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ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกีย่ วกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ
และการปฏิบัตกิ ารใด ๆ ของบริษทั จดทะเบียน พ.ศ. 2560
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (7) และ (17) แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บงั คับ ตั้งแต่วนั ที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็ นต้นไป ยกเว้นความใน
ข้อ 5 (2) ของข้อบังคับนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิก
(1)
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการ
เกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศและการปฏิบตั ิการใด ๆ ของบริ ษทั จดทะเบียน ลงวันที่ 15 กันยายน 2538
(2)
ข้อบังคับตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และ
วิธีการเกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศและการปฏิบตั ิการใด ๆ ของบริ ษทั จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2544
(3)
ข้อบังคับตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และ
วิธีการเกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศและการปฏิบตั ิการใด ๆ ของบริ ษทั จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2545
(4)
ข้อบังคับตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และ
วิธีการเกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศและการปฏิบตั ิการใด ๆ ของบริ ษทั จดทะเบียน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ลงวันที่ 29 สิ งหาคม 2551
(5)
ข้อบังคับตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และ
วิธีการเกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศและการปฏิบตั ิการใด ๆ ของบริ ษทั จดทะเบียน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552
(6)
ข้อ บังคับตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และ
วิธีการเกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศและการปฏิบตั ิการใด ๆ ของบริ ษทั จดทะเบียน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2553
ลงวันที่ 20 สิ งหาคม 2553
(7)
ข้อบังคับตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และ
วิธีการเกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศและการปฏิบตั ิการใด ๆ ของบริ ษทั จดทะเบียน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

บทยกเลิก
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(8)
ข้อบังคับตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และ
วิธีการเกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศและการปฏิบตั ิการใด ๆ ของบริ ษทั จดทะเบียน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“บริ ษทั จดทะเบียน” หมายความว่า บริ ษทั ที่มีหุน้ สามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
“ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลหรื อห้างหุ ้นส่ วนตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติม
“ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่” หมายความว่า ผูถ้ ือหุ น้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมในบริ ษทั จด
ทะเบี ยนรวมกันเกิ นกว่าร้ อยละ 10 ของทุ นชาระแล้วของบริ ษทั จดทะเบี ยน การถื อหุ ้นดังกล่าวให้นับ
รวมถึงหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
“ให้ความช่ วยเหลื อทางการเงิ น” “รั บความช่ วยเหลือทางการเงิ น” หมายความว่า ให้
หรื อรับความช่ วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรื อให้กูย้ ืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกัน
หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน
“บริ ษทั ใหญ่” “บริ ษทั ย่อย” และ “บริ ษทั ร่ วม” ให้มีความหมายเช่นเดี ยวกับบทนิ ยาม
ของคาดังกล่าวตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดบท
นิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดสายงานบัญชี และการเงิ น ” “ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี ” “ประกอบ
ธุ รกิ จโดยการถื อหุ ้น ” *“-” “สาธารณู ป โภคพื้ นฐาน” และ **“บริ ษ ทั ย่อยที่ ประกอบธุ รกิ จหลัก” ให้มี
ความหมายเช่นเดียวกับบทนิ ยามของคาดังกล่าวที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการ
รับหุน้ สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิ ของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

นิยาม

(*ยกเลิกบทนิ ยามคาว่ า “บริ ษัทแกน” ในข้ อ 3 โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ และการปฏิ บัติการใด ๆ ของบริ ษัทจดทะเบียน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 เมษายน 2562 เป็ นต้ นไป)
(**เพิ่มบทนิยามคาว่ า “บริ ษัทย่ อยที่ประกอบธุรกิจหลัก” ในข้ อ 3 โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ และการปฏิ บัติการใด ๆ ของบริ ษัทจด
ทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 เมษายน 2562 เป็ นต้ นไป)

