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(บจ/ป 30-00) 
ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เรื�อง    หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวธีิการเกี�ยวกบัการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัตกิาร 

 ใดๆ ของผู้ออกตราสารหนี* พ.ศ. 2547 
 
 
 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 56 มาตรา 57 (6) อนุโลมตามมาตรา 199 
และมาตรา 170 วรรคสอง (7) และ (17) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์อกขอ้กาํหนดไวด้งัต่อไปนี7  
   
  ขอ้ 1 ขอ้บงัคบันี7ใหใ้ชบ้งัคบัตั7งแต่วนัที8 9 สิงหาคม 2547 เป็นตน้ไป 
  
 ขอ้ 2 ในขอ้บงัคบันี7  
  “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  “สํานักงาน”  หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์
  “หุน้กูแ้ปลงสภาพ”  หมายความวา่  หุน้กูที้�อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุน้ได ้
 “หุน้กูร้ะยะสั&น”  หมายความว่า   หุน้กูต้ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย การกาํหนดบทนิยามในประกาศเกี�ยวกบัการออกและเสนอขายตราสาร
หนี& ทุกประเภท  
 (*เปลี�ยนคาํว่า “ประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตั%วเงินที�เป็นหลักทรัพย์และหุ้นกู้ระยะสั*นที�ออกใหม่” เป็น “ประกาศ
คณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การกาํหนดบทนิยามในประกาศเกี�ยวกับการออกและ
เสนอขายตราสารหนี*ทุกประเภท” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื� องการเปลี�ยนคาํที�ใช้ใน
ข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือประกาศ ก.ล.ต.ที�มีการปรับปรุงใหม่ ลงวันที�                     
30 พฤศจิกายน 2552 มีผลใช้บังคับตั*งแต่วันที� 1 มกราคม 2553  เป็นต้นไป) 

“หุน้กูต้ามโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย”์  หมายความว่า  หุน้กูที้�ออกตาม
โครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยซึ์� งไดรั้บอนุมติัจากสาํนกังาน 
  “ตราสารหนี7”  หมายความวา่ ตั<วเงินคลงั พนัธบตัร หุน้กู ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ            หุน้
กูร้ะยะสั7น หุน้กูต้ามโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ใบสาํคญัแสดงสิทธิที8จะซื7อหุน้กู ้หรือ
หลกัทรัพยอื์8นใดในทาํนองเดียวกบัหลกัทรัพยด์งักล่าว 
 “ผูอ้อกตราสารหนี7 ”  หมายความว่า  ผูอ้อกตราสารหนี7 ที8มีตราสารหนี7 จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย ์
  “หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค 
ราชการส่วนทอ้งถิ8น สํานักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย์ กระทรวงการคลงั ธนาคารแห่ง

ผลบังคับใช้ 

นิยาม 
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ประเทศไทย กองทุนเพื8อการฟื7 นฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน และหน่วยงานอื8นตามที8ตลาด
หลกัทรัพยก์าํหนด 
 “ รัฐวิสาหกิจ”  หมายความว่า  รัฐวิสาหกิจตามที�กาํหนดในกฎหมายว่าดว้ยวิธีการ
งบประมาณที�ไม่ใช่บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั  รวมถึงนิติบุคคลที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั&งขึ&น
ที�มิใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์  
 “บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า    บริษัทที8 มีหุ้นสามัญจดทะเบียนใน         
ตลาดหลกัทรัพย ์
 “ขอ้กาํหนดสิทธิ”  หมายความว่า  ขอ้กาํหนดสิทธิว่าดว้ยสิทธิและหน้าที8ของผูอ้อก   
ตราสารหนี7และผูถื้อตราสารหนี7  
 “บริษทัต่างประเทศ” และ“สถาบนัการเงิน” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของคาํ
ดงักล่าวที8กาํหนดไวใ้นประกาศสาํนกังานว่าดว้ย หลกัเกณฑ ์เงื8อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูล
เกี8ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัที8ออกหลกัทรัพย ์

(*บทนิยามคาํว่า “บริษัทต่างประเทศ” และ“สถาบันการเงิน” ถูกเพิ!มเติมโดยข้อบังคับตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื! อง หลักเกณฑ์ เงื!อนไข และวิธีการเกี!ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ

ของผู้ออกตราสารหนี3 (ฉบับที! 3) พ.ศ. 2556 ลงวันที! 22 พฤศจิกายน 2556 ซึ!งมีผลบังคับใช้ตั3งแต่วันที!  1 มกราคม 2557 

เป็นต้นไป) 

 
หมวด 1 

บททั�วไป 

 

 ขอ้ 3 ในกรณีที8ผู ้ออกตราสารหนี7 เป็นนิติบุคคลที8จัดตั7 งขึ7 นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ใหผู้อ้อกตราสารหนี7ดงักล่าวเปิดเผยสารสนเทศตามเวลาทอ้งถิ8นของประเทศไทย 
  

ขอ้ 4 ในการเปิดเผยหรือรายงานสารสนเทศตามข้อบังคับนี7  ให้ผู ้ออก          
ตราสารหนี7 แต่งตั7งผูมี้อาํนาจรายงานสารสนเทศที8สําคญัในกรณีเร่งด่วนสองท่าน โดยต้องเป็น
ผูบ้ริหารระดบัสูงหนึ8งท่าน และเป็นผูแ้ทนที8มีภูมิลาํเนาในประเทศไทยอีกหนึ8งท่าน 
  ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณาผ่อนผนัการปฏิบติัหน้าที8ตามความในขอ้นี7 ให้แก่    
ผูอ้อกตราสารหนี7 ที8 เป็นหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจได้ตามที8 เห็นสมควร 
   

หมวด 2 

การเปิดเผยตามเหตุการณ์และระยะเวลา 

 
เปิดเผยตาม

เหตุการณ์ 

 

การแต่งตั�งผู้มีอาํนาจ 

รายงานสารสนเทศ 

ที$สําคัญ 

เปิดเผยตามเวลา 

ประเทศไทย 
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ขอ้ 5 ใหผู้อ้อกตราสารหนี7 เปิดเผยสารสนเทศโดยรายงานต่อตลาดหลกัทรัพย์
โดยไม่ชกัชา้ในวนัที8มีเหตุการณ์ดงัต่อไปนี7 เกิดขึ7น  

(1)  เมื8อมีการกาํหนดวนัประชุมและวาระการประชุมผูถื้อตราสารหนี7     
(2)  เมื8อมีการเปลี8ยนแปลงแกไ้ขขอ้กาํหนดสิทธิ  
(3)  เมื8อผูอ้อกตราสารหนี7 ผิดนัดชําระดอกเบี7 ยและ/หรือเงินต้นตาม

ระยะเวลาการชาํระหนี7ตามขอ้กาํหนดสิทธิ 
   (4)  เมื8อมีเหตุตอ้งดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน (Financial Covenant) ตาม
ขอ้กาํหนดสิทธิ 
   (5)  เมื8อมีการเปลี8ยนแปลงมูลค่าคงค้างของตราสารหนี7  เนื8องจากผูอ้อก        
ตราสารหนี7 ซื7อคืนตราสารหนี7บางส่วนหรือทั7งหมดในตลาดรอง 

(6) เ มื8 อมี เหตุการณ์ใดที8 มีหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาหรือต่อ          
สิทธิประโยชนข์องผูถื้อตราสารหนี7หรือต่อการตดัสินใจลงทุนในตราสารหนี7ของผูอ้อกตราสารหนี7  เช่น 
มีการเปลี8ยนแปลงอนัดบัความน่าเชื8อถือของตราสารหนี7 หรือผูอ้อกตราสารหนี7  หรือ          การ
เปลี8ยนแปลงใดๆ ที8มีนัยสาํคญัเกี8ยวกบัหลกัประกนัที8เป็นตราสารหนี7  เป็นตน้  
  การรายงานตามวรรคหนึ8 ง  ให้ผูอ้อกตราสารหนี7 รายงานก่อนเวลาการซื7 อหรือขาย        
ตราสารหนี7ในตลาดหลกัทรัพยใ์นแต่ละรอบอยา่งนอ้ย 1 ชั8วโมงหรือหลงัเวลาการซื7อหรือขายหลกัทรัพย ์ใน
ตลาดหลกัทรัพย ์ 

ในกรณีที8ผูอ้อกตราสารหนี7 มีเหตุสุดวิสัยไม่อาจปฏิบติัตามระยะเวลาในวรรคสอง
ได้ให้ผูอ้อกตราสารหนี7รายงานก่อนเวลาการซื7อหรือขายตราสารหนี7 ในตลาดหลกัทรัพยใ์น      
รอบแรกอย่างนอ้ย 1 ชั8วโมงของวนัทาํการถดัไป                           
 
