
                                                                                                   

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ.  20/2551 
เร่ือง  หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่าย 

เป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น  
(ฉบบัประมวล) 

    

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 มาตรา 89/1 และมาตรา 89/29 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดั 
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44  
และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติั 
แห่งกฎหมาย  คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ าหนา้ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ออกขอ้ก าหนดไว้
ดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1   ในประกาศน้ี  
                           (1)  “ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ประกาศคณะกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยเ์ร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไป 
ซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2547 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  
  (2)  “ส านกังาน”  หมายความวา่  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 

  ขอ้ 2   บทนิยามดงัต่อไปน้ี ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์ ใหมี้ความหมายดงัน้ี 
   (1)  “บริษทัยอ่ย”  หมายความวา่  บริษทัยอ่ยตามมาตรา 89/1 

(2)  “บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั”  หมายความวา่   บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
                           (3)  “ทรัพยสิ์น” หรือ “สินทรัพย”์  หมายความวา่   ส่ิงท่ีมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนซ่ึงบุคคล
หรือกิจการเป็นเจา้ของและมีมูลค่าสามารถจ าหน่ายจ่ายโอนได้ 
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  ขอ้ 31   การท ารายการในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  ใหบ้ริษทัปฏิบติัเช่นเดียวกบัการตกลง 
เขา้ท ารายการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์โดยอนุโลม  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีไดรั้บยกเวน้ 
ไม่ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามขอ้ 3/1  
  (1) 1   การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ไม่วา่ทรัพยสิ์นนั้นจะเป็นทรัพยสิ์นของ 
บริษทัหรือบริษทัย่อย 
  (2) 1   การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์  รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องท่ีมีต่อ 
ผูท่ี้ก่อความเสียหายแก่บริษทั  ไม่วา่สิทธิประโยชน์นั้นจะเก่ียวเน่ืองกบัทรัพยสิ์นของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

เพื่อประโยชน์ในการท ารายการตามวรรคหน่ึง   
(1) ใหใ้ชค้  าวา่ “ส านกังาน” แทนค าวา่ “ตลาดหลกัทรัพย”์ ในขอ้ 11 ขอ้ 12 และขอ้ 14  

แห่งประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์ 
   (2)  ในกรณีเป็นการท ารายการท่ีเขา้ลกัษณะตามส่วนท่ี 4 รายการประเภทท่ี 4 ของหมวด 3  
แห่งประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์ ใหส้ านกังานมีอ านาจสั่งการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัมูลค่ารายการ 
                           (3)  ในกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจตามปกติ 
ของตนไปทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดเป็นผลใหบ้ริษทัหรือบริษทัยอ่ยมีทรัพยสิ์นทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด 
ในรูปของเงินสดหรือหลกัทรัพยร์ะยะสั้น และบริษทัหรือบริษทัยอ่ยไดห้ยดุการประกอบธุรกิจปกติของตน       
บริษทัตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑเ์ช่นเดียวกบัท่ีก าหนดไวใ้น ส่วนท่ี 1 รายการประเภทท่ี 1 ของหมวด 3  
แห่งประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์
  (4)  ในกรณีเป็นการขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามขอ้ 30 ขอ้ 31 และขอ้ 33 แห่งประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์ บริษทัตอ้งด าเนินการดงัน้ี 
         (ก)  ส่งขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานต่อส านกังาน 
         (ข)  ปฏิบติัตามการสั่งการของส านกังานในเร่ืองความเพียงพอของสารสนเทศหรือ 
การสั่งการอ่ืนใด  

 
 
1  แกไ้ข/ เพ่ิมเติม โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2553 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซ่ึงทรัพยสิ์น (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2553    มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 16 มิถุนายน 2553 
1  แกไ้ข/ เพ่ิมเติม โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2553 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซ่ึงทรัพยสิ์น (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2553    มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 16 มิถุนายน 2553 
1  แกไ้ข/ เพ่ิมเติม โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2553 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการ   ท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2553    มีผลใช้บงัคบัวนัท่ี 16 มิถุนายน 2553 
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  ขอ้ 3/11  ในกรณีท่ีบริษทัเป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน   
หากบริษทัจะท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นโดยประสงคจ์ะ 
ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามขอ้ 34 แห่งประกาศ 
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์ใหก้ระท าไดเ้ม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1) การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นเป็นไปตามแผนการควบ โอน หรือรับโอน 
กิจการท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

(2) การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นดงักล่าวจะเกิดขึ้นภายหลงับริษทัไดรั้บ 
มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ใหเ้พิกถอนหุน้ของบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนดว้ยความสมคัรใจ 
ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และในการขอมติ
เพิกถอนหุน้ดงักล่าว บริษทัไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบขอ้มูลดงัต่อไปน้ีไวก่้อนแลว้ โดยระบุไวใ้นหนงัสือ 
นดัประชุมผูถื้อหุน้ 

(ก) แผนการท ารายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นนั้น 
(ข) การนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในการอนุมติัใหเ้ขา้ท ารายการ ซ่ึงจะไม่หา้ม 

การออกเสียงลงคะแนนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
                                         เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตาม (ข) ค าวา่ “ส่วนไดเ้สีย” ใหมี้ความหมาย
เช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์

(ค) ค าเตือนผูถื้อหุ้นท่ีแสดงวา่ ผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการท ารายการ ตอ้งใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงคดัคา้นตั้งแต่การพิจารณาวาระการเพิกถอนหุน้ของบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(3) การท ารายการไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุน้ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดเก่ียวกบั 
มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการควบ โอน หรือรับโอนกิจการตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

 ขอ้ 4   ประกาศน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  31  สิงหาคม  พ.ศ. 2551  เป็นตน้ไป 

  ประกาศ   ณ   วนัท่ี  31  สิงหาคม  พ.ศ. 2551  
 
 

                                   (นายวิจิตร  สุพินิจ) 
       ประธานกรรมการ   
       คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 
 
1  แกไ้ข/ เพ่ิมเติม โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2553 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2553    มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 16 มิถุนายน 2553 



                                                                                                   

สารบัญเชิงอรรถ 

 

ล าดับ 
ประกาศ 

ณ วันที ่
เลขที่ประกาศ ช่ือเร่ือง เน้ือหา สถานะ 

 31 ส.ค. 51 ทจ. 20/2551 หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้า 
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น   

 ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่ 
31 ส.ค. 51 เป็นตน้ไป) 

1 24 พ.ค. 53 ทจ. 21/2553 หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้า 
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น (ฉบบัท่ี 2) 

แกไ้ขประกาศ ทจ. 20/2551 ดงัน้ี 
1. แกไ้ข ขอ้ 3 วรรค 1 
2. เพ่ิม ขอ้ 3/1 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต ่
16 มิ.ย. 53 เป็นตน้ไป) 

 
 


	ประกาศ   ณ   วันที่  31  สิงหาคม  พ.ศ. 2551

