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ประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เรื�อง  หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวธีิการในการส่งรายงานและงบการเงนิ 

 

  อาศยัอาํนาจตามขอ้ 14 (5) แห่งขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื%อง ขอ้กาํหนด
เกี%ยวกับสมาชิก ลงวนัที%  11 กรกฎาคม 2537  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกข้อกาํหนดไว้
ดงัต่อไปนี/  
 

 ขอ้ 1 ใหส้มาชิกจดัส่งงบการเงินและรายงานดงัต่อไปนี/ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพย ์

  (1) งบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนทุกงวดการบญัชีในรอบระยะเวลาหกเดือนแรก
และงวดประจาํปีบญัชี ซึ% งผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นแลว้ พร้อมทั/งรายงานของผูส้อบบญัชี 
โดยงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนสําหรับงวดการบญัชีรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของปีบญัชี ให้จดัส่ง
ภายในสามเดือนนบัแต่วนัสิ/นงวดการบญัชี และสาํหรับงวดประจาํปีบญัชีใหจ้ดัส่งภายในสี% เดือนนบัแต่วนั
สิ/นปีบญัชีดงักล่าว 

  (2) รายงานรายชื%อผูถื้อหุ้นรายใหญ่ยี%สิบลาํดบัแรก ณ วนัสิ/นเดือนของเดือน
สุดทา้ยของไตรมาส คือเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธันวาคม และ ณ วนัประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้น 
โดยใหจ้ดัส่งภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัสิ/นเดือนของเดือนสุดทา้ยของไตรมาส หรือนบัแต่วนัประชุมใหญ่
ผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี 

 

 ขอ้ 2 เมื%อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี/ เกิดขึ/ น ให้สมาชิกรายงานพร้อมด้วยเหตุผลเป็น
หนงัสือต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายในกาํหนดดงันี/  
 (1) เหตุการณ์ที%ตอ้งรายงานในทนัทีที%เหตุการณ์เกิดขึ/น 

 (ก) บริษทัประสบความเสียหายอยา่งร้ายแรง 

 (ข) บริษทัหยดุประกอบกิจการทั/งหมดหรือบางส่วน 

 (ค) บริษทัเปลี%ยนแปลงวตัถุประสงคห์รือลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 (ง) บริษทักระทาํหรือถูกกระทาํอนัมีลกัษณะเป็นการครอบงาํกิจการหรือ
ถกูครอบงาํกิจการตามมาตรา 247 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 (2) เหตุการณ์ที%ตอ้งรายงานภายในวนัทาํการถดัจากวนัที%เหตุการณ์เกิดขึ/น 

 (ก) การทําสัญญาให้บุคคลอื%นมีอํานาจทั/ งหมดหรือบางส่วนในการ
บริหารงานของบริษทั 

 (ข) คณะกรรมการของบริษทัมีมติใหเ้พิ%มทุนหรือลดทุน 

 (ค) คณะกรรมการของบริษทัมีมติให้ดาํเนินการควบกิจการเขา้ดว้ยกนักบั
บริษทัอื%น 
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 (ง) คณะกรรมการของบริษทัมีมติใหเ้ขา้ถือหลกัทรัพยข์องกิจการใดเกินกว่าร้อย
ละสิบของจาํนวนทุนจดทะเบียนทั/งหมดของกิจการนั/น 

 การรายงานเหตุการณ์ตาม (2) (ก) ให้รายงานสาระสําคญัของสัญญาพร้อมทั/งจดัส่ง
สาํเนาสญัญาดงักล่าวดว้ย 

 ในกรณีเหตุการณ์ตาม (2) (ข) หรือ (ค) เมื%อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทได้รับ 

จดทะเบียนการเพิ%มทุน ลดทุน หรือการควบกิจการแลว้ ให้จดัส่งหลกัฐานการจดทะเบียนดงักล่าวให้แก่
ตลาดหลกัทรัพยภ์ายในเจ็ดวนันบัแต่วนัที%นายทะเบียนรับจดทะเบียน 

 (3) เหตุการณ์ที%ตอ้งรายงานภายในสามวนัทาํการถดัจากวนัที%เหตุการณ์เกิดขึ/น 

 (ก) การเปลี%ยนแปลงกรรมการ ผูจ้ดัการ พนักงานหรือบุคคลผูมี้อาํนาจในการ
จดัการของบริษทั 

