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วันที่ 25 มีนำคม 2557
เรียน

ผู้ถือหุ้นและผู้ฝำกหลักทรัพย์ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)

เรื่อง

กำรเปลี่ยนแปลงสถำนะกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท บนกระดำนหลัก (Main Board) ของ
ตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์จำกตลำดหลัก (Primary Listing) เป็นตลำดรอง (Secondary Listing) (“กำร
เปลี่ยนแปลงสถำนะกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์”)

1.

บทนำ

1.1

หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น อ้ำงอิงถึงหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นประจำปีของบริษัทลงวันที่ 25
มีนำคม 2557 (“หนังสือเชิญประชุม”) เพื่อเรียกประชุมสำมัญประจำปี 2557 (“กำรประชุมผู้ถือหุ้น”) ของผู้
ถือหุ้นของบริษัท (“ผู้ถือหุ้น”) ในวันที่ 29 เมษำยน 2557 เวลำ 10.30 น. (เวลำกรุงเทพมหำนคร) ณ ห้อง
Exhibition Hall ศูนย์ประชุมนำนำชำติฉลองสิริรำชสมบัติครบ 60 ปี ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอ
หำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ ประเทศไทย

1.2

วำระกำรประชุม วำระกำรประชุมที่ 9 ในหนังสือเชิญประชุม เป็นวำระเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะกำร
จดทะเบียนหลักทรัพย์

1.3

หนังสือถึงผู้ถือหุ้นและผู้ฝำกหลักทรัพย์ (“หนังสือ”) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น
เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์ที่จะมีกำรพิจำรณำในกำรประชุมผู้ถือหุ้น
ในกรณีหำกผู้ถือหุ้ นมีข้อ สงสั ยว่ำควรดำเนินกำรอย่ำงไร บริ ษัทขอแนะนำให้ ผู้ถือหุ้ นปรึก ษำกั บ
ตัวแทนซื้อขำยหลักทรัพย์ ธนำคำร ที่ปรึกษำกฎหมำย นักบัญชี หรือที่ปรึกษำด้ำนวิชำชีพอื่นโดยเร็ว
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1.4

ตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์ไม่รับผิดชอบในควำมถูกต้องของข้อควำมหรือควำมเห็น
ใดๆ ที่ได้แสดงไว้ในหนังสือฉบับนี้

2.

กำรเปลี่ยนแปลงสถำนะกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์

2.1

กำรจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทบนกระดำนหลัก
(Main Board) ของตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นตลำดหลักทั้งสองแห่ง
(Dual Primary Listing) บริษัทมีควำมประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงสถำนะกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
บนกระดำนหลัก (Main Board) ของตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์จำกตลำดหลัก (Primary Listing) เป็นตลำดรอง
(Secondary Listing) หำกมติเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์ได้รับกำรอนุมัติจำก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำรงสถำนะกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเป็นตลำดหลัก (Primary Listing) และจะดำรงสถำนะกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทในตลำด
หลักทรัพย์สิงคโปร์เป็นตลำดรอง (Secondary Listing)

2.2

เหตุผลและประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์
2.2.1

ปริมำณกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์ลดลง เนื่องจำกปริมำณกำรซื้อขำยหุ้นของ
บริษัท บนกระดำนหลัก (Main Board) ของตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์ลดลงอย่ำงมี นัยสำคัญตั้งแต่
บริษัทจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์จนถึงปัจจุบัน เมื่อเทียบกับปริม ำณกำรซื้อ
ขำยหุ้นของบริษัทบนกระดำนหลัก (Main Board) ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ณ
วันที่ 6 กันยำยน 2556 หุ้นของบริษัทที่ซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีจำนวนร้อยละ
93.79
ตำรำงที่ปรำกฏด้ำนล่ำงแสดงถึงจำนวนหุ้นของบริษัทที่ซื้อขำยและปริมำณกำรซื้อขำยหุ้นบริษัท
เฉลี่ยรำยวันในตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระหว่ำงปี 2554
ถึงปี 2556

ตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์
ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

ตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์
ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

1 กุมภำพันธ์ 2554 –
31 ธันวำคม 2554
155,386,000
2,343,000,000

จำนวนหุ้นที่ซื้อขำย
1 มกรำคม 2555 –
31 ธันวำคม 2555
11,780,000
1,943,405,004

ปริมำณกำรซื้อขำยเฉลี่ยรำยวัน
1 กุมภำพันธ์ 2554 –
1 มกรำคม 2555 –
31 ธันวำคม 2554
31 ธันวำคม 2555
780,834
89,924
10,459,821
7,932,265

1 มกรำคม 2556 –
31 ธันวำคม 2556
12,909,000
1,167,588,700

1 มกรำคม 2556 –
31 ธันวำคม 2556
89,646
4,765,668

จำกแนวโน้มปริมำณกำรซื้อขำยหุ้นที่ปรำกฏข้ำงต้น บริษัทคำดว่ำภำยหลังจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สถำนะกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์ ปริมำณกำรซื้อขำยหุ้นของบริษัท บนกระดำนหลัก (Main Board)
ของตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์จะยังคงมีปริมำณที่ต่ำกว่ำปริมำณกำรซื้อขำยหุ้นของบริษัท ในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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2.2.2

สั ด ส่ ว นของผู้ ล งทุ น รำยใหม่ ข องบริ ษั ท จ ำนวนมำกซื้ อ ขำยหุ้ น ในตลำดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย เนื่องจำกบริษัทมีกำรประกอบธุรกิจหลักอยู่ใ นประเทศไทย บริษัทคำดว่ำแนวโน้มผู้
ลงทุนส่วนใหญ่รวมถึงผู้ลงทุนรำยใหม่จะซื้อขำยหุ้นของบริษัทในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มำกกว่ำตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์

2.2.3

ค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมหลักเกณฑ์กำรจดทะเบียนหลักทรัพย์
จำกกำรที่บริษัทได้จดทะเบียนหลักทรัพย์ ของบริษัทบนกระดำนหลัก (Main Board) ของตลำด
หลักทรัพย์สิงคโปร์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Dual Primary Listing) ในกรณีที่
หลักเกณฑ์กำรจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Rules) ของตลำดหลักทรัพย์ทั้งสองแห่งขัดแย้งกัน
บริษัทมีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Rules) ที่เข้มงวดกว่ำ
มี ผ ลท ำให้ บ ริ ษั ท มี ภ ำระค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยที่ สู ง ขึ้ น ในกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ต ำมหลั ก เกณฑ์ ก ำรจดทะเบี ย น
หลักทรัพย์ (Listing Rules) ของทั้งตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์สองแห่ง (Dual Listing)
แต่มีตลำดหลัก (Primary Listing) เพียงตลำดเดียว
ดังนั้น บริษัทจึงขอเสนอเปลี่ยนแปลงสถำนะกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทบนกระดำนหลัก
(Main Board) ของตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์จำกตลำดหลัก (Primary Listing) เป็นตลำดรอง
(Secondary Listing) เพื่อให้บริษัทมีภำระหน้ำที่และค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรจด
ทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Rules) ลดลง และนำค่ำใช้จ่ำยส่วนที่ลดลงไปใช้ในกำรดำเนินธุรกิจของ
บริษัท

ด้ว ยเหตุ ผลที่ ชี้ แจงข้ำ งต้น คณะกรรมกำรบริษั ท มีค วำมเห็ นว่ ำ กำรเปลี่ ย นแปลงสถำนะกำรจดทะเบี ย น
หลักทรัพย์จะทำให้บริษัท มีควำมยืดหยุ่นในกำรดำเนินกิจกำรต่ำงๆ ของบริษัทมำกขึ้นและจะสำมำรถสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้
3.

กำรดำเนินกำรของบริษัท

3.1

กำรดำเนินกำรตำมคู่มือกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์ของตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ("คู่มือกำรจด
ทะเบียนหลักทรัพย์ของตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์”) บริษัทได้ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงสถำนะกำรจดทะเบียน
หลักทรัพย์กับตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยเมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2557 ตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์ได้พิจำรณำ
แล้วและไม่คัดค้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์ ภำยใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ก)

ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงสถำนะกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์

(ข)

บริษัทต้องปฏิบัติตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรจดทะเบียน
หลักทรัพย์

(ค)

บริษัทต้องดำรงสถำนะกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็น
ตลำดหลัก (Primary Listing)

(ง)

บริษัทต้องจัดทำหนังสือเป็นลำยลักษณ์อักษรถึงตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์ว่ำ หำกบริษัทดำเนินกำร
เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์
ภำยในเวลำ 3 ปีนับแต่บริษัทเปลี่ยนแปลงสถำนะกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัทยินดีจะปฏิบัติ
ตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเพิกถอนหลักทรัพย์ตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์ด้วย
เช่นกัน
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(จ)

(ฉ)

(ช)

บริษัทต้องจัดทำหนังสือเป็นลำยลักษณ์อักษรถึงตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์วำ่ บริษัทยินดีจะปฏิบัติตำม
Rule 217 ของคู่มือกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์ของตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ดังต่อไปนี้
(1)

เมื่อบริษัทมีกำรเปิดเผยข้อมูลและเอกสำรใดๆ ต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท
จะต้องดำเนินกำรเช่นเดียวกันเป็นภำษำอังกฤษต่อตลำดหลักทรัพย์ สิงคโปร์ โดยผ่ำนทำง
SGXNET ในเวลำเดียวกัน

(2)

เมื่อบริษัทมีกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนดังกล่ำวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทจะต้องแจ้งให้ตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์
ทรำบ และ

(3)

บริ ษั ท ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ำมข้ อ ก ำหนดเกี่ ย วกั บ กำรจดทะเบี ย นหลั ก ทรั พ ย์ ต่ ำ งๆ ซึ่ ง ตลำด
หลักทรัพย์สิงคโปร์อำจประกำศกำหนด (ไม่ว่ำก่อนหรือหลังจำกนี)้

บริษัทต้องจัดทำหนังสือเป็นลำยลักษณ์อักษรถึงตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์ว่ำบริษัท จะดำเนินกำร
เปิดเผยข้อมูลผ่ำน SGXNET โดยไม่ชักช้ำ หำกมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยไทยใดๆ ซึ่งอำจมี
ผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิหรือหน้ำที่ต่ำงๆ ของผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่ง
รวมถึง
(1)

สิทธิในกำรเข้ำร่วม กำรแสดงควำมเห็น กำรออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำรมอบ
ฉันทะเพื่อเข้ำประชุมผู้ถือหุ้น

(2)

สิทธิในกำรได้รับกำรจัดสรรหุ้นตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) และสิทธิอื่นๆ

(3)

ภำษีหัก ณ ที่จ่ำยเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัท

(4)

อำกรแสตมป์เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัท และ

(5)

หน้ำที่ในกำรยื่นเอกสำรหรือแสดงเอกสำรเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทต้องจัดทำหนังสือเป็นลำยลักษณ์อักษรถึงตลำดหลักทรัพย์สิ งคโปร์ว่ำ ในกรณีที่บริษัทต้อง
หยุดพักกำรซื้อขำยหุ้นของบริษัทเป็นกำรชั่วครำว บริษัทจะยื่นขอหยุดพักกำรซื้อขำยหุ้นบริษัทเป็น
กำรชั่วครำวต่อตลำดหลักทรัพย์ทุกตลำดที่บริษัทมีหลักทรัพย์ซื้อขำยในเวลำเดียวกัน

อนึ่ง กำรที่ตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์ได้อนุมัติ กำรเปลี่ยนแปลงสถำนะกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์ในหลักกำร
มำแล้ว มิได้เป็นกำรบ่งชี้ว่ำกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นสิ่งที่สมควร
ได้ รั บ กำรอนุ มั ติ โ ดยที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ จะมี ผ ลท ำให้ ห ลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย จะมี ก ำร
เปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้นแต่อย่ำงใด
3.2

กำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ กำรครอบงำกิจกำรและควบรวมกิจกำรของสิงคโปร์ (“กฎเกณฑ์
เกี่ยวกับกำรครอบงำกิจกำรของสิงคโปร์ ”) บริษัทได้ยื่นคำขอต่อคณะกรรมกำรหลักทรัพย์ (Securities
Industry Council) ให้พิจำรณำว่ำกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกำรครอบงำกิจกำรของสิงคโปร์จะไม่ใช้บังคับกับบริษัท
ภำยหลังจำกกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2557 คณะกรรมกำร
หลักทรัพย์ (Securities Industry Council) ตัดสินว่ำกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกำรครอบงำกิจกำรของสิงคโปร์จะไม่ใช้
บังคับกับบริษัทภำยหลังจำกกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทบนกระดำนหลัก
ของตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์ จำกตลำดหลัก (Primary Listing) เป็นตลำดรอง (Secondary Listing) ซึ่ง
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ภำยหลังจำกนี้ บริษัทจะอยู่ภำยใต้บังคับกฎหมำยและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกำรครอบงำกิจกำรภำยใต้กฎหมำย
ไทยเพียงอย่ำงเดียว
4.

กำรปฏิบัติของผู้ถือหุ้น

4.1

กำรปฏิ บั ติ ต ำมหลั ก เกณฑ์ ก ำรจดทะเบี ย นหลั ก ทรั พ ย์ ข องตลำดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
(“หลั ก เกณฑ์ กำรจดทะเบี ยนของตลำดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย”) หำกที่ ประชุ ม สำมั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น
ประจำปี 2557 อนุ มัติ กำรเปลี่ย นแปลงสถำนะกำรจดทะเบียนหลักทรั พย์ บริ ษัทจะอยู่ภำยใต้บัง คับของ
หลั ก เกณฑ์ ก ำรจดทะเบี ย นของตลำดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยเท่ ำ นั้ น โดยบริ ษั ท ไม่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ำม
หลักเกณฑ์กำรจดทะเบียนหลักทรัพย์ของตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ทั้งนี้ ยกเว้น Rule 216(2) และ Rule 217
ของคู่มือกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์ของตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์
ตำม Rule 216(2) ของคู่มือกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์ของตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์และหนังสืออนุมัติใน
หลักกำร บริษัทจะต้องประกำศข่ำวผ่ำนทำง SGXNET โดยไม่ชักช้ำ หำกมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมำย
ไทยใดๆ ซึ่งอำจมีผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิหรือหน้ำที่ต่ำงๆ ของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัท
ซึ่งรวมถึง
(ก)

สิทธิในกำรเข้ำร่วม กำรแสดงควำมเห็น กำรออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำรมอบฉันทะเพื่อ
เข้ำประชุมผู้ถือหุ้น

(ข)

สิทธิในกำรได้รับกำรจัดสรรหุ้นตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) และสิทธิอื่นๆ

(ค)

ภำษีหัก ณ ที่จ่ำยเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัท

(ง)

อำกรแสตมป์เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัท

(จ)

กำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ

(ฉ)

กำรจำกัดสัดส่วนกำรถือครองหลักทรัพย์ของชำวต่ำงชำติ

(ช)

กำรควบคุมเงินทุนในกำรจ่ำยเงินปันผลหรือกำรจ่ำยเงินสดใดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัท

(ซ)

หน้ำที่ในกำรยื่นเอกสำรหรือแสดงรำยกำรเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัท

ตำม Rule 217 ของคู่มือกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์ของตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Listing Manual) และ
หนังสืออนุมัติในหลักกำร กำหนดให้บริษัทดำเนินกำรดังต่อไปนี้
(ก)

เปิดเผยข้อมูลและเอกสำรใดๆ เป็นภำษำอังกฤษต่อตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์ผ่ำนทำง SGXNET ใน
เวลำเดียวกัน หำกมีกำรเปิดเผยข้อมูลและเอกสำรใดๆ ต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ข)

บริษัทจะต้องแจ้งให้ตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์ทรำบ เมื่อบริษัทมีกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และ

(ค)

บริษัทต้องปฏิบัติตำมข้อกำหนดต่ำงๆ ซึ่งตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์อำจประกำศกำหนด (ไม่ว่ำก่อน
หรือหลังจำกนี้)

ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปควำมแตกต่ำงของข้อกำหนดที่สำคัญระหว่ำงหลักเกณฑ์ก ำรรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคู่มือกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์ของตลำดหลักทรัพย์
สิงคโปร์ (Listing Manual) โดยได้ทำกำรเปรียบเทียบไว้ในตำรำงตำมเอกสำรแนบท้ำยหนังสือฉบับนี้ เพื่อเป็น
ข้อมูลอ้ำงอิงสำหรับผู้ถือหุ้น
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4.2

กำรไม่ใช้บังคับของกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกำรครอบงำกิจกำรของสิงคโปร์ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับกำรครอบงำ
กิจกำรของสิงคโปร์ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรได้มำซึ่งหุ้นสำมัญ ของบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์เป็นตลำดหลัก รวมทั้งใช้บังคับกับบริษัท ก่อนที่จะมีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะกำร
จดทะเบียนหลักทรัพย์
เว้นแต่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรหลักทรัพย์ (Securities Industry Council) ภำยใต้ Rule 14
ของกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกำรครอบงำกิจกำรของสิงคโปร์ ในกรณีที่
(ก)

บุคคลใดได้มำซึ่งหุ้น (ร่วมกับหุ้นที่ถือครองหรือได้มำโดยบุคคลที่ มีพฤติกรรมที่เข้ำลักษณะเป็นกำร
กระทำร่วมกับบุคคลอื่น) โดยมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 30 หรือมำกกว่ำร้อยละ 30 ขึ้นไปของ
สิทธิออกเสียงทั้ งหมดของกิจกำร ไม่ว่ำ กำรได้ มำนั้น มำจำกธุร กรรมที่ เ ข้ำทำต่ อเนื่องกั นในช่ว ง
ระยะเวลำหนึ่งหรือไม่ หรือ

(ข)

บุคคลใด (ซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีพฤติกรรมที่เข้ำลักษณะเป็นกำรกระทำร่วมกับบุคคลอื่น) ถือครองหุ้น
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 แต่ไม่มำกกว่ำร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจกำร และบุคคล
ดังกล่ำวหรือบุคคลทีม่ ีพฤติกรรมที่เข้ำลักษณะเป็นกำรกระทำร่วมกับบุคลอื่นนั้นได้มำซึ่งหุ้นเพิ่มขึ้น
ในจำนวนมำกกว่ำร้อยละ 1 ของสิทธิออกเสียง ในช่วงระยะเวลำ 6 เดือนใดๆ

บุคคลดังกล่ำวต้องทำคำเสนอหุ้นทันทีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่ำจะเป็นหุ้นประเภทใดใน
กิจกำรที่บุคคลดังกล่ำวหรือบุคคลที่มีพฤติกรรมที่เข้ำลักษณะเป็นกำรกระทำร่วมกับบุคคลอื่นถือครองหุ้นอยู่
ตำมกฎเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน Rule 14 ของกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกำรครอบงำกิจกำรของสิงคโปร์ นอกจำกบุคคล
ดังกล่ำวแล้ว สมำชิกหลักแต่ละคนของกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมที่เข้ำลักษณะเป็นกำรกระทำร่วมกับบุคคลอื่น
อำจมีหน้ำที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นด้วย ขึ้นอยู่กับพฤติกำรณ์แห่งกรณี
เมื่อผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัทจะไม่ต้องอยู่ภำยใต้
บังคับกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกำรครอบงำกิจกำรของสิงคโปร์อีกต่อไป ในกำรนี้ ผู้ถือหุ้นจะสละสิทธิในกำร
ได้รับคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท หำกมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งร่วมกับ
บุคคลซึ่งมีพฤติกรรมที่เข้ำลักษณะเป็นกำรกระทำร่วมกับบุคคลอื่น (Acting in Concert) ได้มำซึ่งหุ้น
จนถึงจำนวนที่กฎหมำยกำหนดให้ทำคำเสนอซื้อ โดยบุคคลดังกล่ำวและบุคคลซึ่งมีพฤติก รรมที่เข้ำ
ลักษณะเป็นกำรกระทำร่วมกับบุคคลอื่น มีหน้ำที่ทำคำเสนอซื้อหุ้นจำกผูถ้ ือหุ้นในรำคำสูงสุดที่บุคคล
ดังกล่ำวและกลุ่มบุคคลซึ่งมีพฤติกรรมที่เข้ำลักษณะเป็นกำรกระทำร่วมกันได้ซื้อหรือตกลงว่ำจะซื้อ
ในช่วงระยะเวลำ 6 เดือนที่ผ่ำนมำก่อนที่จะมีกำรทำคำเสนอซื้อ หุ้นเนื่องจำกกำรได้มำซึ่งหุ้นจนถึง
จำนวนที่กฎหมำยกำหนดให้ทำคำเสนอซื้อ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทยังคงต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรได้มำซึ่งหุ้นและรวมถึงกำรครอบงำกิจกำรของประเทศไทยต่อไป
ภำยใต้กฎหมำยและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกำรเข้ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำรของประเทศไทย (เว้นแต่เข้ำ
ข้อยกเว้น) บุคคลมีหน้ำที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท รวมถึงหลักทรัพย์บำงประเภทของบริษัท
ในกรณี
(ก)

ภำยหลังจำกกำรได้มำซึ่งหุ้นของบริษัท ทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีสิทธิออกเสียงรวมกันถึงหรือเกิน
กว่ำร้อยละ 25 ขึ้นไป ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (สิทธิออกเสียง
ดังกล่ำวเป็นสิทธิออกเสียงที่หักด้วยสิทธิออกเสียงของหุ้นที่บริษัทซื้อคืน และยังคงค้ำงอยู่ โดยยัง
ไม่ได้จำหน่ำย หรือยกเลิกในวันก่อนวันแรกของเดือนปฏิทินที่มกี ำรได้มำซึ่งหุ้นนั้น) ณ วันที่ได้มำซึ่ง
หุ้น (ร้อยละของสิทธิออกเสียง คือ ระดับสิทธิออกเสียงที่กฎหมำยกำหนดให้ทำคำเสนอซื้อ)
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(ข)

บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้มำซึ่งหุ้นของบริษัท เพิ่มขึ้นหลังจำกที่สิทธิออกเสียงของตนถึงหรือเกินระดับที่
กฎหมำยกำหนดให้ทำคำเสนอซื้อ อันเป็นผลจำกกำรที่บริษัทซื้อหุ้นของบริษัทคืนบำงส่วน (กรณีนี้
เป็นกำรลดจำนวนรวมของสิทธิออกเสียงของบริษัทที่จะใช้คำนวณเพื่อกำหนดว่ำสิทธิออกเสียงของ
บุคคลดังกล่ำวถึงระดับที่กฎหมำยกำหนดให้ทำคำเสนอซื้อหุ้นหรือไม่) หรือ

(ค)

บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ำมำมีอำนำจควบคุมอย่ำงมีนัยสำคัญ (“อำนำจควบคุม”) ในนิติบุคคลที่เป็นผู้
ถือหุ้นของบริษัทอยู่ก่อนแล้ว ไม่ว่ำกำรมีอำนำจควบคุมนั้นจะเกิดขึ้นโดยทำงตรงหรือโดยทำงอ้อม
ผ่ำนกำรถือหุ้นหรือกำรควบคุมในนิติบุคคลอื่นเป็นทอดๆ จนถึงนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
(chain principle) และหลังจำกกำรได้มำซึ่งหุ้นดังกล่ำว บุคคลนั้นต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของบริษัทหำกจำนวนสิทธิออกเสียงรวมกันถึงหรือเกินระดับที่ กฎหมำยกำหนดให้ทำคำ
เสนอซื้อ สิทธิออกเสียงในหุ้นของบริษัทให้นับรวม (1) กำรถือหุ้นของบุคคลดังกล่ำว (2) นิติบุคคลที่
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและ (3) บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบุคคลดังกล่ำวตำมลำดับ

