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ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เรื�อง  หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวธีิการเกี�ยวกบัการเปิดเผยสารสนเทศ 

 และการปฏิบัตกิารใด ๆ ของบริษทัจดทะเบียน 

  
  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (7) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติ 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ด้วยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้กาํหนดไวด้งัต่อไปนี5   
  
 ขอ้ 1 ใหย้กเลิก  
  (1) ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื7 อง หลกัเกณฑ์ เงื7อนไข และ
วิธีการเกี7ยวกบัการปฏิบติัการใด ๆ เพื7อเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัจดทะเบียน ลงวนัที7 30 เมษายน  2536  
  (2) ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื7 อง หลกัเกณฑ์ เงื7อนไข และ
วิธีการเกี7ยวกับการปฏิบัติการใดๆ เพื7อเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัจดทะเบียน (ฉบบัที7  2) ลงวนัที7 9 
กรกฎาคม 2536  
  
 *ขอ้ 2 ในขอ้บงัคบันี5   
 “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

**“บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที7 มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์

 “ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.”  หมายความว่า  ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย การกาํหนดบทนิยามในประกาศเกี7ยวกบัการออกและเสนอขาย
หลกัทรัพย ์
 “บริษทัใหญ่”  หมายความวา่  บริษทัใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 “บริษทัยอ่ย”  หมายความวา่  บริษทัยอ่ยตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 “บริษทัร่วม”  หมายความวา่  บริษทัร่วมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 “ผูที้7 เกี7ยวขอ้ง”  หมายความว่า  บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ก่อนการแกไ้ขเพิ7มเติม 
 “ผูถื้อหุน้รายใหญ่”  หมายความว่า  ผูถื้อหุน้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มในบริษทัจด
ทะเบียนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัจดทะเบียน การถือหุ้นดังกล่าวให้นับ
รวมถึงหุน้ที7ถือโดยผูที้7เกี7ยวขอ้งดว้ย 
 “ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน” “รับความช่วยเหลือทางการเงิน”  หมายความว่า ให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม คํ5 าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนั
หนี5 สิน รวมถึงพฤติการณ์อื7นทาํนองเดียวกนั 
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***“ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น” “บริษทัแกน” และ “สาธารณูปโภคพื5นฐาน” ให้มี

ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของคาํดงักล่าวที7กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการ

รับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 (*ความในข้อ 2 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี�แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เรื* อง หลักเกณฑ์ เงื*อนไข และวิธีการเกี*ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับที*
6 ) พ.ศ.2553 ลงวนัที* 20 สิงหาคม 2553 และมีผลบังคับใช้ตั�งแต่วนัที* 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป) 

(**บทนิยามคําว่า “บริษัทจดทะเบียน" เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี�แทน โดยข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื* อง หลักเกณฑ์ เงื*อนไข และวิธีการเกี*ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ 
ของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับที* 7 ) พ.ศ.2558 ลงวันที* 11 พฤษภาคม 2558 และมีผลบังคับใช้ตั�งแต่วนัที* 16 พฤษภาคม 2558 
เป็นต้นไป)  

(***เพิ*มเติมบทนิยามคาํว่า “ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น” “บริษัทแกน” และ “สาธารณูปโภค
พื�นฐาน” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื* อง หลักเกณฑ์ เงื*อนไข และวิธีการเกี*ยวกับการเปิดเผย
สารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับที*  7 ) พ.ศ.2558 ลงวันที*  11 พฤษภาคม 2558 และมีผล
บังคับใช้ตั�งแต่วนัที* 16 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป)  

 

 ขอ้ 3 ให้บริษทัจดทะเบียนเปิดเผยสารสนเทศโดยรายงานต่อตลาดหลกัทรัพยเ์มื7อมี
เหตุการณ์ดงัต่อไปนี5 เกิดขึ5น  
  (1) คณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนมีมติกาํหนดวนัประชุมสามญัหรือประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียน  ทั5งนี5  ใหบ้ริษทัจดทะเบียนแจง้วาระการประชุมมาดว้ยพร้อมกนั  

