(บจ/ป 21-01)
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัตกิ ารของบริษทั จดทะเบียน
ในการได้ มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547
อาศัยอานาจตามความในข้อ 9 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่ อนไขและวิธีการเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศและการปฏิ บตั ิ การใดๆ ของ
บริ ษทั จดทะเบียน ลงวันที่ 15 กันยายน 2538 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยออก
ข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1

ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤศจิกายน 2547 เป็ นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์
พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2544
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
“ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายหลักทรัพย์
“บริ ษทั จดทะเบี ยน” หมายความว่า บริ ษ ทั ที่ มีหุ้นสามัญจดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์
“บริ ษทั ย่อย” หมายความว่า บริ ษทั ย่อยตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
“บริ ษทั ร่ วม” หมายความว่า บริ ษทั ร่ วมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
“สิ นทรัพย์” หมายความว่า สิ่ งที่มีตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตนซึ่ งบุคคลหรื อกิจการเป็ น
เจ้าของและมีมูลค่าสามารถจาหน่ายจ่ายโอนได้
“สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ” หมายความว่า สิ นทรัพย์รวมหักด้วยสิ นทรัพย์ที่ไม่มี
ตัวตน เช่น ค่าความนิยม ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี และหักด้วยหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อย
“หลักทรัพย์” หมายความว่า หุน้ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ หรื อหลักทรัพย์
อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิ ทธิ เป็ นหุน้
“หลักทรั พย์จดทะเบี ยน” หมายความว่า หลักทรั พย์ที่ ได้รับการจดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์
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ผลบังคับใช้
บทยกเลิก

นิยาม

“การตกลงเข้าทารายการ” หมายความว่า การเข้าไปหรื อตกลงใจเข้าทาสัญญา
ทาความตกลงหรื อทาความเข้า ใจใด ๆไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมเพื่อก่อให้เกิ ดการได้มาหรื อ
จาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ หรื อการก่อให้เกิดสิ ทธิ หรื อการสละสิ ทธิ ในการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ ง
สิ นทรั พ ย์ หรื อการได้มาหรื อโอนไปซึ่ งสิ ทธิ ในการครอบครองสิ นทรั พย์ในระยะยาว หรื อการ
ลงทุนหรื อยกเลิกการลงทุน
“ส่ วนได้เสี ย” หมายความว่า การได้รับประโยชน์หรื อเสี ยประโยชน์ท้ งั ทางตรง
หรื อทางอ้อมจากการตกลงเข้าทารายการของบริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อย
“ที่ปรึ กษาทางการเงิน” หมายความว่า ที่ ปรึ กษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงาน
“งบการเงิน” หมายความว่า งบการเงินหรื องบการเงินรวม (ถ้ามี) ฉบับล่าสุ ดของ
บริ ษทั จดทะเบี ยน หรื อของบริ ษทั ที่ บริ ษทั จดทะเบี ยนมีการตกลงเข้าทารายการที่ ผ่านการตรวจสอบ
หรื อสอบทานจากผูส้ อบบัญชี แล้วแต่กรณี
“ราคาตลาด” หมายความว่า ราคาปิ ดของหลักทรัพย์ที่มีการซื้ อขายกัน หรื อราคาปิ ด
ของหลักทรัพย์ในวันที่มีการซื้ อขายกันครั้งสุ ดท้ายในตลาดหลักทรัพย์
“ผูม้ ีอานาจควบคุม” หมายความว่า ผูม้ ีอานาจควบคุมตามประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
“บุคคลที่ เกี่ ยวโยงกัน” หมายความว่า บุคคลที่ เกี่ ยวโยงกันตามข้อกาหนดของ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ว่าด้วยการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิ บตั ิ การของบริ ษทั จดทะเบี ยนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 4

ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบี ยนหรื อบริ ษทั ย่อยมีการตกลงเข้าทารายการให้

บริ ษทั จดทะเบี ย นจัด ทารายงานและเปิ ดเผยการตกลงเข้าทารายการตามระดับความส าคัญ ของ
รายการต่อตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้
(1) รายการประเภทที่ 1 คือ รายการตามที่กาหนดตามข้อ 13
(2) รายการประเภทที่ 2 คือ รายการตามที่กาหนดตามข้อ 16
(3) รายการประเภทที่ 3 คือ รายการตามที่กาหนดตามข้อ 18
(4) รายการประเภทที่ 4 คือ รายการตามที่กาหนดตามข้อ 20
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ประเภทของ
รายการ

ข้อ 5

ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อยมีการตกลงเข้าทารายการตาม

ข้อ 4 บริ ษทั จดทะเบี ยนต้องถือปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
ที่ เกี่ ยวข้องทุกประการด้วย

การปฏิบัติตาม
กฎหมายและ
ข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์

*ข้อ 6 (*ยกเลิกความในข้ อ 6 โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อ ง
การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิ บัติการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 เป็ นต้ นไป)

หมวด 2
การคานวณมูลค่ าของรายการ
ข้อ 7

ให้บริ ษ ทั จดทะเบี ยนพิ จารณามู ลค่ าของรายการโดยใช้มูลค่ าสู งสุ ด ที่

คานวณได้จากหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่ งดังต่อไปนี้

การพิจารณามูลค่ า
ของรายการ

(1) มูลค่าของสิ นทรัพย์ที่ได้มาหรื อจาหน่ ายไป เปรี ยบเที ยบกับมูลค่า
ของสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนหรื อของบริ ษทั จดทะเบียนและบริ ษทั ย่อยรวมกัน แล้วแต่กรณี
(2) กาไรสุ ทธิ จากการดาเนินงานปกติหลังหักภาษีเท่าที่เกิดจากสิ นทรัพย์
ที่ได้มาหรื อจาหน่ายไป เปรี ยบเทียบกับกาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั จดทะเบียนหรื อของบริ ษทั จดทะเบียน
และบริ ษทั ย่อยรวมกัน แล้วแต่กรณี
(3) มูลค่ ารวมของสิ่ งตอบแทนที่ ช าระให้หรื อได้รับ เปรี ยบเที ยบกับ
มูลค่าของสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั จดทะเบี ยนหรื อของบริ ษทั จดทะเบี ยนและบริ ษทั ย่อยรวมกัน
แล้วแต่กรณี
(4) มูลค่าของหลักทรัพย์ที่บริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อยออกให้เพื่อ
เป็ นสิ่ งตอบแทนการได้สินทรัพย์มา เปรี ยบเที ยบกับมูลค่าของหลักทรัพย์ที่บริ ษทั จดทะเบี ยนหรื อ
บริ ษทั ย่อยได้ออกจาหน่ายแล้ว
ข้อ 8