       ขอ้ 6 เมื8อผูอ้อกตราสารหนี7 ไดจ้ดัส่งหนังสือเรียกประชุมผูถื้อตราสารหนี7 พร้อม
เอกสารการประชุมให้แก่ผูถื้อตราสารหนี7  ให้ผูอ้อกตราสารหนี7 จดัส่งสําเนาหนงัสือและเอกสาร
ดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพยด์ว้ยพร้อมกนัในวนัที8ไดจ้ดัส่งหนงัสือเรียกประชุมดงักล่าว  

เมื8อผูอ้อกตราสารหนี7ไดจ้ดัใหมี้การประชุมผูถื้อตราสารหนี7  ใหผู้อ้อกตราสารหนี7
จดัส่งรายงานการประชุมผูถื้อตราสารหนี7 จาํนวน 1 ฉบบั ให้ตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 14 วนันบัแต่
วนัที8มีการประชุมผูถื้อตราสารหนี7  
 

ขอ้ 7 เมื8อมีการกาํหนดเงื8อนไขการใช้สิทธิแปลงสภาพของตราสารหนี7  ให้
ผูอ้อกตราสารหนี7แจง้เงื8อนไขการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของตราสารหนี7 ให้ตลาดหลกัทรัพยท์ราบ
เป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนั ก่อนวนัแรกที8กาํหนดให้ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 
 

ส่งสําเนาหนังสือ 

เรียกประชุมและ 

รายงานการประชุม 

 

แจ้งเงื$อนไข 

การใช้สิทธิ 

แปลงสภาพ 

ส่งรายงานผล

การใช้สิทธิ 

แปลงสภาพ 
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ขอ้ 8 ใหผู้อ้อกตราสารหนี7จดัส่งรายงานผลการใชสิ้ทธิแปลงสภาพและมูลค่า
และจาํนวนคงเหลือของหุน้กูแ้ปลงสภาพใหต้ลาดหลกัทรัพยท์ราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของ
การใชสิ้ทธิแปลงสภาพในแต่ละครั7 ง 
 

*ขอ้ 9 เมื8อผูอ้อกตราสารหนี7ไดก้าํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนตราสาร
หนี7หรือวนักาํหนดรายชื8อผูถื้อตราสารหนี7 เพื8อการประชุมผูถื้อตราสารหนี7  หรือวนัใหสิ้ทธิใดๆ แก่ผู ้
ถือตราสารหนี7   ให้ผูอ้อกตราสารหนี7แจง้วนัปิดสมุดทะเบียนหรือวนักาํหนดรายชื8อผูถื้อตราสารหนี7
ดงักล่าว ใหต้ลาดหลกัทรัพยท์ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนตรา
สารหนี7หรือวนักาํหนดรายชื8อผูถื้อตราสารหนี7  

เมื8อผูอ้อกตราสารหนี7 มีการเปลี8ยนแปลงวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนตราสารหนี7
หรือวนักาํหนดรายชื8อผูถื้อตราสารหนี7แก่ผูถื้อตราสารหนี7จากเดิมที8เคยแจง้ตลาดหลกัทรัพยต์ามวรรค
หนึ8ง ใหผู้อ้อกตราสารหนี7แจง้การเปลี8ยนแปลงดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยล่์วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั
ก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนตราสารหนี7หรือวนักาํหนดรายชื8อผูถื้อตราสารหนี7แก่ผูถื้อตราสาร
หนี7 ที8เคยแจง้ไวน้ั7น 
  (*ความในข้อ 9 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี3แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื! อง หลักเกณฑ์ เงื!อนไข และวิธีการเกี!ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของผู้ออก
ตราสารหนี3 (ฉบับที! 2) พ.ศ. 2551 ลงวนัที! 29 สิงหาคม 2551 มีผลใช้บังคับตั3งแต่วนัที! 31 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป) 
 

ขอ้ 10  ให้ผู ้ออกตราสารหนี7 จัดส่งสําเนาข้อกําหนดสิทธิที8 มีการแก้ไขต่อ            
ตลาดหลกัทรัพยภ์ายในวนัที8ขอ้กาํหนดสิทธิดงักล่าวไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานแลว้ 
 