   *(2) คณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนมีมติกาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการ
โอนหุน้หรือวนักาํหนดรายชื7อผูถื้อหุน้เพื7อการประชุมผูถื้อหุน้หรือวนัใหสิ้ทธิใด ๆ แก่ผูถื้อหุน้ 
 (*ความใน (2) ของข้อ 3 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี�แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เรื* อง หลักเกณฑ์ เงื*อนไข และวิธีการเกี*ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจด

ทะเบียน (ฉบับที* 4) พ.ศ.2551 ลงวนัที* 29 สิงหาคม 2551 มีผลบังคับใช้ตั�งแต่วนัที* 31 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป) 

  (3) คณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัจดทะเบียนมีมติใหเ้พิ7มทุน 
หรือจดัสรรหุน้เพิ7มทุน  
  (4) บ ริษ ทั จด ท ะเบียน ออ กห ลกั ท รัพ ยใ์ห ม ่ห รือก ระทําการใดๆ  อ นั มี
ผลกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพหรือกระทบต่อการใชสิ้ทธิจองซื5อหุ้นของบริษทัจด
ทะเบียนของผูถื้อหลกัทรัพย ์ 
  (5) บริษทัจดทะเบียนกระทาํการใด ๆ   หรือมีการออกหลกัทรัพยโ์ดยมีเงื7อนไข 
ใด ๆ ซึ7 งมีผลต่อการไถ่ถอน ยกเลิก หรือการครบกาํหนดของหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนทั5งหมดหรือบางส่วน   
ในกรณีนี5  บริษทัจดทะเบียนตอ้งแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30  วนั ก่อนการไถ่ถอน 
ยกเลิก หรือการครบกาํหนดดงักล่าว  
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  (6) บริษทัจดทะเบียนมีการเปลี7ยนแปลงใด ๆ ในสิทธิของผูถื้อหลกัทรัพยป์ระเภท
หนี5 ซึ7 งอาจแปลงสภาพเป็นหุน้หรือแลกเปลี7ยนเป็นหุน้ได ้ตลอดจนมีการเปลี7ยนแปลงในสาระสําคญัหรือ 
การยกเลิกหลกัประกนัหรือมีการผิดนดัชาํระเงินตามระยะเวลาการชาํระคืนในหลกัทรัพยป์ระเภทหนี5  หรือ
หุน้กูที้7จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 
  (7) บริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัใหญ่มีการเปลี7ยนแปลงโครงสร้างการถือหุน้
ของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัใหญ่และเป็นผลให้มีการเปลี7ยนแปลงอาํนาจ
การควบคุมบริษทัจดทะเบียน  
  (8) บริษทัจดทะเบียนไดม้าหรือเสียไปซึ7งสญัญาทางการคา้ที7สาํคญั  
  *(9) บริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยมีการทาํรายการที7มีนยัสาํคญัที7เขา้ข่ายเป็น
การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ7 งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ที7
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด  
   *(10) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยมีการทํารายการที7 เกี7ยวโยงกันตาม
หลกัเกณฑที์7คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด 
 (*ความใน (9) และ (10) ของข้อ 3 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี�แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื* อง หลักเกณฑ์ เงื*อนไข และวิธีการเกี*ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัท

จดทะเบียน (ฉบับที* 5) พ.ศ.2552 ลงวนัที* 25 กุมภาพันธ์ 2552 มีผลบังคับใช้ตั�งแต่วนัที* 25 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป) 
  (11) บริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัยอ่ยมีการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ7 งเงินลงทุนใน
บริษทัอื7น ซึ7 งเป็นผลให้บริษทัอื7นนั5นมีสภาพหรือสิ5นสภาพ ในการเป็นบริษทัย่อยของบริษทัจดทะเบียน
หรือของบริษทัยอ่ยนั5น  
   (12) บริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัยอ่ยมีการเขา้ร่วมทุนหรือยกเลิกการเขา้ร่วมทุน
กบับริษทัอื7น โดยสดัส่วนของการเขา้ร่วมทุนตั5งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัที7เขา้ร่วมทุน  
   (13) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที7สําคัญ การ
พัฒนาที7สําคัญเกี7ยวกับทรัพยากร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และตลาด หรือการค้นพบที7สําคัญเกี7ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