การประเมิ น มู ลค่ าของสิ น ทรั พ ย์ที่ บริ ษ ัทจดทะเบี ยนหรื อบริ ษ ัท ย่อ ย

ได้มาหรื อจาหน่ายไปตามข้อ 7 ให้บริ ษทั จดทะเบียนใช้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
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การประเมิน
มูลค่ าของ
รายการ

(1) ในกรณี สินทรัพย์ที่ได้มาหรื อจาหน่ายไปเป็ นหลักทรัพย์ ให้ประเมิน
มูลค่าของหลักทรัพย์ตามมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์
นั้น ทั้งนี้ ตามสัดส่ วนที่บริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อยได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งหลักทรัพย์น้ นั
(2) ในกรณี สินทรัพย์ที่ได้มาหรื อจาหน่ายไปเป็ นสิ นทรัพย์อื่นนอกจาก
หลักทรัพย์ ให้ประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์น้ นั ตามมูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน
ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบี ยนหรื อบริ ษทั ย่อยเป็ นผูจ้ าหน่ ายสิ นทรัพย์ ให้
ประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์ที่จาหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั หากมูลค่าตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์น้ นั สู งกว่ามูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน
(3) ในกรณี สิ่ งตอบแทนเป็ นหลักทรั พ ย์จดทะเบี ยน ให้ใช้มูลค่ าตาม
ราคาตลาดของหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้น หรื อใช้มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ตาม
สัดส่ วนที่บริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อยเข้าซื้ อหรื อจาหน่ายไปซึ่ งหลักทรัพย์น้ นั แล้วแต่จานวน
ใดจะสู งกว่า
ข้อ 9

ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบี ยนหรื อบริ ษทั ย่อยจาหน่ ายไปซึ่ งเงิ นลงทุนใน การประเมินมูลค่ า

บริ ษทั อื่น ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั อื่นนั้นสิ้ นสภาพในการเป็ นบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษ ทั ร่ วมของบริ ษทั ของรายการกรณี

จาหน่ ายไปซึ่งเงิน

จดทะเบียนหรื อของบริ ษทั ย่อยนั้น ให้บริ ษทั จดทะเบียนประเมินมูลค่าของรายการดังกล่าวโดยรวม ลงทุนในบริษัทอื่น
คานวณมูลค่าเงินให้กยู้ ืม มูลค่าภาระค้ าประกันหรื อภาระอื่น ๆ ที่ บริ ษทั ดังกล่าวยังคงค้างต่อบริ ษทั
จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อยด้วย
ข้อ 10 การประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์ตามข้อ 8 และข้อ 9 เพื่อเปรี ยบเทียบมูลค่า วิธีการประเมิน
ของรายการ ให้บริ ษทั จดทะเบี ยนใช้ตวั เลขตามงบการเงิ น โดยปรับปรุ งตัวเลขด้วยรายการที่ เกิด ขึ้ น

มูลค่ าของสิ นทรัพย์

หลังวันที่ระบุในงบการเงินจนถึงวันที่ตกลงเข้าทารายการนั้น
ข้อ 11 ตลาดหลักทรัพ ย์อาจเปลี่ยนแปลงมูลค่ารายการโดยตลาดหลักทรัพ ย์
อาจนับหรื อไม่นบั มูลค่าของรายการบางรายการตามงบการเงินเป็ นมูลค่าที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบได้
ในกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
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การเปลีย่ นแปลง
มูลค่ ารายการ

(1) บริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนมีจานวน
เป็ นนัยสาคัญ
(2) งบการเงินที่ใช้พิจารณามูลค่าของรายการมิได้แสดงมูลค่าที่แท้จริ ง
ของธุรกิจของบริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อยเนื่องจากลักษณะพิเศษของธุรกิจนั้น
(3) ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั จดทะเบี ยนหรื อบริ ษทั ย่อยไม่แสดงความเห็น
หรื อแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงิน
ข้อ 12 ตลาดหลักทรัพย์อาจพิ จารณานับรวมรายการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ ง

การนับรวมรายการ

สิ น ทรัพ ย์ห ลายรายการเป็ น รายการเดีย วกัน เพื ่อเปรี ย บเทีย บมูลค่า ของรายการตามข้อ 4 หาก
ปรากฏว่ารายการดังกล่าวทาขึ้ นโดยมีเจตนาแยกเป็ นหลายรายการเพื่อเลี่ยงการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ใดๆ
ตามประกาศนี้
การพิจารณานับรวมรายการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ตามวรรคหนึ่ งให้
รวมถึงรายการดังต่อไปนี้
(1) รายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทารายการ
ทั้งนี้ ยกเว้นเป็ นรายการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว
(2) รายการที่ เกี่ ยวข้องกันกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิ จการ
หรื อการรวมกิจการ หรื อเป็ นผลที่ตามมาของการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการหรื อการรวม
กิจการ
หมวด 3
วิธีการดาเนินการเมื่อมีรายการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์

ส่ วนที่ 1
รายการประเภทที่ 1
ข้อ 13 รายการประเภทที่ 1 คือ การตกลงเข้าทารายการระหว่างบริ ษทั จดทะเบียน
หรื อบริ ษทั ย่อยกับบุคคลที่มิใช่บริ ษทั จดทะเบี ยน ซึ่ งเมื่อคานวณตามเกณฑ์ที่กาหนดตามข้อ 7 แล้ว
รายการดังกล่าวมี มูลค่ าเท่ ากับร้อยละ 50 หรื อสู งกว่า แต่ต่ ากว่าร้อยละ 100 หรื อการตกลงเข้าทา
รายการระหว่างบริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อยกับบริ ษทั จดทะเบียนอื่นหรื อบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
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รายการประเภทที่ 1

