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การเปิดเผยข้อมูลตามเหตุการณ์ 
การเปิดเผยขอ้มลูตามเหตุการณ์เป็นการรายงานเมื่อมเีหตุการณ์ส าคญัทีจ่ าเป็นต่อการตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัยข์อง
บริษัท เพื่อให้การซื้อขายหลกัทรพัย์ในตลาดหลกัทรพัย์มสีภาพคล่อง มีความยุติธรรม และเป็นไปอย่างมรีะเบยีบ 
รวมทัง้เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รบัสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกนั ตลาดหลกัทรพัย์จงึก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนมหีน้าที่
เปิดเผยสารสนเทศทีส่ าคญัและจ าเป็นต่อการตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนใหผู้ล้งทุนทราบ ดงันี้  

สรุปเกณฑ์ส าคัญ 
เร่ือง รายละเอียด 

ประเภท
สารสนเทศและ
ระยะเวลา
เปิดเผยข้อมูล   

การรายงานสารสนเทศตามเหตุการณ์แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามความส าคญัเร่งด่วนของสารสนเทศที่
มผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยด์งันี้  
 

 

ประเภทขอ้มูล ระยะเวลาเปิดเผย 
1. ขอ้มูลเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบรษิทัหรอืขอ้มูลทีม่ี
ผลกระทบต่อราคาซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัต่อการ
ตดัสนิใจลงทุนหรอืต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหุน้ 

ทนัท ี

2. ขอ้มลูทีไ่ม่สง่ผลกระทบโดยตรง แต่ควรเผยแพร่ให ้ 
   ผูล้งทุนทราบ ภายใน 3 วนัท าการ  

3. ข้อมูลที่ตลาดหลกัทรพัย์ต้องรวบรวมไว้เป็นหลกัฐาน
อา้งองิ  7 วนัท าการ /ภายใน 14 วนั 

ลกัษณะ
สารสนเทศท่ี
เปิดเผย  

• ครบถว้น ถูกตอ้ง ชดัเจน และเพยีงพอต่อการตดัสนิใจลงทุน 
• หลกีเลีย่ง  
    - การปิดบงัขอ้เทจ็จรงิในทางไม่ด ี
    - การเสนอสิง่ทีไ่ม่แน่นอนว่าเป็นสิง่ทีแ่น่นอน 
    - การใชภ้าษาเชงิสง่เสรมิท าใหต้ื่นเตน้ 
• ไม่ใหข้า่วในเชงิสรา้งราคาหลกัทรพัย ์

วิธีเปิดเผย  • เปิดเผยสารสนเทศผ่านระบบ SETLink ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
• กรณีเป็นสารสนเทศทีส่ าคญัตอ้งรายงานโดยทนัท ีใหร้ายงานโดยไมช่กัชา้ในวนัทีม่เีหตุการณ์

เกดิขึน้หรอือย่างชา้ไม่เกนิ 9 โมงเชา้ของวนัท าการถดัไป 
• กรณีน าสง่เอกสารเพื่อเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานอา้งองิ ใหน้ าสง่ผ่านระบบ SETLink  

การด าเนินการ
ของตลท.กรณี
บริษทัเปิดเผย
สารสนเทศไม่
ทนัตามก าหนด 

ตลาดหลกัทรพัยอ์าจพจิารณาขึน้เครื่องหมาย H หรอื SP เพื่อหยุดพกัการซือ้ขายเพื่อป้องกนัความ
เสยีหายจากการตดัสนิใจลงทุนโดยไม่มขีอ้มูลทีเ่พยีงพอ หรอืขึน้เครื่องหมาย NP เพื่อเป็นการแจง้
เตอืนว่าบรษิทัยงัมสีารสนเทศส าคญัทีย่งัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัย ์  

สารสนเทศท่ี
ต้องเปิดเผย
ทนัที  
 
 
 
 
  

ตวัอยา่ง 
• ก าหนดวนัประชมุผูถ้อืหุน้ 
• วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้เพื่อสทิธใิด ๆ  (Record Date) / วนัปิดสมุดทะเบยีน (Book Closing) 