ขอ้ 11 ให้ผู ้ออกตราสารหนี7 แจ้งข้อมูลทั7 งหมดที8 เกี8ยวกับการใช้สิทธิไถ่ถอน          
ตราสารหนี7ก่อนครบกาํหนดของผูอ้อกตราสารหนี7  (Call Options)  หรือการใชสิ้ทธิไถ่ถอน      
ตราสารหนี7 ก่อนครบกาํหนดของผูถื้อตราสารหนี7  (Put Options) แลว้แต่กรณี อย่างนอ้ยดงัต่อไปนี7  
ให้ตลาดหลกัทรัพย์ทราบไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัแรกของการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอน           
ตราสารหนี7 เพื8อใหสิ้ทธิดงักล่าว  
   (1) ระยะเวลาใชสิ้ทธิไถ่ถอนตราสารหนี7 ก่อนครบกาํหนด  
   (2) ราคาไถ่ถอนตราสารหนี7   

(3) วนัไถ่ถอนตราสารหนี7    
 

ข้อ 12 ให้ผู ้ออกตราสารหนี7 แจ้งอัตราดอกเบี7 ยแ ล ะ / ห รื อ เ งิน ต ้น ที8จ ะ ถ ึง
กาํหนดเวลาชาํระหนี7 ตามตราสารหนี7 ในแต่ละงวด ให้ตลาดหลกัทรัพยท์ราบในคราวเดียวกบัการ
แจง้วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนตราสารหนี7 เพื8อการใหสิ้ทธิในการไดรั้บดอกเบี7ยและ/หรือเงินตน้  
 

แจ้งวันปิดสมุด

ทะเบียนการโอน

ตราสารหนี� หรือ

วันให้สิทธิใดๆ 

 

แจ้งข้อมูลของ 

Call Options 

หรือ Put Options 

แจ้งอตัราดอกเบี�ย

และ/หรือเงินต้น

ของตราสารหนี� 

แจ้งกาํหนดการจ่าย

ดอกเบี�ยแบบลอยตัว

หรือข้อมูลเกี$ยวกบั

หุ้นกู้ตามโครงการฯ 

ส่งสําเนาข้อกาํหนด

สิทธิที$มีการแก้ไข 
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  ขอ้ 13 ในกรณีที8ผูอ้อกตราสารหนี7กาํหนดการจ่ายดอกเบี7 ยแบบลอยตวั หรือมี
ขอ้มูลเกี8ยวกบัหุน้กูต้ามโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์หรือมีขอ้มลูอื8นใดเกี8ยวกบั         ตรา
สารหนี7  ให้ผูอ้อกตราสารหนี7 รายงานต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามแนวทางปฏิบติัที8ตลาดหลกัทรัพย์
กาํหนด 
 

หมวด 3 

การจดัทํางบการเงนิและรายงานเกี�ยวกบัฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 

  *ขอ้ 14 ใหผู้อ้อกตราสารหนี7 ที8มิใช่หน่วยงานของรัฐจดัทาํและส่งงบการเงินและ
รายงานเกี8ยวกบัฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของผูอ้อกตราสารหนี7ตามรายการดงัต่อไปนี7  

(1) งบการเงินรายไตรมาสที8ผูส้อบบญัชีไดส้อบทานแลว้ 
(2) งบการเงินประจาํงวดการบญัชีที8ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและ

แสดงความเห็นแลว้ 
(3) แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 

    (4) รายงานที�แสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานอื�นใดตามที�
กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน วา่ดว้ย หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการรายงานการ
เปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัที�ออกหลกัทรัพย ์  
 ให้นาํขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัทาํและส่งงบการเงินและรายงาน
เกี8ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนมาใชบ้งัคบักบัผูอ้อกตราสารหนี&โดย
อนุโลม 
 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณาผ่อนผนัการปฏิบติัหนา้ที�ตามความในขอ้นี& ให้แก่   
ผูอ้อกตราสารหนี& ที� เป็นรัฐวิสาหกิจไดต้ามที�เห็นสมควร 
 (*ความในวรรคหนึ!งของข้อ 14 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี3แทนโดยข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื! อง หลักเกณฑ์ เงื!อนไข และวิธีการเกี!ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ
ของผู้ออกตราสารหนี3 (ฉบับที! 3) พ.ศ. 2556 ลงวนัที! 22 พฤศจิกายน 2556 ซึ!งมีผลบังคับใช้ตั3งแต่วนัที!  1 มกราคม 2557 
เป็นต้นไป) 