จดทะเบียนอื่น ซึ่ งเมื่อคานวณตามเกณฑ์ที่กาหนดตามข้อ 7 แล้ว รายการดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับร้อย
ละ 50 หรื อสู งกว่า
เมื่ อมีการตกลงเข้าทารายการตามวรรคหนึ่ ง ให้บริ ษทั จดทะเบี ยนจัดทารายงาน
และเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ทนั ทีโดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศ
และจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิในการตกลงเข้าทารายการตามหลักเกณฑ์ตามหมวด 5
โดยไม่ชกั ช้า
ข้อ 14 ในกรณี ที่การเปรี ยบเทียบตามเกณฑ์ขอ้ 7 (1) (3) และ (4) มีมูลค่าต่ากว่า
ร้อยละ 50 ตลาดหลักทรัพย์อาจยกเว้นการเปรี ยบเทียบตามเกณฑ์ขอ้ 7 (2) ก็ได้ หากบริ ษทั จดทะเบียน
สามารถพิสูจน์ได้ว่าการเปรี ยบเที ยบถูกกระทบด้วยปั จจัยพิ เศษซึ่ งหากไม่มีปัจจัยดังกล่าวแล้วการ

การยกเว้นการ
เปรียบเทียบตาม
เกณฑ์ ข้อ 7 (2)

เปรี ยบเทียบตามเกณฑ์ขอ้ 7 (2) จะมีมูลค่าต่ากว่าร้อยละ 50
ข้อ 15 ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อยมีการตกลงเข้าทารายการตาม
ข้อ 13 และรายการดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรื อสู งกว่า แต่ต่ากว่าร้อยละ 75 บริ ษทั จดทะเบียน
อาจขออนุมตั ิการตกลงเข้าทารายการจากผูถ้ ือหุน้ เป็ นหนังสื อแทนการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ ก็ได้ โดย

การขออนุมัติการ
ตกลงเข้ าทารายการ
เป็ นหนังสื อ

ต้องมีคะแนนเสี ยงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
โดยไม่นบั ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ที่มีส่วนได้เสี ย ทั้งนี้ ให้ระบุชื่อและจานวนหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่มีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนนไว้ในหนังสื อขออนุมตั ิการตกลงเข้าทารายการด้วย
ส่ วนที่ 2
รายการประเภทที่ 2
ข้อ 16 รายการประเภทที่ 2 คือ การตกลงเข้าทารายการระหว่างบริ ษทั จดทะเบียน
หรื อบริ ษทั ย่อยกับบริ ษทั จดทะเบียนอื่นหรื อบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั จดทะเบียนอื่น หรื อบุคคลที่มิใช่
บริ ษทั จดทะเบี ยน ซึ่ งเมื่อคานวณตามเกณฑ์ที่กาหนดตามข้อ 7 แล้ว รายการดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับ
ร้อยละ 15 หรื อสู งกว่า แต่ต่ากว่าร้อยละ 50
เมื่ อมีการตกลงเข้าทารายการตามวรรคหนึ่ ง ให้บริ ษทั จดทะเบี ยนจัดทารายงาน
และเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ทนั ทีโดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศ
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รายการประเภทที่ 2

ข้อ 17 บริ ษทั จดทะเบี ยนต้องจัดส่ งหนังสื อแจ้งผูถ้ ื อหุ ้นภายใน 21 วันนับแต่
วันที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยหนังสื อแจ้งผูถ้ ือหุ ้นต้องมีสารสนเทศอย่างน้อยตาม

การส่ งหนังสื อ
แจ้ งผู้ถือหุ้น

บัญชี (2) 1, 2, 3, 5 (3), 7 และ 8 ท้ายประกาศ
ส่ วนที่ 3
รายการประเภทที่ 3
ข้อ 18 รายการประเภทที่ 3 คือ การที่บริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อยได้มาซึ่ ง

รายการประเภทที่ 3

สิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนอื่นหรื อบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั จดทะเบียนอื่น หรื อบุคคลที่มิใช่บริ ษทั
จดทะเบียน ซึ่ งเมื่อคานวณตามเกณฑ์ที่กาหนดตามข้อ 7 แล้ว รายการดังกล่าวมีมูลค่าต่ากว่าร้อยละ
15 และมีการออกหลักทรัพย์เพื่อเป็ นการตอบแทนการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์น้ นั โดยบริ ษทั จดทะเบียน
จะยื่นขอให้รับหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
ข้อ 19 เมื่อบริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อยมีการตกลงเข้าทารายการประเภท
ที่ 3 ให้บริ ษทั จดทะเบี ยนจัดทารายงานและเปิ ดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ทนั ที โดยมี
สารสนเทศอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการและคู่กรณี ที่เกี่ยวข้อง
(2) จานวนเงิ น และรายละเอี ย ดของหลัก ทรั พ ย์ที่ อ อกเพื่ อ เป็ นการ
ตอบแทนการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์
(3) รายละเอียดของสิ นทรัพย์ที่ได้มา
(4) ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
(ก) มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน โดยอธิ บายถึงราคาที่เป็ นธรรมและ
ความสมเหตุสมผลของมูลค่าสิ นทรัพย์หรื อสิ่ งตอบแทนดังกล่าว รวมทั้งเงื่อนไขการชาระเงิน (ถ้ามี)
หรื อ
(ข) มูลค่าของสิ นทรัพย์ที่ได้มา
(5) คาบอกกล่าวว่ารายงานที่ เปิ ดเผยต่ อตลาดหลักทรั พย์น้ นั จัดทาขึ้ น
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่ อแสดงสารสนเทศเท่ านั้น ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์ในการเชิ ญชวนหรื อเป็ นคา
เสนอเพื่อให้มีการได้มาหรื อจองซื้ อหลักทรัพย์
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สารสนเทศที่ต้อง
เปิ ดเผยต่ อตลาด
หลักทรัพย์