ข้อ 4 ให้บ ริ ษ ทั จดทะเบี ย นเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลัก ทรัพ ย์เมื่อ มีเหตุการณ์
ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น
(1)
คณะกรรมการของบริ ษทั จดทะเบี ยนมี มติ กาหนดวันประชุ มสามัญหรื อประชุ ม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จดทะเบียน ทั้งนี้ ให้บริ ษทั จดทะเบียนเปิ ดเผยวาระการประชุมมาด้วยพร้อมกัน
(2)
คณะกรรมการของบริ ษทั จดทะเบี ยนมีมติ กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอน
หุน้ หรื อวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ เพื่อการประชุมผูถ้ ือหุ น้ หรื อวันให้สิทธิ ใด ๆ แก่ผถู ้ ือหุน้

เหตุการณ์ ที่
ต้ องเปิ ดเผย
ทันที
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*(2/1) คณะกรรมการของบริ ษทั จดทะเบี ยนหรื อบริ ษทั จดทะเบียนมีมติ ให้จ่ายหรื อไม่
จ่ายเงินปันผล
**(3) คณะกรรมการของบริ ษทั จดทะเบี ยนหรื อบริ ษทั จดทะเบี ยนมี มติ ให้เพิ่ มทุ น
จัดสรรหุน้ เพิ่มทุน หรื อลดทุน
(4)
บริ ษทั จดทะเบี ยนออกหลักทรัพย์ใหม่หรื อกระทาการใดๆ อันมีผลกระทบต่อ
สิ ทธิ ของผูถ้ ือหลักทรัพย์แปลงสภาพหรื อกระทบต่อการใช้สิทธิ จองซื้ อหุ น้ ของบริ ษทั จดทะเบียนของผู ้
ถือหลักทรัพย์
(5)
บริ ษทั จดทะเบียนกระทาการใด ๆ หรื อมีการออกหลักทรัพย์โดยมีเงื่อนไขใด
ๆ ซึ่ งมีผลต่อการไถ่ถอน ยกเลิก หรื อการครบกาหนดของหลักทรัพย์จดทะเบี ยนทั้งหมดหรื อบางส่ วนใน
กรณี น้ ี บริ ษทั จดทะเบี ยนต้องเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์เป็ นการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ก่อนการไถ่
ถอน ยกเลิก หรื อการครบกาหนดดังกล่าว
(6)
บริ ษทั จดทะเบี ยนมีการเปลี่ ยนแปลงใด ๆ ในสิ ทธิ ของผูถ้ ือหลักทรัพย์ประเภท
หนี้ ซ่ ึ งอาจแปลงสภาพเป็ นหุ น้ หรื อแลกเปลี่ยนเป็ นหุ น้ ได้ ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญหรื อ
การยกเลิกหลักประกันหรื อมีการผิดนัดชาระเงินตามระยะเวลาการชาระคืนในหลักทรัพย์ประเภทหนี้ หรื อ
หุน้ กูท้ ี่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(7)
บริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ น้ ของ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ใหญ่และเป็ นผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอานาจการควบคุม
บริ ษทั จดทะเบียน
(8)
บริ ษทั จดทะเบียนได้มาหรื อเสี ยไปซึ่ งสัญญาทางการค้าที่สาคัญ
(9)
บริ ษทั จดทะเบี ยนหรื อบริ ษทั ย่อยมี การทารายการที่ มีนัยสาคัญ ที่ เข้าข่ ายเป็ น
การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินของบริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อยตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนกาหนด
(10) บริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อยมีการทารายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
(11) บริ ษทั จดทะเบี ยนหรื อบริ ษทั ย่อยมีการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งเงินลงทุนใน
บริ ษทั อื่น ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั อื่นนั้นมีสภาพหรื อสิ้ นสภาพ ในการเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั จดทะเบี ยน
หรื อของบริ ษทั ย่อยนั้น
**(12) คณะกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั จดทะเบี ยนมีมติ ให้บริ ษทั จด
ทะเบียนควบกิจการกับบริ ษทั อื่น
(13) บริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อยมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สาคัญ การพัฒนาที่
สาคัญเกี่ยวกับทรัพยากร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และตลาด หรื อการค้นพบที่สาคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
(14) บริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อยมีการกูย้ ืมเงิน หรื อมีการออกตราสารหนี้ เป็ น
จานวนที่มีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
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(15) บริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษ ทั ย่อยมีขอ้ พิพ าทที่สาคัญที่มีผ ลกระทบเกี่ยวกับ
การดาเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบียน เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน ผูร้ ับเหมาช่วง หรื อผูข้ ายสิ นค้าให้
บริ ษทั จดทะเบียน
(16) บริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อยมีขอ้ พิพาททางกฎหมายที่สาคัญ
**(17) คณะกรรมการของบริ ษทั จดทะเบี ย นหรื อบริ ษทั จดทะเบียนมีมติ ให้บริ ษทั
จดทะเบี ยนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ ตราไว้ของหุ ้น
(18) บริ ษัท จดทะเบี ย นหรื อ บริ ษัท ย่ อ ยมี ก ารจดทะเบี ย นหลัก ทรั พ ย์ใ นตลาด