  (14) บริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยมีการกูย้ืมเงิน หรือมีการออกตราสารหนี5
เป็นจาํนวนที7มีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน  
  (15) บริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยมีขอ้พิพาทที7สาํคญัที7มีผลกระทบเกี7ยวกบั
การดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน เช่น ขอ้พิพาทเกี7ยวกบัแรงงาน ผูร้ับเหมาช่วง หรือผูข้ายสินคา้ให้
บริษทัจดทะเบียน  
  (16) บริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัยอ่ยมีขอ้พิพาททางกฎหมายที7สาํคญั  
  (17) บริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยมีการเปลี7ยนแปลงที7สาํคญัในโครงการ
จ่ายลงทุน  
  (18) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยมีการจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาด
หลกัทรัพยอื์7นหรือมีการเปิดเผยสารสนเทศเกี7ยวกบัหลกัทรัพยซึ์7งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอื์7น  
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  (19) บริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยมีการเปลี7ยนแปลงนโยบายการบญัชีที7สาํคญั  
  (20) บริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัยอ่ยเลิกกิจการและมีการชาํระบญัชี  
  (21) บริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยมีการประเมินราคาทรัพยสิ์นที7สําคญัของ
บริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัยอ่ยโดยผูป้ระเมินราคาอิสระเพื7อเปิดเผยต่อผูถื้อหุน้หรือผูล้งทุนทั7วไป  ทั5งนี5  
ใหบ้ริษทัจดทะเบียนแจง้และส่งรายงานการประเมินราคาใหต้ลาดหลกัทรัพยด์ว้ย  
  *(22) คณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัจดทะเบียนมีมติให้ซื5อหุ้น
ของบริษทัคืนหรือคณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนมีมติใหจ้าํหน่ายหุน้ที7ซื5อคืน ตามหลกัเกณฑ ์และ
วิธีการตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั 
 (*ความใน (22) ของข้อ 3 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี�แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เรื* อง หลักเกณฑ์ เงื*อนไข และวิธีการเกี*ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจด

ทะเบียน (ฉบับที* 3) พ.ศ.2545 ลงวนัที* 22 มีนาคม 2545) 

  *(23) บริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลอื7น
เป็นจาํนวนที7มีนยัสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน ซึ7 งมิใช่ธุรกิจปกติหรือแนวปฏิบติัในการ
ดาํเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อย ยกเวน้เป็นการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน
แก่บริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม หรือตามระเบียบการสงเคราะห์พนกังาน 
    ทั5งนี5  บริษทัจดทะเบียนตอ้งรายงานความคืบหนา้เกี7ยวกบัการรับชาํระหนี5จากบุคคล
ตามวรรคหนึ7 งภายในวนัเดียวกบัวนัครบกาํหนดส่งงบการเงินในแต่ละไตรมาส หรือเมื7อมีความคืบหน้า
เกี7ยวกบัการรับชาํระหนี5  แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน  
     *(24) บริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยผิดนดัชาํระหนี5หรือไม่สามารถปฏิบติัตาม
ภาระผกูพนัตามนิติกรรมเกี7ยวกบัการรับความช่วยเหลือทางการเงิน หรือการออกตราสารหนี5   ซึ7 งมีมูลค่า
ตั5งแต่ร้อยละ 5 ของสินทรัพยร์วมของบริษทัที7ปรากฏในงบการเงินหรืองบการเงินรวมล่าสุด พร้อมทั5ง
แนวทางในการแกไ้ขเหตุดงักล่าว 
  ทั5งนี5  บริษทัจดทะเบียนตอ้งรายงานความคืบหนา้เกี7ยวกบัการผิดนดัชาํระหนี5 ตาม
วรรคหนึ7 งภายในวนัเดียวกับวนัครบกาํหนดส่งงบการเงินในแต่ละไตรมาส หรือเมื7อมีความคืบหน้า
เกี7ยวกบัการผิดนดัชาํระหนี5  แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน  
  *(25) กรณีใด ๆ ที7มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหลกัทรัพยห์รือ
ต่อการตดัสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี7ยนแปลงในราคาของหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจด
ทะเบียน 
 (*ความใน (23), (24) และ (25) ของข้อ 3 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี�แทน โดยข้อบังคับตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื* อง หลักเกณฑ์ เงื*อนไข และวิธีการเกี*ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ 

ของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับที* 6) พ.ศ. 2553 ลงวนัที* 20 สิงหาคม 2553 และมีผลบังคับใช้ตั�งแต่วนัที* 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป) 

 
*ขอ้ 3/1 ใหบ้ริษทัจดทะเบียนที7มีการลงทุนในโครงการที7เป็นสาธารณูปโภคพื5นฐานหรือ

บริษทัจดทะเบียนมีบริษทัแกนที7มีการลงทุนในโครงการที7เป็นสาธารณูปโภคพื5นฐาน และยงัไม่มีรายได้
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เชิงพาณิชยจ์ากการประกอบกิจการ ตอ้งจดัทาํรายงานความคืบหน้าของโครงการที7เป็นสาธารณูปโภค

พื5นฐานโดยรายงานต่อตลาดหลกัทรัพย ์

 

*ขอ้ 3/2 ให้บริษทัจดทะเบียนที7ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นเปิดเผยสารสนเทศโดย

รายงานต่อตลาดหลกัทรัพยเ์พิ7มเติม เมื7อมีเหตุการณ์ดงัต่อไปนี5  

(1) เมื7อบริษทัจดทะเบียนมีการเปลี7ยนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัแกน 

(2) กรณีที7บริษทัจดทะเบียนมีบริษทัแกนที7จดัตั5งตามกฎหมายต่างประเทศ 

และประเทศที7บริษทัแกนดาํเนินธุรกิจมีการเปลี7ยนแปลงกฎหมายหรือกฎเกณฑที์7สําคญัซึ7 งบริษทัแกนมี

หนา้ที7ตอ้งปฏิบติัตาม  

(3) เมื7อมีการเปลี7ยนแปลงขอ้บงัคบัของบริษทัแกนที7อาจมีผลกระทบต่อสิทธิ

ประโยชนข์องผูถื้อหุน้หรือผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน 

(*เพิ*มเติมความในข้อ 3/1 และ ข้อ 3/2 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื* อง 
หลักเกณฑ์ เงื*อนไข และวิธีการเกี*ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับที* 7 ) 
พ.ศ.2558 ลงวนัที* 11 พฤษภาคม 2558 และมีผลบังคับใช้ตั�งแต่วนัที* 16 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป)  

 
*ขอ้ 4 ให้บริษทัจดทะเบียนเปิดเผยสารสนเทศโดยรายงานต่อตลาดหลกัทรัพยต์าม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการที7ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด และตามกาํหนดเวลาดงัต่อไปนี5   

 (1)  การรายงานตามขอ้ 3 และขอ้ 3/2 (1) ใหบ้ริษทัจดทะเบียนรายงานต่อตลาด

หลกัทรัพยโ์ดยไม่ชกัชา้ในวนัที7มีเหตุการณ์เกิดขึ5น โดยรายงานก่อนเวลาการซื5อหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพยใ์นแต่ละรอบอยา่งนอ้ย 1 ชั7วโมง หรือหลงัเวลาการซื5อหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์

 ในกรณีที7บริษทัจดทะเบียนมีเหตุสุดวิสัยไม่อาจปฏิบติัตามวรรคหนึ7งได ้ให้

บริษทัจดทะเบียนรายงานก่อนเวลาการซื5อหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยใ์นรอบแรกอย่างนอ้ย 1 