(6) คาบอกกล่าวว่าบริ ษทั จะยื่นขอให้รับหลักทรัพย์ที่บริ ษทั จดทะเบี ยน
ออกให้เพื่อเป็ นการตอบแทนการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน
ต่อไป
ส่ วนที่ 4
รายการประเภทที่ 4
*ข้อ 20 รายการประเภทที่ 4 หรื อการเข้าจดทะเบี ยนกับ ตลาดหลักทรั พย์โดย
อ้อม คือ การที่บริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อยได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ที่มิใช่บริ ษทั จดทะเบี ยน
และมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เมื่อคานวณตามเกณฑ์ที่กาหนดตามข้อ 7 แล้ว มีมูลค่ าเท่ากับ
ร้อยละ 100 หรื อสู งกว่า
(2) การได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์เป็ นผลให้มีการโอนอานาจการควบคุม
จากผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั จดทะเบียนไปยังผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ที่มิใช่บริ ษทั จดทะเบียน
หรื อไปยังเจ้าของเดิมของสิ นทรัพย์น้ นั
(3) การได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์เป็ นผลมาจากการรวมกิ จการเข้าด้วยกัน
และมีผลให้ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบี ยนถือหุ ้นต่ ากว่าร้อยละ 50 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั ที่
เป็ นผลจากการรวมเข้าด้วยกัน หรื อเป็ นผลให้มีการโอนอานาจการควบคุมจากผูม้ ีอานาจควบคุ ม
ของบริ ษทั จดทะเบี ย นไปยังผูม้ ี อานาจควบคุ มของบริ ษ ทั ที่ มิใช่ บริ ษ ทั จดทะเบี ย น

รายการประเภทที่ 4

เมื่อมีการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ตามวรรคหนึ่ ง ให้บริ ษทั จดทะเบียนจัดทารายงานและ
เปิ ดเผยการได้ม าซึ่ งสิ น ทรั พ ย์ต่ อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ท นั ที โดยมี ส ารสนเทศอย่า งน้อ ยตามบัญ ชี
(1) ท้ายประกาศ
(*ความในข้ อ 20 เดิ มถูกยกเลิ กและใช้ ความใหม่ นี ้แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิ บัติการของบริ ษัทจดทะเบีย นในการได้ มาหรื อ
จาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 3 ธันวาคม 2555
เป็ นต้ นไป)

ข้อ 21 ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณานับรวมรายการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง
12 เดือน ก่อนวันที่ บริ ษทั จดทะเบี ยนหรื อบริ ษทั ย่อยมีการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์เป็ นรายการเดี ยวกัน
เพื่อเปรี ยบเที ยบมูลค่าของรายการได้
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การนับรวมรายการ

*ข้อ 21/1 ตลาดหลักทรั พ ย์อาจพิ จารณาการโอนอานาจควบคุ มจากผูม้ ี อานาจ
ควบคุมของบริ ษทั จดทะเบียนไปยังผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ที่มิใช่บริ ษทั จดทะเบียนหรื อไปยัง
เจ้าของเดิมของสิ นทรัพย์น้ นั ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1)

การโอนอานาจควบคุมที่เกิดขึ้นในระหว่าง 12 เดือน

(2)

การโอนอานาจควบคุมในลักษณะที่ มีเจตนาเพื่อหลีกเลี่ยงการ

ปฏิบตั ิหน้าที่ใดๆ ตามส่ วนนี้
(*ความในข้ อ 21/1 เดิ มถูกยกเลิ กและใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิ บัติการของบริ ษัทจดทะเบีย นในการได้ มาหรื อ
จาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 3 ธันวาคม 2555
เป็ นต้ นไป)

*ข้อ 21/2 ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อยมีการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ที่ไม่
เข้าลักษณะเป็ นรายการประเภทที่ 4 หรื อการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมตามส่ วน
นี้ แต่ ป รากฏข้อ เท็ จ จริ ง ที่ เป็ นเหตุ อ ัน ควรสงสั ย ว่ า ความมุ่ ง หมายหรื อเนื้ อ หาสาระที่ แ ท้จ ริ ง

การพิจารณา
Substance
ของรายการ

(Substance) ของการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์น้ นั เข้าลักษณะเพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตามประกาศ
นี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาว่าการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นรายการประเภท
ที่ 4 หรื อการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมได้
ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ ง ตลาดหลักทรัพย์อาจเรี ยกให้บริ ษทั จดทะเบียนมา
ชี้ แจงและส่ งเอกสารหรื อ หลักฐานเพิ่ มเติ มได้ต ามที่ เห็ นสมควรภายในเวลาที่ กาหนด โดยการ
พิ จ ารณาดัง กล่า วจะแล้ว เสร็ จภายใน 30 วันนับแต่ วนั ที่ ตลาดหลักทรัพ ย์ได้รับเอกสารที่ ถูกต้อง
ครบถ้วนจากบริ ษทั จดทะเบียนแล้ว
การนับเวลาตามวรรคสอง มิให้นบั เวลาตั้งแต่วนั ที่ บริ ษทั จดทะเบี ยนได้ขอแก้ไข
เพิ่ มเติ มข้อ มู ลหรื อ เอกสารหรื อ วัน ที่ ต ลาดหลักทรั พ ย์ไ ด้สั่งการตามวรรคสองจนถึ งวัน ที่ ต ลาด
หลักทรัพย์ได้รับข้อมูลหรื อเอกสารโดยถูกต้องครบถ้วน
(*เพิ่ มความในข้ อ 21/2 โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิ บัติการของบริ ษัท จดทะเบีย นในการได้ มาหรื อ จาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ (ฉบับ ที่ 6)
พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 เมษายน 2561 เป็ นต้ นไป)

ข้อ 22 ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อยมีการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ตาม
ข้อ 20ให้บริ ษทั จดทะเบียนดาเนินการดังต่อไปนี้
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การดาเนินการของ
บริษัทเมื่อมีการเข้า
จดทะเบียนโดยอ้อม