 (ข) การยา้ยที%ตั/งสํานักงานใหญ่ การเปิด ปิดหรือยา้ยที%ตั/งสํานักงานสาขา หรือ
สาํนกังานบริการดา้นหลกัทรัพยข์องบริษทั 

 (ค) ที%ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติใหแ้กไ้ขหรือเพิ%มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
หรือขอ้บงัคบัของบริษทั  
 ในกรณีเหตุการณ์ตาม  (3)  (ก)  หรือ  (ข)  เมื%อสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยไ์ดอ้นุญาตหรือใหค้วามเห็นชอบเกี%ยวกบัเหตุการณ์ดงักล่าว    ใหจ้ดัส่งหลกัฐานการรับอนุญาต
หรือความเห็นชอบนั/นใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยภ์ายในเจด็วนันบัแต่วนัที%ไดรั้บอนุญาตหรือความเห็นชอบ 

 ในกรณีเหตุการณ์ตาม (3) หากตอ้งมีการจดทะเบียนกบันายทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัให้
จดัส่งหลกัฐานการจดทะเบียนดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ภายในเจ็ดวนันับแต่วนัที%นายทะเบียนรับจด
ทะเบียน 

 

  *ขอ้ 2/1 ในกรณีที%สมาชิกมีการส่งรายงานการคาํนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ แผนการ
แกไ้ข และ/หรือรายงานอื%นใดที%เกี%ยวกบัการดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิใหแ้ก่สาํนกังาน ใหส้มาชิกนาํส่ง
รายงานและแผนการแกไ้ขดงักล่าวแก่ตลาดหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑแ์ละภายในเวลาที%สาํนกังานกาํหนด 

  หากสมาชิกไดน้าํส่งรายงานและแผนการแกไ้ขตามวรรคหนึ%งใหแ้ก่สาํนกัหกับญัชีแลว้ ใหถื้อ
วา่สมาชิกไดน้าํส่งรายงานและแผนการแกไ้ขดงักล่าวแก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ 

 (*เพิ�มเติมความในข้อ 2/1 โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื� อง หลักเกณฑ์ เงื�อนไข และ

วิธีการในการส่งรายงานและงบการเงิน (ฉบับที�  3) พ.ศ. 2556 ลงวันที� 16 กรกฎาคม 2556  ซึ� งมีผลใช้บังคับวันที� 1 สิงหาคม 

2556)  

 

 ขอ้ 3 ใหส้มาชิกจดัส่งรายงานภายในกาํหนดเวลาและตามแบบที%แนบทา้ยประกาศนี/  
 (1) รายงานแสดงฐานะการเงิน  
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 (2) รายงานแสดงผลการดาํเนินงาน 

 (3) รายงานขอ้มลูเงินใหกู้ย้ืมเพื%อซื/อหลกัทรัพยโ์ดยมีหลกัทรัพยม์าวางเป็นประกนั 

 (4) รายงานบญัชีเพื%อการลงทุนในหลกัทรัพย ์

 (5) รายงานปริมาณการซื/อขายหลกัทรัพย ์

 (6) รายงานการขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนโดยไม่มีหลกัทรัพยน์ั/นอยูใ่นครอบครอง 

 *(7) รายงานขอ้มูลดงัต่อไปนี/ของลูกคา้ทุกรายและทุกประเภทบญัชีเพื%อการลงทุนใน
หลกัทรัพย ์

(ก) ชื%อ นามสกลุ ชื%อนิติบุคคล 

(ข) เลขที%บญัชีลกูคา้ (Client ID) 

(ค) ขอ้มูลแสดงตัวตน เช่น เลขประจาํตัวประชาชน เลขที%หนังสือเดินทาง 

ทะเบียนกองทุน หรือทะเบียนนิติบุคคล เป็นตน้ 

   (*เพิ�มเติมความใน (7) ของข้อ 3 โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื� อง หลักเกณฑ์ 

เงื�อนไข และวิธีการในการส่งรายงานและงบการเงิน (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2554 ลงวันที� 22 พฤศจิกายน 2554 ซึ�งมีผลใช้บังคับวันที� 4 

