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ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง  การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัตกิารของบริษทัจดทะเบียน 

ในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 
 
  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 9 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบติัการใดๆ ของ
บริษทัจดทะเบียน ลงวนัท่ี 15 กนัยายน 2538 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยออก
ขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
 
  ขอ้ 1 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 15  พฤศจิกายน  2547 เป็นตน้ไป 
 
  ขอ้ 2 ใหย้กเลิกประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง 
การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์
พ.ศ. 2544 ลงวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2544 
 

  ขอ้ 3 ในประกาศน้ี 
 “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 “ส านกังาน”  หมายความวา่  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์
  “ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.”  หมายความว่า  ประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการ
เสนอขายหลกัทรัพย ์
  “บริษทัจดทะเบียน”  หมายความว่า  บริษทัท่ีมีหุ้นสามญัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์ 
  “บริษทัยอ่ย”  หมายความวา่  บริษทัยอ่ยตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
  “บริษทัร่วม”  หมายความวา่  บริษทัร่วมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
  “สินทรัพย”์  หมายความว่า  ส่ิงท่ีมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนซ่ึงบุคคลหรือกิจการเป็น
เจา้ของและมีมูลค่าสามารถจ าหน่ายจ่ายโอนได ้
  “สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ”  หมายความว่า  สินทรัพยร์วมหกัดว้ยสินทรัพยท่ี์ไม่มี
ตวัตน เช่น ค่าความนิยม ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี และหกัดว้ยหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 
  “หลกัทรัพย”์  หมายความวา่  หุน้ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หรือหลกัทรัพย์
อ่ืนท่ีอาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุน้ 
  “หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน”  หมายความว่า  หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์

ผลบังคับใช้ 

นิยาม 

บทยกเลิก 
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“การตกลงเขา้ท ารายการ”  หมายความว่า  การเขา้ไปหรือตกลงใจเขา้ท าสัญญา 

ท าความตกลงหรือท าความเขา้ใจใด ๆไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มเพ่ือก่อให้เกิดการไดม้าหรือ

จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์หรือการก่อให้เกิดสิทธิหรือการสละสิทธิในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง

สินทรัพย ์หรือการไดม้าหรือโอนไปซ่ึงสิทธิในการครอบครองสินทรัพยใ์นระยะยาว หรือการ

ลงทุนหรือยกเลิกการลงทุน 

  “ส่วนไดเ้สีย”  หมายความว่า  การไดรั้บประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งทางตรง

หรือทางออ้มจากการตกลงเขา้ท ารายการของบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัยอ่ย 

 “ท่ีปรึกษาทางการเงิน”  หมายความว่า  ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีไดรั้บความเห็นชอบ

จากส านกังาน 

  “งบการเงิน”  หมายความว่า  งบการเงินหรืองบการเงินรวม (ถา้มี) ฉบบัล่าสุดของ

บริษทัจดทะเบียน หรือของบริษทัท่ีบริษทัจดทะเบียนมีการตกลงเขา้ท ารายการท่ีผ่านการตรวจสอบ

หรือสอบทานจากผูส้อบบญัชี  แลว้แต่กรณี 

   “ราคาตลาด”  หมายความวา่  ราคาปิดของหลกัทรัพยท่ี์มีการซ้ือขายกนั หรือราคาปิด

ของหลกัทรัพยใ์นวนัท่ีมีการซ้ือขายกนัคร้ังสุดทา้ยในตลาดหลกัทรัพย ์

  “ผูมี้อ  านาจควบคุม”  หมายความว่า  ผูมี้อ  านาจควบคุมตามประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. 

  “บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั”  หมายความว่า บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัตามขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ี 

เก่ียวโยงกนั  

  

หมวด 1 

บททั่วไป 

 

  ขอ้ 4 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยมีการตกลงเขา้ท ารายการให้

บริษทัจดทะเบียนจดัท ารายงานและเปิดเผยการตกลงเข้าท ารายการตามระดับความส าคัญของ

รายการต่อตลาดหลกัทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 

(1) รายการประเภทท่ี 1 คือ รายการตามท่ีก าหนดตามขอ้ 13 

(2) รายการประเภทท่ี 2 คือ รายการตามท่ีก าหนดตามขอ้ 16 

(3) รายการประเภทท่ี 3 คือ รายการตามท่ีก าหนดตามขอ้ 18 

(4) รายการประเภทท่ี 4 คือ รายการตามท่ีก าหนดตามขอ้ 20 

ประเภทของ
รายการ 
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 ขอ้ 5 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัยอ่ยมีการตกลงเขา้ท ารายการตาม

ขอ้ 4 บริษทัจดทะเบียนตอ้งถือปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์

ท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการดว้ย 

 

 *ขอ้ 6 - 

 (*ยกเลิกความในข้อ 6 โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 

การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2552 ลงวนัที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 มผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป) 

 

หมวด 2 

การค านวณมูลค่าของรายการ 

 

 ขอ้ 7 ให้บริษทัจดทะเบียนพิจารณามูลค่าของรายการโดยใช้มูลค่าสูงสุดท่ี

ค านวณไดจ้ากหลกัเกณฑใ์ดหลกัเกณฑห์น่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) มูลค่าของสินทรัพยท่ี์ไดม้าหรือจ าหน่ายไป เปรียบเทียบกบัมูลค่า

ของสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนหรือของบริษทัจดทะเบียนและบริษทัยอ่ยรวมกนั แลว้แต่กรณี 

(2) ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติหลงัหกัภาษีเท่าท่ีเกิดจากสินทรัพย์

ท่ีไดม้าหรือจ าหน่ายไป เปรียบเทียบกบัก าไรสุทธิของบริษทัจดทะเบียนหรือของบริษทัจดทะเบียน

และบริษทัยอ่ยรวมกนั แลว้แต่กรณี 

(3) มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนท่ีช าระให้หรือไดรั้บ เปรียบเทียบกับ