(1) ขออนุ มตั ิ การเข้าท ารายการต่ อตลาดหลักทรั พ ย์ โดยยื่นคาขอให้
พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่กบั ตลาดหลักทรัพย์ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับ
หุน้ สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยไม่ชกั ช้า
(2) ดาเนิ นการจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อขออนุ มตั ิ ในการตกลง
เข้าทารายการตามหลักเกณฑ์ตามหมวด 5 โดยไม่ชกั ช้า
(3) ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบี ยนจะดาเนิ นการจัดประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นก่ อน
ทราบผลการพิจารณาคาขอให้รับหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์ บริ ษทั จดทะเบียนจะต้องระบุใน
หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ โดยชัดแจ้งว่าบริ ษทั จดทะเบี ยนอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของตลาด
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ ให้ส่งหนังสื อดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบก่อนจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้ ต่อไป
*ข้อ 23 ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาคาขออนุมตั ิการเข้าทารายการเสมือนหนึ่ ง
การพิจารณาคาขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) บริ ษทั จดทะเบียนหลังจากที่มีการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ตามข้อ 20
แล้วต้องมีคุณสมบัติตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วย การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน ยกเว้น
คุณสมบัติในเรื่ องการกระจายการถือหุน้ บริ ษทั จดทะเบียนดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติเรื่ องการกระจาย
การถื อ หุ ้นตามข้อ กาหนดของตลาดหลักทรั พ ย์ว่า ด้วย การดารงสถานะเป็ นบริ ษ ทั จดทะเบี ย น
ในตลาดหลักทรั พย์
**(2) สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ที่มิใช่บริ ษทั จดทะเบียนต้องมีการดาเนินงาน
ภายใต้การจัดการของกรรมการและผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่ อง และมีระยะเวลา
การดาเนินงานต่อเนื่องก่อนยื่นคาขอ ตามข้อบังคับว่าด้วยการรับหุน้ สามัญหรื อหุ น้ บุริมสิ ทธิ เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน หรื อข้อบังคับว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
ตามแต่กรณี
ตลาดหลักทรัพย์อาจเรี ยกให้บริ ษทั จดทะเบียนส่ งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการ
พิจารณาภายในระยะเวลาที่ กาหนด พร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนี ยมและลงนามในข้อตกลงการเข้า
จดทะเบียนใหม่กบั ตลาดหลักทรัพย์ดว้ ย
ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาคาขอให้รับหลักทรัพย์ให้แล้วเสร็ จภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากบริ ษทั จดทะเบียนแล้ว
(*ความในข้ อ 23 เดิ มถูกยกเลิ กและใช้ ความใหม่ นี ้แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิ บัติการของบริ ษัทจดทะเบีย นในการได้ มาหรื อ
จาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 3 ธันวาคม 2555
เป็ นต้ นไป)
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การพิจารณาคาขอ
ให้ รับหลักทรัพย์

(**ความในวรรคหนึ่งของ (2) ของข้ อ 23 เดิมถูกยกเลิกและใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติการของบริ ษัทจดทะเบี ยน
ในการได้ มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่
วันที่ 18 มีนาคม 2556 เป็ นต้ นไป)

ข้อ 24 ในกรณี ที่ รายการประเภทที่ 4 เข้าหลักเกณฑ์ด ังต่ อไปนี้ ทุกข้อ ตลาด
หลักทรัพย์อาจไม่ถือว่าเป็ นกรณี ที่จะต้องยื่นคาขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ ได้แก่
*(1) -

ข้ อยกเว้ นการยื่น
คาขอให้ รับหลัก
ทรัพย์ ใหม่

(*ยกเลิกความใน (1) ข้ อ 24 เดิม โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิ บัติการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ (ฉบับ ที่ 3)
พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 3 ธันวาคม 2555 เป็ นต้ นไป)

(2) ธุ รกิ จที่ ได้มามีลกั ษณะของธุ รกิ จที่ คล้ายคลึ งหรื อเสริ มกันและกัน
กับธุรกิจของบริ ษทั จดทะเบียน
(3) บริ ษทั จดทะเบี ยนไม่มีนโยบายจะเปลี่ ยนแปลงที่ ส าคัญในธุ รกิ จหลัก
ของบริ ษทั
(4) กลุ่มบริ ษทั จดทะเบียนอันเป็ นผลจากการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
(5) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญในคณะกรรมการของบริ ษทั
จดทะเบียนและในอานาจการควบคุมบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุน้ ที่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั จดทะเบียน
ข้อ 25 ให้บริ ษทั จดทะเบียนที่เข้าข้อยกเว้นตามข้อ 24 จัดทารายงานและเปิ ดเผย
การได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ทนั ที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศ
และดาเนินการจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อขออนุมตั ิการตกลงเข้าทารายการตามหลักเกณฑ์ตาม
หมวด 5 โดยไม่ชกั ช้า
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การดาเนินการของ
บริษัทที่เข้ าข้ อยกเว้ น

หมวด 4

หลักเกณฑ์ และวิธีดาเนินการเมื่อบริษทั จดทะเบียน
มีสินทรัพย์ ท้ งั หมดหรื อเกือบทั้งหมดในรู ปของเงินสด
ข้อ 26 *ในกรณี ที่บ ริ ษ ทั จดทะเบี ย นและ/หรื อบริ ษ ทั ย่อยจาหน่ า ยสิ นทรั พ ย์
ที่ใช้ในการประกอบธุ รกิ จตามปกติของตนไปทั้งหมดหรื อเกื อบทั้งหมดเป็ นผลให้บริ ษทั จดทะเบี ย น
และ/หรื อบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ท้ งั หมดหรื อเกื อบทั้งหมดในรู ปของเงิ นสดหรื อหลักทรัพย์ระยะ

กรณีที่ตลาดหลักทรั พย์
พิจารณาว่ าบริษัทไม่
เหมาะสมเป็ นบริษัท
จดทะเบียนต่ อไป

สั้ น ตลาดหลักทรัพ ย์ถือ ว่า บริ ษ ทั จดทะเบี ย นนั้น ไม่เหมาะสมเป็ นบริ ษ ทั จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ต่อไป
เมื่อเกิ ดกรณี ตามวรรคหนึ่ งให้บริ ษทั จดทะเบี ยนดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์ตาม
หมวด 3 ส่ วนที่ 1 และจัดส่ งรายงานแสดงฐานะการเงิ นหลังจากที่ มีการจาหน่ ายสิ นทรัพย์ท้ งั หมด
หรื อเกื อบทั้งหมดแล้วของบริ ษทั จดทะเบี ยนและ/หรื อบริ ษทั ย่อยซึ่ งผ่านการสอบทานจากผูส้ อบ
บัญชี แล้วต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่มีการจาหน่ายสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ ในกรณี ที่
มีความจาเป็ นตลาดหลักทรัพย์อาจขยายระยะเวลาดังกล่าวได้
ในระหว่างระยะเวลาที่กาหนดในวรรคสอง ตลาดหลักทรัพย์อาจสั่งห้ามซื้ อหรื อ
ขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็ นการชัว่ คราวจนกว่าบริ ษทั จดทะเบี ยน
จะรายงานสารสนเทศตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดโดยครบถ้วนชัดเจน
(*ความในวรรค 1 ของข้ อ 26 เดิมถูกยกเลิกและใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิ บัติการของบริ ษัทจดทะเบีย นในการได้ มา
หรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ น ทรั พ ย์ (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2555 ลงวัน ที่ 6 พฤศจิ กายน 2555 ซึ่ งมีผลบังคั บ ใช้ ตั้งแต่ วัน ที่
3 ธันวาคม 2555 เป็ นต้ นไป)

