  (20) บริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัยอ่ยเลิกกิจการและมีการช าระบญัชี  
  (21) บริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยมีการประเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีส าคัญของ
บริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัยอ่ยโดยผูป้ระเมินราคาอิสระเพ่ือเปิดเผยต่อผูถื้อหุน้หรือผูล้งทุนทัว่ไป   
   เม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีบริษทัจดทะเบียนตอ้งเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหน่ึง
บริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัส่งเอกสารรายงานการประเมินราคาดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์เม่ือตลาด
หลกัทรัพยร้์องขอ 
  (22) คณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัจดทะเบียนมีมติใหซ้ื้อหุน้ของ
บริษทัคืนหรือคณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนมีมติให้จ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืน ตามหลกัเกณฑ์ และ
วิธีการตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั    
  (23) บริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลอ่ืน
เป็นจ านวนท่ีมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ซ่ึงมิใช่ธุรกิจปกติหรือแนวปฏิบติัในการ
ด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อย ยกเวน้เป็นการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน
แก่บริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม หรือตามระเบียบการสงเคราะห์พนกังาน 
      ทั้งน้ี บริษทัจดทะเบียนตอ้งเปิดเผยความคืบหนา้เก่ียวกบัการรับช าระหน้ีจาก
บุคคลตามวรรคหน่ึงภายในวนัเดียวกบัวนัครบก าหนดส่งงบการเงินในแต่ละไตรมาส หรือเม่ือมีความ
คืบหนา้เก่ียวกบัการรับช าระหน้ี แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน  
     (24) บริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยผิดนัดช าระหน้ีหรือไม่สามารถปฏิบติัตาม
ภาระผูกพนัตามนิติกรรมเก่ียวกบัการรับความช่วยเหลือทางการเงิน หรือการออกตราสารหน้ี  ซ่ึงมีมูลค่า
ตั้งแต่ร้อยละ 5 ของสินทรัพยร์วมของบริษทัท่ีปรากฏในงบการเงินหรืองบการเงินรวมล่าสุด พร้อมทั้ง
แนวทางในการแกไ้ขเหตุดงักล่าว 
   ทั้งน้ี บริษทัจดทะเบียนตอ้งเปิดเผยความคืบหน้าเก่ียวกบัการผิดนัดช าระหน้ี
ตามวรรคหน่ึงภายในวนัเดียวกบัวนัครบก าหนดส่งงบการเงินในแต่ละไตรมาส หรือเม่ือมีความคืบหน้า
เก่ียวกบัการผิดนดัช าระหน้ี แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน  
  **(25)  บริษทัจดทะเบียนท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นมีการเปล่ียนแปลงสัดส่วน
การถือหุน้ในบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกั 
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  (26) กรณีใด ๆ ท่ีมีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหลกัทรัพยห์รือ
ต่อการตดัสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปล่ียนแปลงในราคาของหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทั
จดทะเบียน  
 การเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหน่ึง ใหบ้ริษทัจดทะเบียนเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย์
โดยไม่ชกัชา้ในวนัท่ีมีเหตุการณ์เกิดข้ึน โดยเปิดเผยก่อนเวลาการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย์
ในแต่ละรอบอย่างนอ้ย 1 ชัว่โมง หรือหลงัเวลาการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์ในกรณีท่ี
บริษทัจดทะเบียนมีเหตุสุดวิสัยไม่อาจเปิดเผยสารสนเทศตามระยะเวลาดงักล่าวได ้ใหบ้ริษทัจดทะเบียน
เปิดเผยก่อนเวลาการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยใ์นรอบแรกอย่างนอ้ย 1 ชัว่โมงของวนั
ท าการถดัไป 
 (*เพ่ิมความใน (2/1) ของข้อ 4 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 ลง
วนัที่ 21 มนีาคม 2562 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 
 (** ความใน (3) (12) (17) และ (25) ของข้อ 4 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการ
ใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2562 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2562 
เป็นต้นไป) 

 
ขอ้ 5 ใหบ้ริษทัจดทะเบียนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัท าการ