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำสรุปควำมแตกต่ำงของข้อกำหนดที่สำคัญ เปรียบเทีย บระหว่ำงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกำร
ครอบง ำกิ จ กำรของสิ ง คโปร์ และหลั ก เกณฑ์ ข องประเทศไทย รำยละเอี ย ดปรำกฏตำมตำรำงใน
เอกสำรแนบท้ำยหนังสือฉบับนี้เพื่อเป็นข้อมูลอ้ำงอิงสำหรับผู้ถือหุ้น
4.3

ควำมเพียงพอของกฎหมำย บริษัทต้องปฏิบัติตำมและยังคงต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด ตลอดจนกฎเกณฑ์ต่ำงๆ
ที่ออกภำยใต้กฎหมำยดังกล่ำว (รวมเรียกว่ำ "กฎหมำยไทย") และหลักเกณฑ์กำรรับจดทะเบียนหลักทรัพย์
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจำกบริษัทเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในรำชอำณำจักรไทยและ
มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นตลำดหลัก (Primary Listing) ดังนั้น ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทจะได้รับควำมคุ้มครองภำยใต้กฎหมำยไทยและหลักเกณฑ์กำรรับจดทะเบียนหลักทรัพย์ของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยหลังจำกกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์

4.4

สิทธิของผู้ถือหุ้น ภำยหลังจำกกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ซื้อ
ขำยหุ้ น ของบริ ษั ท บนกระดำนหลั ก (Main Board) ของตลำดหลั ก ทรั พ ย์ สิง คโปร์ จะยั ง คงได้ รั บ สิ ท ธิ
เช่นเดียวกันกับสิทธิที่ผู้ถือหุ้นได้รับก่อนกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

4.5

กำรซื้อขำยหุ้น ภำยหลังจำกกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์ ของบริษัท ผู้ถือหุ้นยังคง
สำมำรถซื้อขำยหุ้นของบริษัทบนกระดำนหลัก (Main Board) ของตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์ได้ตำมปกติ

4.6

กำรดำเนินกำรของผู้ถือหุ้น หำกผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยว่ำหลังจำกกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะกำรจดทะเบียน
หลักทรัพย์ของบริษัท ผู้ถือหุ้นควรดำเนินกำรอย่ำงไร รวมถึงผลจำกกำรที่บริษัทไม่ต้องปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์
ว่ำด้วยกำรครอบงำกิจกำรของสิงคโปร์ ผู้ถือหุ้นควรปรึกษำกับที่ปรึกษำด้ำนวิชำชีพของผู้ถือหุ้นทันที

5.

ข้อปฏิบัติของผู้ถือหุ้นและผู้ฝำกหลักทรัพย์

5.1

ผู้ถือหุ้น ภำยใต้พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ
บริษัท เท่ำนั้น ที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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ผู้ฝำกหลักทรัพย์ไม่ถือว่ำเป็นผู้ถือหุ้น ของบริษัท จึงไม่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำร
ประชุมผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมโดยบริษัท1
5.2

กำรแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มี
สิทธิแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะได้เพียงหนึ่งรำย โดยผู้รับมอบฉันทะดังกล่ำวไม่จำต้องเป็นผู้ถือหุน้ ของบริษัท ผู้ถือ
หุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และมีควำมประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้ำประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนำมของตน ให้กรอกข้อมูลและลงลำยมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแนบ
ท้ำยหนังสือเชิญประชุม และส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังฝ่ำยงำนเลขำนุกำรของบริษัทที่ อำคำรปำร์คเวนเชอร์
อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้นที่ 17 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหำนคร 10330 ประเทศไทย ไม่ช้ำกว่ำวันที่ 28 เมษำยน 2557 กำรส่งหนังสือมอบฉันทะโดยผู้ถือ
หุ้นไม่ตัดสิทธิผู้ถือหุ้นในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเอง หำกต่อมำผู้ถือหุ้นดังกล่ำว
สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะสำมำรถแต่งตั้งนำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร หรือนำยเกรียง ยรรยง
ดิลก หรือนำยสมัชชำ โพธิ์ถำวร หรือนำยเนียว อำ แชบ ซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระของบริษัท ในกรณีดังกล่ำว ผู้
ถือหุ้นเพียงกรอกชื่อบุคคลดังกล่ำวในช่องชื่อผู้รับมอบฉันทะ ส่วนรำยละเอียดเกี่ยวกับอำยุและที่อยู่ของผู้รับ
มอบฉันทะให้เว้นว่ำงไว้

5.3

ผู้ฝำกหลักทรัพย์ The Central Depository (Pte) Limited (“CDP”) จะนำส่งคำสั่งกำรออกเสียงลงคะแนน
(Voting Instruction Form) ที่ระบุวำระเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์ที่จะมีกำร
พิ จ ำรณำในที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น โดยผู้ ฝ ำกหลั ก ทรั พ ย์ จ ะต้ อ งส่ ง คื น ค ำสั่ ง กำรออกเสี ย งลงคะแนน (Voting
Instruction Form) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้แก่ CDP ภำยในเวลำ 17.00 น. (เวลำสิงคโปร์) ของวันที่ 21
เมษำยน 2557 ("กำหนดวันส่งคำสั่งกำรออกเสียงลงคะแนน") ผู้ฝำกหลักทรัพย์สำมำรถสั่งให้ CDP ใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนตำมจำนวนหุ้นซึ่งฝำกไว้ในบัญชีหลักทรัพย์2 โดยนำส่งคำสั่งกำรออกเสียงลงคะแนน
(Voting Instruction Form) มำยัง CDP ภำยในกำหนดวันส่งคำสั่งกำรออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่ CDP
ไม่ได้รับคำสั่งกำรออกเสียงลงคะแนน (Voting Instruction Form) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนจำกผู้ฝำกหลักทรัพย์
ที่มีหุ้นในบัญชีหลักทรัพย์ภำยในกำหนดวันส่งแบบคำสั่งกำรออกเสียงลงคะแนน หรือในกรณีที่ข้อมูลที่กรอก
ในคำสั่งกำรออกเสียงลงคะแนน (Voting Instruction Form) ไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ ไม่ว่ำเหตุใดก็ตำม
CDP จะไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือดำเนินกำรใดๆ เกี่ยวกับหุ้นที่ผู้ฝำกหลักทรัพ ย์ถือผ่ำน CDP ในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น

6.

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงสถำนะกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ ที่ดีที่สุดต่อ
บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมกำรจึงขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบในมติ
ที่ระบุไว้ในวำระที่ 9 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นมติเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะกำรจด
ทะเบียนหลักทรัพย์ ตำมเหตุผลที่ได้อธิบำยไว้ในข้อ 2.2 ของหนังสือฉบับนี้

1

“ผู้ฝำกหลักทรัพย์” หมำยถึง ผู้ที่เป็นตัวแทนรับฝำกหลักทรัพย์หรือผู้ถือบัญชีหลักทรัพย์ (ที่ได้ให้คำจำกัดควำมไว้ในหนังสือฉบับนี้ )
ที่มีชื่อปรำกฏในสมุดทะเบียนฝำกหลักทรัพย์ และคำว่ำ "ตัวแทนรับฝำกหลักทรัพย์" ให้มีควำมหมำยเช่นเดียวกับที่ระบุใน Section
130A ของ Companies Act (Chapter 50 of Singapore)

2

"บัญชีหลักทรัพย์" หมำยถึง บัญชีหลักทรัพย์ของผู้รับฝำกหลักทรัพย์ที่ CDP แต่ไม่รวมบัญชีหลักทรัพย์ย่อย
-8-

7.

ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรรั บ ผิ ด ชอบในควำมถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ในหนั ง สื อ ฉบั บ นี้ ร่ ว มกั น และเป็ น รำยบุ ค คล และ
คณะกรรมกำรขอรับรองว่ำหลังจำกที่คณะกรรมกำรได้ดำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลโดยใช้
ควำมรู้และกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบแล้ว ข้อมูลในหนังสือฉบับนี้ได้เปิดเผยข้อเท็จจริง ที่เป็นสำระสำคัญ
ทั้ง หมดเกี่ ย วกั บ กำรเปลี่ ยนแปลงสถำนะกำรจดทะเบี ยนหลัก ทรัพ ย์ ข้ อมู ลของบริ ษั ทและบริ ษัท ย่ อย ที่
ครบถ้วนถูกต้อง และคณะกรรมกำรเชื่อว่ำ ไม่มีข้อมูลใดหำกมีกำรละเว้นกำรเปิดเผยข้อมูลแล้วจะทำให้เกิด
ควำมเข้ำใจผิดในข้อเท็จจริงที่เป็นสำระสำคัญของหนังสือนี้ ในกรณีที่ข้อมูลในหนังสือนี้ถูกคัด ลอกมำจำก
แหล่งข้อมูลที่ได้รับกำรตีพิมพ์ หรือแหล่งข้อมูลที่มีอยู่โดยทั่วไป หรือเป็นข้อมูลที่บริษัทได้รับจำกแหล่งข้อมูลที่
สำมำรถระบุชื่อได้ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรมีเพียงกำรดำเนินกำรให้มีกำรคัดลอกข้อมูล และ/หรือ
จัดพิมพ์ข้อมูลอย่ำงครบถ้วนถูกต้องจำกแหล่งข้อมูลดังกล่ำวในรูปแบบและบริบทที่เหมำะสม

ขอแสดงควำมนับถือ
ในนำมของคณะกรรมกำร
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหำชน)

ดร. ไวยวุฒิ สินเจริญกุล
ประธำนกรรมกำร
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เอกสารแนบ – สรุปหลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน กฎหมายหลักทรัพย์
และกฎหมายเกี่ยวกับการครอบงากิจการ รวมถึงกฎเกณฑ์อนื่ ๆ ของประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์
หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศไทย
และกฎหมายหลักทรัพย์ไทย

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศ
สิงคโปร์ และกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์

ข้อกาหนดที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของ
ประเทศไทย (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ”) และกฎของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

ข้อกาหนดที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ภายใต้ Securities and
Futures Act (Chapter 289 of Singapore) (“SFA”) และ Listing Manual
(“คู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์”) ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
(“ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์”)

ข้อกาหนดในการเปิดเผยข้อมูลทั่วไป

ข้อกาหนดในการเปิดเผยข้อมูลทั่วไป

ข้อกาหนดในการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ

ข้อกาหนดในการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปภายใต้มาตรา 203 ของ SFA

ภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ หลั ก ทรั พ ย์ฯ บริ ษั ท มี ห น้ า ที่ ต้ อ งจัด ส่ งรายงานพร้ อ ม
เหตุ ผ ลประกอบต่ อ ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“สานักงาน กลต.”) ทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
เกิดขึ้น

ภายใต้ SFA บริษัทที่จดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ สิงคโปร์ มี
หน้าที่ต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ในทันทีเมื่อเกิด เหตุการณ์ตามที่
กาหนด เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์
ดังกล่า วแก่นั กลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์ สิงคโปร์ได้ต ามหลักเกณฑ์การจด
ทะเบี ย นหลั ก ทรัพ ย์ (Listing Rules) หรื อ ข้ อก าหนดอื่ น ใดของตลาด
หลักทรัพย์สิงคโปร์

(1)

บริษัทประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง

(2)

บริษัทหยุดประกอบกิจการทั้งหมด หรือบางส่วน

(3)

บริษัทเปลี่ยนวัตถุประสงค์ หรือลักษณะการประกอบธุรกิจ

(4)