*ข้อ 27

ให้บริ ษทั จดทะเบียนตามข้อ 26 ดาเนิ นการให้มีคุณสมบัติที่จะจดทะเบียน

กับตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาและตามแนวทางปฏิบตั ิที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
เมื่อบริ ษทั จดทะเบียนมีคุณสมบัติที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แล้ว ให้บริ ษทั
จดทะเบี ยนยื่นคาขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่กบั ตลาดหลักทรัพย์ตามข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ ้นสามัญหรื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน ทั้งนี้ ในเรื่ องการ
กระจายการถือหุน้ รายย่อย ให้บริ ษทั จดทะเบียนต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การดารงสถานะเป็ น
บริ ษทั จดทะเบียน
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การดาเนินการให้ มี
คุณสมบัติที่จะจด
ทะเบียนในตลาด
หลักทรั พย์

(*ความในข้ อ 27 เดิ ม ถู กยกเลิ กและใช้ ความใหม่ นี ้แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิ บัติการของบริ ษัทจดทะเบีย นในการได้ มาหรื อ
จาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
เป็ นต้ นไป)

*ข้อ 28 -

บทยกเลิก

(*ยกเลิกความในข้ อ 28 โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิ บัติการของบริ ษัทจดทะเบีย นในการได้ มาหรื อ จาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็ นต้ นไป)

ข้อ 29 ให้นาความตามข้อ 23 ข้อ 24 และข้อ 25 มาใช้บงั คับกับการพิจารณา
คาขอให้รับหลักทรัพย์ตามหมวดนี้โดยอนุโลม

การพิจารณาคา
ขอให้ รับหลักทรัพย์

หมวด 5
การขออนุมตั ทิ ี่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 30 ในกรณี ที่บ ริ ษทั จดทะเบี ยนหรื อบริ ษทั ย่อยมี การตกลงเข้าทารายการ
ที่ ตอ้ งขออนุ มตั ิ ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ให้บริ ษทั จดทะเบี ยนดาเนิ นการให้มีที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
แสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ในเรื่ องดังต่อไปนี้ ต่อคณะกรรมการ
และส่ งความเห็นดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ น้ ทราบด้วย
(1) ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการต่อบริ ษทั จดทะเบียน
(2) ความเป็ นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการ
(3) ผูถ้ ือหุ ้นควรลงมติ เห็ นด้วยหรื อไม่เห็นด้วยกับรายการ พร้อมระบุ
เหตุผลประกอบ
(4) ความเห็น ของที ่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น เกี ่ ย วกับ ความเพีย งพอของ
เงิ น ทุน หมุ นเวียนของบริ ษ ัทจดทะเบี ยน ในกรณี ที่ บริ ษ ทั จดทะเบี ยนหรื อบริ ษ ทั ย่อยตกลงเข้าท า
รายการตามรายการประเภทที่ 4
ทั้งนี้ ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระต้องจัดทาเป็ นหนังสื อแยกต่างหาก
จากสารสนเทศอื่นที่บริ ษทั จดทะเบียนจัดทาขึ้น โดยระบุเหตุผล ข้อสมมุติฐานที่สาคัญ และปัจจัยที่
นามาประกอบการพิจารณาในการแสดงความเห็นนั้น
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การจัดทาความ
เห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ

ข้อ 31 ให้บริ ษทั จดทะเบียนดาเนินการจัดส่ งหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ แก่ผถู ้ ือ
หุ ้นเป็ นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุ มผูถ้ ือหุ ้น โดยหนังสื อนัดประชุ ม ผูถ้ ือหุ ้น
ต้องมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) ท้ายประกาศ ทั้งนี้ ให้บริ ษทั จดทะเบี ยนดาเนิ นการจัดส่ ง

การส่ งหนังสื อ
นัดประชุ มแก่
ผู้ถือหุ้น

หนังสื อนัดประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นแก่ ตลาดหลักทรั พ ย์เพื่ อพิ จารณาความเพี ยงพอของสารสนเทศ ตาม
หลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่ งดังต่อไปนี้
(1) จัดส่ งหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ แก่ตลาดหลักทรัพย์ก่อนส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้
อย่างน้อย 5 วันทาการ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์อาจกาหนดให้บริ ษทั จดทะเบี ยนเปิ ดเผยสารสนเทศ
เพิ่มเติมได้ตามความจาเป็ นและสมควร
บริ ษทั จดทะเบียนจัดส่ งหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้เมื่อพ้น
กาหนดเวลา 5 วันทาการ นับ จากวันที่ ต ลาดหลักทรั พ ย์ได้รับส าเนาหนังสื อนัด ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น
ครบถ้วนแล้ว และตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้แจ้งให้บริ ษทั จดทะเบียนเปิ ดเผยสารสนเทศเพิ่มเติม หรื อ
(2) จัดส่ งหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ แก่ตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับส่ งให้
ผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาความเพียงพอของสารสนเทศภายใน 5 วันทาการนับจาก
วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับสาเนาหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ ครบถ้วนแล้วและอาจดาเนิ นการใด ๆ
รวมถึงกาหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนเปิ ดเผยสารสนเทศเพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับสารสนเทศเพิ่มเติมตาม
ความจาเป็ นและสมควร
ให้บริ ษทั จดทะเบียนเปิ ดเผยหลักเกณฑ์การจัดส่ งหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ ตาม
วรรคหนึ่ งต่อตลาดหลักทรัพย์ในคราวเดียวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศเมื่อคณะกรรมการของบริ ษทั
จดทะเบียนมีมติกาหนดวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จดทะเบียน
ข้อ 32 บริ ษทั จดทะเบี ยนต้อ งจัด ส่ งส าเนาหนังสื อนัด ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นแก่ ต ลาด
หลักทรัพย์จานวน 2 ชุด และแก่สานักงานจานวน 1 ชุดในคราวเดียวกับส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 33 ตลาดหลักทรัพย์อาจกาหนดให้บริ ษ ทั จดทะเบี ยนจัดให้มีบุคคลซึ่ งทา
หน้าที่กากับดูแลการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้บริ ษทั จดทะเบียนมีการดาเนิ นการที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
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การส่ งหนังสื อ
นัดประชุ มแก่
ตลาดหลักทรัพย์
การกาหนดให้ บริษัท
จดทะเบียนจัดให้ มี
บุคคลซึ่งทาหน้ าที่
กากับดูแลการประชุ ม
ผู้ถือหุ้นให้ ดาเนินการ
ถูกต้ องตามกฎหมาย