นบัแต่วนัท่ีมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึน  
  *(1) บริษัทจดทะเบียนมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ หรือบุคคลผูมี้อ  านาจในการ
จดัการของบริษทัจดทะเบียน ทั้งน้ี ใหบ้ริษทัจดทะเบียนจดัส่งเอกสารประวติักรรมการ หรือบุคคลผูมี้อ  านาจ
ในการจดัการของบริษทัจดทะเบียนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด ให้แก่ตลาด
หลกัทรัพยภ์ายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึน 
 ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ ใหบ้ริษทัจดทะเบียนเปิดเผย
สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  (2) บริษัทจดทะเบียนมีการเปล่ียนแปลงผูรั้บผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและ
การเงินหรือผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี 
  (3) บริษทัจดทะเบียนมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั
ของบริษทั ยกเวน้การเปล่ียนแปลงแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิในเร่ืองท่ีบริษทัจดทะเบียนตอ้งเปิดเผยโดย
ไม่ชักช้า ทั้งน้ี บริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัส่งส าเนาหนังสือบริคณห์หรือขอ้บงัคบัฉบบัแกไ้ขให้แก่ตลาด
หลกัทรัพยด์ว้ย   
  (4) บริษทัจดทะเบียนมีการยา้ยท่ีตั้งส านกังานใหญ่  
  (5) บริษทัจดทะเบียนมีการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชี 

เหตุท่ีต้อง
เปิดเผย
ภายใน 3 วัน
ท าการ 
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  (6) บริษัทจดทะเบียนมีการเปล่ียนแปลงนายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือมีการ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีตั้งของนายทะเบียนหลกัทรัพย ์ 
  *(7) บริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัของบริษทัจดทะเบียนท่ีประกอบธุรกิจโดย
การถือหุ้นมีการเปล่ียนแปลงข้อบังคับท่ีอาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู ้ถือหุ้นหรือผู ้ถือ
หลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน 
  *(8)  บริษทัจดทะเบียนท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้มีบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจ
หลกัท่ีจดัตั้งตามกฎหมายต่างประเทศและประเทศท่ีบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัด าเนินธุรกิจมีการ
เปล่ียนแปลงกฎหมายหรือกฎเกณฑท่ี์ส าคญัซ่ึงบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตาม  
 เม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีบริษทัจดทะเบียนตอ้งเปิดเผยสารสนเทศตาม (4) หรือ (5) บริษทั
จดทะเบียนตอ้งจดัส่งเอกสารหลกัฐานเอกสารแสดงการจดทะเบียนหรือหนงัสือลาออกของผูส้อบบญัชี 
แลว้แต่กรณี ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือตลาดหลกัทรัพยร้์องขอ 
 (*ความใน (1) (7) และ (8) ของข้อ 5 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ ของ
บริษัทจดทะเบียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 ลงวนัท่ี 21 มนีาคม 2562 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 
 

*ขอ้ 6 - 
(*ยกเลิกความในข้อ 6 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ

วิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 21 
มนีาคม 2562 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 
 

ขอ้ 7 เม่ือบริษทัจดทะเบียนไดจ้ดัส่งหนงัสือเรียกประชุมผูถื้อหุน้พร้อมเอกสารการ
ประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้น ให้บริษทัจดทะเบียนจดัส่งหนังสือเรียกประชุมผูถื้อหุ้นและเอกสารการประชุม
ดงักล่าวใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยด์ว้ยพร้อมกนั  
 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีผูถื้อหุน้สัญชาติต่างดา้ว ให้บริษทัจดทะเบียนจดัส่งหนงัสือ
เรียกประชุมผูถื้อหุน้พร้อมเอกสารการประชุมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สญัชาติต่างดา้วนั้นดว้ย  
 

ขอ้ 8 ให้บริษทัจดทะเบียนจดัส่งเอกสารหรือเปิดเผยสารสนเทศดงัต่อไปน้ีต่อ
ตลาดหลกัทรัพย ์ 