บริษัทเข้าทาสัญญาซึ่งมีผลทาให้บุคคลอื่นมีอานาจทั้งหมด หรือบางส่วน
ในการบริหารงานของบริษัท

(5)

บริษัท เข้า ครอบงากิ จการอื่น หรือ ถูกครอบง ากิจ การตามที่ กาหนดใน
มาตรา 247 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ

(6)

กรณีใดๆ ที่ส่งผลกระทบ หรืออาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือ
หลักทรัพย์ หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทตามที่ สานักงาน กลต. ประกาศกาหนด

ข้อกาหนดในการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ

บทที่ 7 ของคู่มือ การจดทะเบี ยนหลัก ทรัพย์ (Listing Manual)
(ภาระหน้าที่ต่อเนื่อง : Continuing Obligations)

เมื ่อ บริษ ัท เป็น บริษ ัท จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ บริษ ัท มีห น้า ที ่ต ้อ ง
รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยไม่ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยรายงาน Rule 703 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual): การ
ก่อนเวลาเปิด การซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ใ นตลาดหลั กทรัพย์ฯ ในแต่ล ะรอบ เปิดเผยข้อมูลที่มีความสาคัญ
อย่า งน้อ ย 1 ชั ่ว โมง หรือ หลัง เวลาปิด การซื้อ หรือ ขายหลัก ทรัพ ย์ ใ นตลาด (1) ผู้ออกหลักทรั พย์จะต้ องเปิ ด เผยข้อมูล ใดๆ ที่ เกี่ยวข้องกั บ ผู้ออก
หลักทรัพย์ฯ หรือก่อนเวลาเปิดการซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
หลักทรัพย์ บริษัทย่อยของผู้ออกหลักทรั พย์ หรือบริษัทร่วมของผู้
ในรอบแรกอย่างน้อย 1 ชั่วโมงของวันทาการถัดไป เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์
ออกหลักทรัพย์ ซึ่งมีลักษณะดังนี้
หนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้น
(ก) เป็ น ข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งภาวะการซื้ อ ขาย
(1)
คณะกรรมการของบริ ษั ท มี ม ติ ก าหนดวั น ประชุ ม สามั ญ หรื อ ประชุ ม
หลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ให้บริษัทแจ้งวาระการประชุมมาด้วย
หรือ
พร้อมกัน
(ข) เป็นข้อมูลที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อราคาหรือ
(2)
คณะกรรมการของบริษัทมีมติกาหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
มูลค่าของหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ได้
1

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศไทย
และกฎหมายหลักทรัพย์ไทย

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศ
สิงคโปร์ และกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์

หรือวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหรือวันให้สิทธิใดๆ (2)
แก่ผู้ถือหุ้น

ไม่นา Rule 703(1) มาใช้บังคับหากการเปิดเผยข้อมูล ดังกล่าวจะมี
ผลเป็นการละเมิดกฎหมาย

(3)

คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน หรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

(4)

บริษัทออกหลักทรัพย์ใหม่หรือกระทาการใดๆ อันมีผลกระทบต่อสิท ธิ
ของผู้ถือหลักทรัพย์แปลงสภาพหรือกระทบต่อการใช้ สิทธิจองซื้อหุ้นของ
บริษัทของผู้ถือหลักทรัพย์

ไม่นา Rule 703(1) มาใช้บังคับ กับข้อมูล บางประการในเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้

(5)

(6)

(3)

เงื่อนไขที่ 1 ข้ อ มู ล ที่ วิ ญ ญู ช นมิ ไ ด้ ค าดหมายว่ า จะต้ อ งท าการ
เปิดเผย

บริษัทกระทาการใดๆ หรือมีการออกหลักทรัพย์โดยมีเงื่อนไขใดๆ ซึ่งมี
ผลต่ อ การไถ่ ถ อน ยกเลิ ก หรื อ การครบก าหนดของหลั ก ทรั พ ย์ จ ด
ทะเบี ย นทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว น ในกรณี นี้ บริ ษั ท ต้ อ งแจ้ ง ต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการไถ่ถอน ยกเลิก
หรือการครบกาหนดดังกล่าว

เงื่อนไขที่ 2 ข้อมูลที่เป็นข้อมูลลับ และ

(ก)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอหรือการเจรจาต่อรองที่ ยังไม่
สมบูรณ์

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ประเภทหนี้ซึ่ง
อาจแปลงสภาพเป็ น หุ้ น หรื อ แลกเปลี่ ย นเป็ น หุ้ น ได้ ตลอดจนมี ก าร
เปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญ หรือการยกเลิกหลักประกันหรือมีการผิดนัด
ชาระเงินตามระยะเวลาการชาระคืนในหลักทรัพย์ประเภทหนี้ หรือหุ้นกู้
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(ข)

ข้อมูลที่ประกอบด้วยการคาดคะเน หรือข้อมูลที่ไม่ มีความ
แน่นอนเพียงพอในการที่จะทาการเปิดเผยได้

(ค)

ข้อมูลที่จัดทาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงานภายใน
บริษัท

(ง)

ข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้า

เงื่อนไขที่ 3 ข้อมูลใดๆ ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(7)

บริษัทหรือบริษัทใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น ของผู้ถือ
(4)
หุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทใหญ่และเป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลง
อานาจการควบคุมบริษัท

(8)

บริษัทได้มาหรือเสียไปซึ่งสัญญาทางการค้าที่สาคัญ

(9)

บริษัทหรือบริษัทย่อ ยมีการทารายการที่มีนัยสาคัญที่ เข้าข่ายเป็นการ
ได้ ม าหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด

(10)

บริษัทจดหรือบริษัทย่อยมีการทารายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด

(11)

บริษัทหรือบริษัทย่อยมีการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัท
อื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัท อื่น นั้น มีส ภาพหรือสิ้น สภาพในการเป็น บริษัท
ย่อยของบริษัทหรือของบริษัทย่อยนั้น
(5)

ในการปฏิบัติต ามข้อกาหนดต่า งๆ ว่า ด้ว ยการเปิด เผยข้อมูล ของ
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปรนั้ น ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องดาเนิน การ
ดังต่อไปนี้
(ก)

ปฏิ บั ติ ตามน โยบา ยการ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ของบริ ษั ท
(Corporate Disclosure Policy) ที่ ป รากฏอยู่ ใ น
เอกสารแนบท้าย 7.1 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์
(Listing Manual) และ

(ข)

ด าเนิ น การให้ ก รรมการและผู้ บ ริ ห ารของตนรั บ ทราบ
หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
และนโยบายการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของบริ ษั ท (Corporate
Disclosure Policy)

ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ สิ ง คโปร์ จ ะไม่ ย กเว้ น ข้ อ ก าหนดใดๆ ภายใต้
หลักเกณฑ์ข้อนี้

(12) บริษ ัทหรือ บริษ ัทย่อยมีการเข้า ร่ว มทุน หรือยกเลิกการเข้า ร่ว มทุน กับ
บริษัทอื่น โดยสัดส่วนของการเข้าร่วมทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชาระ Rule 704 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual):
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล บางประการ (Announcement of Specific
แล้วของบริษัทที่เข้าร่วมทุน
Information)
(13) บริษัทหรือบริษัทย่อยมีการออกผลิต ภัณ ฑ์ใ หม่ที่ส าคัญ การพัฒนาที่
ส าคัญ เกี่ยวกับ ทรัพยากร เทคโนโลยี ผลิต ภัณ ฑ์ และตลาด หรือการ นอกเหนือจาก Rule 703 ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องแจ้งประกาศเรื่องต่อไปนี้
โดยทันที
ค้นพบที่สาคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
(14) บริษ ัท หรือ บริษ ัท ย่อ ยมีก ารกู้ยืม เงิน หรือ มีก ารออกตราสารหนี ้เ ป็น เรื่องทั่วไป
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หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศไทย
และกฎหมายหลักทรัพย์ไทย

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศ
สิงคโปร์ และกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์

จานวนที่มีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

(1)

ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของสานักงานจด
ทะเบี ย นของผู้ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ ส านั ก งานใดๆ ของผู้ อ อก
หลั ก ทรั พ ย์ ซึ่ ง เป็ น สถานที่ เ ก็ บ สมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ สมุ ด
ทะเบียนหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์

(2)

ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องแจ้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ
หรือหนังสือจัดตั้งบริษัทของผู้ออกหลักทรัพย์

(15) บริษ ัท หรือ บริษ ัทย่อ ยมีข ้อพิพ าทที่ส าคัญ ที่มีผ ลกระทบเกี่ยวกับ การ
ดาเนินงานของบริษัท เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน กับผู้รับเหมาช่วง
หรือผู้ขายสินค้าให้บริษัท
(16) บริษัทหรือบริษัทย่อยมีข้อพิพาททางกฎหมายที่สาคัญ
(17) บริษัทหรือบริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในโครงการจ่ายลงทุน

(3)
(18) บริษัทหรือบริษัทย่อยมีการจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์อื่น
หรือมีการเปิด เผยสารสนเทศเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ข องบริษัท หรือบริษัท (4)
ย่อยซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น
(19) บริษัทหรือบริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สาคัญ

(5)

(20) บริษัทหรือบริษัทย่อยเลิกกิจการและมีการชาระบัญชี
(21) บริษัทหรือบริษัทย่อยมีการประเมินราคาทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัทจ
หรือบริษัทย่อยโดยผู้ป ระเมิน ราคาอิส ระเพื่อเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น หรือผู้
ลงทุน ทั่ว ไป ทั้ง นี้ ให้บ ริษ ัท แจ้ง และส่ง รายงานการประเมิน ราคาให้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย
(22) ค ณ ะ ก ร ร ม ก า รข อ ง บ ริษ ัท มีม ติใ ห้ซื ้อ หุ ้น ข อ งบ ริษ ัท ค ืน ห รือ
คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้จาหน่ายหุ้น ที่ซื้อคืน ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด

[ตัดออก]
ผู้ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ จ ะต้ อ งแจ้ ง เรื่ อ งการเรี ย กให้ ช าระเงิ น ส าหรั บ
หลักทรัพย์ที่มีการชาระเงินเพียงบางส่วนของผู้ออกหลักทรัพย์ หรือ
บริษัทย่อยใดๆ ที่มีความสาคัญของผู้ออกหลักทรัพย์
ผู้อ อกหลั ก ทรั พย์ จะต้ องแจ้ ง เมื่ อมี ค วามเห็ น อย่า งมี เงื่ อ นไขหรื อ
ข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินของ
(ก)

ผู้ออกหลักทรัพย์ หรือ

(ข)

บริษัทย่อยใดๆ ของผู้ออกหลักทรัพย์ หรือบริษัทร่วมใดๆ
ของผู้ออกหลักทรัพย์ ถ้ า เงื่อนไขหรือข้อสังเกตดังกล่าวมี
ผลกระทบอย่า งมีนั ยส าคั ญ ต่ อ งบการเงิน รวมของผู้ออก
หลักทรัพย์ หรือสถานะทางการเงิน ของกลุ่มบริษัทของผู้
ออกหลักทรัพย์ และ

