
 

 

 

ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง  ยกเลกิข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกีย่วกบั 

   การจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ และการจดัท าและส่งงบการเงนิ 
และรายงานเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน พ.ศ. 2560 

  
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 56 มาตรา 57 และมาตรา 59  ประกอบมาตรา 199 และ

มาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) (10) (13) และ (17) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยอ์อกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

  
ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป  
 
ขอ้ 2 ใหย้กเลิก 

(1) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
การเปิดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์และการเพิกถอนหลักทรัพยจ์ดทะเบียนใน 
“ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ” พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 

(2) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
การเปิดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์และการเพิกถอนหลักทรัพยจ์ดทะเบียนใน 
“ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ” พ.ศ. 2559 (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 23 กนัยายน 2559 

(3) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การจดัท าและเปิดเผย
รายงานการถือหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2544 ลงวนัท่ี 22 มกราคม 2544  

(4) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การจดัท าและเปิดเผย
รายงานการถือหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 1 สิงหาคม 2554 

(5) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การจดัท าและส่งงบการเงิน
และรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานและการจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์
ของบริษทัจดทะเบียนท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2544 ลงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2544 

(6) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การจดัท าและส่งงบการเงิน
และรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานและการจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์
ของบริษทัจดทะเบียนท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 1 สิงหาคม 2554 

(7) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยสารสนเทศ
และการปฏิบติัการใด ๆ ของบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศ พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 

 

ผลบังคับใช้ 

บทยกเลิก 



 

 

 

ขอ้ 3 ให้บรรดาขอ้ก าหนด ค าสั ่ง หนังสือเวียน แนวปฏิบตัิ หรือนโยบายของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที่ออกตามความในขอ้ก าหนดตามขอ้ 2 ซ่ึงใชบ้งัคบัอยู่ก่อนวนัท่ี
ขอ้บงัคบัน้ีใชบ้งัคบั หรือท่ียงัมีผลใชบ้งัคบัเน่ืองจากบทเฉพาะกาลของบรรดาขอ้ก าหนดดงักล่าว ยงัคงใช้
ต่อไปจนกว่าจะมีการออกขอ้ก าหนด ค าสั่ง หนงัสือเวียน แนวปฏิบติั หรือนโยบายในเร่ืองดงักล่าวข้ึนใหม่
ออกใชบ้งัคบั 
 

ขอ้ 4 ในกรณีท่ีข้อก าหนด ค าสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ หรือนโยบายของ
ตลาดหลกัทรัพยฉ์บบัใดมีการอนุโลมใชห้รืออา้งถึงขอ้ก าหนดหรือความในขอ้ก าหนดตามขอ้ 2 ให้การ
อนุโลมใชห้รืออา้งอิงถึงขอ้ก าหนดหรือความในขอ้ก าหนดดงักล่าว หมายความถึงการอนุโลมใชห้รืออา้งอิง
หลกัเกณฑใ์นเร่ืองดังกล่าวตามข้อก าหนดดังต่อไปน้ีแทน 

 (1)  ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ” พ.ศ. 2560 
ลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2560 

(2) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การจดัท าและส่งงบการเงิน
และรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560     
ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 

 (3)  ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยสารสนเทศ
และการปฏิบติัการใด ๆ ของบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศ พ. ศ. 2560 ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 

 
  

บทเฉพาะกาล 

บทเฉพาะกาล 



 

 

 

ขอ้ 5 ในกรณีท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียน หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน
มีหน้าท่ีปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามขอ้ก าหนดในขอ้ 2 และบริษทัจดทะเบียน หรือท่ี
ปรึกษาทางการเงินยงัปฏิบติัไม่ครบตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการดงักล่าว ใหห้นา้ท่ีในการด าเนินการ
ดงักล่าวยงัคงมีต่อไปจนกวา่จะครบระยะเวลาท่ีก าหนด  

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 

 
   (ลงนาม)  ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสด์ิ 

 (นายชยัวฒัน ์วิบูลยส์วสัด์ิ) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยท่ีพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีผลใช้บงัคบั
ตั้งแต่วนัท่ี 12 ธันวาคม 2559 ก าหนดให้บริษทัท่ีมีหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัที่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ใชบ้งัคบัมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ 
และการจดัท าและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ช่นเดียวกบับริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ามมาตรา 33 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ตลาดหลกัทรัพยจึ์งเห็นควรปรับปรุงขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งโดยไดจ้ดัท าขอ้ก าหนดฉบบัใหม่ให้เขา้ใจ
ง่ายและเหมาะสม และยกเลิกขอ้ก าหนดวา่ดว้ยการจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นควร
ปรับปรุงหลกัเกณฑใ์นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการจดัส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลกัทรัพย ์โดยการก าหนดให้
จดัส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลกัทรัพยผ์่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นการลดภาระของผูมี้หน้าท่ีจัดส่ง
เอกสารหรือส าเนาเอกสารดงักล่าว ในขณะท่ีผูล้งทุนยงัคงไดรั้บขอ้มลูอยา่งเพียงพอ จึงสมควรออกขอ้บงัคบัน้ี 

บทเฉพาะกาล 