หลักทรัพย์อื่นหรื อมีการเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับหลักทรัพย์ซ่ ึ งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น
(19) บริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
(20) บริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อยเลิกกิจการและมีการชาระบัญชี
(21) บริ ษ ทั จดทะเบี ยนหรื อบริ ษทั ย่อยมี การประเมิ นราคาทรัพ ย์สิ นที่ ส าคัญของ
บริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อยโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระเพื่อเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหุน้ หรื อผูล้ งทุนทัว่ ไป
เมื่ อเกิ ดเหตุ การณ์ ที่บริ ษ ทั จดทะเบี ยนต้องเปิ ดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่ ง
บริ ษทั จดทะเบี ยนต้องจัดส่ งเอกสารรายงานการประเมิ นราคาดังกล่าวให้แก่ ตลาดหลักทรัพย์เมื่ อตลาด
หลักทรัพย์ร้องขอ
(22) คณะกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั จดทะเบียนมีมติให้ซ้ื อหุ น้ ของ
บริ ษ ทั คื นหรื อคณะกรรมการของบริ ษ ทั จดทะเบี ยนมี มติ ให้จาหน่ ายหุ ้นที่ ซ้ื อคื น ตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
(23) บริ ษทั จดทะเบี ยนหรื อบริ ษทั ย่อยให้ความช่ วยเหลือทางการเงินแก่ บุคคลอื่ น
เป็ นจานวนที่มีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงาน ซึ่ งมิใช่ธุรกิ จปกติ หรื อแนวปฏิ บตั ิในการ
ดาเนิ นธุ รกิจตามปกติ ของบริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อย ยกเว้นเป็ นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิ น
แก่บริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม หรื อตามระเบียบการสงเคราะห์พนักงาน
ทั้งนี้ บริ ษทั จดทะเบี ยนต้องเปิ ดเผยความคื บหน้าเกี่ ยวกับการรับชาระหนี้ จาก
บุคคลตามวรรคหนึ่ งภายในวันเดี ยวกับวันครบกาหนดส่ งงบการเงิ นในแต่ละไตรมาส หรื อเมื่ อมี ความ
คืบหน้าเกี่ยวกับการรับชาระหนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน
(24) บริ ษทั จดทะเบี ยนหรื อบริ ษทั ย่อยผิดนัดชาระหนี้ หรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตาม
ภาระผูกพันตามนิ ติกรรมเกี่ ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน หรื อการออกตราสารหนี้ ซึ่ งมีมูลค่า
ตั้งแต่ ร้อยละ 5 ของสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ที่ ปรากฏในงบการเงิ นหรื องบการเงิ นรวมล่าสุ ด พร้ อมทั้ง
แนวทางในการแก้ไขเหตุดงั กล่าว
ทั้งนี้ บริ ษทั จดทะเบี ยนต้องเปิ ดเผยความคื บหน้าเกี่ ยวกับการผิดนัดชาระหนี้
ตามวรรคหนึ่ งภายในวันเดี ยวกับวันครบกาหนดส่ งงบการเงิ นในแต่ละไตรมาส หรื อเมื่อมีความคื บหน้า
เกี่ยวกับการผิดนัดชาระหนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน
**(25) บริ ษทั จดทะเบี ยนที่ ประกอบธุ รกิ จโดยการถือหุ ้นมี การเปลี่ ยนแปลงสัดส่ วน
การถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
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(26) กรณี ใด ๆ ที่ มีหรื อจะมีผลกระทบต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหลักทรัพย์หรื อ
ต่ อการตัดสิ นใจในการลงทุ น หรื อต่ อการเปลี่ ยนแปลงในราคาของหลักทรั พย์จดทะเบี ยนของบริ ษ ทั
จดทะเบียน
การเปิ ดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่ ง ให้บริ ษทั จดทะเบียนเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์
โดยไม่ชกั ช้าในวันที่ มีเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยเปิ ดเผยก่อนเวลาการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
ในแต่ละรอบอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง หรื อหลังเวลาการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ในกรณี ที่
บริ ษทั จดทะเบียนมีเหตุสุดวิสัยไม่อาจเปิ ดเผยสารสนเทศตามระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้บริ ษทั จดทะเบียน
เปิ ดเผยก่อนเวลาการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในรอบแรกอย่างน้อย 1 ชัว่ โมงของวัน
ทาการถัดไป
(*เพิ่ มความใน (2/1) ของข้ อ 4 โดยข้ อ บั งคั บ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริ ษัทจดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ลง
วันที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 เมษายน 2562 เป็ นต้ นไป)
(** ความใน (3) (12) (17) และ (25) ของข้ อ 4 เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับ
ตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการ
ใด ๆ ของบริ ษัทจดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2562
เป็ นต้ นไป)

