
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 20  /2556   
เร่ือง  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์

(ฉบบัท่ี  7 ) 
__________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ  
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 69 และมาตรา 71(5) แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละ  
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44  
และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติั
แห่งกฎหมาย คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความใน (1) ของรายการท่ี 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ในส่วนท่ี 2 
บริษทัที่ออกหลกัทรัพย ์ของแบบ 69-1 ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 30/2551  
เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551  ซ่ึงแกไ้ข
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 17/2554  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล
การเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 6) ลงวนัที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
  “(1)  ให้อธิบายประวตัิความเป็นมาและการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคัญ 
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงอ านาจในการควบคุมบริษทั และลกัษณะการประกอบธุรกิจท่ีผ่านมา 
โดยสังเขป (ประมาณ ¼ หนา้) 

ในกรณีท่ีบริษทัมีการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ อนัเป็นผลใหมี้การไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และประสงคจ์ะเปิดเผยราคาประเมินของทรัพยสิ์นนั้น ให้บริษทัแสดง
ขอ้มูลต่อไปน้ี 

(ก)  ทรัพยสิ์นท่ีมีการประเมินราคาและราคาประเมิน ซ่ึงจดัท าขึ้นล่วงหนา้ 
ก่อนการท ารายการนั้นไม่เกิน 6 เดือน 
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(ข)  ช่ือผูท่ี้ท าหนา้ท่ีประเมินราคาทรัพยสิ์น ซ่ึงไดแ้ก่ ที่ปรึกษาทางการเงิน 
หรือบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบ หรือ
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีส านกังานใหก้ารยอมรับ แลว้แต่กรณี 

(ค)  ช่ือผูค้วบคุมการปฏิบติังานหรือผูป้ระเมินหลกั แลว้แต่กรณี  
ท่ีเป็นผูล้งลายมือช่ือในรายงานซ่ึงตอ้งอยู่ในบญัชีรายช่ือท่ีส านกังานให้ความเห็นชอบ  ทั้งน้ี  
ในกรณีท่ีผูท่ี้ท าหนา้ที่ประเมินราคาทรัพยสิ์นเป็นที่ปรึกษาทางการเงินหรือเป็นบริษทัประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุน 

(ง)  วตัถุประสงคก์ารประเมินราคาทรัพยสิ์น ซ่ึงตอ้งเป็นไปเพื่อวตัถุประสงค์
สาธารณะในกรณีท่ีเป็นรายงานประเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีจดัท าโดยบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
ในตลาดทุน หรือมีค ายนิยอมของผูท่ี้ท าหนา้ท่ีประเมินราคาทรัพยสิ์นใหเ้ผยแพร่ความเห็นนั้นได ้
ในกรณีท่ีเป็นรายงานประเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีจดัท าโดยท่ีปรึกษาทางการเงินหรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น 

(จ)  วนัท่ีในรายงานประเมินราคาทรัพยสิ์น” 

  ขอ้ 2   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองของรายการท่ี 5 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบ
ธุรกิจ ในส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ของแบบ 69-1 ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 30/2551  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2551  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 17/2554  เร่ือง การยื่น
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
  “ในกรณีท่ีมีการตีราคาทรัพยสิ์นใหม่ในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชี และประสงค ์
จะเปิดเผยราคาประเมินประกอบการตีราคาทรัพยสิ์นนั้น ใหบ้ริษทัแสดงขอ้มูลต่อไปน้ี 

(1)  ทรัพยสิ์นที่มีการประเมินราคาและราคาประเมิน ซ่ึงจดัท าขึ้นล่วงหนา้ 
ก่อนการท ารายการนั้นไม่เกิน 6 เดือน 

(2)  ช่ือผูท่ี้ท าหนา้ท่ีประเมินราคาทรัพยสิ์น ซ่ึงไดแ้ก่ ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือ 
บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบ หรือ
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีส านกังานใหก้ารยอมรับ แลว้แต่กรณี 