(6)
ผู้ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ จ ะต้ อ งแจ้ ง หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงใดๆ ในผล
(23) บริษัท หรือบริษัทย่อยให้ความช่ว ยเหลือทางการเงิน แก่บุค คลอื่น เป็น
ประกอบการประจาปีเบื้องต้น ในสาระสาคัญโดยผู้สอบบัญชีของผู้
จานวนที่มีนัย สาคัญ ต่อฐานะการเงิน และผลการดาเนิน งาน ซึ่งมิใ ช่
ออกหลั ก ทรั พ ย์ หากผู้ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ ไ ด้ มี ก ารประกาศผล
ธุรกิจปกติ หรือแนวปฏิบัติในการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท หรือ
ประกอบการประจาปีเบื้องต้นของตนไว้แล้วก่อนหน้านี้
บริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการให้ความช่ วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย
การแต่งตั้งหรือการบอกเลิกจ้าง
หรือบริษัทร่วม หรือตามระเบียบการสงเคราะห์พนักงาน
(7)
ผู้อ อกหลั กทรัพ ย์จ ะต้ องแจ้ งการแต่ ง ตั้ ง หรื อการเลิ ก สั ญ ญาจ้ า ง
ทั้ง นี ้ บริษ ัท ต้อ งรายงานความคืบ หน้า เกี่ย วกับ การรับ ช าระหนี ้จ าก
บุคคลที่มีความสาคัญ อาทิ เช่น กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บุคคลตามวรรคหนึ่งภายในวันเดียวกับวันครบกาหนดส่งงบการเงินใน
ประธานเจ้าหน้า ที่ฝ่ายการเงิน ประธานเจ้าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
แต่ละไตรมาส หรือเมื่อมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการรับชาระหนี้ แล้วแต่
ผู้จัดการทั่วไป บุคคลที่มีคุณสมบัติ หรือเจ้าหน้าที่บริหารอื่นๆ ที่มี
เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน
อานาจเท่าเทียมกัน เลขานุการบริษัท นายทะเบียนหรือผู้สอบบัญชี
(24) บริษัท หรือบริษัทย่อยผิดนัดชาระหนี้ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระ
ของผู้ออกหลักทรัพย์
ผูกพันตามนิติกรรมเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน หรือการ
(8)
ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องแจ้งการแต่งตั้ง หรือการแต่งตั้งเพื่อกลับเข้า
ออกตราสารหนี้ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท
ดารงตาแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
ที ่ป รากฏในงบการเงิน ล่า สุด หรือ งบการเงิน รวมล่า สุด พร้อ มทั ้ง
(9)
ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องแจ้งการแต่งตั้งบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทาง
แนวทางในการแก้ไขเหตุดังกล่าว
เครือญาติกับกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ บริษัทต้องรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการผิดนัดชาระหนี้ตาม
รายใหญ่ ข องผู้ออกหลักทรั พย์ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ระดั บ บริ ห ารใน
วรรคหนึ่งภายในวันเดียวกับวันครบกาหนดส่งงบการเงินในแต่ล ะไตร
บริษัทของผู้ออกหลักทรัพย์หรือของบริษัทย่อยใดๆ ที่มีความสาคัญ
มาส หรือ เมื ่อ มีค วามคืบ หน้า เกี ่ย วกับ การผิด นัด ช าระหนี ้ แล้ว แต่
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หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศไทย
และกฎหมายหลักทรัพย์ไทย

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศ
สิงคโปร์ และกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์

เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน

ของผู้ออกหลักทรัพย์

(25) กรณีใดๆ ที่มี หรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์ (10)
หรือ ต่อ การตัด สิน ใจในการลงทุน หรือ ต่อ การเปลี่ย นแปลงในราคา
หลักทรัพย์ของบริษัท

ผู้ออกหลั กทรัพย์ จะต้ องแจ้งการเลื่อนต าแหน่ งของผู้ที่ ไ ด้ รับ การ
แต่ งตั้ งตาม Rule 704(9) ของคู่ มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์
(Listing Manual)

ให้บริษัทเปิดเผยสารสนเทศโดยรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือจัดส่งเอกสาร
ตามที่กาหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่มีเหตุการณ์
ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

(11)

ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้ องแจ้งการแต่ งตั้ งหรือการเปลี่ยนแปลงผู้มี
อานาจกระท าการแทนทางกฎหมาย (หรือบุ ค คลที่ มีอานาจเท่ า
เทียมกัน แล้วแต่จะนิยามไว้) ของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัท
ย่อยใดๆ ที่มีความสาคัญของผู้ออกหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นการแต่งตั้ ง
ตามที่ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องได้ กาหนดไว้ โดยให้ บุค คลดั งกล่า วมี
อานาจแต่เพียงผู้เดียวในการเป็นตัวแทน ใช้สิทธิในนามของผู้ออก
หลักทรัพย์และ/หรือบริษัทย่อยที่มีความสาคัญของผู้ออกหลักทรัพย์

(12)

ส าหรั บ ผู้ ออกหลั กทรัพ ย์ที่ มีบ ริ ษัท ย่อ ยที่ มีค วามส าคั ญ ตั้ ง อยู่ ใ น
ประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศสิงคโปร์ ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้อง
แจ้งการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการอิสระออกจากคณะกรรมการ
ของบริษัทย่อยดังกล่าว

(13)

ผู้ออกหลั กทรั พย์จ ะต้ อ งประกาศข้อ มูล ผู้ ด ารงต าแหน่ งในระดั บ
บริหารของผู้ออกหลักทรัพย์หรือของบริษัทย่อยใดๆ ที่มีความสาคัญ
ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์ ทางเครือญาติกับกรรมการ
หรื อ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ข องผู้ อ อก
หลักทรัพย์ ดังที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย 7.2 ส่วนที่ 2 ของคู่มือ
การจดทะเบี ย นหลั ก ทรั พ ย์ (Listing Manual) ภายใน 60 วั น
หลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีแต่ละรอบ หากไม่มีบุคคลดังกล่าว ผู้
ออกหลั ก ทรั พ ย์ จ ะต้ อ งแจ้ ง ว่ า ไม่ มี บุ ค คลดั ง กล่ า ว โดยตลาด
หลักทรัพย์สิงคโปร์อาจกาหนดให้ผู้ออกหลักทรัพย์จัดส่งข้อมูลของ
บุ ค คลดั ง กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง รวมถึ ง ข้ อ มู ล ค่ า ตอบแทน การ
เปลี่ ย นแปลงใดๆ ในหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ และลั ก ษณะ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว

(ก)

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือบุคคลผู้มีอานาจในการจัดการ
ของบริษัท ให้บริษัทจัดส่งประวัติกรรมการ หรือบุคคลผู้มีอานาจในการ
จัดการของบริษัทที่ได้รับ การแต่ งตั้งใหม่ตามแบบที่ต ลาดหลักทรัพย์ ฯ
กาหนด

(ข)

บริษัท มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหนังสือบริค ณห์ส นธิ ห รือข้อบังคั บ ของ
บริษัท ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิในเรื่องที่ บริษัท
ต้องรายงานโดยไม่ชักช้า

(ค)

บริษัทมีการย้ายที่ตั้งสานักงานใหญ่

(ง)

บริษัท หรือบริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงผู้ส อบบัญ ชี ในกรณี ที่ ผู้ส อบ
บัญชีของบริษัทหรือบริษัทย่อยลาออกจากการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
หรือบริษัทย่อย ให้บริษัทหรือบริษัทย่อยนาส่งสาเนาหนังสือที่ผู้สอบบัญชี
แจ้งขอลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมกัน

(จ)

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหลักทรัพย์หรือมีการ เปลี่ยนแปลง
สถานที่ตั้งของนายทะเบียนหลักทรัพย์

เมื่อบริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ต่อนายทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทแล้ว ให้ บริษัทจัดส่งหลักฐานเอกสารแสดงการจดทะเบียนนั้นต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 7 วั น นั บ แต่ วั น ที่ น ายทะเบียนหุ้ น ส่ว นบริษัท รับ จด
ทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

บริษัทต้องละเว้นการเปิดเผยสารสนเทศในลักษณะเชิงส่งเสริมที่เกินความจาเป็น
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีพิเศษ
ในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท การเปิดเผยสารสนเทศในลักษณะ
(14) ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์อาจกาหนดให้ผู้ออกหลักทรัพย์แต่งตั้งผู้สอบ
ดังกล่าวรวมถึง
บัญชีพิเศษ เพื่อดาเนินการสอบทานบัญชี หรือตรวจสอบกิจการของผู้
(ก) การออกข่าวโดยใช้คาที่ไม่เหมาะสม
ออกหลั กทรั พย์ และรายงานผลการตรวจสอบต่ อตลาดหลั กทรั พย์
(ข) การประกาศข่าวให้แก่ประชาชนโดยไม่มีพัฒนาการที่แท้จริงในกิจกรรม
สิ งคโปร์ หรื อคณะกรรมการตรวจสอบของผู้ ออกหลั กทรั พย์ หรื อ
ของบริษัทสนับสนุน
หน่ ว ยงานใดๆ ที่ ต ลาดหลั กทรั พย์ สิ งคโปร์ จะก าหนด และตลาด
หลั กทรั พย์ สิ งคโปร์ อาจก าหนดให้ ผู้ ออกหลั กทรั พย์ ต้ องแจ้ งเรื่ อง
(ค) การรายงานหรือการคาดคะเนที่เกินความเป็นจริง
ดังกล่าว พร้อมกับข้อมูลอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์กาหนด
(ง) การเปิดเผยโดยใช้คาที่หรูหรา ฟุ่มเฟือย หรือในรูปแบบอื่นที่เกินความจริง
โดยทั น ที รวมทั้ งตลาดหลั กทรั พย์ สิ งคโปร์ อาจก าหนดให้ ผู้ ออก
ซึ่งอาจทาให้ผู้ลงทุนหลงผิด และเป็นเหตุให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคา
หลักทรัพย์เปิดเผยผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีพิเศษ
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หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศไทย
และกฎหมายหลักทรัพย์ไทย

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศ
สิงคโปร์ และกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์

หรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยไม่มีเหตุผลสมควร
กรณีทบี่ ริษัทได้รับยกเว้นไม่ต้องเปิดเผยสารสนเทศที่สาคัญโดยทันที

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สถานการณ์ ดังต่อไปนี้เป็นข้อยกเว้นไม่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนโดยทันที หาก (15)
บริษัทสามารถเก็บรักษาไว้เป็นความลับได้อย่างสมบูรณ์
(ก)

เมื่อการเปิด เผยโดยทั น ที จะกระทบเป็ น ผลเสี ยต่ อความสามารถของ
บริษัทในการที่จะดาเนินการตามวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจของบริษัท

(ข)

เมื่อข้อเท็จจริงอยู่ในภาวะที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และช่วงเวลาการ
เปิดเผยที่เหมาะสมเป็นสิ่งจาเป็น

ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องแจ้งวัน เวลา และสถานที่ของการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นใดๆ โดยต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่
น้อยกว่า 14 วัน ปฏิทินก่อนการประชุม (โดยไม่รวมถึงวัน ที่เริ่มส่ง
และวันที่เริ่มการประชุม) สาหรับการประชุมเพื่อลงมติพิเศษใดๆ ให้
ส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 21 วันปฏิทินก่อนการ
ประชุม (โดยไม่รวมถึงวันที่เริ่มส่งและวันที่เริ่มการประชุม)