ข้อ 5 ให้บริ ษทั จดทะเบียนเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทาการ
นับแต่วนั ที่มีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้เกิดขึ้น
*(1) บริ ษ ัทจดทะเบี ยนมี การเปลี่ ยนแปลงกรรมการ หรื อบุ คคลผู ม้ ี อ านาจในการ
จัดการของบริ ษทั จดทะเบียน ทั้งนี้ ให้บริ ษทั จดทะเบียนจัดส่ งเอกสารประวัติกรรมการ หรื อบุคคลผูม้ ีอานาจ
ในการจัดการของบริ ษทั จดทะเบี ยนที่ ได้รับการแต่งตั้งใหม่ตามแบบที่ ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ให้แก่ตลาด
หลักทรัพย์ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่มีเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ้น
ในกรณี ที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่ งก่อนครบวาระ ให้บริ ษทั จดทะเบียนเปิ ดเผย
สารสนเทศต่ อตลาดหลักทรั พย์ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พ ย์ว่าด้วยคุ ณ สมบัติ และขอบเขตการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
(2)
บริ ษ ัท จดทะเบี ย นมี การเปลี่ ย นแปลงผูร้ ั บ ผิ ด ชอบสู งสุ ด สายงานบัญ ชี และ
การเงินหรื อผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี
(3)
บริ ษทั จดทะเบี ยนมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับ
ของบริ ษทั ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ในเรื่ องที่บริ ษทั จดทะเบียนต้องเปิ ดเผยโดย
ไม่ชักช้า ทั้งนี้ บริ ษทั จดทะเบี ยนต้องจัดส่ งสาเนาหนังสื อบริ คณห์หรื อข้อบังคับฉบับแก้ไขให้แก่ ตลาด
หลักทรัพย์ดว้ ย
(4)
บริ ษทั จดทะเบียนมีการย้ายที่ต้ งั สานักงานใหญ่
(5)
บริ ษทั จดทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลงผูส้ อบบัญชี