(3)  ช่ือผูค้วบคุมการปฏิบติังานหรือผูป้ระเมินหลกั แลว้แต่กรณี ท่ีเป็นผูล้งลายมือช่ือ
ในรายงานซ่ึงตอ้งอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบ  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูท่ี้ท าหนา้ท่ีประเมิน
ราคาทรัพยสิ์นเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินหรือเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุน 
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(4)  วตัถุประสงคก์ารประเมินราคาทรัพยสิ์น ซ่ึงตอ้งเป็นไปเพื่อวตัถุประสงค ์
สาธารณะในกรณีท่ีเป็นรายงานประเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีจดัท าโดยบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
ในตลาดทุน หรือมีค ายนิยอมของผูท่ี้ท าหนา้ท่ีประเมินราคาทรัพยสิ์นใหเ้ผยแพร่ความเห็นนั้นได ้
ในกรณีท่ีเป็นรายงานประเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีจดัท าโดยท่ีปรึกษาทางการเงินหรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น 

(5)  วนัท่ีในรายงานประเมินราคาทรัพยสิ์น” 

ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในหมายเหตุตามวรรคสองของรายการท่ี 11 รายการระหวา่งกนั 
ในส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ของแบบ 69-1 ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 30/2551  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2551  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 17/2554  เร่ือง การยืน่
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  และ 
ใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“หมายเหตุ 
-  หากหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัไดเ้ปิดเผยรายการระหวา่งกนัตาม (1) 

ครบถว้นแลว้ ไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลใน (1) ซ ้าในส่วนน้ี แต่ใหอ้า้งอิงไปถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 -  หากบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ถือหุน้ในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมรวมกนัเกินกวา่
ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทัดงักล่าว ให้อธิบายเหตุผลประกอบท่ีให้บุคคล  
ท่ีอาจมีความขดัแยง้ถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวแทนการถือหุ้นของบริษทัโดยตรงดว้ย 

-  ในกรณีท่ีมีการแสดงราคาประเมินประกอบการท ารายการระหวา่งกนั ใหบ้ริษทั
แสดงขอ้มูลต่อไปน้ี 

(ก)  ทรัพยสิ์นท่ีมีการประเมินราคาและราคาประเมิน ซ่ึงจดัท าขึ้นล่วงหนา้ 
ก่อนการท ารายการนั้นไม่เกิน 6 เดือน 

(ข)  ช่ือผูท่ี้ท าหนา้ท่ีประเมินราคาทรัพยสิ์น ซ่ึงไดแ้ก่ ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือ
บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนที่อยู่ในบญัชีรายช่ือที่ส านกังานให้ความเห็นชอบ หรือ
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีส านกังานใหก้ารยอมรับ แลว้แต่กรณี 

(ค)  ช่ือผูค้วบคุมการปฏิบติังานหรือผูป้ระเมินหลกั แลว้แต่กรณี ท่ีเป็น 
ผูล้งลายมือช่ือในรายงานซ่ึงตอ้งอยู่ในบญัชีรายช่ือท่ีส านักงานให้ความเห็นชอบ  ทั้งน้ี ในกรณี 
ท่ีผูท่ี้ท าหนา้ท่ีประเมินราคาทรัพยสิ์นเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินหรือเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
ในตลาดทุน 
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(ง)  วตัถุประสงคก์ารประเมินราคาทรัพยสิ์น ซ่ึงตอ้งเป็นไปเพื่อวตัถุประสงค ์
สาธารณะในกรณีท่ีเป็นรายงานประเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีจดัท าโดยบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
ในตลาดทุน หรือมีค ายนิยอมของผูท่ี้ท าหนา้ท่ีประเมินราคาทรัพยสิ์นใหเ้ผยแพร่ความเห็นนั้นได ้
ในกรณีท่ีเป็นรายงานประเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีจดัท าโดยท่ีปรึกษาทางการเงินหรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น 

(จ)  วนัท่ีในรายงานประเมินราคาทรัพยสิ์น” 

ขอ้ 4   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556  เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 

 
 
 
 (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน         
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