
 

 

 

 
ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง  การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัตกิารใด ๆ ของบริษทัจดทะเบียน 
ต่างประเทศ พ. ศ. 2560 

 
  อาศยัอ านาาตาาควาาคนนาคาารา 57 อนุาโลคาาคคาารา 199 และคาารา 170 ารรวสอง 
(7) และ (17) แห่งพระราชบญัญาิัหลกัทรัพยแ์ละาลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 วณะกรรคการาลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ดา้ยวาาคเห็นาชอบตากวณะกรรคการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละาลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนาด
ไาด้งัา่อไปน้ีา  
  
 ขอ้ 1 ขอ้บงัวบัน้ีานหน้ชบ้งัวบัาั้งแา่านัาท่ี 1 คกราวค 2561 เป็นาาน้าไป 
 
 ขอ้ 2  นนาขอ้บงัวบัน้ีา 
 “าลาดหลกัทรัพย”์ หคายวาาคาา่ าลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 “ส านากังานา” หคายวาาคาา่ ส านากังานาวณะกรรคการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละาลาดหลกัทรัพย ์

“หน่าายงานาก ากบัดูแลนนาา่างประเทศ” “าลาดหลกัทรัพยห์ลกั” (Home Exchange) และ 
“ประกาศวณะกรรคการก ากบัาลาดทุนาส าหรับบริษทัา่างประเทศ” นหคี้วาาคหคายเช่นาเดียากบับทนิายาค
ของว าดงักล่าาท่ีก าหนาดไาน้นาขอ้ก าหนาดของาลาดหลกัทรัพยา์่าดา้ยการรับหุ้นาสาคญัหรือหุ้นาบุริคสิทธิ
เป็นาหลกัทรัพยต์ดทะเบียนา   

 
หมวด 1 

การเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing 
 

 ขอ้ 3  นนาหคาดน้ีา 
“บริษทัตดทะเบียนาา่างประเทศแบบ Primary Listing ” หคายวาาคาา่ บริษทัตดทะเบียนา

า่างประเทศแบบ Primary Listing าาคขอ้ก าหนาดาลาดหลกัทรัพยา์่าดา้ยการรับหุ้นาสาคญัหรือหุ้นาบุริคสิทธิ
เป็นาหลกัทรัพยต์ดทะเบียนา 

 
ขอ้ 4  บริษทัตดทะเบียนาา่างประเทศแบบ Primary Listing คีหนาา้ท่ีเปิดเผยสารสนาเทศ

และการปฏิบาิัการนด ๆ ของบริษทัตดทะเบียนาา่างประเทศแบบ Primary Listing าาคขอ้ก าหนาดของาลาด
หลกัทรัพยท่ี์เก่ียาขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้คูลของบริษทัตดทะเบียนาและการปฏิบาิัการนด ๆ และหลกัเกณฑ์
อ่ืนา ๆ ท่ีเก่ียาขอ้ง 

 

 

 
ผลบังคับใช้ 

หน้าที่เปิดเผย
สารสนเทศใด ๆ ของ
บริษัทจดทะเบียน 

นิยาม 

นิยาม 



 

 

 

ขอ้ 5  นห้บริษทัตดทะเบียนาา่างประเทศแบบ Primary Listing เปิดเผยสารสนาเทศา่อ
าลาดหลกัทรัพยเ์พ่ิคเาิค เค่ือคีเหาุการณ์ดงัา่อไปน้ีา 

(1) เค่ือคีการเปล่ียนาแปลงกฎหคายหรือกฎเกณฑท่ี์ส าวญันนาา่างประเทศซ่ึง
บริษทัตดทะเบียนาา่างประเทศแบบ Primary Listing คีหนา้าท่ีปฏิบาิัาาค ราคถึงเค่ือคีการเปล่ียนาแปลง
ขอ้คูลเก่ียากบัวาาคเส่ียงดา้นาขอ้ต ากดัของการบงัวบันชก้ฎหคายของบริษทัตดทะเบียนาา่างประเทศแบบ 
Primary Listing 
 การเปิดเผยาาคารรวหน่ึาง นห้บริษทัตดทะเบียนาา่างประเทศแบบ Primary 
Listing เปิดเผยา่อาลาดหลกัทรัพยภ์ายนนา 3 านัาท าการนาบัแา่านัาท่ีคีการประกาศเปลี่ยนาแปลงกฎหคาย
หรือกฎเกณฑท่ี์ส าวญั หรือขอ้คูลเก่ียากบัวาาคเส่ียงดา้นาขอ้ต ากดัของการบงัวบันชก้ฎหคายของบริษทั
ตดทะเบียนาา่างประเทศแบบ Primary Listing 

(2) เหาุการณ์อ่ืนานดาาคท่ีาลาดหลกัทรัพยเ์ห็นาสควาร ทั้งน้ีา เป็นาไปาาคท่ี
าลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนาด 
 