 
 *ขอ้ 15 ในกรณีที�ไม่มีการจดัทาํงบการเงินรายไตรมาสตามขอ้ 14 (1) ผูอ้อกตรา
สารหนี& ที�เป็นบริษทัต่างประเทศ ไม่ตอ้งปฏิบติัหนา้ที�ตามขอ้ 14 (1)”  

 (*ความในข้อ 15 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี*แทนโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื! อง หลักเกณฑ์ เงื!อนไข และวิธีการเกี!ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆของผู้ออกตราสารหนี3 
(ฉบับที! 3) พ.ศ. 2556 ลงวนัที! 22 พฤศจิกายน 2556 ซึ!งมีผลบังคับใช้ตั3งแต่วนัที!  1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป) 

 
 ขอ้ 16 ผูอ้อกตราสารหนี7 ที8 เป็นรัฐวิสาหกิจไม่ตอ้งปฏิบติัหน้าที8ตามขอ้ 14(1) 
และ (3) 

จัดทําและส่งงบ 

การเงินและรายงาน

เกี$ยวกบัฐานะทาง 

การเงินของผู้ออก 

ตราสารหนี�ที$ 

มิใช่หน่วยงาน 

ของรัฐ 

 

จัดทําและส่งงบกาเงินฯ  

ของผู้ออกตราสารหนี�ที$

เป็นหน่วยงาน

ต่างประเทศ 

จัดทําและส่งงบการเงินฯ 

ของผู้ออกตราสารหนี�ที$

เป็นรัฐวิสาหกจิ 
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 *ขอ้ 16/1 ในกรณีที8ไม่มีการจดัทาํงบการเงินรายไตรมาสตามขอ้ 14 (1) ผูอ้อกตรา
สารหนี7 ที8เป็นสถาบนัการเงินและเสนอขายเฉพาะหุน้กูร้ะยะสั7นหรือตั<วเงินตามหลกัเกณฑที์8
สาํนกังานกาํหนดต่อประชาชนเป็นการทั8วไป ไม่ตอ้งปฏิบติัหนา้ที8ตามขอ้ 14 (1)” 
 (*ความในข้อ 16 ถูกเพิ!มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื! อง หลักเกณฑ์ 
เงื!อนไข และวิธีการเกี!ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆของผู้ออกตราสารหนี3 (ฉบับที! 3) พ.ศ. 2556 ลง
วนัที! 22 พฤศจิกายน 2556 ซึ!งมีผลบังคับใช้ตั3งแต่วนัที!  1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป 

 
หมวด 4 

วธีิการรายงานและจดัส่งสารสนเทศ 
  
  ขอ้ 17 วิธีการรายงานและการจดัส่งสารสนเทศตามขอ้บงัคบันี7  ใหผู้อ้อก      ตรา
สารหนี7 รายงานหรือส่งโดยผ่านสื8ออิเล็กทรอนิกส์ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการ
รายงานและการส่งขอ้มลูของบริษทัจดทะเบียนโดยผา่นสื8ออิเลก็ทรอนิกส์โดยอนุโลม  
  หากผูอ้อกตราสารหนี7 รายงานและจดัส่งสารสนเทศตามขอ้บงัคบันี7 ให้แก่
ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นภาษาองักฤษ ให้ผูอ้อกตราสารหนี7 จดัส่งสารสนเทศดงักล่าวพร้อมคาํแปล
เป็นภาษาไทยต่อตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย 

 
 
 
  
ประกาศ  ณ วนัที8 9 สิงหาคม 2547    

 
ลงนาม (วิจิตร สุพินิจ)  

    
  (นายวิจิตร สุพินิจ) 
  ประธานกรรมการ 

     ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เหตุผลในการประกาศใช้:เพื8อสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ขอ้มูลที8 เกี8ยวขอ้งกับตราสารหนี7 อย่างโปร่งใส  
ถูกตอ้ง และทนัต่อเวลาให้แก่นกัลงทุน จึงสมควรออกประกาศฉบบันี7 เพื8อกาํหนดรายละเอียดและช่วงเวลาใน
เรื8องการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับผูอ้อกตราสารหนี7  

วิธีการรายงานและ 

จัดส่ง สารสนเทศ 

จัดทําและส่งงบ 

การเงินฯ ของผู้ ออก 

ตราสารหนี�ที$ 

เป็นสถาบันการเงิน 