(16) ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องแจ้งมติทั้งหมดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในบางครั้งโครงการหรือพัฒนาการธุรกิจของบริษัทอาจจะเป็นสารสนเทศ
ของผู้ออกหลักทรัพย์ในทันทีหลังจากการประชุมดังกล่าว ไม่ว่า มติ
ที่สาคัญ แต่ยังขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอย่า งรวดเร็ว หากสถานการณ์
ดังกล่าวจะได้รับการอนุมัติหรือไม่
กาลังจะเข้าสู่เสถียรภาพ หรือมีข้อสรุปที่แน่นอนในอนาคตอันใกล้ ก็เป็น
การได้มาซึ่งทรัพย์สินและการรับรู้การได้มาซึ่งทรัพย์สิน (Acquisitions
การเหมาะสมที่จะรอการเปิดเผยต่อประชาชนไว้จนกว่า จะมีข้อสรุป ที่
and Realisations)
แน่นอน ทั้งนี้ การประกาศต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องกันในเรื่องเดียวกัน
(17) ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องแจ้งการได้มาซึ่ง
ตามข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนไปอาจทาให้ประชาชนสับสนหรือหลงผิดได้
ตั ว อย่ า งเช่ น ในระหว่ า งการเจรจาเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง อี ก บริ ษั ท หนึ่ ง
สารสนเทศที่แต่ละฝ่ายรู้กัน ณ จุดเริ่มต้นอาจเป็นความเต็มใจของฝ่าย
หนึ่งที่จะเข้าร่วมเจรจา หลังจากนั้นไม่นานอาจปรากฏออกมาชัดว่าทั้ง
สองฝ่ายสามารถทาความตกลงกันได้ ในขั้นสุดท้ายอาจมีการตกลงกันได้
ในหลักการตามเงื่อนไขเฉพาะนั้นๆ ในกรณีดังกล่าวบริษัทไม่จาเป็นต้อง
ออกประกาศต่ อประชาชนในแต่ ล ะขั้น ตอนของการเจรจาโดยอธิ บ าย
สถานะปัจจุบันที่เป็นอยู่ของข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่
ควรรอจนกว่ า มีข้ อตกลงในหลักการตามเงื่ อนไขเฉพาะนั้ น ๆ ในกรณี
ตรงกันข้าม หากความคืบหน้าในการเจรจาเข้าสู่เสถียรภาพ ณ จุดหนึ่ง
บริษัทต้องเปิดเผยหากสารสนเทศนั้นมีความสาคัญ
(ค)

เมื่อการเปิดเผยโดยทันทีจะเป็นประโยชน์ ที่มีนัยสาคัญต่อคู่แข่งขันของ
บริษัท

(18)
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(ก)

หุ้นของบริษัทจดทะเบียนใดๆ ซึ่งส่งผลให้ผู้ออกหลักทรัพย์
มีสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจานวนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ
10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยไม่รวมหุ้น
ทุนซื้อคืน (Treasury Shares) ของบริษัท ที่จดทะเบียน
ดังกล่าว

(ข)

หลักทรัพย์จดทะเบียนใดๆ ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายโดยรวม
ของการลงทุ นของผู้ออกหลักทรัพย์เกิน กว่า ทุ ก ร้อยละ 5
ของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ ตามงบการเงินรวมฉบับล่าสุด
ของผู้ออกหลักทรัพย์ ที่ ต รวจสอบแล้ว ทั้ งนี้ ยกเว้ น ผู้ออก
หลักทรัพย์ที่เป็นธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทค้าหลักทรัพย์
หรือสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาต

(ค)

หุ้นซึ่งส่งผลให้บริษัทใดๆ กลายเป็นบริษัทย่อยหรือบริษัท
ร่วมของผู้ออกหลักทรัพย์ และ

(ง)

หุ้น ซึ่งส่ง ผลให้ ผู้ออกหลักทรัพย์เพิ่ม สัด ส่ว นการถือหุ้น ใน
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของตน

ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องแจ้งการจาหน่ายไปซึ่ง
(ก)

หุ้นของบริษัทจดทะเบียนใดๆ ซึ่งส่งผลให้ผู้ออกหลักทรัพย์
มีสัดส่วนการถือหุ้นเหลือต่ากว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุ้น
ที่ จ าหน่ า ยได้ แ ล้ ว ทั้ ง หมด โดยไม่ ร วมหุ้ น ทุ น ซื้ อ คื น
(Treasury Shares) ของบริษัทที่จดทะเบียนดังกล่าว

(ข)

หลักทรัพย์จดทะเบียนใดๆ ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายโดยรวม

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศไทย
และกฎหมายหลักทรัพย์ไทย

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศ
สิงคโปร์ และกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์
ของการลงทุนของผู้ออกหลักทรัพย์ ลดลงกว่าทุกร้อยละ 5
ของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ ตามงบการเงินรวมฉบับ ล่าสุด
ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่ ต รวจสอบแล้ว ทั้ งนี้ ยกเว้ น ผู้ออก
หลักทรัพย์ที่เป็นธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทค้าหลักทรัพย์
หรือสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาต

(19)

(ค)

หุ้น ซึ่งส่งผลให้ บริษัทใดๆ สิ้น สภาพความเป็น บริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วมของผู้ออกหลักทรัพย์ และ

(ง)

หุ้ น ซึ่ง ส่ง ผลให้ ผู้ออกหลัก ทรัพ ย์ล ดสัด ส่ว นการถือ หุ้ น ใน
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของตน

ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องแจ้งการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งหุ้นหรือ
ทรัพย์สินอื่นๆ ที่ ผู้ออกหลักทรัพย์มีหน้าที่ ต้องเปิดเผยข้อมูล ตาม
บทที่ 10 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)

ก า ร เ ลิ ก กิ จ ก า ร ก า ร บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร ต า ม ค า สั่ ง ศ า ล ( Judicial
Management) และอื่นๆ
(20)

ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องแจ้งการยื่นคาขอที่ยื่นต่อศาลเพื่อเลิกกิจการ
ของผู้ออกหลักทรัพย์ หรือบริษัทย่อยของผู้ออกหลักทรัพย์ หรือเพื่อ
การบริหารกิจการตามคาสั่งศาล

(21)

ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องแจ้งการแต่งตั้ งเจ้าพนั กงานพิทั กษ์ท รัพย์
ผู้บริหารกิจการตามค าสั่งศาล (Judicial Manager) หรือผู้ชาระ
บัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ หรือบริษัทย่อยของผู้ออกหลักทรัพย์

(22)

ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องแจ้งให้ทราบถึงการละเมิดข้อสัญญาใดๆ ใน
สัญ ญากู้ยืมเงิน หรือ เมื่อได้รับหนังสือแจ้งจากธนาคารหลัก หรือ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee) ของผู้ถือหุ้นกู้ เรียกร้องให้ชาระ
คื น เงิ น กู้ ที่ ใ ห้ แ ก่ ผู้ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ บริ ษั ท ย่ อ ยของผู้ อ อก
หลักทรัพย์ ซึ่งกรรมการบริษัทของผู้ออกหลักทรัพย์ให้ความเห็นว่า
อาจทาให้ผู้ออกหลักทรัพย์ประสบปัญหาเกี่ยวกับกระแสเงินสดได้

(23)

ภายใต้ Rule 704(20), (21) หรือ (22) ของคู่ มือการจดทะเบียน
หลักทรัพย์ (Listing Manual) ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องเปิดเผยข้อมูล
สถานะทางการเงินของตนเป็นรายเดือน รวมถึง (ก) สถานะในการ
เจรจาต่อรองใดๆ ระหว่ างผู้ออกหลักทรัพย์แ ละธนาคารหลักหรือ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee) และ (ข) ทิศทางในการดาเนินงานใน
อนาคตของผู้ออกหลักทรัพย์ หรือการพัฒนาการที่ ส าคั ญ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบอย่า งมีนั ยส าคั ญ ต่ อสถานะทางการเงิ น ของผู้ ออก
หลั ก ทรั พ ย์ ในกรณี ที่ มี การพัฒ นาการที่ มี นั ย ส าคั ญ ใดๆ เกิ ด ขึ้ น
ระหว่างเดือน ให้ประกาศข้อมูลโดยทันที

การประกาศผล การประกาศจ่ายเงินปันผล และอื่นๆ
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หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศไทย
และกฎหมายหลักทรัพย์ไทย

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศ
สิงคโปร์ และกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์
(24)

ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องแจ้งข้อเสนอ หรือ ประกาศจ่ายเงิน ปันผล
(รวมถึงหุ้นปันผลหรือเงินปันผลพิเศษใดๆ (ถ้ามี)) อัตราการจ่ายเงิน
ปันผล จานวนเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น และวันที่จะจ่ายเงินปันผล ถ้า
ผู้ถือหุ้ นไม่จาเป็น ต้องชาระภาษีสาหรับเงินปัน ผลดั งกล่าว ผู้ออก
หลักทรัพย์จะต้องระบุไว้ในประกาศจ่ายเงินปันผลหรือข้อ แนะน า
เกี่ยวกับเงินปันผลที่ให้แก่ผู้ถือหุ้น และหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มีนัยสาคัญเกี่ยวกับอัตราเงินปันผล (ไม่ว่าจะเป็นเงินปันผลระหว่าง
กาลหรือเงิน ปัน ผลประจาปี ) เมื่ อเปรียบเที ยบกั บ ช่ว งระยะเวลา
เดียวกันก่อนหน้านี้ กรรมการบริษัทจะต้องระบุถึงเหตุผลของการ
เปลี่ ย นแปลง ณ เวลาที่ มี ก ารเสนอจ่ า ยเงิ น ปั น ผลหรื อ ประกาศ
จ่ายเงินปันผล ถ้ากรรมการบริษัทตัดสินใจไม่ประกาศจ่ายเงินปันผล
ก็ให้ทาการประกาศแจ้ง

(25)

ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องไม่ประกาศข้อมูลดังต่อไปนี้เมื่อสิ้นสุดของ
แต่ละไตรมาส สาหรับ 3 ไตรมาสแรกของปีบัญชี รอบช่วงครึ่งปี หรือ
รอบปีบัญชี แล้วแต่กรณี
(ก)

การจ่ายเงินปันผล

(ข)

กาเพิ่มทุนหรือการออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

(ค)

การปิดสมุดทะเบียนหุ้น

(ง)

การคืนเงินทุน

(จ)

การไม่จ่ายเงินปันผล หรือ

(ฉ)

ผลการขายหรือผลประกอบการ

เว้นแต่เป็นการประกาศข้อมูลดังกล่าวพร้อมกับผลการดาเนินงาน
ประจาไตรมาส รอบช่วงครึ่งปี หรือรอบปีบัญชี แล้วแต่กรณี หรือ
เมื่อผลการดาเนินงานดังกล่าวได้มีประกาศแล้ว
การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

การปิดสมุดทะเบียนหุ้น (Book Closure)

บริษัทจะแจ้งวันปิด รับการลงทะเบียนหุ้น หรือกาหนดวัน ซึ่งผู้ถื อหุ้น มีสิท ธิเข้า (26)
ร่ว มประชุม ผู้ถือ หุ้น หรือ วัน ให้ส ิท ธิใ ดๆ แก่ผู้ถือ หุ ้น ไปยัง ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ
อย่างน้อย 14 วันก่อนวันปิดรับการลงทะเบียนหุ้น หรือวันกาหนดสิทธิของผู้ถือ
หุ้นดังกล่าว
ในกรณีที่บริษัทเปลี่ยนแปลงวันปิดรับ การลงทะเบียนหุ้น หรือวัน กาหนดสิท ธิ
ของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม หรือวันให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหุ้นไปจากเดิมซึ่ง
ได้แ จ้ง ต่อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ตามวรรคแรกแล้ว บริษ ัท จะต้อ งแจ้ง ถึง การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนวันปิดรับการ
ลงทะเบียนหุ้น หรือวันกาหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม หรือวันให้
สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหุ้นที่กาหนดไว้เดิม
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ผู้ออกหลักทรัพย์ต้องประกาศล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทา
การของตลาดหลักทรัพย์ (ไม่รวมถึงวันที่ประกาศและวันที่มีการปิด
สมุดทะเบียนหุ้น) โดยจะต้องระบุวัน เหตุผ ล และที่อยู่ของทะเบียน
หุ้น สาหรับรับเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการลงทะเบียน ในกรณีที่
มีความจาเป็น ผู้ออกหลักทรัพย์สามารถใช้เวลาในการบอกกล่าว
นานกว่านั้นได้ ภายใต้บทบัญญัติของ Company Act ของประเทศ
สิงคโปร์ (บทที่ 50) (“Singapore Company Act”) ตลาดหลักทรัพย์
สิงคโปร์อาจอนุญาตให้มีการร่นระยะเวลาของการปิดสมุดทะเบียน
หุ้นลง ในการกาหนดวันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้ องด าเนิ น การให้ วั น สุด ท้ า ยของการซื้อขาย
หลักทรัพย์ในลักษณะที่มีสิทธิได้รับผลประโยชน์สิ้นสุดหลังจากการ