บุคคลตามวรรคหนึ่งหมายถึงบุคคลดังต่อไปนี้
(1) ผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(2) ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ หรื อ
(3) บุ ค คลตามที่ ต ลาดหลักทรั พ ย์กาหนดโดยอ้างอิ งรายชื่ อ บุ ค คลที่
ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ข้อ 34 ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบี ยนมี การตกลงเข้าทารายการที่ ตอ้ งขออนุ ม ตั ิ ที่
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ให้บริ ษทั จดทะเบี ยนดาเนิ นการจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อขออนุ มตั ิ ในการ

มติที่ประชุ ม
ผู้ถือหุ้น

ตกลงเข้าทารายการโดยไม่ชกั ช้าและต้องมีคะแนนเสี ยงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ที่มีส่วนได้เสี ย
ทั้งนี้ ให้ระบุชื่อและจานวนหุ น้ ของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนไว้ในหนังสื อนัดประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ด้วย
หมวด 6
บทกาหนดโทษ
ข้อ 35 ในกรณี ที่ บ ริ ษ ัท จดทะเบี ย นฝ่ าฝื นหรื อ ละเลยไม่ จัด ท ารายงานหรื อ
เปิ ดเผยรายการตามที่ ตลาดหลักทรัพย์กาหนด หรื อในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบี ยนมีการตกลงเข้าทา
รายการที่ตอ้ งยื่นคาขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่โดยได้มีการตกลงเข้าทารายการก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์
พิ จารณาคาขอให้รับหลักทรั พย์ของบริ ษทั จดทะเบี ยนแล้วเสร็ จ ตลาดหลักทรั พย์อาจดาเนิ นการ
ดังต่อไปนี้
(1) สั่ งห้ า มซื้ อ หรื อ ขายหลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท จดทะเบี ย นในตลาด
หลัก ทรั พ ย์ต ลาดหลักทรั พ ย์อาจสั่งห้ามซื้ อหรื อขายหลักทรั พ ย์ข องบริ ษ ทั จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์เป็ นการชัว่ คราวจนกว่าบริ ษทั จดทะเบี ยนจะรายงานสารสนเทศตามที่ ตลาดหลักทรัพย์
กาหนดโดยครบถ้วนชัดเจน
(2) ไม่รับหลักทรัพย์ที่บริ ษทั จดทะเบียนออกให้บริ ษทั อื่นที่มิใช่บริ ษทั
จดทะเบี ยนหรื อออกให้แก่บริ ษทั จดทะเบี ยนเนื่ องจากการที่ บริ ษทั จดทะเบี ยนมีการตกลงเข้า ทา
รายการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(3) เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน
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บทกาหนดโทษ

หมวด 7
บทเฉพาะกาล
*ข้อ 36 (*ยกเลิ กความในข้ อ 36 โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิ บัติการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 เป็ นต้ นไป)

ข้อ 37 ให้ขอ้ กาหนดของตลาดหลักทรั พย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และการ
เปิ ดเผยเกี่ ยวกับการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบี ยน และข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่มีผลใช้บงั คับก่อนวันที่ประกาศนี้ ใช้บงั คับ ยังคงใช้บงั คับต่อไปกับบริ ษทั
จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อยสาหรับการตกลงเข้าทารายการที่มีข้ ึนก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ
ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2547
(ลงนาม) วิจิตร สุพินิจ
(นายวิจิตร สุ พินิจ)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียน
โดยเฉพาะสิ นทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่หรื อมีมูลค่าสู ง มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั
จดทะเบี ยน ดังนั้น เพื่อ ให้บ ริ ษ ัท จดทะเบี ยนมีกระบวนการพิจารณาการตกลงเข้าท ารายการในการได้มาหรื อ
จาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่เหมาะสม มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เพียงพอ และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ได้มีส่วน
ร่ ว มในการตัด สิ น ใจทางธุ ร กิ จที่ ส าคัญ จึ ง สมควรก าหนดหลัก เกณฑ์ วิธี ก าร และการเปิ ดเผยข้อ มู ล และการ
ปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ให้บริ ษทั จดทะเบียนได้ถือปฏิบตั ิ
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ข้ อกาหนดที่ใช้
บังคับก่อน
ประกาศนี้