เหตุที่ต้อง
เปิ ดเผย
ภายใน 3 วัน
ทาการ
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(6)
บริ ษ ัท จดทะเบี ย นมี ก ารเปลี่ ย นแปลงนายทะเบี ย นหลัก ทรั พ ย์ หรื อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงสถานที่ต้ งั ของนายทะเบียนหลักทรัพย์
*(7) บริ ษทั ย่อยที่ ประกอบธุ รกิ จหลักของบริ ษทั จดทะเบี ยนที่ ประกอบธุ รกิ จโดย
การถื อ หุ ้ น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงข้อ บังคับ ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องผู ้ถื อ หุ ้ น หรื อ ผู ้ถื อ
หลักทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียน
*(8) บริ ษทั จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ น้ มีบริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุรกิจ
หลักที่ จดั ตั้งตามกฎหมายต่ างประเทศและประเทศที่ บริ ษทั ย่อยที่ ประกอบธุ รกิ จหลักดาเนิ นธุ รกิ จมีการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ที่สาคัญซึ่ งบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
เมื่อเกิ ดเหตุการณ์ที่บริ ษทั จดทะเบี ยนต้องเปิ ดเผยสารสนเทศตาม (4) หรื อ (5) บริ ษทั
จดทะเบี ยนต้องจัดส่ งเอกสารหลักฐานเอกสารแสดงการจดทะเบี ยนหรื อหนังสื อลาออกของผูส้ อบบัญชี
แล้วแต่กรณี ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ
(*ความใน (1) (7) และ (8) ของข้ อ 5 เดิ มถู กยกเลิ ก และให้ ใช้ ความใหม่ นี ้แทน โดยข้ อ บั งคั บ ตลาด
หลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ และการปฏิ บัติการใด ๆ ของ
บริ ษัทจดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 เมษายน 2562 เป็ นต้ นไป)

*ข้อ 6 (*ยกเลิกความในข้ อ 6 โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการเกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ และการปฏิ บัติการใด ๆ ของบริ ษัทจดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21
มีนาคม 2562 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 เมษายน 2562 เป็ นต้ นไป)

ข้อ 7 เมื่อบริ ษทั จดทะเบียนได้จดั ส่ งหนังสื อเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ พร้อมเอกสารการ
ประชุ มให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น ให้บริ ษทั จดทะเบี ยนจัดส่ งหนังสื อเรี ยกประชุ มผูถ้ ือหุ ้น และเอกสารการประชุ ม
ดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ดว้ ยพร้อมกัน
ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนมีผถู ้ ือหุ น้ สัญชาติต่างด้าว ให้บริ ษทั จดทะเบียนจัดส่ งหนังสื อ
เรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ พร้อมเอกสารการประชุมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ สัญชาติต่างด้าวนั้นด้วย

การจัดส่ งหนังสื อ
เรียกประชุ มและ
เอกสารการประชุ ม

ให้บ ริ ษ ทั จดทะเบี ย นจัด ส่ ง เอกสารหรื อ เปิ ดเผยสารสนเทศดัง ต่ อ ไปนี้ ต่ อ

การจัดส่ งรายงาน
การประชุ มและ
รายงานการ
กระจายการถือหุ้น
และการเปิ ดเผย
รายชื่ อผู้ถือหุ้น