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศไทย
และกฎหมายหลักทรัพย์ไทย

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศ
สิงคโปร์ และกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งวัน
(27)

ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องไม่ปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ
ก่อน 8 วันทาการของตลาดหลักทรัพย์นับจากวันสุดท้ายของการปิด
สมุดทะเบียนหุ้นครั้งล่าสุด หลักเกณฑ์นี้ไม่ห้ามการปิดสมุดทะเบียน
หุ้นในวันเดียวกันเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน

หุ้นทุนซื้อคืน (Treasury Shares)
(28)

ผู้ออกหลักทรัพย์ ต้ องประกาศการขาย การโอน การยกเลิก และ/
หรือการใช้หุ้นทุนซื้อคืนใดๆ โดยต้องระบุ
(ก)

วันที่ขาย โอน ยกเลิก และ/หรือใช้หุ้นทุนซื้อคืน

(ข)

วัตถุประสงค์ของการขาย โอน ยกเลิก และ/หรือใช้ หุ้นทุน
ซื้อคืนดังกล่าว

(ค)

จานวนของหุ้นทุนซื้อคืนที่ขาย โอน ยกเลิก และ/หรือใช้ไป

(ง)

จ านวนของหุ้ น ทุ น ซื้ อ คื น ทั้ ง ก่ อ นและหลั ง การขาย โอน
ยกเลิก และ/หรือใช้ไปดังกล่าว

(ง)

อัต ราส่ว นของจานวนหุ้ น ทุ น ซื้อคืน ต่ อจานวนหุ้ น ทั้ งหมด
ของหุน้ ประเภทนั้นๆ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้ง ก่อน
และหลังการขาย โอน ยกเลิก และ/หรือใช้ดังกล่าว และ

(จ)

มูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน ในกรณีที่มีการใช้ในการขาย โอน หรือ
ยกเลิก

การให้สิทธิ ซื้อหุ้นแก่พนักงาน หรือ โครงการหุ้นสาหรับ พนักงาน
(Employee Share Option or Share Scheme)
(29)
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ผู้ออกหลักทรัพย์ ต้ องประกาศรายละเอียดของการให้สิทธิ ซื้อหุ้ น
(Options) แก่ พ นั ก งานในวั น ที่ ใ ห้ สิ ท ธิ นั้ น และรายละเอี ย ดที่
เกี่ยวข้องต่างๆ รวมถึง
(ก)

วันที่ให้สิทธิ

(ข)

ราคาใช้สิทธิของสิทธิซื้อหุ้น (Options) นั้น

(ค)

จานวนสิทธิซื้อหุ้น (Options) หรือหุ้นที่จะเสนอให้

(ง)

ราคาตลาดของหลักทรัพย์ในวันที่ให้สิทธิ

(จ)

จานวนสิทธิซื้อหุ้น (Options) หรือหุ้นที่จะเสนอให้กรรมการ
และผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุม (และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน )
แต่ละราย (ถ้ามี) และ

(ฉ)

อายุของสิทธิซื้อหุ้น (Options)

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศไทย
และกฎหมายหลักทรัพย์ไทย

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศ
สิงคโปร์ และกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์
การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น
(30)

ผู้ออกหลักทรัพย์ต้องประกาศการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น
ให้แก่บุคคลทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) (“IPO”)
หรือเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นตามบทที่ 8 ของคู่มือการจด
ทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual) ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงิน
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ไม่ ว่ า การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ดั ง กล่ า วเป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้เงินตามที่ระบุไว้ หรือเป็นไปตามอัตราร้อย
ละที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นหนั ง สื อ ชี้ ช วน หรื อ ประกาศของผู้ อ อกหลั ก ทรั พ ย์
หรือไม่ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการใช้เงินอย่างมีนัยสาคัญจากข้อมูล
ที่ ร ะบุ ไ ว้ ผู้ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ จ ะต้ อ ง ประกาศเหตุ ผ ลของการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว

สัญญากู้ยืมเงิน / การออกตราสารหนี้
(31)

(32)

เมื่อผู้ออกหลักทรัพย์ห รือบริษัท ย่อยของผู้ออกหลักทรัพย์เข้า ท า
สั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น หรื อ ออกตราสารหนี้ ที่ มี เ งื่ อ นไขเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ
สัด ส่วนการถือครองหุ้น ของผู้ถือหุ้ น ที่มีอานาจควบคุ มของผู้ออก
หลักทรัพย์ หรือมีข้อจากัดเรื่องการเปลี่ยนแปลงอานาจควบคุมใดๆ
ในผู้ออกหลักทรัพย์ ซี่งการละเมิดเงื่อนไข หรือข้อจากัดดังกล่าวจะมี
ผลเป็นการผิดสัญญากู้ยืมเงิน หรือตราสารหนี้ และจะส่งผลกระทบ
อย่า งมีนั ยส าคั ญ ต่ อการด าเนิ น งานของผู้ออกหลักทรัพย์ ผู้ออก
หลักทรัพย์จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
(ก)

รายละเอียดของเงื่อนไขที่เกี่ยวกับสัดส่วนการถือครองหุ้น
ของผู้ถือหุ้ นที่มีอานาจควบคุ มของผู้ออกหลักทรัพย์ หรือ
ข้อจากัดเรื่องการเปลี่ยนแปลงอานาจควบคุมใดๆ ในผู้ออก
หลักทรัพย์ และ

(ข)

จานวนรวมของสิน เชื่อ ที่ อาจได้ รับผลกระทบจากการผิด
เงื่อนไขหรือข้อจากัดดังกล่าว

ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องเปิดเผยถึงการผิดนัด หรือผิดข้อสัญญาของ
สั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น หรื อ ตราสารหนี้ ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบอย่ า งมี
นัยสาคัญต่อการดาเนินงานของผู้ออกหลักทรัพย์

ผลการดาเนินงาน (Financial Results)
บริษัทมีหน้าที่ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่ สานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ Rule 705 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)
(1)

งบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว โดยจัดส่งภายใน (1)
45 วันนับจากวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส

(2)

งบการเงิน ประจ างวดปีก ารบัญ ชีที่ ผู้ส อบบัญ ชีต รวจสอบและแสดง
ความเห็นแล้ว โดยจัดส่งภายใน 3 เดือนนับจากวันสุด ท้ายของรอบปี
บัญชี
(2)
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ผู้ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ จ ะต้ อ งเปิ ด เผยงบการเงิ น ส าหรั บ รอบปี บั ญ ชี
(ตามที่ ระบุไ ว้ ใ นเอกสารแนบท้ า ย 7.2 ของคู่ มือการจดทะเบีย น
หลักทรัพย์ (Listing Manual)) ทันทีหลังจากได้จัดทาข้อมูล ต่างๆ
เสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 60 วันนับแต่สิ้นสุดรอบบัญชีดังกล่าว
ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องเปิดเผยงบการเงินของแต่ละไตรมาสในช่วง

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศไทย
และกฎหมายหลักทรัพย์ไทย
(3)

แบบฟอร์มแสดงรายงานประจาปี (แบบ 56-1) โดยจัดส่งภายใน 3 เดือน
นับจากวันสุดท้ายของรอบปีบัญชี และ

(4)

รายงานประจาปี โดยจัดส่งภายใน 120 วัน นับจากวันสุดท้ายของรอบปี
บัญชี

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศ
สิงคโปร์ และกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์
3 ไตรมาสแรกของปีบัญชี (ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารแนบท้า ย 7.2
ของคู่ มื อ การจดทะเบี ย นหลั ก ทรั พ ย์ (Listing Manual)) ทั น ที
หลังจากได้จัดทาข้อมูลต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 45 วัน
นับแต่วันสิ้นสุดไตรมาสนั้นๆ ในกรณีที่

(3)

(4)
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(ก)

มูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นสามัญของผู้ ออกหลักทรัพย์
(Market Capitalization) เกินกว่า 75 ล้านเหรียญสิงคโปร์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546

(ข)

หากหุ้นสามัญของผู้ออกหลักทรัพย์ได้ รับการขึ้นทะเบียน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหลังวันที่ 31 มีนาคม 2546 และ
มูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นสามัญของผู้ออกหลักทรัพย์
(Market Capitalization) เกินกว่า 75 ล้านเหรียญสิงคโปร์
ณ เวลาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน
(โดยคานวณจากราคา IPO) หรือ

(ค)

หากมู ล ค่ า ตามราคาตลาดของหุ้ น สามั ญ ของผู้ อ อก
หลั ก ทรั พ ย์ ( Market Capitalization) เกิ น กว่ า 75 ล้ า น
เหรียญสิงคโปร์ ณ วันสุดท้ายของการซื้อขายหลักทรัพย์ใน
แต่ละปีปฏิทินนับแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เป็นต้นไป ผู้
ออกหลักทรัพย์จะมีหน้าที่ตามข้อย่อย (ค) นี้ โดยจะได้รับ
การผ่อนผันเป็นเวลาหนึ่งปี สาหรับเตรียมรายงานรายไตร
มาส

(ก)

ผู้ออกหลักทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขของข้อย่อยใน Rule 705(2)
ข้างต้น จะต้องปฏิบัติตาม Rule 705(2) แม้ว่ามูลค่าตาม
ราคาตลาดของหุ้ น สามั ญ ของผู้ ออกหลั ก ทรัพ ย์ ( Market
Capitalization) จะลดลงต่ ากว่ า 75 ล้า นเหรียญสิงคโปร์
ในภายหลัง

(ข)

ผู้ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ ที่ ไ ม่ เ ข้ า เงื่ อ นไขของข้ อ ย่ อ ยใน Rule
705(2) ข้างต้น จะต้องประกาศงบการเงินของตนในช่วง
ครึ่งปีแรก (ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 7.2 ของคู่มือ
การจดทะเบี ย นหลั ก ทรั พ ย์ (Listing Manual)) ทั น ที
หลังจากได้จัดทาข้อมูลต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
กว่า 45 วันนับแต่สิ้นสุดรอบบัญชีดังกล่าว

นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ข้างต้น หากเป็นการประกาศงบการเงิน
ครั้งแรกของผู้ออกหลักทรัพย์ตามที่กาหนดใน Rule 705(1) หรือ (2)
ภายหลังจากการจดทะเบียนหลักทรัพย์ และช่วงเวลาระหว่างวันที่
เข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์ และวันสุดท้ายที่ผู้ออกหลักทรัพย์มีหน้าที่
ต้องประกาศงบการเงินตามที่ Rule 705(1) หรือ (2) ข้างต้นกาหนด
นั้นน้อยกว่า 30 วัน ผู้ออกหลักทรัพย์จะมีเวลาอีก 30 วันนับตั้งแต่

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศไทย
และกฎหมายหลักทรัพย์ไทย

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศ
สิงคโปร์ และกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์
วัน พ้น กาหนดเวลาประกาศงบการเงิน หากผู้ออกหลักทรัพย์เข้า
หลักเกณฑ์ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(5)

(ก)

ผู้ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ ป ระกาศขยายระยะเวลาประกาศงบ
การเงิน ณ เวลาที่เข้าจดทะเบียน และ

(ข)

ในการประกาศขยายระยะเวลาที่ กล่าวถึง ในย่อหน้ า (ก)
ข้ า งต้ น ผู้ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ จ ะต้ อ งยื น ยั น ว่ า ไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีนัยสาคัญต่อสถานะทางการเงินของผู้
ออกหลั ก ทรั พ ย์ นั บ แต่ วั น ที่ อ อกหนั ง สื อ ชี้ ช วนให้ ซื้ อ
หลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ เอกสารเบื้ อ งต้ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจด
ทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