ชั7วโมงของวนัทาํการถดัไป 

(2) การรายงานตามขอ้ 3/1 ให้บริษทัจดทะเบียนรายงานต่อตลาดหลกัทรัพย์

ทุก 6 เดือนตามปีปฏิทิน โดยให้ส่งภายใน 30 วนันับแต่วนัสิ5นเดือนมิถุนายนและวนัสิ5นเดือนธันวาคม

จนกวา่โครงการดงักล่าวจะเริ7มมีรายไดเ้ชิงพาณิชย ์

 (3) การรายงานตามขอ้ 3/2 (2) และ (3) ให้บริษทัจดทะเบียนรายงานต่อ

ตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัที7มีเหตุการณ์เกิดขึ5น 

(*ความในข้อ 4 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี�แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื* อง หลักเกณฑ์ เงื*อนไข และวิธีการเกี*ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน 
(ฉบับที* 7 ) พ.ศ.2558 ลงวนัที* 11 พฤษภาคม 2558 และมีผลบังคับใช้ตั�งแต่วนัที* 16 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป)  
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 ขอ้ 5 เมื7อบริษทัจดทะเบียนไดจ้ดัส่งหนังสือเรียกประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมเอกสารการ
ประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้น ให้บริษทัจดทะเบียนจดัส่งสําเนาหนงัสือและเอกสารดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์
ดว้ยพร้อมกนั  
 ในกรณีที7บริษัทจดทะเบียนมีผูถื้อหุ้นสัญชาติต่างด้าว ให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่ง
หนงัสือเรียกประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมเอกสารการประชุมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษให้แก่ผูถื้อหุน้สัญชาติต่าง
ดา้วนั5นดว้ย  
 