ข้อ 8
ตลาดหลักทรั พย์

(1)
ให้บริ ษทั จดทะเบียนจัดส่ งรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ หรื อประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ โดยให้จดั ส่ งภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้น
(2)
ให้บริ ษทั จดทะเบียนจัดส่ งรายงานการกระจายการถือหุน้ โดยต้องแสดงจานวนผู ้
ถือหุ น้ ทั้งหมด จานวนผูถ้ ือหุ น้ ที่ถือหุ น้ ไม่เกินกว่าห้าในหนึ่ งพันของทุนจดทะเบียนและไม่ต่ากว่าหนึ่ งหน่วย
การซื้ อขาย จานวนหุ น้ รวมที่ผถู ้ ือหุ น้ ดังกล่าวถืออยู่และคิดเป็ นร้อยละของทุนจดทะเบียน และจานวนหุน้ รวม
ที่ผถู ้ ือหุ น้ สัญชาติไทยถืออยู่ และจานวนหุน้ รวมที่ผถู ้ ือหุ น้ สัญชาติต่างด้าวถืออยูแ่ ละคิดเป็ นร้อยละของทุนจด
ทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ น้ หรื อวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุน้ เพื่อการประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อให้

บจ./ป. 11-00
สิ ทธิ ใดๆ โดยให้จดั ส่ งภายใน 14 วันนับแต่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ น้ หรื อวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
(3)
ให้บริ ษทั จดทะเบี ยนเปิ ดเผยรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้น 10
รายแรก ณ วันที่ มีการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นและ ณ วันปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหุ ้นหรื อวันกาหนด
รายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นเพื่ อการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นหรื อให้สิทธิ ใดๆ โดยให้เปิ ดเผยภายใน 14 วันนับแต่ วนั ประชุ ม
สามัญผูถ้ ื อหุ ้นหรื อวันปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหุ ้นหรื อวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้น ทั้งนี้ ตามแบบที่
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ข้อ 9 ให้บริ ษทั จดทะเบี ยนเปิ ดเผยวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นหรื อวันกาหนด
รายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นเพื่ อการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นหรื อวันให้สิทธิ ใด ๆ แก่ผูถ้ ื อหุ ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนหรื อวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว
เมื่ อบริ ษทั จดทะเบี ยนมี การเปลี่ ยนแปลงวันปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหุ ้นหรื อวัน
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ เพื่อการประชุมผูถ้ ือหุ น้ หรื อเปลี่ยนแปลงวันให้สิทธิ ใด ๆ แก่ผถู ้ ือหุ น้ จากเดิมที่เคย
เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ ง ให้บริ ษทั จดทะเบียนเปิ ดเผยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาด
หลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นหรื อวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้น
เพื่อการประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อวันให้สิทธิ ใด ๆ แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่เคยเปิ ดเผยไว้ตามวรรคหนึ่งนั้น
ข้อ 10 เพื่อประโยชน์ในการกากับบริ ษทั จดทะเบียนและคุม้ ครองประโยชน์ของผูล้ งทุน
ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีอานาจในการกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการปฏิ บตั ิ การใดๆ
ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ตามที่กาหนดในข้อบังคับนี้ที่มีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั จดทะเบียนได้
ทั้งนี้ ให้รวมถึงการกาหนดในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1)
การเปิ ดเผยสารสนเทศขั้นต่าตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
(2)
การแจ้งหรื อการขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั จดทะเบียน
(3)
การกาหนดคะแนนเสี ยงขั้นต่ าของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบียนใน
กรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จดทะเบียน
(4)
การยื่นคาขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษทั ในกรณี ที่บริ ษทั
จดทะเบียนมีการดาเนิ นการใด ๆ ที่เป็ นเหตุให้บริ ษทั จดทะเบียนต้องยื่นคาขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณา
คุณสมบัติของบริ ษทั จดทะเบียนนั้นใหม่
(5)
การจัด ให้มีที่ปรึ กษาทางการเงิ น ผูป้ ระเมิ นราคาอิ สระ หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญทาง
วิชาชีพอิสระ และความเห็นของบุคคลดังกล่าว
(6)
การจัดให้มีความเห็นของกรรมการที่เป็ นอิสระ
(7)
เรื่ องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ ใน
การกากับบริ ษทั จดทะเบียนและคุม้ ครองประโยชน์ของผูล้ งทุนโดยทัว่ ไป