มูลค่าของสินทรัพยร์วมของบริษทัจดทะเบียนหรือของบริษทัจดทะเบียนและบริษทัย่อยรวมกนั 

แลว้แต่กรณี 

(4) มูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์บริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัยอ่ยออกใหเ้พ่ือ

เป็นส่ิงตอบแทนการไดสิ้นทรัพยม์า เปรียบเทียบกบัมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์บริษทัจดทะเบียนหรือ

บริษทัยอ่ยไดอ้อกจ าหน่ายแลว้ 

 

 ขอ้ 8 การประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ท่ีบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย

ไดม้าหรือจ าหน่ายไปตามขอ้ 7 ใหบ้ริษทัจดทะเบียนใชห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

การปฏิบัติตาม
กฎหมายและ
ข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

การพจิารณามูลค่า 
ของรายการ 

การประเมิน
มูลค่าของ
รายการ 
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(1) ในกรณีสินทรัพยท่ี์ไดม้าหรือจ าหน่ายไปเป็นหลกัทรัพย ์ใหป้ระเมิน

มูลค่าของหลกัทรัพยต์ามมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย์

นั้น ทั้งน้ี ตามสดัส่วนท่ีบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัยอ่ยไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพยน์ั้น 

   (2) ในกรณีสินทรัพยท่ี์ไดม้าหรือจ าหน่ายไปเป็นสินทรัพยอ่ื์นนอกจาก

หลกัทรัพย ์ใหป้ระเมินมูลค่าของสินทรัพยน์ั้นตามมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

  ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยเป็นผูจ้  าหน่ายสินทรัพย ์ให้

ประเมินมูลค่าของสินทรัพยท่ี์จ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น หากมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยน์ั้นสูงกวา่มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

  (3) ในกรณีส่ิงตอบแทนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ให้ใช้มูลค่าตาม

ราคาตลาดของหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้น หรือใชมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิตาม

สัดส่วนท่ีบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยเขา้ซ้ือหรือจ าหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพยน์ั้น แลว้แต่จ านวน

ใดจะสูงกวา่ 

  

 ขอ้ 9 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยจ าหน่ายไปซ่ึงเงินลงทุนใน

บริษทัอ่ืน ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัอ่ืนนั้นส้ินสภาพในการเป็นบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมของบริษทั

จดทะเบียนหรือของบริษทัยอ่ยนั้น ใหบ้ริษทัจดทะเบียนประเมินมูลค่าของรายการดงักล่าวโดยรวม

ค านวณมูลค่าเงินใหกู้ย้ืม มูลค่าภาระค ้าประกนัหรือภาระอ่ืน ๆ ท่ีบริษทัดงักล่าวยงัคงคา้งต่อบริษทั

จดทะเบียนหรือบริษทัยอ่ยดว้ย 

 

ขอ้ 10 การประเมินมูลค่าของสินทรัพยต์ามขอ้ 8 และขอ้ 9 เพ่ือเปรียบเทียบมูลค่า

ของรายการ ให้บริษทัจดทะเบียนใช้ตวัเลขตามงบการเงิน โดยปรับปรุงตวัเลขดว้ยรายการท่ีเกิดข้ึน

หลงัวนัท่ีระบุในงบการเงินจนถึงวนัท่ีตกลงเขา้ท ารายการนั้น  

 

 ขอ้ 11 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจเปลี่ยนแปลงมูลค่ารายการโดยตลาดหลกัทรัพย์

อาจนบัหรือไม่นบัมูลค่าของรายการบางรายการตามงบการเงินเป็นมูลค่าท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบได ้

ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

การเปลีย่นแปลง 
มูลค่ารายการ 
 

วิธีการประเมิน 

มูลค่าของสินทรัพย์ 
 

การประเมินมูลค่า
ของรายการกรณี
จ าหน่ายไปซ่ึงเงิน
ลงทุนในบริษัทอ่ืน 
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  (1) บริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยมีสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนมีจ านวน

เป็นนยัส าคญั  

  (2) งบการเงินท่ีใชพิ้จารณามูลค่าของรายการมิไดแ้สดงมูลค่าท่ีแทจ้ริง

ของธุรกิจของบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัยอ่ยเน่ืองจากลกัษณะพิเศษของธุรกิจนั้น  

  (3) ผูส้อบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยไม่แสดงความเห็น 

หรือแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่องบการเงิน 

 

  ขอ้ 12 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณานับรวมรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง

สินทรัพยห์ลายรายการเป็นรายการเดียวกนัเพื่อเปรียบเทียบมูลค่าของรายการตามขอ้ 4 หาก

ปรากฏว่ารายการดงักล่าวท าข้ึนโดยมีเจตนาแยกเป็นหลายรายการเพ่ือเล่ียงการปฏิบติัหนา้ท่ีใดๆ

ตามประกาศน้ี  

 การพิจารณานบัรวมรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยต์ามวรรคหน่ึงให้

รวมถึงรายการดงัต่อไปน้ี 

  (1) รายการท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการตกลงเขา้ท ารายการ 

ทั้งน้ี ยกเวน้เป็นรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้ 

(2) รายการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ

หรือการรวมกิจการ หรือเป็นผลท่ีตามมาของการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการหรือการรวม

กิจการ 

 

หมวด 3 

วธีิการด าเนินการเม่ือมรีายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 

ส่วนที่ 1 

รายการประเภทที่ 1 

 

 ขอ้ 13 รายการประเภทท่ี 1 คือ การตกลงเขา้ท ารายการระหว่างบริษทัจดทะเบียน

หรือบริษทัย่อยกบับุคคลท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียน ซ่ึงเม่ือค านวณตามเกณฑท่ี์ก าหนดตามขอ้ 7 แลว้ 

รายการดงักล่าวมีมูลค่าเท่ากบัร้อยละ 50 หรือสูงกว่า  แต่ต ่ากว่าร้อยละ 100 หรือการตกลงเขา้ท า

รายการระหวา่งบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัยอ่ยกบับริษทัจดทะเบียนอ่ืนหรือบริษทัยอ่ยของบริษทั