 ขอ้ 6 ให้บริษทัจดทะเบียนเปิดเผยสารสนเทศโดยรายงานต่อตลาดหลกัทรัพยต์าม 
หลกัเกณฑ์ และวิธีการที7ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  หรือจดัส่งเอกสารตามที7กาํหนดให้ตลาดหลกัทรัพย ์ 
ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัที7มีเหตุการณ์ดงัต่อไปนี5 เกิดขึ5น  
  (1) บริษทัจดทะเบียนมีการเปลี7ยนแปลงกรรมการ หรือบุคคลผูมี้อาํนาจในการ
จดัการของบริษทัจดทะเบียน ให้บริษทัจดทะเบียนจดัส่งประวติักรรมการ หรือบุคคลผูมี้อาํนาจในการ
จดัการของบริษทัจดทะเบียนที7ไดรั้บการแต่งตั5งใหม่ตามแบบที7ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  
  (2) บริษทัจดทะเบียนมีการเปลี7ยนแปลงแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิหรือ
ขอ้บงัคบัของบริษทั ยกเวน้การเปลี7ยนแปลงแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิในเรื7องที7บริษทัจดทะเบียนตอ้ง
รายงานโดยไม่ชกัชา้  
  (3) บริษทัจดทะเบียนมีการยา้ยที7ตั5งสาํนกังานใหญ่  
  (4) บริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยมีการเปลี7ยนแปลงผูส้อบบัญชี ในกรณี 
ที7ผูส้อบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยลาออกจากการเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัจดทะเบียน 
หรือบริษทัย่อย ให้บริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยนาํส่งสาํเนาหนงัสือที7ผูส้อบบญัชีแจง้ขอลาออกให้ 
ตลาดหลกัทรัพยพ์ร้อมกนั    
  (5) บริษทัจดทะเบียนมีการเปลี7ยนแปลงนายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือมีการ 
เปลี7ยนแปลงสถานที7ตั5งของนายทะเบียนหลกัทรัพย ์ 
 เมื7อบริษทัจดทะเบียนไดจ้ดทะเบียนการเปลี7ยนแปลงตาม (1) (2) หรือ (3)  ต่อนายทะเบียน
หุน้ส่วนบริษทัแลว้ ใหบ้ริษทัจดทะเบียนจดัส่งหลกัฐานเอกสารแสดงการจดทะเบียนนั5นต่อตลาดหลกัทรัพย์
ภายใน 7 วนันบัแต่วนัที7นายทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัรับจดทะเบียนการเปลี7ยนแปลงดงักล่าว  
  *ขอ้ 7 ใหบ้ริษทัจดทะเบียนจดัส่งรายงานหรือเอกสารดงัต่อไปนี5ใหต้ลาดหลกัทรัพย ์ 
  (1) สาํเนาบญัชีรายชื7อผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือรายชื7อผูถื้อหุน้ 10 รายแรก ณ วนัที7มี
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นหรือวนักาํหนดรายชื7อผูถื้อหุ้นเพื7อ
การประชุมผูถื้อหุ้นหรือให้สิทธิใดๆ ให้จดัส่งภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นหรือวนัปิด
สมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้หรือวนักาํหนดรายชื7อผูถื้อหุน้ ทั5งนี5   ตามแบบที7ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
  (2) รายงานการกระจายการถือหุน้ โดยตอ้งแสดงจาํนวนผูถื้อหุน้ทั5งหมด จาํนวน
ผูถื้อหุน้ที7ถือหุน้ไม่เกินกว่าห้าในหนึ7งพนัของทุนจดทะเบียนและไม่ตํ7ากว่าหนึ7งหน่วยการซื5อขาย จาํนวน
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หุ้นรวมที7ผูถื้อหุ้นดังกล่าวถืออยู่และคิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน และจาํนวนหุ้นรวมที7ผูถื้อหุ้น
สัญชาติไทยถืออยู่ และจาํนวนหุ้นรวมที7ผูถื้อหุ้นสัญชาติต่างด้าวถืออยู่และคิดเป็นร้อยละของทุนจด
ทะเบียน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้หรือวนักาํหนดรายชื7อผูถื้อหุน้เพื7อการประชุมผูถื้อหุน้หรือ
ให้สิทธิใดๆ จาํนวน 1 ฉบับ ให้จดัส่งภายใน 14 วนันับแต่วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นหรือวนั
กาํหนดรายชื7อผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี ทั5งนี5  ตามแบบที7ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
   (3) รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นหรือประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นจาํนวน 1 
ฉบบั ใหจ้ดัส่งภายใน 14 วนันบัแต่วนัที7มีการประชุมผูถื้อหุน้นั5น  

  
 *ขอ้ 8 ให้บริษทัจดทะเบียนแจ้งวนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวนักาํหนด
รายชื7อผูถื้อหุน้เพื7อการประชุมผูถื้อหุน้หรือวนัใหสิ้ทธิใด ๆ แก่ผูถื้อหุน้ ใหต้ลาดหลกัทรัพยท์ราบล่วงหนา้
ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนหรือวนักาํหนดรายชื7อผูถื้อหุน้ดงักล่าว 
 เมื7อบริษทัจดทะเบียนมีการเปลี7ยนแปลงวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นหรือวนั
กาํหนดรายชื7อผูถื้อหุน้เพื7อการประชุมผูถื้อหุน้ หรือเปลี7ยนแปลงวนัใหสิ้ทธิใด ๆ แก่ผูถื้อหุน้จากเดิมที7เคย
แจง้ตลาดหลกัทรัพยต์ามวรรคหนึ7ง ใหบ้ริษทัจดทะเบียนแจง้การเปลี7ยนแปลงดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้หรือวนักาํหนดรายชื7อผูถื้อหุ้นเพื7อการ
ประชุมผูถื้อหุน้หรือวนัใหสิ้ทธิใด ๆ แก่ผูถื้อหุน้ที7เคยแจง้ไวน้ั5น 

   (*ความในข้อ 7 และข้อ 8 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี�แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เรื* อง หลักเกณฑ์ เงื*อนไข และวิธีการเกี*ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจด

ทะเบียน (ฉบับที* 4) พ.ศ.2551 ลงวนัที* 29 สิงหาคม 2551 และมีผลบังคับใช้ตั�งแต่วนัที* 31 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป) 
 
 ขอ้ 9 เพื7อประโยชน์ในการกาํกบับริษทัจดทะเบียนและคุม้ครองประโยชน์ของผูล้งทุน  
ใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยมี์อาํนาจในการกาํหนดหลกัเกณฑ ์ เงื7อนไข  และวิธีการปฏิบติัการใดๆ 
ในกรณีที7มีเหตุการณ์ตามที7กาํหนดในขอ้บงัคบันี5 ที7มีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนได ้
ทั5งนี5  ใหร้วมถึงการกาํหนดในเรื7องดงัต่อไปนี5   
  (1) การเปิดเผยสารสนเทศขั5นตํ7าตามที7ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  
  (2) การแจ้งหรือการขอความเห็นชอบจากที7 ประชุมผู ้ถือหุ้นของบริษัท            
จดทะเบียน  
  (3) การกาํหนดคะแนนเสียงขั5นตํ7าของที7ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียน   
ในกรณีที7บริษทัจดทะเบียนตอ้งขอความเห็นชอบจากที7ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียน  
  (4) การยื7นคาํขอให้ตลาดหลกัทรัพยพิ์จารณาคุณสมบติัของบริษทั ในกรณีที7
บริษทัจดทะเบียนมีการดาํเนินการใด ๆ ที7เป็นเหตุให้บริษทัจดทะเบียนตอ้งยื7นคาํขอให้ตลาดหลกัทรัพย์
พิจารณาคุณสมบติัของบริษทัจดทะเบียนนั5นใหม่  
  (5) การจดัให้มีที7ปรึกษาทางการเงิน ผูป้ระเมินราคาอิสระ หรือผูเ้ชี7ยวชาญทาง 
วิชาชีพอิสระ และความเห็นของบุคคลดงักล่าว  
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  (6) การจดัใหมี้ความเห็นของกรรมการที7เป็นอิสระ  
  (7) เรื7องอื7นๆ ตามที7คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควรเพื7อประโยชน ์ 
ในการกาํกบับริษทัจดทะเบียนและคุม้ครองประโยชนข์องผูล้งทุนโดยทั7วไป  
 
 ขอ้ 10 ให้ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยด์งัต่อไปนี5 ยงัคงใช้บังคบัไดต่้อไปจนกว่า
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยจ์ะไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์ เงื7อนไข และวิธีการปฏิบติัการใดๆ ในเรื7องที7
เกี7ยวกบัขอ้กาํหนดดงักล่าวตามขอ้บงัคบันี5ออกใชบ้งัคบั  
  (1) ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื7อง แนวทางปฏิบติัเกี7ยวกบั
การเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัจดทะเบียน ลงวนัที7 30 เมษายน 2536  
  (2) ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื7อง แนวทางปฏิบติัเกี7ยวกบั
การเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัจดทะเบียน (ฉบบัที7 2) ลงวนัที7 9 กมุภาพนัธ์ 2538  
  (3) ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื7อง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
การเปิดเผยเกี7ยวกบัการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ7งสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน ลงวนัที7 22 มกราคม 2536  
  (4) ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื7อง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
การเปิดเผยรายการที7เกี7ยวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน ลงวนัที7 17 กมุภาพนัธ์ 2536   
  (5) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื7อง หลกัเกณฑ ์
เงื7อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศเกี7ยวกับการเพิ7มทุนของบริษทัจดทะเบียน ลงวนัที7   18 
กรกฎาคม 2537  
 
 ขอ้บงัคบันี5ใหใ้ชบ้งัคบัตั5งแต่วนัที7 2 ตุลาคม 2538 เป็นตน้ไป  
  
  ประกาศ ณ วนัที7 15 กนัยายน 2538 
  

(ลงนาม)  โกวิทย์  โปษยานนท์ 
 

(นายโกวิทย ์ โปษยานนท)์ 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 


