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ประกาศตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรือง หลักเกณฑ์ เงือ นไข และวิธีการในการส่ งรายงานและงบการเงิน พ.ศ. 2558
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 17 (5) แห่ งข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื+ อง
ข้อกําหนดเกี+ ย วกับ สมาชิ ก พ.ศ. 2544 ลงวัน ที+ 3 มกราคม 2544 ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย
ออกข้อกําหนดไว้ดงั ต่อไปนี3
ข้อ 1

ประกาศนี3ให้ใช้บงั คับตั3งแต่วนั ที+ 30 เมษายน 2558 เป็ นต้นไป

ให้ยกเลิก
(1) ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื+ อง หลักเกณฑ์ เงื+อนไข และ
วิธีการในการส่ งรายงานและงบการเงิน พ.ศ. 2537 ลงวันที+ 11 กรกฎาคม 2537
(2) ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื+ อง หลักเกณฑ์ เงื+อนไข และ
วิธีการในการส่ งรายงานและงบการเงิน (ฉบับที+ 2) พ.ศ. 2554 ลงวันที+ 22 พฤศจิกายน 2554
(3) ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื+ อง หลักเกณฑ์ เงื+อนไข และ
วิธีการในการส่ งรายงานและงบการเงิน (ฉบับที+ 3) พ.ศ. 2556 ลงวันที+ 16 กรกฎาคม 2556

ผลบังคับใช้

ข้อ 2

ข้อ 3 เมื+ อ มี เ หตุ ก ารณ์ ด ัง ต่ อ ไปนี3 เกิ ด ขึ3 น ให้ ส มาชิ ก รายงานพร้ อ มด้ว ยเหตุ ผ ล
ต่ อ ตลาดหลักทรัพย์ภายในกําหนดดังนี3
(1) เหตุการณ์ที+ตอ้ งรายงานในทันทีที+เหตุการณ์เกิดขึ3น
(ก) บริ ษทั ประสบความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
(ข) บริ ษทั หยุดประกอบกิจการทั3งหมดหรื อบางส่ วน
(ค) บริ ษทั เปลี+ยนแปลงวัตถุประสงค์หรื อลักษณะการประกอบธุรกิจ
(ง) บริ ษทั กระทําหรื อถูกกระทําอันมีลกั ษณะเป็ นการครอบงํากิจการหรื อ
ถูกครอบงํากิจการตามมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(2) เหตุการณ์ที+ตอ้ งรายงานภายในวันทําการถัดจากวันที+เหตุการณ์เกิดขึ3น
(ก) การทํ า สั ญ ญ าให้ บุ ค คลอื+ น มี อ ํ า นาจทั3 งหมดหรื อบางส่ วนใน
การบริ หารงานของบริ ษทั
(ข) คณะกรรมการของบริ ษทั มีมติให้เพิ+มทุนหรื อลดทุน
(ค) คณะกรรมการของบริ ษทั มีมติให้ดาํ เนิ นการควบกิจการเข้าด้วยกันกับ
บริ ษทั อื+น

บทยกเลิก

การรายงานตาม
เหตุการณ์ ภายใน
เวลาทีกาํ หนด

(ง) คณะกรรมการของบริ ษทั มีมติ ให้เข้าถือหลักทรัพย์ของกิ จการใดเกิ น
กว่าร้อยละ 10 ของจํานวนทุนจดทะเบียนทั3งหมดของกิจการนั3น
การรายงานเหตุการณ์ ตาม (2) (ก) ให้รายงานสาระสําคัญของสัญญาพร้อมทั3ง
จัดส่ งสําเนาสัญญาดังกล่าวด้วย
ในกรณี เหตุ การณ์ ตาม (2) (ข) หรื อ (ค) เมื+ อนายทะเบี ยนหุ ้นส่ วนบริ ษทั ได้รับ
จดทะเบี ย นการเพิ+ม ทุน ลดทุน หรื อ การควบกิ จการแล้ว ให้จ ดั ส่ ง หลัก ฐานการจดทะเบี ย นดังกล่า ว
ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที+ นายทะเบี ยนรับจดทะเบี ยน
(3) เหตุการณ์ที+ตอ้ งรายงานภายใน 3 วันทําการถัดจากวันที+เหตุการณ์เกิดขึ3น
(ก) การเปลี+ ยนแปลงกรรมการ ผูจ้ ดั การ พนักงานหรื อบุ ค คลผูม้ ี อาํ นาจ
ในการจัดการของบริ ษทั
(ข) การย้ายที+ ต3 งั สํานักงานใหญ่ การเปิ ด ปิ ดหรื อย้ายที+ต3 งั สํานักงานสาขา
หรื อสํานักงานบริ การด้านหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(ค) ที+ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษัท มี ม ติ ใ ห้ แ ก้ไ ขหรื อเพิ+ ม เติ ม หนั ง สื อ
บริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
ในกรณี เหตุ ก ารณ์ ต าม (3) (ก) หรื อ (ข) เมื+ อ สํ า นั ก งานได้ อ นุ ญ าตหรื อ
ให้ความเห็นชอบเกี+ยวกับเหตุการณ์ดงั กล่าว ให้จดั ส่ งหลักฐานการรับอนุญาตหรื อความเห็นชอบนั3นให้แก่
ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที+ได้รับอนุญาตหรื อความเห็นชอบ
ในกรณี เหตุ การณ์ ตาม (3) หากต้องมี การจดทะเบี ยนกับนายทะเบี ยนหุ ้นส่ วน
บริ ษทั ให้จ ัด ส่ ง หลัก ฐานการจดทะเบี ย นดัง กล่ า วให้แ ก่ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ภ ายใน 7 วัน นับ แต่ ว นั ที+
นายทะเบี ย นรั บ จดทะเบียน
ข้อ 4 ให้สมาชิ กจัดทําและจัดส่ งรายงานดังต่อไปนี3 ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามแบบและ
ระยะเวลาที+สาํ นักงานกําหนดตามประกาศสํานักงานเกี+ยวกับแบบรายงานของบริ ษทั หลักทรัพย์
(1) รายงานฐานะการเงิน
(2) รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย
(3) แบบการคํานวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ
(4) รายงานทรัพย์สินของลูกค้า
(5) รายงานการทําธุรกรรม
ในกรณี ส มาชิ ก จัด ทํา และจัด ส่ งรายงานตามวรรคหนึ+ งต่ อสํ านัก งานผ่ า นช่ อ งทางที+
สํานักงานกําหนดแล้ว ให้ถือว่าสมาชิกได้นาํ ส่ งต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว
เพื+อประโยชน์ในการกํากับและตรวจสอบการซื3 อขายหลักทรัพย์และฐานะการเงิ นและ
การดําเนิ นงานของสมาชิ ก ตลาดหลักทรัพย์อาจสั+งให้สมาชิ กจัดส่ งรายงานอื+นและกําหนดเวลาจัดส่ งได้
ตามที+เห็นสมควร
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กรณีจัดส่ งรายงาน
ให้ แก่สํานักงานแล้ว
ให้ ถือว่ าได้จัดส่ งให้
ตลาดหลักทรัพย์ แล้ว

ข้อ 5 ให้สมาชิ กจัดทํารายงานการขายหลักทรัพย์จดทะเบี ยนโดยไม่มีหลักทรัพย์น3 นั
อยู่ในครอบครองตามแบบที+ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด และนําส่ งรายงานดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน
7 วันนับแต่วนั สิ3 นเดือนที+ตอ้ งรายงาน
ข้อ 6 ให้ ส มาชิ กจั ด ทํ ารายงานการดํ า เนิ นงานด้ านธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ ต ามแบบที+
ตลาดหลักทรั พย์ก ําหนด และนําส่ งรายงานดังกล่ าวต่ อตลาดหลักทรั พย์ภายใน 14 วันนับแต่ วนั สิ3 นเดื อน
ที+ตอ้ งรายงาน

การจัดทําและ
นําส่ งรายงาน
ภายใน 7 วัน
การจัดทําและ
นําส่ งรายงาน
ภายใน 14 วัน

ข้อ 7 ให้สมาชิ กจัดทํารายงานรายชื+ อผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ 20 ลําดับแรก ณ วันสิ3 นเดื อน
ของเดื อนสุ ดท้ายของไตรมาส คื อ เดื อนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม และ ณ วันประชุมใหญ่
ผูถ้ ือหุ ้น และนําส่ งรายงานดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ3 นเดื อนของเดื อนสุ ดท้าย
ของไตรมาส หรื อนับแต่วนั ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี

การจัดทําและ
นําส่ งรายงาน
รายชื+อผู้ถือหุ้น
รายใหญ่

ข้อ 8 การจัดส่ งรายงานใดๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศฉบับนี3 ให้สมาชิกจัดส่ ง
เป็ นหนังสื อและ/หรื อผ่านสื+ ออิเล็กทรอนิกส์ หรื อตามวิธีการอื+นใดที+ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด

วิธีการจัดส่ ง
รายงานต่ อ
ตลาดหลักทรัพย์

บทเฉพาะกาล
ข้อ 9 ในกรณี ที+ส มาชิ กมี ห น้าที+ จัด ส่ งงบการเงิ น และรายงานใดๆ ภายในระยะเวลา
ที+ กาํ หนดตามข้อกําหนดในข้อ 2 และยังไม่ ได้ด าํ เนิ นการดังกล่ าว ให้ส มาชิ กยังคงมี ห น้าที+ ด าํ เนิ น การ
ตามข้อกําหนดดังกล่าวให้แล้วเสร็ จ
ข้อ 10 ให้ บ รรดาคํา สั+ ง หรื อหนั ง สื อเวี ย นของตลาดหลัก ทรั พ ย์ที+ อ อกตามความ
ในข้อกําหนดในข้อ 2 ซึ+ งใช้บงั คับอยูก่ ่อนวันที+ขอ้ บังคับนี3ใช้บงั คับ ยังคงใช้ต่อไปได้จนกว่าจะมีการกําหนด
หลักเกณฑ์ เงื+อนไข หรื อวิธีการใดๆ ในเรื+ องดังกล่าวขึ3นใหม่ออกมาใช้บงั คับ
ประกาศ ณ วันที+ 20 เมษายน 2558
(ลงนาม) นางเกศรา มัญชุศรี
(นางเกศรา มัญชุศรี )
กรรมการและผูจ้ ดั การ
เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที+ตลาดหลักทรัพย์ เห็นควรปรับปรุ งหลักเกณฑ์เกี+ยวกับการจัดทําและนําส่ งรายงานต่อตลาด
หลักทรัพย์ โดยรวบรวมรายงานที+เกี+ยวข้องเพื+อประโยชน์ของสมาชิกในการจัดทําและนําส่ งรายงานได้โดยครบถ้วน และ
ปรั บปรุ งหลักเกณฑ์เกี+ยวกับวิธีการจัดส่ งรายงานของสมาชิ ก เพื+อให้สมาชิกสามารถจัดส่ งรายงานต่อตลาดหลักทรั พย์ให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีที+ใช้ในปัจจุบนั จึงสมควรออกประกาศนี3
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บทเฉพาะกาล