(1) ใหบ้ริษทัจดทะเบียนจดัส่งรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้หรือประชุมวิสามญั
ผูถื้อหุน้ โดยใหจ้ดัส่งภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีมีการประชุมผูถื้อหุน้นั้น  
  (2)  ใหบ้ริษทัจดทะเบียนจดัส่งรายงานการกระจายการถือหุน้ โดยตอ้งแสดงจ านวนผู ้
ถือหุน้ทั้งหมด จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้ไม่เกินกว่าหา้ในหน่ึงพนัของทุนจดทะเบียนและไม่ต ่ากว่าหน่ึงหน่วย
การซ้ือขาย จ านวนหุน้รวมท่ีผูถื้อหุน้ดงักล่าวถืออยู่และคิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน และจ านวนหุน้รวม
ท่ีผูถื้อหุน้สญัชาติไทยถืออยู ่และจ านวนหุน้รวมท่ีผูถื้อหุน้สัญชาติต่างดา้วถืออยูแ่ละคิดเป็นร้อยละของทุนจด
ทะเบียน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้หรือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือการประชุมผูถื้อหุน้หรือให้

การจัดส่งรายงาน
การประชุมและ
รายงานการ
กระจายการถือหุ้น 
และการเปิดเผย
รายช่ือผู้ถือหุ้น 

การจัดส่งหนังสือ
เรียกประชุมและ
เอกสารการประชุม 
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อ านาจ
คณะกรรมการ 

สิทธิใดๆ โดยใหจ้ดัส่งภายใน 14 วนันบัแต่วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้หรือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ 
แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
  (3) ให้บริษทัจดทะเบียนเปิดเผยรายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือรายช่ือผูถื้อหุ้น 10 
รายแรก ณ วนัท่ีมีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นหรือวนัก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุ้นเพ่ือการประชุมผูถื้อหุ้นหรือให้สิทธิใดๆ โดยให้เปิดเผยภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นหรือวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นหรือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี ตามแบบท่ี
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
 
  ขอ้ 9 ใหบ้ริษทัจดทะเบียนเปิดเผยวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นหรือวนัก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุ้นเพ่ือการประชุมผูถื้อหุ้นหรือวนัให้สิทธิใด ๆ แก่ผูถื้อหุ้นต่อตลาดหลกัทรัพยล่์วงหน้าไม่
นอ้ยกวา่ 14 วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนหรือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ดงักล่าว 
 เม่ือบริษทัจดทะเบียนมีการเปล่ียนแปลงวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นหรือวนั
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือการประชุมผูถื้อหุน้ หรือเปล่ียนแปลงวนัใหสิ้ทธิใด ๆ แก่ผูถื้อหุน้จากเดิมท่ีเคย
เปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง ให้บริษทัจดทะเบียนเปิดเผยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวต่อตลาด
หลกัทรัพยล่์วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นหรือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น
เพ่ือการประชุมผูถื้อหุน้หรือวนัใหสิ้ทธิใด ๆ แก่ผูถื้อหุน้ท่ีเคยเปิดเผยไวต้ามวรรคหน่ึงนั้น 
   
  ขอ้ 10 เพ่ือประโยชน์ในการก ากบับริษทัจดทะเบียนและคุม้ครองประโยชน์ของผูล้งทุน 
ใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการปฏิบติัการใดๆ 
ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัน้ีท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนได ้
ทั้งน้ี ใหร้วมถึงการก าหนดในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  
  (1) การเปิดเผยสารสนเทศขั้นต ่าตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  
  (2) การแจง้หรือการขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียน  
  (3) การก าหนดคะแนนเสียงขั้นต ่าของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนใน
กรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนตอ้งขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียน  
  (4) การยื่นค าขอใหต้ลาดหลกัทรัพยพิ์จารณาคุณสมบติัของบริษทั ในกรณีท่ีบริษทั
จดทะเบียนมีการด าเนินการใด ๆ ท่ีเป็นเหตุใหบ้ริษทัจดทะเบียนตอ้งยื่นค าขอใหต้ลาดหลกัทรัพยพิ์จารณา
คุณสมบติัของบริษทัจดทะเบียนนั้นใหม่  
  (5) การจดัให้มีท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูป้ระเมินราคาอิสระ หรือผูเ้ช่ียวชาญทาง
วิชาชีพอิสระ และความเห็นของบุคคลดงักล่าว  
  (6) การจดัใหมี้ความเห็นของกรรมการท่ีเป็นอิสระ  
  (7) เร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควรเพ่ือประโยชน์ ใน
การก ากบับริษทัจดทะเบียนและคุม้ครองประโยชนข์องผูล้งทุนโดยทัว่ไป   
  