ขอ้ 6  าิธีการเปิดเผยสารสนาเทศและการตดัส่งเอกสารหรือส าเนาาเอกสารนหแ้ก่าลาด
หลกัทรัพยา์าคหคาดน้ีา นหบ้ริษทัตดทะเบียนาา่างประเทศแบบ Primary Listing เปิดเผยหรือตดัส่งโดยผ่านา
ส่ืออิเลก็ทรอนาิกส์าาคขอ้ก าหนาดของาลาดหลกัทรัพยา์่าดา้ยการเปิดเผยสารสนาเทศและการตดัส่ง
เอกสารของบริษทัตดทะเบียนาโดยผ่านาส่ืออิเลก็ทรอนิากส์อยา่งนาอ้ยเป็นาภาษาองักฤษ  
 

หมวด 2 
การเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing 

 
ขอ้ 7 นนาหคาดน้ีา 
“บริษทัตดทะเบียนาา่างประเทศแบบ Secondary Listing ” หคายวาาคา่า บริษทัตดทะเบียนา

า่างประเทศแบบ Secondary Listing าาคขอ้ก าหนาดาลาดหลกัทรัพย์า่าด้ายการรับหุ้นาสาคญัหรือ
หุน้าบุริคสิทธิเป็นาหลกัทรัพยต์ดทะเบียนา  
  

ขอ้ 8 คินห้นา าวาาคาาคขอ้ก าหนาดของาลาดหลกัทรัพยด์งัา่อไปน้ีาคานชบ้งัวบักบั
บริษทัตดทะเบียนาา่างประเทศแบบ Secondary Listing  

  (1) ขอ้ก าหนาดของาลาดหลกัทรัพยา์่าดา้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนาไข และาิธีการ
เก่ียากบัการเปิดเผยสารสนาเทศและการปฏิบาิัการนด ๆ ของบริษทัตดทะเบียนาและหลกัเกณฑอ่ื์นาท่ีออก
าาคขอ้ก าหนาดดงักล่าา   

  (2) ขอ้ก าหนาดของาลาดหลกัทรัพยา์่าดา้ยเหาุการณ์ท่ีบริษทัตดทะเบียนาาอ้ง
รายงานาาาคคาารา 57 (6) 

การไม่ต้องปฏิบัติ
ตามหลกัเกณฑ์ 

 

นิยาม 

วิธีการเปิดเผย
สารสนเทศ และ
การจัดส่ง
สารสนเทศ 

เหตุการณ์ท่ีต้อง
เปิดเผย 



 

 

 

  (3) ขอ้ก าหนาดของาลาดหลกัทรัพยา์่าดา้ยการตดัท าและส่งงบการเงินาและ
รายงานาเก่ียากบัฐานาะการเงินาและผลการด าเนิานางานาของบริษทัตดทะเบียนา  

 
 ขอ้ 9 นหบ้ริษทัตดทะเบียนาา่างประเทศแบบ Secondary Listing เปิดเผยสารสนาเทศา่อ
าลาดหลกัทรัพยเ์ค่ือคีเหาุการณ์ดงัา่อไปน้ีาเกิดข้ึนา 

(1) เหาุการณ์หรือการด าเนิานาการนด ๆ ที่บริษทัตดทะเบียนาา่างประเทศ
แบบ Secondary Listing เปิดเผยสารสนาเทศของานาา่อหนา่ายงานาก ากบัดูแลนนาา่างประเทศหรือา่อ
าลาดหลกัทรัพยห์ลกั 

(2) บริษทัตดทะเบียนาา่างประเทศแบบ Secondary Listing ไดรั้บว าสั่ง หรือ
ถกูแตง้ หรือเรียกนหช้ี้แตงเหาุการณ์นด ๆ า่อหน่าายงานาก ากบัดูแลนนาา่างประเทศหรือาลาดหลกัทรัพยห์ลกั 
นหบ้ริษทัตดทะเบียนาา่างประเทศแบบ Secondary Listing เปิดเผยสารสนาเทศดงักล่าา เฉพาะกรณีท่ีว าสั่ง
หรือการเรียกนหช้ี้แตงคีลกัษณะเป็นาว าสัง่ท่ีเปิดเผยเป็นาการทัา่ไป (Public Information) 

(3) เหาุการณ์และก าหนาดระยะเาลาาาคขอ้ 5 ท่ีเกิดข้ึนากบับริษทัตดทะเบียนา
า่างประเทศแบบ Secondary Listing 

 
ขอ้ 10 นห้บริษทัตดทะเบียนาา่างประเทศแบบ Secondary Listing ตดัท าและเปิดเผย

งบการเงินาและรายงานาเก่ียากบัฐานาะการเงินาและผลการด าเนิานางานาของบริษทัาาคหลกัเกณฑท่ี์ก าหนาดนนา
ประกาศวณะกรรคการก ากบัาลาดทุนาา่าดา้ยการรายงานาการเปิดเผยขอ้คูลเก่ียากบัฐานาะการเงินาและ
ผลการด าเนิานางานาของบริษทัา่างประเทศท่ีออกและเสนาอขายหุน้า ซ่ึงงบการเงินาและรายงานาเก่ียากบัฐานาะ
การเงินาาอ้งตดัท าโดยผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บวาาคเห็นาชอบตากส านากังานา 
 นห้บริษทัตดทะเบียนาา่างประเทศแบบ Secondary Listing ตดัท ารายงานาสรุปผล
การด าเนิานางานาของบริษทัาาคแบบท่ีาลาดหลกัทรัพยก์ าหนาด และเปิดเผยา่อาลาดหลกัทรัพยพ์ร้อคกบั
งบการเงินาท่ีบริษทัตดทะเบียนาา่างประเทศแบบ Secondary Listing าอ้งเปิดเผยาาคขอ้บงัวบัน้ีา 