การนับรวมรายการ 

รายการประเภทที่ 1 
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จดทะเบียนอ่ืน ซ่ึงเม่ือค านวณตามเกณฑท่ี์ก าหนดตามขอ้ 7 แลว้ รายการดงักล่าวมีมูลค่าเท่ากบัร้อย

ละ 50 หรือสูงกวา่ 

 เม่ือมีการตกลงเขา้ท ารายการตามวรรคหน่ึง ให้บริษทัจดทะเบียนจดัท ารายงาน

และเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพยท์นัทีโดยมีสารสนเทศอย่างนอ้ยตามบญัชี (1) ทา้ยประกาศ 

และจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมติัในการตกลงเขา้ท ารายการตามหลกัเกณฑต์ามหมวด 5

โดยไม่ชกัชา้ 

 

 ขอ้ 14 ในกรณีท่ีการเปรียบเทียบตามเกณฑข์อ้ 7 (1) (3) และ (4) มีมูลค่าต ่ากว่า

ร้อยละ 50 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจยกเวน้การเปรียบเทียบตามเกณฑข์อ้ 7 (2) ก็ได ้หากบริษทัจดทะเบียน

สามารถพิสูจน์ไดว้่าการเปรียบเทียบถูกกระทบดว้ยปัจจยัพิเศษซ่ึงหากไม่มีปัจจยัดงักล่าวแลว้การ

เปรียบเทียบตามเกณฑข์อ้ 7 (2) จะมีมูลค่าต ่ากวา่ร้อยละ 50 

 

 ขอ้ 15 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัยอ่ยมีการตกลงเขา้ท ารายการตาม

ขอ้ 13 และรายการดงักล่าวมีมูลค่าเท่ากบัร้อยละ 50 หรือสูงกวา่ แต่ต ่ากวา่ร้อยละ 75 บริษทัจดทะเบียน

อาจขออนุมติัการตกลงเขา้ท ารายการจากผูถื้อหุน้เป็นหนงัสือแทนการเรียกประชุมผูถื้อหุน้กไ็ด ้โดย

ตอ้งมีคะแนนเสียงไม่ต ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย ทั้งน้ี ให้ระบุช่ือและจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือขออนุมติัการตกลงเขา้ท ารายการดว้ย 

 

ส่วนที่ 2  

รายการประเภทที่ 2 

 

 ขอ้ 16 รายการประเภทท่ี 2 คือ การตกลงเขา้ท ารายการระหว่างบริษทัจดทะเบียน

หรือบริษทัย่อยกบับริษทัจดทะเบียนอ่ืนหรือบริษทัย่อยของบริษทัจดทะเบียนอ่ืน หรือบุคคลท่ีมิใช่

บริษทัจดทะเบียน ซ่ึงเม่ือค านวณตามเกณฑท่ี์ก าหนดตามขอ้ 7 แลว้ รายการดงักล่าวมีมูลค่าเท่ากบั

ร้อยละ 15 หรือสูงกวา่ แต่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 

 เม่ือมีการตกลงเขา้ท ารายการตามวรรคหน่ึง ให้บริษทัจดทะเบียนจดัท ารายงาน

และเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพยท์นัทีโดยมีสารสนเทศอยา่งนอ้ยตามบญัชี (1) ทา้ยประกาศ 

 

การยกเว้นการ 
เปรียบเทียบตาม 
เกณฑ์ข้อ 7 (2) 
 

การขออนุมัติการ 
ตกลงเข้าท ารายการ 
เป็นหนังสือ 
 

รายการประเภทที่ 2 
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  ขอ้ 17 บริษทัจดทะเบียนต้องจดัส่งหนังสือแจง้ผูถื้อหุ้นภายใน 21 วนันับแต่

วนัท่ีเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพย ์โดยหนงัสือแจง้ผูถื้อหุ้นตอ้งมีสารสนเทศอย่างนอ้ยตาม

บญัชี (2) 1, 2, 3, 5 (3), 7 และ 8 ทา้ยประกาศ  

 

ส่วนที่ 3 

รายการประเภทที่ 3 

  

 ขอ้ 18 รายการประเภทท่ี 3 คือ การท่ีบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัยอ่ยไดม้าซ่ึง

สินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนอ่ืนหรือบริษทัยอ่ยของบริษทัจดทะเบียนอ่ืน หรือบุคคลท่ีมิใช่บริษทั

จดทะเบียน ซ่ึงเม่ือค านวณตามเกณฑท่ี์ก าหนดตามขอ้ 7 แลว้ รายการดงักล่าวมีมูลค่าต ่ากว่าร้อยละ 

15 และมีการออกหลกัทรัพยเ์พ่ือเป็นการตอบแทนการไดม้าซ่ึงสินทรัพยน์ั้น โดยบริษทัจดทะเบียน

จะยื่นขอใหรั้บหลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อไป 

 

  ขอ้ 19 เม่ือบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยมีการตกลงเขา้ท ารายการประเภท

ท่ี 3 ใหบ้ริษทัจดทะเบียนจดัท ารายงานและเปิดเผยรายการดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยท์นัที โดยมี

สารสนเทศอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(1) วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการและคู่กรณีท่ีเก่ียวขอ้ง 

  (2) จ านวนเงินและรายละเอียดของหลกัทรัพยที์่ออกเพื่อเป็นการ

ตอบแทนการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

(3)  รายละเอียดของสินทรัพยท่ี์ไดม้า 

 (4) ใหร้ะบุรายละเอียดเก่ียวกบั 

  (ก) มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน โดยอธิบายถึงราคาท่ีเป็นธรรมและ

ความสมเหตุสมผลของมูลค่าสินทรัพยห์รือส่ิงตอบแทนดงักล่าว รวมทั้งเง่ือนไขการช าระเงิน (ถา้มี) 

หรือ 

  (ข) มูลค่าของสินทรัพยท่ี์ไดม้า 

 (5) ค าบอกกล่าวว่ารายงานท่ีเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยน์ั้นจดัท าข้ึน

โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือแสดงสารสนเทศเท่านั้น ไม่ไดมี้วตัถุประสงค์ในการเชิญชวนหรือเป็นค า