บัญชี (1) สารสนเทศในรายงานที่บริษทั จดทะเบียนเสนอต่ อตลาดหลักทรัพย์
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
2. คู่กรณี ที่เกี่ ยวข้อง ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั จดทะเบี ยน (ยกเว้นคู่กรณี อีกฝ่ ายหนึ่ งเป็ นบุคคลที่ 3 ที่
ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริ ษทั จดทะเบี ยนซึ่ งไม่ประสงค์จะเปิ ดเผยชื่ อและตลาดหลักทรัพย์พิจารณา
แล้วเห็นว่าการระบุคู่กรณี ดงั กล่าวไม่มีความสาคัญกับรายการที่เกิดขึ้น)
3. ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ ให้ระบุถึงประเภทและขนาดของรายการตามข้อ 4 และข้อ 7
ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนใน
การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์
4. รายละเอียดของสิ นทรัพย์ที่ซ้ื อหรื อจาหน่าย พร้อมคาอธิ บายเกี่ยวกับธุรกิจที่จะทาต่อไป
(รายละเอียดของสิ นทรัพย์ที่ซ้ื อหรื อจาหน่ าย หมายถึง ลักษณะและสภาพการใช้งานรวมถึง
ภาระผูกพันในสิ นทรัพย์น้ นั ในกรณี ที่เป็ นหลักทรัพย์ให้มีคาอธิ บายถึงลักษณะโดยทัว่ ไปของกิ จการ
ทุนจดทะเบียน ทุนที่เรี ยกชาระแล้ว คณะกรรมการ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบียน และสัดส่ วน
การถือหุน้ ของบุคคลดังกล่าว)
5. มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน โดยอธิ บายด้วยว่าจะชาระอย่างไร รวมทั้งเงื่อนไขของข้อตกลง
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการจ่ายเงินหรื อการชาระเป็ นงวด ๆ
6. มูลค่าของสิ นทรัพย์ที่ซ้ื อมาหรื อจาหน่ายไป
7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่าสิ่ งตอบแทน
8. ในกรณี ที่จาเป็ นให้แสดงจานวนกาไรสุ ทธิ หลังภาษีและหลังรายการพิเศษที่ เป็ นส่ วนของ
สิ นทรัพย์ที่เข้าซื้ อหรื อจาหน่ายไปสาหรับ 2 ปี การเงินก่อนเกิดรายการ
9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริ ษทั จดทะเบียนจากผลของรายการนั้น
10. กรณี ที่เป็ นการเข้าซื้ อสิ นทรัพย์ ให้ระบุแหล่งเงินทุนที่ ใช้ ถ้าเป็ นการกูย้ ืมจากสถาบันการเงิ น
ให้ระบุเงื่อนไขที่ผลกระทบต่อสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ด้วย เช่น ข้อจากัดการจ่ายเงินปันผล
11. กรณี ที่เป็ นการจาหน่ายสิ นทรัพย์ ให้ระบุแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการขาย
12. กรณี ที่เป็ นการออกหลักทรัพย์เพื่อชาระค่าซื้ อสิ นทรัพย์ ให้ระบุประเภทและรายละเอียดของ
หลักทรัพย์ที่บริ ษทั จดทะเบียนได้ออกไป จานวนและราคาหลักทรัพย์ที่ออกเป็ นการตอบแทน
13. ให้ระบุโดยชัดแจ้งในกรณี ที่การทารายการต้องดาเนิ นการภายใต้เงื่อนไขต้องได้รับความเห็นชอบ
จากตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
14. กรณี ที่กิจการที่บริ ษทั จดทะเบียนไปลงทุนมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบียนถือหุ ้น
ตั้งแต่ ร้อยละ 10 ของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของกิ จการนั้น และธุ รกิ จของกิ จการดังกล่าว
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั จดทะเบียน ให้อธิ บายถึงเหตุผลที่บริ ษทั จดทะเบียนไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ทั้งจานวน
ของกิ จการแทนบุ คคลที่ เกี่ ยวโยงกัน และให้ระบุ มาตรการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตด้วย
15. ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ ยวกับการตกลงเข้าทารายการ
16. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ที่แตกต่างจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริ ษทั ตามข้อ 15
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บัญชี (2) สารสนเทศในหนังสื อที่บริษทั จดทะเบียนส่ งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
1. สารสนเทศตามบัญชี (1)
2. ข้อความกล่าวถึง ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ที่ มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่
ส่ งให้ผูถ้ ือหุน้
3. กรณี ที่มีความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ (เช่น ผูป้ ระเมินราคาสิ นทรัพย์) รายงานของผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ต้องมีสารสนเทศเป็ นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดและระบุคุณสมบัติของผูเ้ ชี่ ยวชาญ การถือหุ น้ และ
ความสัมพันธ์ของผูเ้ ชี่ ยวชาญกับบริ ษทั จดทะเบียนและคู่สัญญา คายินยอมของผูเ้ ชี่ ยวชาญให้เผยแพร่ ความเห็น
และวันที่ให้ความเห็น
4. (1) ยอดรวมของตราสารหนี้ ที่ออกจาหน่ายแล้วและที่ยงั มิได้ออกจาหน่ายตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
ได้มีมติ ไว้และมอบอานาจให้แก่คณะกรรมการของบริ ษทั จดทะเบี ยนเป็ นผูพ้ ิจารณาออกจาหน่ ายตามที่
เห็นสมควร
(2) ยอดรวมของเงินกูท้ ี่มีกาหนดระยะเวลา โดยระบุภาระการนาสิ นทรัพย์วางเป็ นหลักประกัน
(3) ยอดรวมมูลค่าหนี้สินประเภทอื่น รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชี โดยระบุถึงภาระการนาสิ นทรัพย์
เป็ นหลักประกัน
(4) หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
5. (1) ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุ รกิจและแนวโน้มธุ รกิ จของบริ ษทั จดทะเบี ยน บริ ษทั
ย่อย และบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั จดทะเบียน
(2) ตารางสรุ ปงบการเงิ นในระยะ 3 ปี ที่ ผ่านมา และปี ปั จจุบนั จนถึงไตรมาสล่าสุ ด พร้อม
คาอธิ บายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในปี ที่ผา่ นมาและปี ปัจจุบนั จนถึงไตรมาส
ล่าสุ ด ตลอดจนปั จจัยความเสี่ ยงซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อกาไรของบริ ษทั จดทะเบียน
(3) ประมาณการทางการเงินในปี ปั จจุบนั (ถ้ามี) โดยระบุถึงข้อสมมติ ฐานทางการค้าเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรม และสอบทานตัวเลขโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
ว่าประมาณการผลการดาเนินงานได้จดั ทาขึ้นโดยความระมัดระวัง
(4) รายชื่อผูบ้ ริ หารและรายชื่อผูถ้ ือหุน้ 10 รายแรก ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้
(5) ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ (ถ้ามี)
6. ความเห็ นของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ ยวกับความเพี ยงพอของเงิ นทุ นหมุนเวียนในกรณี ที่มี
ไม่เพียงพอให้ระบุแหล่งที่มาของเงินทุนเพื่อการนี้ดว้ ย
7. คดีหรื อข้อเรี ยกร้องที่มีสาระสาคัญซึ่ งอยูร่ ะหว่างดาเนินการ
8. ผลประโยชน์หรื อรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริ ษทั จดทะเบียนกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
ผูถ้ ือหุ น้ ที่ถือหุน้ ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ10 ขึ้นไป ระบุลกั ษณะของรายการหรื อผลประโยชน์
9. สรุ ปสาระของสัญญาที่สาคัญ ๆ ในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
10. แบบหนังสื อมอบฉันทะที่ให้ผถู ้ ือหุน้ เลือกออกเสี ยงลงคะแนนได้ พร้อมเสนอชื่ อกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 รายเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้
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