ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 20 /2556
เรื่ อง การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 7 )
__________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 69 และมาตรา 71(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิ
และเสรี ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44
และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (1) ของรายการที่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ในส่วนที่ 2
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ของแบบ 69-1 ท้ายประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 30/2551
เรื่ อง การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2554 เรื่ อง การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
“(1) ให้อธิบายประวัติความเป็ นมาและการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอานาจในการควบคุมบริ ษทั และลักษณะการประกอบธุร กิจที่ผ่านมา
โดยสังเขป (ประมาณ ¼ หน้า)
ในกรณีที่บริ ษทั มีการปรับโครงสร้างการดาเนินธุรกิจ อันเป็ นผลให้มีการได้มา
หรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประสงค์จะเปิ ดเผยราคาประเมินของทรัพย์สินนั้น ให้บริ ษทั แสดง
ข้อมูลต่อไปนี้
(ก) ทรัพย์สินที่มีการประเมินราคาและราคาประเมิน ซึ่งจัดทาขึ้นล่วงหน้า
ก่อนการทารายการนั้นไม่เกิน 6 เดือน
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(ข) ชื่อผูท้ ี่ทาหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่ งได้แก่ ที่ปรึ กษาทางการเงิน
หรื อบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่อยูใ่ นบัญชีรายชื่อที่สานักงานให้ความเห็นชอบ หรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สานักงานให้การยอมรับ แล้วแต่กรณี
(ค) ชื่อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานหรื อผูป้ ระเมินหลัก แล้วแต่กรณี
ที่เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในรายงานซึ่งต้องอยู่ในบัญชีรายชื่อที่สานักงานให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้
ในกรณี ที่ผูท้ ี่ทาหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินหรื อเป็ นบริ ษทั ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน
(ง) วัตถุประสงค์การประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งต้องเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์
สาธารณะในกรณีที่เป็ นรายงานประเมินราคาทรัพย์สินที่จดั ทาโดยบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ในตลาดทุน หรื อมีคายินยอมของผูท้ ี่ทาหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินให้เผยแพร่ ความเห็นนั้นได้
ในกรณี ที่เป็ นรายงานประเมินราคาทรัพย์สินที่จดั ทาโดยที่ปรึ กษาทางการเงินหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
(จ) วันที่ในรายงานประเมินราคาทรัพย์สิน”
ข้อ 2 ให้เพิม่ ความต่อไปนี้ เป็ นวรรคสองของรายการที่ 5 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบ
ธุรกิจ ในส่ วนที่ 2 บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ของแบบ 69-1 ท้ายประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 30/2551 เรื่ อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม
พ.ศ. 2551 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2554 เรื่ อง การยื่น
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
“ในกรณี ที่มีการตีราคาทรัพย์สินใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี และประสงค์
จะเปิ ดเผยราคาประเมินประกอบการตีราคาทรัพย์สินนั้น ให้บริ ษทั แสดงข้อมูลต่อไปนี้
(1) ทรัพย์สินที่มีการประเมินราคาและราคาประเมิน ซึ่ งจัดทาขึ้นล่วงหน้า
ก่อนการทารายการนั้นไม่เกิน 6 เดือน
(2) ชื่อผูท้ ี่ทาหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้แก่ ที่ปรึ กษาทางการเงิน หรื อ
บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่อยูใ่ นบัญชีรายชื่อที่สานักงานให้ความเห็นชอบ หรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สานักงานให้การยอมรับ แล้วแต่กรณี
(3) ชื่อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานหรื อผูป้ ระเมินหลัก แล้วแต่กรณี ที่เป็ นผูล้ งลายมือชื่อ
ในรายงานซึ่งต้องอยูใ่ นบัญชีรายชื่อที่สานักงานให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผทู ้ ี่ทาหน้าที่ประเมิน
ราคาทรัพย์สินเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินหรื อเป็ นบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน
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(4) วัตถุประสงค์การประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งต้องเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์
สาธารณะในกรณีที่เป็ นรายงานประเมินราคาทรัพย์สินที่จดั ทาโดยบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ในตลาดทุน หรื อมีคายินยอมของผูท้ ี่ทาหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินให้เผยแพร่ ความเห็นนั้นได้
ในกรณี ที่เป็ นรายงานประเมินราคาทรัพย์สินที่จดั ทาโดยที่ปรึ กษาทางการเงินหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
(5) วันที่ในรายงานประเมินราคาทรัพย์สิน”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในหมายเหตุตามวรรคสองของรายการที่ 11 รายการระหว่างกัน
ในส่ วนที่ 2 บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ของแบบ 69-1 ท้ายประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 30/2551 เรื่ อง การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม
พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2554 เรื่ อง การยืน่
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“หมายเหตุ
- หากหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริ ษทั ได้เปิ ดเผยรายการระหว่างกันตาม (1)
ครบถ้วนแล้ว ไม่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลใน (1) ซ้ าในส่ วนนี้ แต่ให้อา้ งอิงไปถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ที่เกี่ยวข้อง
- หากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมรวมกันเกินกว่า
ร้อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่มีสิ ทธิออกเสี ยงของบริ ษทั ดังกล่าว ให้อธิบายเหตุผลประกอบที่ให้บุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งถือหุน้ ในบริ ษทั ดังกล่าวแทนการถือหุ้นของบริ ษทั โดยตรงด้วย
- ในกรณีที่มีการแสดงราคาประเมินประกอบการทารายการระหว่างกัน ให้บริ ษทั
แสดงข้อมูลต่อไปนี้
(ก) ทรัพย์สินที่มีการประเมินราคาและราคาประเมิน ซึ่งจัดทาขึ้นล่วงหน้า
ก่อนการทารายการนั้นไม่เกิน 6 เดือน
(ข) ชื่อผูท้ ี่ทาหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้แก่ ที่ปรึ กษาทางการเงิน หรื อ
บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สานักงานให้ความเห็นชอบ หรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สานักงานให้การยอมรับ แล้วแต่กรณี
(ค) ชื่อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานหรื อผูป้ ระเมินหลัก แล้วแต่กรณี ที่เป็ น
ผูล้ งลายมือชื่อในรายงานซึ่งต้องอยู่ในบัญชีรายชื่อที่สานักงานให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ในกรณี
ที่ผทู ้ ี่ทาหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินหรื อเป็ นบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ในตลาดทุน
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(ง) วัตถุประสงค์การประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งต้องเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์
สาธารณะในกรณีที่เป็ นรายงานประเมินราคาทรัพย์สินที่จดั ทาโดยบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ในตลาดทุน หรื อมีคายินยอมของผูท้ ี่ทาหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินให้เผยแพร่ ความเห็นนั้นได้
ในกรณี ที่เป็ นรายงานประเมินราคาทรัพย์สินที่จดั ทาโดยที่ปรึ กษาทางการเงินหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
(จ) วันที่ในรายงานประเมินราคาทรัพย์สิน”
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน

