
บส/ส 01-05 

 

ประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เรื�อง  หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวธีิการในการส่งรายงานและงบการเงนิ พ.ศ. 2558 

 
  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 17 (5) แห่งขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื+อง 
ข้อกําหนดเกี+ยวกับสมาชิก พ.ศ. 2544  ลงวนัที+  3 มกราคม 2544  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ออกขอ้กาํหนดไวด้งัต่อไปนี3  
 

ขอ้ 1  ประกาศนี3ใหใ้ชบ้งัคบัตั3งแต่วนัที+ 30 เมษายน 2558 เป็นตน้ไป 
 
ขอ้ 2 ใหย้กเลิก 

(1) ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื+อง หลกัเกณฑ ์เงื+อนไข และ
วิธีการในการส่งรายงานและงบการเงิน พ.ศ. 2537 ลงวนัที+  11 กรกฎาคม 2537  

(2) ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื+อง หลกัเกณฑ ์เงื+อนไข และ
วิธีการในการส่งรายงานและงบการเงิน (ฉบบัที+ 2) พ.ศ. 2554 ลงวนัที+ 22 พฤศจิกายน 2554  

(3) ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื+อง หลกัเกณฑ ์เงื+อนไข และ
วิธีการในการส่งรายงานและงบการเงิน (ฉบบัที+ 3) พ.ศ. 2556 ลงวนัที+ 16 กรกฎาคม 2556  
  
 ข้อ 3 เมื+อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี3 เกิดขึ3 น ให้สมาชิกรายงานพร้อมด้วยเหตุผล
ต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายในกาํหนดดงันี3  
 (1)  เหตุการณ์ที+ตอ้งรายงานในทนัทีที+เหตุการณ์เกิดขึ3น 
 (ก) บริษทัประสบความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
 (ข) บริษทัหยดุประกอบกิจการทั3งหมดหรือบางส่วน 
 (ค) บริษทัเปลี+ยนแปลงวตัถุประสงคห์รือลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
 (ง) บริษทักระทาํหรือถูกกระทาํอนัมีลกัษณะเป็นการครอบงาํกิจการหรือ
ถกูครอบงาํกิจการตามมาตรา 247 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 (2) เหตุการณ์ที+ตอ้งรายงานภายในวนัทาํการถดัจากวนัที+เหตุการณ์เกิดขึ3น 
 (ก) การทําสัญ ญ าให้ บุ คคลอื+ น มีอําน าจทั3 งห ม ดห รือบ างส่ วน ใน 
การบริหารงานของบริษทั 
 (ข) คณะกรรมการของบริษทัมีมติใหเ้พิ+มทุนหรือลดทุน 
 (ค) คณะกรรมการของบริษทัมีมติใหด้าํเนินการควบกิจการเขา้ดว้ยกนักบั
บริษทัอื+น 
 
 

ผลบังคับใช้ 

บทยกเลกิ 

การรายงานตาม 

เหตุการณ์ภายใน

เวลาที�กาํหนด 
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 (ง) คณะกรรมการของบริษทัมีมติให้เขา้ถือหลกัทรัพยข์องกิจการใดเกิน
กวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนทุนจดทะเบียนทั3งหมดของกิจการนั3น 
 การรายงานเหตุการณ์ตาม (2) (ก) ให้รายงานสาระสําคญัของสัญญาพร้อมทั3ง
จดัส่งสาํเนาสญัญาดงักล่าวดว้ย 
 ในกรณีเหตุการณ์ตาม (2) (ข) หรือ (ค) เมื+อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัไดรั้บ 
จดทะเบียนการเพิ+มทุน ลดทุน หรือการควบกิจการแลว้ ให้จดัส่งหลกัฐานการจดทะเบียนดงักล่าว
ให้แก่ตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 7 วนันบัแต่วนัที+นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
 (3) เหตุการณ์ที+ตอ้งรายงานภายใน  3 วนัทาํการถดัจากวนัที+เหตุการณ์เกิดขึ3น 
 (ก) การเปลี+ยนแปลงกรรมการ ผูจ้ดัการ พนักงานหรือบุคคลผูมี้อาํนาจ 
ในการจดัการของบริษทั 
 (ข) การยา้ยที+ตั3งสํานกังานใหญ่ การเปิด ปิดหรือยา้ยที+ตั3งสาํนกังานสาขา 
หรือสาํนกังานบริการดา้นหลกัทรัพยข์องบริษทั 
 (ค) ที+ประชุมผู ้ถือหุ้นของบริษัทมีมติให้แก้ไขหรือเพิ+มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั  
 ในกรณี เหตุการณ์ ตาม (3) (ก) หรือ (ข) เมื+ อสํานักงานได้อนุญ าตหรือ 
ใหค้วามเห็นชอบเกี+ยวกบัเหตุการณ์ดงักล่าว ใหจ้ดัส่งหลกัฐานการรับอนุญาตหรือความเห็นชอบนั3นใหแ้ก่
ตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน  7 วนันบัแต่วนัที+ไดรั้บอนุญาตหรือความเห็นชอบ 
 ในกรณีเหตุการณ์ตาม (3) หากตอ้งมีการจดทะเบียนกบันายทะเบียนหุ้นส่วน
บริษทัให้จ ัดส่งหลักฐานการจดทะเบียนดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 7 วนันับแต่วนัที+
นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
 

ขอ้ 4 ใหส้มาชิกจดัทาํและจดัส่งรายงานดงัต่อไปนี3  ต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามแบบและ
ระยะเวลาที+สาํนกังานกาํหนดตามประกาศสาํนกังานเกี+ยวกบัแบบรายงานของบริษทัหลกัทรัพย ์

(1) รายงานฐานะการเงิน 
(2) รายงานรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
(3) แบบการคาํนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 
(4) รายงานทรัพยสิ์นของลกูคา้ 
(5) รายงานการทาํธุรกรรม 

  ในกรณีสมาชิกจัดทําและจัดส่งรายงานตามวรรคหนึ+ งต่อสํานักงานผ่านช่องทางที+
สาํนกังานกาํหนดแลว้ ใหถื้อวา่สมาชิกไดน้าํส่งต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ 

เพื+อประโยชน์ในการกาํกบัและตรวจสอบการซื3อขายหลกัทรัพยแ์ละฐานะการเงินและ
การดาํเนินงานของสมาชิก ตลาดหลกัทรัพยอ์าจสั+งให้สมาชิกจดัส่งรายงานอื+นและกาํหนดเวลาจดัส่งได้
ตามที+เห็นสมควร  

กรณีจัดส่งรายงาน

ให้แก่สํานักงานแล้ว 

ให้ถือว่าได้จัดส่งให้

ตลาดหลกัทรัพย์แล้ว 
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ขอ้ 5  ให้สมาชิกจดัทาํรายงานการขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนโดยไม่มีหลกัทรัพยน์ั3น
อยู่ในครอบครองตามแบบที+ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด และนาํส่งรายงานดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 
7 วนันบัแต่วนัสิ3นเดือนที+ตอ้งรายงาน 

ขอ้ 6  ให้สมาชิ กจัดทํารายงานการดําเนิ นงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ตามแบบที+ 
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด และนําส่งรายงานดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วนันับแต่วนัสิ3นเดือน 
ที+ตอ้งรายงาน 
 

ขอ้ 7 ให้สมาชิกจดัทาํรายงานรายชื+อผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 20 ลาํดบัแรก ณ วนัสิ3นเดือน
ของเดือนสุดทา้ยของไตรมาส คือ เดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม และ ณ วนัประชุมใหญ่   
ผูถื้อหุ้น และนาํส่งรายงานดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 15 วนันบัแต่วนัสิ3นเดือนของเดือนสุดทา้ย
ของไตรมาส หรือนบัแต่วนัประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี 
 
 ขอ้ 8  การจดัส่งรายงานใดๆ ต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามประกาศฉบบันี3  ใหส้มาชิกจดัส่ง
เป็นหนังสือและ/หรือผา่นสื+ออิเลก็ทรอนิกส์  หรือตามวิธีการอื+นใดที+ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
 

บทเฉพาะกาล 

 

ขอ้ 9 ในกรณีที+สมาชิกมีหน้าที+จัดส่งงบการเงินและรายงานใดๆ ภายในระยะเวลา 
ที+กาํหนดตามข้อกาํหนดในข้อ 2 และยงัไม่ได้ดาํเนินการดังกล่าว ให้สมาชิกยงัคงมีหน้าที+ดาํเนินการ 
ตามขอ้กาํหนดดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จ 

 
ขอ้ 10 ให้บรรดาคําสั+ งห รือหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์ที+ ออกตามความ 

ในขอ้กาํหนดในขอ้ 2 ซึ+ งใชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัที+ขอ้บงัคบันี3ใชบ้งัคบั ยงัคงใชต่้อไปไดจ้นกวา่จะมีการกาํหนด
หลกัเกณฑ ์เงื+อนไข หรือวิธีการใดๆ ในเรื+องดงักล่าวขึ3นใหม่ออกมาใชบ้งัคบั 
 
  ประกาศ ณ วนัที+ 20 เมษายน 2558   
 

(ลงนาม) นางเกศรา มญัชุศรี 
(นางเกศรา มญัชุศรี) 

กรรมการและผูจ้ดัการ 

เหตุผลในการประกาศใช ้: โดยที+ตลาดหลกัทรัพย ์เห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑเ์กี+ยวกบัการจดัทาํและนาํส่งรายงานต่อตลาด
หลกัทรัพย ์โดยรวบรวมรายงานที+เกี+ยวขอ้งเพื+อประโยชน์ของสมาชิกในการจดัทาํและนาํส่งรายงานไดโ้ดยครบถว้น และ
ปรับปรุงหลกัเกณฑ์เกี+ยวกับวิธีการจดัส่งรายงานของสมาชิก เพื+อให้สมาชิกสามารถจดัส่งรายงานต่อตลาดหลกัทรัพยใ์ห้
สอดคลอ้งกบัเทคโนโลยทีี+ใชใ้นปัจจุบนั จึงสมควรออกประกาศนี3    

บทเฉพาะกาล 

 

วิธีการจัดส่ง 

รายงานต่อ 

ตลาดหลกัทรัพย์ 

 

การจัดทําและ

นําส่งรายงาน

ภายใน 7 วัน 

 
การจัดทําและ

นําส่งรายงาน

ภายใน 14 วัน 

 

การจัดทําและ

นําส่งรายงาน

รายชื+อผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ 

 