การเปิ ดเผยวันปิ ด
สมุดทะเบียนหรื อ
วันให้ สิทธิใดๆ

อานาจ
คณะกรรมการ

บจ./ป. 11-00
ข้อ 11 วิธีการเปิ ดเผยสารสนเทศและการจัดส่ งเอกสารหรื อส าเนาเอกสารให้แก่ ตลาด
หลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้บริ ษทั จดทะเบียนเปิ ดเผยหรื อจัดส่ งโดยผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ตามข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยวิธีการเปิ ดเผยสารสนเทศและการจัดส่ งเอกสารของบริ ษทั จดทะเบียนโดยผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์

วิธีการเปิ ดเผย
สารสนเทศและ
การจัดส่ ง
เอกสารหรื อ
สาเนาเอกสาร
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ข้อ 12 ให้บรรดาข้อกาหนด คาสั่ง หนังสื อเวียน แนวปฏิ บตั ิ หรื อนโยบายของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่ออกตามความในข้อกาหนดตามข้อ 2 ซึ่ งใช้บงั คับอยู่ก่อนวันที่ขอ้ บังคับนี้ใช้
บังคับหรื อที่ยงั มีผลใช้บงั คับเนื่ องจากบทเฉพาะกาลของบรรดาข้อกาหนดดังกล่าว ยังคงใช้ต่อไปได้เท่าที่
ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีการออกข้อกาหนด คาสัง่ หนังสื อเวียน แนวปฏิบตั ิ หรื อนโยบาย
ในเรื่ องดังกล่าวขึ้นใหม่ออกใช้บงั คับ
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ข้อ 13 ในกรณี ที่ข ้อกาหนด ค าสั่ง หนังสื อเวียน แนวทางปฏิ บตั ิ หรื อนโยบายของ
ตลาดหลักทรัพย์ฉบับใดมีการอนุ โลมใช้หรื ออ้างถึงข้อกาหนดหรื อความในข้อกาหนดตามข้อ 2 ให้การ
อนุ โลมใช้หรื ออ้างอิ งถึ งข้อกาหนดหรื อความในข้อกาหนดดังกล่าว หมายความถึงการอนุ โลมใช้หรื อ
อ้างอิงหลักเกณฑ์ในเรื่ องดังกล่าวตามข้อบังคับนี้แทน
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ข้อ 14 ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ตามข้อกาหนดตามข้อ 2 และยังปฏิ บตั ิ ไม่ครบตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดังกล่าว ให้หน้าที่ ใน
การดาเนินการดังกล่าวยังคงมีต่อไปจนกว่าบริ ษทั จดทะเบียนจะปฏิบตั ิได้ครบถ้วน
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ข้อ 15 ให้ผยู ้ ื่นคาขอที่ ยื่นคาขออนุญาตเสนอขายหุ น้ ที่ ออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นครั้ง
แรกต่ อส านักงานก่ อนวันที่ 1 มกราคม 2561 และตลาดหลักทรั พ ย์อยู่ระหว่างพิ จารณาคาขอให้รับหุ ้น
สามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน หรื อบริ ษทั จดทะเบี ยนที่มีหุ้นสามัญจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์อยู่
ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561 ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เรื่ องการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริ ษทั จดทะเบียนตาม
ข้อ 5 (2) ของข้อบังคับนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560
(ลงนาม) ชัยวัฒน์ วิบูลย์ สวัสดิ์
(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นควรปรับปรุ งหลักเกณฑ์ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดส่ งเอกสาร
หรื อสาเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ โดยการกาหนดให้จดั ส่ งเอกสารหรื อสาเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ผ่าน
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็ นการลดภาระของผูม้ ีหน้าที่จดั ส่ งเอกสารหรื อสาเนาเอกสารดังกล่าว ในขณะที่ผลู ้ งทุนยังคงได้รับ
ข้อมูลอย่างเพียงพอ จึงสมควรออกข้อบังคับนี้
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