(แจง้ล่วงหน้า 14 วนั ก่อนวนั Record Date / วนัปิดสมุดทะเบยีน (Book Closing)) 
• การไดม้า/จ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์รายการทีเ่กีย่วโยงกนั  
• การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่เงนิลงทุนในบรษิทัอื่นซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัอื่นนัน้มสีภาพหรอืสิน้

สภาพในการเป็นบรษิทัย่อย 
• การเพิม่ทุน/การลดทุน การออกหลกัทรพัยใ์หม่  
• การซือ้หุน้คนื/การจ าหน่ายหุน้ทีซ่ือ้คนื 
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เร่ือง รายละเอียด 
• การจ่าย/ไม่จ่ายปันผล 
• การไดม้าหรอืสญูเสยีทางการคา้ทีส่ าคญั 
• การใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิแก่บุคคลหรอืนิตบิุคคลอื่น 
• การผดินดัช าระหนี้สถาบนัการเงนิ หรอืผดินดัช าระหนี้ หรอืไม่สามารถปฏบิตัติามภาระผกูพนั

ตามนิตกิรรมเกีย่วกบัการออกตราสารหนี้ 
• กรรมการผูจ้ดัการลาออก / คณะกรรมการบรษิทัหรอืคณะกรรมการตรวจสอบลาออกทัง้คณะ 
• เปลีย่นแปลงผูจ้ดัการหรอืต าแหน่งเทยีบเท่าทีเ่รยีกชื่ออย่างอื่น หรอืมกีารเปลีย่นแปลงกรรมการ

เกนิกึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
• ถูกศาลสัง่พทิกัษ์ทรพัย ์หรอืมเีหตุอื่นใดทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั 
• ยื่นขอฟ้ืนฟูกจิการต่อศาลลม้ละลาย และเมื่อมกีารด าเนินการใดๆ หรอืมคีวามคบืหน้าที่

เกีย่วเน่ืองกบัการยื่นค ารอ้งขอฟ้ืนฟูกจิการ 

สารสนเทศท่ี
ต้องเปิดเผย
ภายใน 3 วนัท า
การ  

ตวัอยา่ง 
• การยา้ยทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ 
• การเปลีย่นแปลงกรรมการ/ผูส้อบบญัช ี
• ผูร้บัผดิชอบสงูสดุสายงานบญัชแีละการเงนิ/ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัช ี

สารสนเทศท่ี
ต้องน าส่งเพื่อ
เกบ็เป็น
หลกัฐานภายใน 
7 วนัท าการ 

ตวัอยา่ง 
• การน าสง่ประวตักิรรมการ 
• การสง่ประวตักิรรมการตรวจสอบ (F24-2) 
 

สารสนเทศท่ี
ต้องน าส่งเพื่อ
เกบ็เป็น
หลกัฐานภายใน 
14 วนั 

ตวัอยา่ง 
• รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 
 

 

ช่วงเวลาท่ีตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดในการเผยแพรข่อ้มูลผา่นระบบ SETLink  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงเวลาซ้ือขาย ช่วงเวลาซ้ือขาย 
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ถาม-ตอบ 
ค ำถำม ค ำตอบ 

1) กรณีบริษัทมีข้อมูลมีความส าคญัที่จะมีผลกระทบต่อ
การตัดสนิใจของนักลงทุน แต่ยงัไม่ได้ข้อสรุป หรือมี
ความไม่แน่นอน หรอือยู่ระหว่างเจรจาต่อรอง ซึ่งหาก
เปิดเผยจะเป็นผลเสยีต่อวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการ
เชงิธุรกจิของบรษิทั บรษิทัตอ้งด าเนินการอย่างไร 

บริษัทต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ  และต้อง
เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยเ์มื่อไดข้อ้สรุป หรอื
มคีวามแน่นอนแลว้  

2) กรณีบรษิทักูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ เช่น ออกตัว๋ 
P/N ขนาดรายการเท่าจงึตอ้งแจง้ขา่วต่อตลาดหลกัทรพัย์
ทนัท ี 

กรณีที่เงินกู้ยืมดังกล่าวมีจ านวนที่มีนัยส าคัญต่อฐานะ
การเงนิและผลการด าเนินงาน หรอืในสดัส่วนที่มนีัยส าคญั
เมื่อเทยีบกบัในอดตี เช่น 5% ของสนิทรพัยร์วม 