มกราคม 2555)  

  เพื%อประโยชน์ในการกาํกบัและตรวจสอบการซื/อขายหลกัทรัพย ์และฐานะการเงินและการ
ดาํเนินงานของสมาชิก ตลาดหลกัทรัพยอ์าจสั%งให้สมาชิกจดัส่งรายงานอื%นและกาํหนดเวลาจดัส่งไดต้ามที%
เห็นสมควร  
 

บทเฉพาะกาล 

 

 ขอ้ 4 ในระยะเวลาสามเดือนนบัแต่วนัที%ประกาศนี/ใชบ้งัคบั มิใหน้าํบทบญัญติัในขอ้ 3 มาใช้
บงัคบั และใหส้มาชิกยงัคงปฏิบติัตามความในขอ้ 4 แห่งประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื%อง การ
กาํหนดใหบ้ริษทัสมาชิกจดัส่งรายงานและงบการเงิน ลงวนัที% 2 มีนาคม 2519 ต่อไปจนกวา่จะพน้ระยะเวลา
ดงักล่าว 

 

  ประกาศนี/ใหใ้ชบ้งัคบัตั/งแต่วนัที% 11 กรกฎาคม 2537  เป็นตน้ไป 

 

  ประกาศ ณ วนัที% 11 กรกฎาคม 2537 

 

(ลงนาม)  เสรี  จินตนเสรี 

(นายเสรี  จินตนเสรี) 
กรรมการและผูจ้ดัการ
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แบบรายงานท้ายประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เรื�อง หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวธีิการ ในการส่งรายงานและงบการเงนิ 

 

รายงาน กาํหนดส่ง 

รายสปัดาห์  

1. แบบรายงานสรุปการขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน โดย
ไม่มีหลกัทรัพยน์ั/นอยูใ่นครอบครอง 

(ก.ต. 2/3) 

ภายในวนัพุธของสปัดาห์ถดัไป 

2. รายงานขอ้มลูลกูหนี/  MARGIN (ก.ต. 1/2) ก่อน 12.00 น. ของวนัทาํการถดัจากวนัสิ/นสุด
สปัดาห์ 

  

รายปักษ ์  

3. สาํเนารายงานการใหกู้ย้ืมเงินเพื%อซื/อหลกัทรัพย ์ ภายใน 7 วนันบัจากวนัที%ตอ้งรายงาน 

  

รายเดือน  

4. สาํเนารายงานรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย (บ.ล. 2/1 หรือ  
บ.ง. 3/3) 

ภายใน 21 วนันบัจากวนัสิ/นเดือนที%ตอ้งรายงาน 

5. สาํเนารายงานการซื/อขายหลกัทรัพยเ์พื%อบริษทั  
(บ.ล. 3/1) 

ภายใน 14 วนันบัจากวนัสิ/นเดือนที%ตอ้งรายงาน 

6. รายงานการดาํเนินงานดา้นธุรกิจหลกัทรัพย ์ 
(ก.ต. 2/1) 

ภายใน 14 วนันบัจากวนัสิ/นเดือนที%ตอ้งรายงาน 

7. สาํเนา บ.ง. 3 หรือ บ.ล. 2 ภายใน 21 วนันบัจากวนัสิ/นเดือนที%ตอ้งรายงาน 

  

*7/1. สําเนารายงานขอ้มูลของลูกคา้ทุกรายและทุก
ประเภทบญัชีเพื%อการลงทุนในหลกัทรัพย ์ 

ภายใน 7 วนัทําการนับจากวันสิ/นเดือนที%ต้อง
รายงาน 

  

รายไตรมาส  

8. รายงานลกูหนี/ ธุรกิจหลกัทรัพยเ์ปรียบเทียบกบั 

มลูค่าหลกัทรัพยว์างเป็นประกนัหนี/  (ก.ต. 1/1) 
ภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัสิ/นสุดไตรมาสที%
ตอ้งรายงาน 

  

*(เพิ�มเติมความใน 7/1 โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื� อง หลักเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการในการส่งรายงานและ

งบการเงิน (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2554 ลงวนัที� 22 พฤศจิกายน 2554 ซึ�งมีผลใช้บังคับวนัทื� 4 มกราคม 2555) 