เสนอเพ่ือใหมี้การไดม้าหรือจองซ้ือหลกัทรัพย ์

การส่งหนังสือ 
แจ้งผู้ถือหุ้น 

 

รายการประเภทที่ 3 
 

สารสนเทศที่ต้อง 
เปิดเผยต่อตลาด 
หลกัทรัพย์ 
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 (6) ค าบอกกล่าวว่าบริษทัจะยื่นขอให้รับหลกัทรัพยท่ี์บริษทัจดทะเบียน

ออกให้เพ่ือเป็นการตอบแทนการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต่์อตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน

ต่อไป 

 

ส่วนที่ 4 

รายการประเภทที่ 4 

 
 *ขอ้ 20 รายการประเภทท่ี 4 หรือการเขา้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยโ์ดย
ออ้ม คือ การท่ีบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียน
และมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

  (1) เม่ือค านวณตามเกณฑ์ท่ีก าหนดตามขอ้ 7 แลว้ มีมูลค่าเท่ากบั
ร้อยละ 100 หรือสูงกวา่ 
  (2) การไดม้าซ่ึงสินทรัพยเ์ป็นผลให้มีการโอนอ านาจการควบคุม
จากผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัจดทะเบียนไปยงัผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียน
หรือไปยงัเจา้ของเดิมของสินทรัพยน์ั้น  
  (3) การไดม้าซ่ึงสินทรัพยเ์ป็นผลมาจากการรวมกิจการเขา้ดว้ยกนั 
และมีผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนถือหุ้นต ่ากว่าร้อยละ 50 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัท่ี
เป็นผลจากการรวมเขา้ดว้ยกนั หรือเป็นผลให้มีการโอนอ านาจการควบคุมจากผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทัจดทะเบียนไปยงัผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียน 

 เม่ือมีการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต์ามวรรคหน่ึง ใหบ้ริษทัจดทะเบียนจดัท ารายงานและ

เปิดเผยการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต่์อตลาดหลกัทรัพยท์นัที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบญัชี 

(1) ทา้ยประกาศ 
 (*ความในข้อ 20  เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ

จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 ลงวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2555 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 3 ธันวาคม 2555 

เป็นต้นไป) 

 

ขอ้ 21 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณานบัรวมรายการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง 

12 เดือน ก่อนวนัท่ีบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยมีการไดม้าซ่ึงสินทรัพยเ์ป็นรายการเดียวกนั

เพ่ือเปรียบเทียบมูลค่าของรายการได ้

 

รายการประเภทที่ 4 
 

การนับรวมรายการ 
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การพจิารณา 
Substance  
ของรายการ 

*ข้อ 21/1 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณาการโอนอ านาจควบคุมจากผูมี้อ  านาจ

ควบคุมของบริษทัจดทะเบียนไปยงัผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียนหรือไปยงั

เจา้ของเดิมของสินทรัพยน์ั้นในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) การโอนอ านาจควบคุมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 12 เดือน 

     (2) การโอนอ านาจควบคุมในลกัษณะท่ีมีเจตนาเพ่ือหลีกเล่ียงการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีใดๆ ตามส่วนน้ี 

 (*ความในข้อ 21/1 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ

จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 ลงวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2555 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 3 ธันวาคม 2555 

เป็นต้นไป) 

*ขอ้ 21/2 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยมีการไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์ไม่

เขา้ลกัษณะเป็นรายการประเภทท่ี 4 หรือการเขา้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยโ์ดยออ้มตามส่วน

น้ี  แต่ปรากฏข้อเท็จจริงท่ีเป็นเหตุอันควรสงสัยว่าความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระท่ีแท้จริง 

(Substance) ของการไดม้าซ่ึงสินทรัพยน์ั้นเขา้ลกัษณะเพ่ือเป็นการหลีกเล่ียงการปฏิบติัตามประกาศ

น้ี คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณาว่าการไดม้าซ่ึงสินทรัพยด์งักล่าวเป็นรายการประเภท

ท่ี 4 หรือการเขา้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยโ์ดยออ้มได ้

ในการพิจารณาตามวรรคหน่ึง ตลาดหลกัทรัพยอ์าจเรียกใหบ้ริษทัจดทะเบียนมา

ช้ีแจงและส่งเอกสารหรือหลกัฐานเพิ่มเติมไดต้ามท่ีเห็นสมควรภายในเวลาท่ีก าหนด โดยการ

พิจารณาดงักล่าวจะแลว้เสร็จภายใน 30 วนันับแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บเอกสารท่ีถูกตอ้ง

ครบถว้นจากบริษทัจดทะเบียนแลว้ 

 การนบัเวลาตามวรรคสอง มิให้นบัเวลาตั้งแต่วนัท่ีบริษทัจดทะเบียนไดข้อแกไ้ข

เพ่ิมเติมข้อมูลหรือเอกสารหรือวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ด้สั่งการตามวรรคสองจนถึงวนัท่ีตลาด

หลกัทรัพยไ์ดรั้บขอ้มูลหรือเอกสารโดยถูกตอ้งครบถว้น 

 (*เพ่ิมความในข้อ 21/2 โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เร่ือง 

การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ (ฉบับท่ี 6) 

พ.ศ. 2561 ลงวนัที่ 5 มนีาคม 2561 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป) 

 

 ขอ้ 22 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยมีการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต์าม

ขอ้ 20ใหบ้ริษทัจดทะเบียนด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

การด าเนินการของ
บริษัทเม่ือมีการเข้า 
จดทะเบียนโดยอ้อม 
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  (1) ขออนุมติัการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพย ์โดยยื่นค าขอให้

พิจารณารับหลกัทรัพยใ์หม่กบัตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับ

หุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน โดยไม่ชกัชา้ 

  (2) ด าเนินการจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือขออนุมติัในการตกลง

เขา้ท ารายการตามหลกัเกณฑต์ามหมวด 5 โดยไม่ชกัชา้ 

  (3) ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนจะด าเนินการจดัประชุมผูถื้อหุ้นก่อน

ทราบผลการพิจารณาค าขอใหรั้บหลกัทรัพยจ์ากตลาดหลกัทรัพย ์ บริษทัจดทะเบียนจะตอ้งระบุใน

หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้โดยชดัแจง้ว่าบริษทัจดทะเบียนอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของตลาด

หลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ใหส่้งหนงัสือดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรัพยท์ราบก่อนจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ต่อไป 

 
 *ขอ้ 23 ตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาค าขออนุมติัการเขา้ท ารายการเสมือนหน่ึง
การพิจารณาค าขอใหรั้บหลกัทรัพยใ์หม่ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

  (1) บริษทัจดทะเบียนหลงัจากท่ีมีการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต์ามขอ้ 20 
แลว้ตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย การรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ยกเวน้
คุณสมบติัในเร่ืองการกระจายการถือหุน้ บริษทัจดทะเบียนดงักล่าวตอ้งมีคุณสมบติัเร่ืองการกระจาย
การถือหุ้นตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย การด ารงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ 
   **(2) สินทรัพยข์องบริษทัท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีการด าเนินงาน
ภายใตก้ารจดัการของกรรมการและผูบ้ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกนัมาอยา่งต่อเน่ือง และมีระยะเวลา
การด าเนินงานต่อเน่ืองก่อนยื่นค าขอ ตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน หรือขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ
ตามแต่กรณี 

 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจเรียกใหบ้ริษทัจดทะเบียนส่งเอกสารหลกัฐานเพ่ือประกอบการ
พิจารณาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมและลงนามในขอ้ตกลงการเขา้
จดทะเบียนใหม่กบัตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย 

 ตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาค าขอใหร้ับหลกัทรัพยใ์หแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วนั

นบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นจากบริษทัจดทะเบียนแลว้ 

 (*ความในข้อ 23 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ

จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 ลงวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2555 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 3 ธันวาคม 2555 

เป็นต้นไป) 

การพจิารณาค าขอ 
ให้รับหลกัทรัพย์ 
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 (**ความในวรรคหน่ึงของ (2) ของข้อ 23 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน

ในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2556 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่

วนัที่ 18 มนีาคม 2556 เป็นต้นไป) 

 

 ขอ้ 24 ในกรณีท่ีรายการประเภทท่ี 4 เขา้หลกัเกณฑ์ดังต่อไปน้ีทุกข้อ ตลาด

หลกัทรัพยอ์าจไม่ถือวา่เป็นกรณีท่ีจะตอ้งยื่นค าขอใหพิ้จารณารับหลกัทรัพยใ์หม่ ไดแ้ก่  

 *(1) - 

 (*ยกเลิกความใน (1) ข้อ 24  เดิม โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2555 ลงวนัที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 3 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป) 

  (2) ธุรกิจท่ีไดม้ามีลกัษณะของธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงหรือเสริมกนัและกนั

กบัธุรกิจของบริษทัจดทะเบียน 

 (3) บริษทัจดทะเบียนไม่มีนโยบายจะเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในธุรกิจหลกั 

ของบริษทั  

 (4) กลุ่มบริษทัจดทะเบียนอนัเป็นผลจากการไดม้าซ่ึงสินทรัพยมี์คุณสมบติั 

เหมาะสมท่ีจะจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์ 

  (5) ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัในคณะกรรมการของบริษทั

จดทะเบียนและในอ านาจการควบคุมบริษทัหรือผูถื้อหุน้ท่ีมีอ  านาจควบคุมของบริษทัจดทะเบียน 

 

 ขอ้ 25 ใหบ้ริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามขอ้ 24 จดัท ารายงานและเปิดเผย

การไดม้าซ่ึงสินทรัพยต่์อตลาดหลกัทรัพยท์นัที  โดยมีสารสนเทศอย่างนอ้ยตามบญัชี (1) ทา้ยประกาศ 

และด าเนินการจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมติัการตกลงเขา้ท ารายการตามหลกัเกณฑต์าม

หมวด 5 โดยไม่ชกัชา้  

 

 

 

 

 

 

ข้อยกเว้นการย่ืน 

ค าขอให้รับหลกั 
ทรัพย์ใหม่ 

การด าเนินการของ
บริษัทที่เข้าข้อยกเว้น 



 
 

 - 12 - 

หมวด 4 

หลกัเกณฑ์ และวธีิด าเนินการเม่ือบริษทัจดทะเบียน 

มสิีนทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสด 

  

 ขอ้ 26 *ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนและ/หรือบริษทัย่อยจ าหน่ายสินทรัพย์

ท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจตามปกติของตนไปทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดเป็นผลใหบ้ริษทัจดทะเบียน

และ/หรือบริษทัย่อยมีสินทรัพยท์ั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสดหรือหลกัทรัพยร์ะยะ

สั้น ตลาดหลกัทรัพยถ์ือว่าบริษทัจดทะเบียนนั้นไม่เหมาะสมเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยต่์อไป 

 เม่ือเกิดกรณีตามวรรคหน่ึงให้บริษทัจดทะเบียนด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ตาม

หมวด 3 ส่วนท่ี 1 และจดัส่งรายงานแสดงฐานะการเงินหลงัจากท่ีมีการจ าหน่ายสินทรัพยท์ั้งหมด

หรือเกือบทั้งหมดแลว้ของบริษทัจดทะเบียนและ/หรือบริษทัย่อยซ่ึงผ่านการสอบทานจากผูส้อบ

บญัชีแลว้ต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการจ าหน่ายสินทรัพยน์ั้น  ทั้งน้ี ในกรณีท่ี

มีความจ าเป็นตลาดหลกัทรัพยอ์าจขยายระยะเวลาดงักล่าวได ้

  ในระหว่างระยะเวลาท่ีก าหนดในวรรคสอง ตลาดหลกัทรัพยอ์าจสั่งหา้มซ้ือหรือ

ขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นการชัว่คราวจนกว่าบริษทัจดทะเบียน

จะรายงานสารสนเทศตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดโดยครบถว้นชดัเจน  

 (*ความในวรรค 1 ของข้อ 26  เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา

หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555  ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2555 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 

3 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป) 

 

 *ขอ้ 27 ใหบ้ริษทัจดทะเบียนตามขอ้ 26 ด าเนินการใหมี้คุณสมบติัท่ีจะจดทะเบียน

กบัตลาดหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาและตามแนวทางปฏิบติัท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

 เม่ือบริษทัจดทะเบียนมีคุณสมบติัท่ีจะจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ ใหบ้ริษทั

จดทะเบียนยื่นค าขอให้พิจารณารับหลกัทรัพยใ์หม่กบัตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ทั้งน้ี ในเร่ืองการ

กระจายการถือหุน้รายยอ่ย ใหบ้ริษทัจดทะเบียนตอ้งมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑก์ารด ารงสถานะเป็น

บริษทัจดทะเบียน 

กรณีที่ตลาดหลกัทรัพย์
พจิารณาว่าบริษัทไม่
เหมาะสมเป็นบริษัท 
จดทะเบียนต่อไป 

การด าเนินการให้มี
คุณสมบัติท่ีจะจด
ทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ 
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 (*ความในข้อ 27  เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2560 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2561 
เป็นต้นไป) 

 

 *ขอ้ 28 - 

 (*ยกเลิกความในข้อ 28 โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เร่ือง 

การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) 

พ.ศ. 2560 ลงวนัที่ 25 ธันวาคม 2560 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป) 

 

 ขอ้ 29 ให้น าความตามขอ้ 23 ขอ้ 24 และขอ้ 25 มาใชบ้งัคบักบัการพิจารณา

ค าขอใหรั้บหลกัทรัพยต์ามหมวดน้ีโดยอนุโลม 

 

หมวด 5 

การขออนุมตัทิี่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 

 ขอ้ 30 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยมีการตกลงเขา้ท ารายการ

ท่ีตอ้งขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ให้บริษทัจดทะเบียนด าเนินการให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

แสดงความเห็นเก่ียวกบัรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยใ์นเร่ืองดงัต่อไปน้ีต่อคณะกรรมการ 

และส่งความเห็นดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้ทราบดว้ย  

  (1) ความสมเหตุสมผลและประโยชนข์องรายการต่อบริษทัจดทะเบียน 

  (2) ความเป็นธรรมของราคา และเง่ือนไขของรายการ 

  (3)   ผูถื้อหุ้นควรลงมติเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัรายการ พร้อมระบุ

เหตุผลประกอบ 

  (4) ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกบัความเพียงพอของ

เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจดทะเบียน ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยตกลงเข้าท า

รายการตามรายการประเภทท่ี 4 

  ทั้งน้ี ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอ้งจดัท าเป็นหนงัสือแยกต่างหาก

จากสารสนเทศอ่ืนท่ีบริษทัจดทะเบียนจดัท าข้ึน  โดยระบุเหตุผล ขอ้สมมุติฐานท่ีส าคญั และปัจจยัท่ี

น ามาประกอบการพิจารณาในการแสดงความเห็นนั้น 

 

บทยกเลกิ 

การพจิารณาค า
ขอให้รับหลกัทรัพย์ 

การจดัท าความ 
เห็นของที่ปรึกษา 
ทางการเงินอสิระ 
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 ขอ้  31 ใหบ้ริษทัจดทะเบียนด าเนินการจดัส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้แก่ผูถื้อ

หุ้นเป็นการล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 14 วนั  ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น โดยหนงัสือนดัประชุม ผูถื้อหุ้น

ตอ้งมีสารสนเทศอย่างนอ้ยตามบญัชี (2) ทา้ยประกาศ ทั้งน้ี ให้บริษทัจดทะเบียนด าเนินการจดัส่ง

หนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้นแก่ตลาดหลกัทรัพยเ์พ่ือพิจารณาความเพียงพอของสารสนเทศ ตาม

หลกัเกณฑใ์ดหลกัเกณฑห์น่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้แก่ตลาดหลกัทรัพยก่์อนส่งใหผู้ถื้อหุน้

อย่างนอ้ย 5 วนัท าการ ทั้งน้ี ตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดให้บริษทัจดทะเบียนเปิดเผยสารสนเทศ

เพ่ิมเติมไดต้ามความจ าเป็นและสมควร 

  บริษทัจดทะเบียนจดัส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้แก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ม่ือพน้

ก าหนดเวลา 5 วนัท าการ นับจากวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บส าเนาหนังสือนัดประชุม ผูถื้อหุ้น

ครบถว้นแลว้ และตลาดหลกัทรัพยไ์ม่ไดแ้จง้ใหบ้ริษทัจดทะเบียนเปิดเผยสารสนเทศเพ่ิมเติม หรือ 

 (2) จดัส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้แก่ตลาดหลกัทรัพยพ์ร้อมกบัส่งให ้

ผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี ตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาความเพียงพอของสารสนเทศภายใน 5 วนัท าการนบัจาก

วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บส าเนาหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ครบถว้นแลว้และอาจด าเนินการใด ๆ 

รวมถึงก าหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียนเปิดเผยสารสนเทศเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บสารสนเทศเพ่ิมเติมตาม

ความจ าเป็นและสมควร 

 ใหบ้ริษทัจดทะเบียนเปิดเผยหลกัเกณฑก์ารจดัส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ตาม

วรรคหน่ึงต่อตลาดหลกัทรัพยใ์นคราวเดียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศเม่ือคณะกรรมการของบริษทั

จดทะเบียนมีมติก าหนดวนัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียน 

 

  ขอ้ 32 บริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัส่งส าเนาหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้นแก่ตลาด

หลกัทรัพยจ์ านวน 2 ชุด และแก่ส านกังานจ านวน 1 ชุดในคราวเดียวกบัส่งใหต้ลาดหลกัทรัพย ์

 

 ขอ้ 33 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดให้บริษทัจดทะเบียนจดัให้มีบุคคลซ่ึงท า