3) บรษิทัทีอ่อกผลติภณัฑใ์หม่หรอืการลงทุนใหม่
จ าเป็นตอ้งแจง้ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืไม่ 

บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการออก
ผลติภณัฑใ์หม่หรอืมกีารลงทุนใหม่ทีม่นียัส าคญัทีก่ระทบต่อ
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทั โดยเปิดเผย
เมื่ อมีมติคณะกรรมการและมีความชัดเจนของการ
ด าเนินการ เช่น การพฒันาผลติภณัฑแ์ลว้เสรจ็  หรอืไดม้ี
การน าผลิตภัณฑ์ออกขาย โดยข้อมูลที่ต้องเปิดเผย อาทิ 
เสรมิสรา้งรายไดก้บับรษิทัอย่างไร  ระยะเวลาและสดัส่วนที่
จะรบัรูร้ายได ้ (ขอ้มูลทีเ่ปิดเผยมรีายละเอยีดตาม Checklist 
การเปิดเผยสารสนเทศ: การออกผลติภณัฑ์ใหม่ หรือมกีาร
พฒันาทีส่ าคญั) 
 
ในกรณีที่เรื่องดังกล่าวยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน บริษัท
จะต้องเกบ็เป็นความลบั อย่างไรกต็าม หากมขี่าวลอืหรอื
ข่าวรัว่ไหล บรษิัทจะต้องใหเ้ปิดเผยทนัทผี่านระบบตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยต้องเปิดเผยวันที่คณะกรรมการมีมติ 
รูปแบบการลงทุน มูลค่าเงินลงทุน ขนาดรายการ ความ
คบืหน้าและขัน้ตอนด าเนินการว่าปัจจุบนัอยู่ในขัน้ตอนใด 
วนัทีจ่ะเริม่ด าเนินการในเชงิพาณิชย ์เป็นตน้ 
 
หากบรษิทัได้มกีารลงนาม MOU เพื่อความร่วมมอืในการ
ท าธุรกจิหรอืเริม่ศกึษาว่าจะท าธุรกจิใหม่   และประสงคจ์ะ
เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูล
ส าคญั เช่น คู่สญัญา รปูแบบการร่วมมอื ขัน้ตอนและกรอบ
เวลาทีจ่ะไดข้อ้สรุป เป็นตน้ พรอ้มทัง้รายงานความคบืหน้า
หรอืขอ้สรุปเมื่อครบก าหนดเวลาตามไดร้ะบุไวข้า้งตน้ดว้ย 
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เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 

เกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์   
▪ ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัย ์เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารเกีย่วกบัการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏบิตักิาร

ใด ๆ ของบรษิทัจดทะเบยีน พ.ศ. 2560  

▪ ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัย์ เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศและการจดัส่งเอกสารของบรษิัทจดทะเบยีนโดยผ่านสื่อ
อเิลค็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2560 

▪ ประกาศตลาดหลกัทรพัย ์เรื่อง แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการเปิดเผยสารสนเทศของบรษิทัจดทะเบยีน 

▪ ประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบตัแิละขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
พ.ศ. 2558   

▪ หนงัสอืเวยีนที ่บจ.(ว) 8/2560 เรื่อง การปรบัปรุงการจดัสง่รายงานและขอ้มลูของบรษิทัจดทะเบยีน 

▪ หนงัสอืเวยีนที ่บจ.(ว) 6/2561 เรื่อง ขอความร่วมมอืรายงานขอ้มลูผูร้บัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชแีละ   

การเงนิ (CFO) และผูค้วบคุมดแูลการท าบญัช ี 

▪ หนงัสอืเวยีนที ่บจ.(ว) 1/2562 เรื่อง การปรบัปรุงการตามเกณฑต์ามแผน Regulatory Reform  

▪ หนงัสอืเวยีนที ่บจ.(ว) 3/2563 เรื่อง การปรบัปรุงหลกัเกณฑเ์กีย่วกบับรษิทัจดทะเบยีน 

▪ หนงัสอืเวยีนที ่บจ.(ว) 2/2564 เรื่อง การปรบัปรุงหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วกบับรษิทัจดทะเบยีน 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