การเปิดเผยวันปิด
สมุดทะเบียนหรือ
วันให้สิทธิใดๆ 
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วิธีการเปิดเผย
สารสนเทศและ
การจัดส่ง
เอกสารหรือ
ส าเนาเอกสาร 

บทเฉพาะกาล 

บทเฉพาะกาล 

บทเฉพาะกาล 

 
ขอ้ 11 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจดัส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสารให้แก่ตลาด

หลกัทรัพยต์ามขอ้บงัคบัน้ี ใหบ้ริษทัจดทะเบียนเปิดเผยหรือจดัส่งโดยผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ตามขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยวิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจดัส่งเอกสารของบริษทัจดทะเบียนโดยผา่นส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ 
 

บทเฉพาะกาล 
 

   ขอ้ 12 ให้บรรดาขอ้ก าหนด ค าสั่ง หนงัสือเวียน แนวปฏิบติั หรือนโยบายของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีออกตามความในขอ้ก าหนดตามขอ้ 2 ซ่ึงใชบ้งัคบัอยู่ก่อนวนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีใช้
บงัคบัหรือท่ียงัมีผลใชบ้งัคบัเน่ืองจากบทเฉพาะกาลของบรรดาขอ้ก าหนดดงักล่าว ยงัคงใชต่้อไปไดเ้ท่าท่ี
ไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี จนกวา่จะมีการออกขอ้ก าหนด ค าสัง่ หนงัสือเวียน แนวปฏิบติั หรือนโยบาย
ในเร่ืองดงักล่าวข้ึนใหม่ออกใชบ้งัคบั  
 
   ขอ้ 13 ในกรณีท่ีข้อก าหนด ค าสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบติั หรือนโยบายของ
ตลาดหลกัทรัพยฉ์บบัใดมีการอนุโลมใชห้รืออา้งถึงขอ้ก าหนดหรือความในขอ้ก าหนดตามขอ้ 2 ให้การ
อนุโลมใช้หรืออา้งอิงถึงขอ้ก าหนดหรือความในขอ้ก าหนดดงักล่าว หมายความถึงการอนุโลมใช้หรือ
อา้งอิงหลกัเกณฑใ์นเร่ืองดงักล่าวตามขอ้บงัคบัน้ีแทน 
 
 ขอ้ 14 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ
ตามขอ้ก าหนดตามขอ้ 2 และยงัปฏิบติัไม่ครบตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการดงักล่าว ให้หนา้ท่ีใน
การด าเนินการดงักล่าวยงัคงมีต่อไปจนกวา่บริษทัจดทะเบียนจะปฏิบติัไดค้รบถว้น  
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บทเฉพาะกาล 

 
ขอ้ 15 ให้ผูย้ื่นค าขอท่ียื่นค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นคร้ัง

แรกต่อส านักงานก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2561 และตลาดหลกัทรัพยอ์ยู่ระหว่างพิจารณาค าขอให้รับหุ้น
สามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน หรือบริษทัจดทะเบียนท่ีมีหุ้นสามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอ์ยู่
ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ร่ืองการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัจดทะเบียนตาม
ขอ้ 5 (2) ของขอ้บงัคบัน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 

  
ประกาศ ณ วนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 

 
  (ลงนาม) ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสด์ิ 

 (นายชยัวฒัน ์วิบูลยส์วสัด์ิ) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑใ์นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการจดัส่งเอกสาร
หรือส าเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลกัทรัพย ์โดยการก าหนดให้จดัส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลกัทรัพยผ์่าน
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือเป็นการลดภาระของผูมี้หน้าท่ีจดัส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสารดงักล่าว ในขณะท่ีผูล้งทุนยงัคงไดรั้บ
ขอ้มูลอยา่งเพียงพอ จึงสมควรออกขอ้บงัคบัน้ี 