หนา้ท่ีก ากบัดูแลการประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือใหบ้ริษทัจดทะเบียนมีการด าเนินการท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย

ว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

การส่งหนังสือ 
นัดประชุมแก่ 
ผู้ถือหุ้น 

การส่งหนังสือ 
นัดประชุมแก่ 
ตลาดหลกัทรัพย์ 

การก าหนดให้บริษัท
จดทะเบียนจัดให้มี
บุคคลซ่ึงท าหน้าท่ี
ก ากบัดูแลการประชุม
ผู้ถือหุ้นให้ด าเนินการ
ถูกต้องตามกฎหมาย 
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  บุคคลตามวรรคหน่ึงหมายถึงบุคคลดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

(2) ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ 

(3) บุคคลตามท่ีตลาดหลักทรัพย์ก าหนดโดยอ้างอิงรายช่ือบุคคลท่ี

ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

 

ขอ้ 34 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีการตกลงเขา้ท ารายการท่ีตอ้งขออนุมตัิท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้น ให้บริษทัจดทะเบียนด าเนินการจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือขออนุมติัในการ

ตกลงเขา้ท ารายการโดยไม่ชกัชา้และตอ้งมีคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

ทั้งน้ี ใหร้ะบุช่ือและจ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือนดัประชุม

ผูถื้อหุน้ดว้ย 

 

หมวด 6 

     บทก าหนดโทษ 

 

ขอ้ 35 ในกรณีท่ีบริษัทจดทะเบียนฝ่าฝืนหรือละเลยไม่จัดท ารายงานหรือ

เปิดเผยรายการตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด หรือในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีการตกลงเขา้ท า

รายการท่ีตอ้งยื่นค าขอใหรั้บหลกัทรัพยใ์หม่โดยไดมี้การตกลงเขา้ท ารายการก่อนท่ีตลาดหลกัทรัพย์

พิจารณาค าขอให้รับหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนแลว้เสร็จ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจด าเนินการ

ดงัต่อไปน้ี 

(1) สั่งห้ามซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพย์อาจสั่งห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์ของบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยเ์ป็นการชัว่คราวจนกว่าบริษทัจดทะเบียนจะรายงานสารสนเทศตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์

ก าหนดโดยครบถว้นชดัเจน  

 (2) ไม่รับหลกัทรัพยท่ี์บริษทัจดทะเบียนออกใหบ้ริษทัอ่ืนท่ีมิใช่บริษทั

จดทะเบียนหรือออกให้แก่บริษทัจดทะเบียนเน่ืองจากการท่ีบริษทัจดทะเบียนมีการตกลงเขา้ท า

รายการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

 (3) เพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนจากการเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียน 

มติท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้น 

 

บทก าหนดโทษ 
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หมวด 7 

บทเฉพาะกาล 

  *ขอ้ 36 - 

 (*ยกเลิกความในข้อ 36 โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 

การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2552 ลงวนัที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 มผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป) 

 

  ขอ้ 37 ให้ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการ

เปิดเผยเก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน และขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือ

จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีผลใชบ้งัคบัก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัต่อไปกบับริษทั

จดทะเบียนหรือบริษทัยอ่ยส าหรับการตกลงเขา้ท ารายการท่ีมีข้ึนก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั 
 
 ประกาศ ณ วนัท่ี  29  ตุลาคม  2547 
 
        (ลงนาม) วิจิตร สุพินิจ 

(นายวิจิตร สุพินิจ) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

เหตุผลในการประกาศใช ้: โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นว่าการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน 
โดยเฉพาะสินทรัพยที์่มีขนาดใหญ่หรือมีมูลค่าสูง มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั
จดทะเบียน ดังนั้ น เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนมีกระบวนการพิจารณาการตกลงเข้าท ารายการในการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์เหมาะสม มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้ส่วน
ร่วมในการตัดสินใจทางธุรกิจท่ีส าคัญ จึงสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยใ์หบ้ริษทัจดทะเบียนไดถื้อปฏิบติั 

ข้อก าหนดที่ใช้ 

บังคับก่อน 

ประกาศนี้ 
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บัญชี (1) สารสนเทศในรายงานที่บริษทัจดทะเบียนเสนอต่อตลาดหลกัทรัพย์ 
 
 1. วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ  
 2. คู่กรณีท่ีเก่ียวขอ้ง ความสัมพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน (ยกเวน้คู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงเป็นบุคคลท่ี 3 ท่ี
ไม่มีความสัมพนัธ์ใด ๆ กบับริษทัจดทะเบียนซ่ึงไม่ประสงค์จะเปิดเผยช่ือและตลาดหลกัทรัพยพิ์จารณา
แลว้เห็นวา่การระบุคู่กรณีดงักล่าวไม่มีความส าคญักบัรายการท่ีเกิดข้ึน)  
 3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ ให้ระบุถึงประเภทและขนาดของรายการตามขอ้ 4 และขอ้ 7 
ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนใน
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์
 4. รายละเอียดของสินทรัพยท่ี์ซ้ือหรือจ าหน่าย พร้อมค าอธิบายเก่ียวกบัธุรกิจท่ีจะท าต่อไป  
  (รายละเอียดของสินทรัพยท่ี์ซ้ือหรือจ าหน่าย หมายถึง ลกัษณะและสภาพการใชง้านรวมถึง
ภาระผูกพนัในสินทรัพยน์ั้น  ในกรณีท่ีเป็นหลกัทรัพยใ์ห้มีค าอธิบายถึงลกัษณะโดยทัว่ไปของกิจการ 
ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ คณะกรรมการ บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน และสดัส่วน
การถือหุน้ของบุคคลดงักล่าว)  
 5. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน  โดยอธิบายดว้ยว่าจะช าระอย่างไร  รวมทั้งเง่ือนไขของขอ้ตกลง
ต่าง ๆ เก่ียวกบัการจ่ายเงินหรือการช าระเป็นงวด ๆ  
 6. มูลค่าของสินทรัพยท่ี์ซ้ือมาหรือจ าหน่ายไป  
 7. เกณฑท่ี์ใชใ้นการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน  
 8. ในกรณีท่ีจ าเป็นให้แสดงจ านวนก าไรสุทธิหลงัภาษีและหลงัรายการพิเศษท่ีเป็นส่วนของ
สินทรัพยท่ี์เขา้ซ้ือหรือจ าหน่ายไปส าหรับ 2 ปีการเงินก่อนเกิดรายการ  
 9. ผลประโยชนท่ี์คาดวา่จะเกิดกบับริษทัจดทะเบียนจากผลของรายการนั้น  
 10. กรณีท่ีเป็นการเขา้ซ้ือสินทรัพย ์ให้ระบุแหล่งเงินทุนท่ีใช ้ถา้เป็นการกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน
ใหร้ะบุเง่ือนไขท่ีผลกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ดว้ย เช่น ขอ้จ ากดัการจ่ายเงินปันผล  
 11. กรณีท่ีเป็นการจ าหน่ายสินทรัพย ์ใหร้ะบุแผนการใชเ้งินท่ีไดรั้บจากการขาย  
 12. กรณีท่ีเป็นการออกหลกัทรัพยเ์พ่ือช าระค่าซ้ือสินทรัพย ์ ใหร้ะบุประเภทและรายละเอียดของ 
หลกัทรัพยท่ี์บริษทัจดทะเบียนไดอ้อกไป จ านวนและราคาหลกัทรัพยท่ี์ออกเป็นการตอบแทน 