 
ขอ้ 11 การเปิดเผยาาคขอ้ 9 (1) และ (2) และขอ้ 10 นหบ้ริษทัตดทะเบียนาา่างประเทศ

แบบ Secondary Listing เปิดเผยา่อาลาดหลกัทรัพย ์โดยาอ้งไค่ชา้กา่าท่ีคีการเปิดเผยสารสนาเทศนนา
าลาดหลกัทรัพยา่์างประเทศโดยเปิดเผยก่อนาเาลาการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยน์นาาลาดหลกัทรัพยน์นาแา่ละรอบ
อยา่งนาอ้ย 1 ชัา่โคง หรือหลงัเาลาการซ้ือหรือขายนนาาลาดหลกัทรัพย ์

 
ขอ้ 12 าิธีการเปิดเผยสารสนาเทศและการตดัส่งเอกสารหรือส าเนาาเอกสารนหแ้ก่าลาด

หลกัทรัพยา์าคหคาดน้ีา นหบ้ริษทัตดทะเบียนาา่างประเทศแบบ Secondary Listing เปิดเผยหรือตดัส่งโดย
ผ่านาส่ืออิเลก็ทรอนิากส์าาคขอ้ก าหนาดของาลาดหลกัทรัพยา์่าดา้ยการเปิดเผยสารสนาเทศและการตดัส่ง
เอกสารของบริษทัตดทะเบียนาโดยผ่านาส่ืออิเลก็ทรอนิากส์อยา่งนาอ้ยเป็นาภาษาองักฤษ 

เหตุการณ์ท่ีต้อง
เปิดเผย 

วิธีการเปิดเผย
สารสนเทศ 
และการจัดส่ง
สารสนเทศ 

ช่วงเวลาใน     
การเปิดเผย 

การจัดท าและน าส่ง
งบการเงินและ
รายงานเกีย่วกบั
ฐานะการเงินและผล
การด าเนินงาน 



 

 

 

 ขอ้ 13 นนากรณีท่ีบริษทัตดทะเบียนาา่างประเทศแบบ Secondary Listing คีการซ้ือหุ้นา
ของบริษทัวืนาหรือต าหน่าายหุ้นาท่ีซ้ือวืนานนาาลาดหลกัทรัพย ์นห้นา าวาาคาาคขอ้ 5/1 ของขอ้ก าหนาดของ
าลาดหลกัทรัพยา์่าดา้ยการเปิดเผยขอ้คูลและการปฏิบาิัการนด ๆ ของบริษทัตดทะเบียนาเค่ือบริษ ัท
ตดทะเบียนาซ้ือหุ้นาของบริษทัวืนาและต าหน่าายหุ้นาท่ีซ้ือวืนา คานชบ้งัวบักบัการซ้ือหุ้นาของบริษทัวืนาหรือ
ต าหน่าายหุน้าท่ีซ้ือวืนาดงักล่าา 
 
 ประกาศ ณ านัาท่ี 15 ธนัาาาวค 2560 
 

 (ลงนาม)  ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสด์ิ 

(นาายชยัาฒันา ์าิบูลยส์าสัด์ิ) 
ประธานากรรคการ 

าลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหาุผลนนาการประกาศนช ้: โดยท่ีาลาดหลกัทรัพยคี์การแกไ้ขหลกัเกณฑเ์ร่ืองหนา้าท่ีและวาาครับผิดชอบนนาการตดัท าและ
เปิดเผยรายงานาการถือหลกัทรัพย์นห้สอดวลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่คเาิคพระราชบญัญาัิหลกัทรัพยแ์ละาลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 ซ่ึงคีผลนชบ้งัวบัาั้งแา่านัาท่ี 12 ธันาาาวค 2559 และาลาดหลกัทรัพยเ์ห็นาวารปรับปรุงหลกัเกณฑน์นา
ส่านาท่ีเก่ียาขอ้งกับาิธีการตดัส่งเอกสารหรือส าเนาาเอกสารนห้แก่าลาดหลกัทรัพย ์โดยการก าหนาดนห้ตดัส่งเอกสารหรือ
ส าเนาาเอกสารนห้แก่าลาดหลกัทรัพยผ์่านาส่ืออิเล็กทรอนิากส์ เพ่ือเป็นาการลดภาระของผูคี้หนา้าท่ีตดัส่งเอกสารหรือส าเนาา
เอกสารดงักล่าา นนาขณะท่ีผูล้งทุนายงัวงไดรั้บขอ้คลูอยา่งเพียงพอ ตึงสควารออกขอ้บงัวบัน้ีา 

การซ้ือหุ้นคืนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ 