13. ใหร้ะบุโดยชดัแจง้ในกรณีท่ีการท ารายการตอ้งด าเนินการภายใตเ้ง่ือนไขตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ 
จากตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี 
   14. กรณีท่ีกิจการท่ีบริษทัจดทะเบียนไปลงทุนมีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียนถือหุ้น
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น และธุรกิจของกิจการดงักล่าว
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัจดทะเบียน ใหอ้ธิบายถึงเหตุผลท่ีบริษทัจดทะเบียนไม่เป็นผูถื้อหุน้ทั้งจ านวน
ของกิจการแทนบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั และให้ระบุมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจ
เกิดข้ึนในอนาคตดว้ย 

15. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการตกลงเขา้ท ารายการ 
16. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษทัท่ีแตกต่างจากความเห็น

ของคณะกรรมการบริษทัตามขอ้ 15 
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บัญชี (2) สารสนเทศในหนังสือที่บริษทัจดทะเบียนส่งให้ผู้ถือหุ้น  
 

 1. สารสนเทศตามบญัชี (1)  
 2. ขอ้ความกล่าวถึง ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัท่ีมีต่อสารสนเทศในเอกสารท่ี
ส่งให้ผูถื้อหุน้  
 3. กรณีท่ีมีความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญอิสระ (เช่น ผูป้ระเมินราคาสินทรัพย)์ รายงานของผูเ้ช่ียวชาญ
ตอ้งมีสารสนเทศเป็นไปตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดและระบุคุณสมบติัของผูเ้ช่ียวชาญ การถือหุน้และ
ความสัมพนัธ์ของผูเ้ช่ียวชาญกบับริษทัจดทะเบียนและคู่สัญญา ค ายินยอมของผูเ้ช่ียวชาญใหเ้ผยแพร่ความเห็น 
และวนัท่ีใหค้วามเห็น  
 4. (1) ยอดรวมของตราสารหน้ีท่ีออกจ าหน่ายแลว้และท่ียงัมิไดอ้อกจ าหน่ายตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ไดมี้มติไวแ้ละมอบอ านาจให้แก่คณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนเป็นผูพิ้จารณาออกจ าหน่ายตามท่ี
เห็นสมควร  
  (2) ยอดรวมของเงินกูท่ี้มีก าหนดระยะเวลา โดยระบุภาระการน าสินทรัพยว์างเป็นหลกัประกนั  
  (3) ยอดรวมมูลค่าหน้ีสินประเภทอ่ืน รวมทั้งเงินเบิกเกินบญัชี โดยระบุถึงภาระการน าสินทรัพย์
เป็นหลกัประกนั  
  (4) หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้  
 5. (1) ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจและแนวโนม้ธุรกิจของบริษทัจดทะเบียน บริษทั
ยอ่ย และบริษทัร่วมของบริษทัจดทะเบียน   
  (2) ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปี ท่ีผ่านมา และปีปัจจุบนัจนถึงไตรมาสล่าสุด พร้อม
ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในปีท่ีผา่นมาและปีปัจจุบนัจนถึงไตรมาส
ล่าสุด ตลอดจนปัจจยัความเส่ียงซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อก าไรของบริษทัจดทะเบียน 
  (3) ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบนั (ถา้มี) โดยระบุถึงขอ้สมมติฐานทางการคา้เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม และสอบทานตวัเลขโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
วา่ประมาณการผลการด าเนินงานไดจ้ดัท าข้ึนโดยความระมดัระวงั  
  (4) รายช่ือผูบ้ริหารและรายช่ือผูถื้อหุน้ 10 รายแรก ณ วนัท่ีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ 
  (5) ขอ้มูลอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั (ถา้มี) 
 6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในกรณีท่ีมี 
ไม่เพียงพอใหร้ะบุแหล่งท่ีมาของเงินทุนเพ่ือการน้ีดว้ย  
 7. คดีหรือขอ้เรียกร้องท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงอยูร่ะหวา่งด าเนินการ  
 8. ผลประโยชนห์รือรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งบริษทัจดทะเบียนกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และ
ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้ทั้งทางตรงหรือทางออ้มตั้งแต่ร้อยละ10 ข้ึนไป ระบุลกัษณะของรายการหรือผลประโยชน ์ 
 9.  สรุปสาระของสญัญาท่ีส าคญั ๆ ในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
 10. แบบหนงัสือมอบฉันทะท่ีใหผู้ถื้อหุน้เลือกออกเสียงลงคะแนนได ้พร้อมเสนอช่ือกรรมการ
ตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 รายเป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 