ในการประกาศงบการเงินระหว่างกาล (ทั้งรายไตรมาส หรือรายครึ่ง
ปี แล้วแต่ความเหมาะสม แต่ไม่รวมถึงรายปีบัญชี) กรรมการของผู้
ออกหลั ก ทรั พ ย์ จ ะต้ อ งยื น ยั น ว่ า จากการใช้ ค วามรู้ อ ย่ า งเต็ ม
ความสามารถของตน ไม่มีสิ่งใดที่อาจส่งผลให้งบการเงินระหว่าง
กาลเป็นเท็จ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญใดๆ ทั้งนี้
ในการให้คายืนยันดังกล่าว กรรมการมิได้ ถูกคาดหมายให้ทาการ
ตรวจสอบงบการเงินดังกล่าว การลงนามในคายืนยันของกรรมการ
อาจลงนามโดยกรรมการสองท่านในนามของคณะกรรมการของผู้
ออกหลักทรัพย์ทั้งคณะ

Rule 707 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual): รายงาน
ประจาปี
(1)

ช่วงเวลาระหว่างช่วงสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์และ
วันที่มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จะต้องไม่เกินกว่า 4 เดือน

(2)

ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องจัดทารายงานประจาปี และจัดส่งให้แก่ผู้ถือ
หุ้นและตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ในเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะ (Proxy)

มาตรา 89/31 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ระบุว่า การชักชวน ชี้นา หรือ
กระทาด้ว ยประการใดๆ ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็น การทั่ว ไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
มอบฉันทะให้ตนหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประกาศกาหนด

โดยทั่วไป ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ที่จดทะเบียนในตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ สิง คโปร์ จะมี สิท ธิ ใ นการเข้ า ร่ว มประชุ ม และออกเสี ย งในการ
ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ถ้ า ชื่ อ ของบุ ค คลดั ง กล่ า วปรากฏอยู่ ใ นทะเบี ย น
(Depository Register) ที่ดูแลโดยบริษัท Central Depository (Pte) Limited
(“CDP”) 48 ชั่วโมงก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะเริ่มขึ้น อย่างไรก็ดี สิทธิ
ในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงในการประชุมดังกล่าวจะไม่ใช้กับผู้ถือหุ้น
ซึ่งถือหุ้นในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

Rule 730A ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ ตั้งสานักงานใหญ่

ผู้ออกหลักทรัพย์ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เป็นตลาดหลัก
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หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศไทย
และกฎหมายหลักทรัพย์ไทย

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศ
สิงคโปร์ และกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์

ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง เว้นแต่ข้อบังคับจะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น

(primary) ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในประเทศสิงคโปร์ นอกจาก
จะถูกห้ามโดยกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในประเทศที่จัดตั้งขึ้น

อานาจของคณะกรรมการในการจัดสรรหุ้นและการออกหุ้น

อานาจของคณะกรรมการในการจัดสรรหุ้นและการออกหุ้น

อานาจในการจัด สรรหุ ้น และการออกหุ ้น ใหม่ข องบริษ ัท เป็น อ านาจของ
ผู้ถือหุ้น

Rule 805(1) ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)

หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนของบริษัทต้องมีคุณสมบัติเท่าเทียม
กัน กับ หุ้น สามัญ หรือ หุ้น บุริม สิ ท ธิข องบริษ ัท นั ้น ซึ่ง ได้จ ดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ไว้แล้ว

เว้นแต่จะได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นใน Rule 806 ของคู่มือการจดทะเบียน
หลักทรัพย์ (Listing Manual) ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องได้รับการอนุมัติเป็นการ
ล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อาทิเช่น การออกหุ้นหรือ
หลักทรัพย์ที่แ ปลงสภาพได้ หรือการเสนอสิทธิซื้อหุ้น (Options) ของผู้ออก
หลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจไม่รับ หุ้น สามัญ หรือหุ้น บุริม สิท ธิใ นส่ว นเพิ่มทุน เป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนหากมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

Rule 806(1) ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)

การออกหลักทรัพย์ใหม่เพิ่มเติม

(1) เมื ่อ บริษ ัท มีก ารเพิ ่ม ทุน หรือ จัด สรรหุ ้น เพิ ่ม ทุน และมิไ ด้ป ฏิบ ัต ิต าม ผู้ออกหลักทรัพย์ไม่มีความจาเป็นต้องได้รับการอนุมัติเป็นการล่วงหน้าจากผู้
ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้ Rule 805(1) ของคู่มือการจด
ทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual) ถ้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติมอบ
เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัท
อานาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่กรรมการของผู้ออกหลักทรัพย์ ใน
(2) เมื่อบริษัทมีการออกหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเพื่อเป็นการตอบแทนการ
การออกหลักทรัพย์ดังกล่าว
ได้ม าซึ่ง สิน ทรัพ ย์ และการออกหุ ้น ดัง กล่า วมิไ ด้ป ฏิบ ัต ิต ามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุ น ว่า ด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มี Rule 806(2) ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)
นัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
การมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ในการออกหลักทรัพย์จะต้อง
(3)

(4)

เมื่อบริษัทมีการออกหุ้น สามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิใหม่ ให้กับบุคคลที่เกี่ยว จากัดจานวนรวมของหุ้นและหลักทรัพย์แปลงสภาพที่จะออกได้ โดยจะต้อง
โยงกัน และการออกหุ้นดังกล่ าวมิได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้วทั้งหมดโดยไม่รวมถึง
หุ้นทุนซื้อคืน (Treasury Shares) โดยจานวนรวมของหุ้นและหลักทรัพย์แปลง
กากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
สภาพที่ไม่ได้นาไปจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ต้องไม่เกิน
เมื่อบริษัทมิได้ยื่นคาขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุน
กว่าร้อยละ 20 ของจานวนหุ้น ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยไม่รวมถึงหุ้นทุน
เป็น หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบีย นตามแบบค าขอให้ ร ับ หุ ้น สามัญ หรือ หุ ้น
ซื้อคืน (Tresury Shares) อนึ่ง ผู้ออกหลักทรัพย์ไม่ต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือ
บุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือฝ่าฝืนไม่มาชี้แจง
หุ้นพิจารณาอนุมัติ การออกหุ้นทุนซื้อคืน (Tresury Shares) อีกและจานวน
หรือไม่ส่งเอกสารหรือ หลั กฐานใดๆ เพื่อประกอบการพิจ ารณาตามที่
หุ้นทุนซื้อคืนดังกล่าวจะไม่ถูกนับรวมในข้อจากัดข้างต้น เว้นแต่หลักเกณฑ์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เรียกไป
การจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Ruiles) กาหนดให้ ผู้ออกหลักทรัพย์
จาต้องได้รับการอนุมัติเป็นการล่วงหน้าจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
Rule 806(6) ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)
การมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ให้มีผลจนกระทั่งมีเหตุการณ์ ใน
กรณีดังต่อไปนี้
(ก)
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การสิ้น สุด การประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้ น ประจาปีค รั้ งแรกของผู้ออก
หลั ก ทรั พ ย์ ภ ายหลั ง จากที่ มี ก ารอนุ มั ติ ก ารมอบอ านาจทั่ ว ไป
(General Mandate) อนึ่ง ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามารถลงมติต่อ
อายุการมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งแบบไม่มีเงื่อนไข

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศไทย
และกฎหมายหลักทรัพย์ไทย

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศ
สิงคโปร์ และกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์
หรือมีเงื่อนไขได้
(ข)

การมอบอ านาจทั่ ว ไป (General Mandate) ถู ก ยกเลิ ก หรื อ
เปลี่ยนแปลงโดยมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การมอบอานาจโดยเฉพาะเจาะจง (Specific Mandate)
Rule 824 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)
ทุกครั้งที่มีการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นๆ ที่ไม่
รวมอยู่ในการมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องได้รับการอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Rule 864 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ สิ ง คโปร์ จ ะพิ จ ารณาปั จ จั ย ดั ง ต่ อ ไปนี้ ส าหรั บ ค าขอจด
ทะเบียนหลักทรัพย์เพิ่มเติม
(1)

เหตุผลของการออกหลักทรัพย์ดังกล่าว

(2)

ผู้ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ก ารจดทะเบี ย น
หลักทรัพย์ (Listing Rules) มาโดยตลอดหรือไม่

(3)

ผู้ออกหลักทรัพย์ได้เปิดเผยข้อเท็จจริงที่มีนัยสาคัญเกี่ยวกับการออก
หลักทรัพย์ที่จาเป็นในการที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์จะพิจารณาคา
ขอหรือไม่ และ

(4)

ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์จะต้องได้รับ แจ้งทันที ในกรณี ดั งต่อไปนี้
ก่ อ นที่ ผู้ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ จ ะเริ่ ม การด าเนิ น การใดๆ เกี่ ย วกั บ
หลักทรัพย์ประเภททุนที่ขออนุญาต
(ก)

เมื่อผู้อ อกหลั กทรัพ ย์ ท ราบว่ า มี การเปลี่ยนแปลงอย่า งมี
นัยสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อประเด็นใดๆ ตามที่ระบุไว้ในคา
ขอ หรือ

(ข)

เมื่อผู้ออกหลักทรัพย์ ท ราบว่ามีประเด็นที่มีนั ยสาคัญใหม่
เกิดขึ้น ซึ่งมีความจาเป็นจะต้องเพิ่มเติมเข้าไปในคาขอหาก
ประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนการยื่นคาขอ

เพื่อ วั ต ถุป ระสงค์ ส าหรั บ หลักเกณฑ์ ข้ อนี้ ค าว่ า “นัย สาคัญ ” หมายถึ ง มี
ความสาคั ญสาหรับ การประเมิ นกิจกรรม ทรัพย์สินและหนี้สิน สถานะทาง
การเงิน การบริหารจัดการ แนวโน้มของผลการดาเนินงานของกลุ่ม แนวโน้ม
ของกาไรหรือขาดทุน และสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์
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หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศไทย
และกฎหมายหลักทรัพย์ไทย

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศ
สิงคโปร์ และกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์

รายการที่เกี่ยวโยงกัน

การเข้าทาธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

ภายใต้มาตรา 89/1, 89/12 และ 89/13 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ,
ข้อ 2. ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง
หลัก เกณฑ์ใ นการทารายการที่เ กี ่ย วโยงกัน , ข้อ 2. ของประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การกาหนดบทนิยามในประกาศ
เกี่ยวกับ การออกและเสนอขายหลัก ทรัพย์ และข้อ 3. ของประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ เรื ่อ ง การเปิ ด เผยข้อ มูล และการ
ปฏิบัต ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เ กี่ย วโยงกัน พ.ศ. 2546
ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (“กฎเกณฑ์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยว
โยงกัน”)

คานิยามของบุคคลที่มีส่วนได้เ สีย และธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้
เสีย

“บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” หมายถึง

“บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Associate)” หมายถึง

(ก)

ผู้บ ริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

(ก)

ในกรณีที่เกี่ยวกับกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้ นที่ มีอานาจควบคุ ม (ซึ่งมีส ถานะเป็น บุค คล
ธรรมดา) หมายถึง

(ข)

นิติบุคคลใดๆ ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมเป็นบุคคล
ดังต่อไปนี้ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(1)

สมาชิกในครอบครัวโดยตรง

(2)

ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee) ของกองทรัสต์ใดๆ ที่บุคคลดังกล่าว
หรื อ สมาชิ ก ในครอบครั ว โดยตรงของบุ ค คลดั ง กล่ า วเป็ น ผู้ รั บ
ผลประโยชน์ หรื อ คาดว่ า จะเป็ น ผู้ รั บ ผลประโยชน์ ใ นกรณี ข อง
Discretionary Trust

(3)

บริษัทใดๆ ที่บุคคลดังกล่าว และสมาชิกในครอบครัวโดยตรงของ
บุคคลดังกล่าวถือหุ้นร่วมกันมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 (ไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อม) และ

(ข)

ในกรณีที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุม
(ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัท) หมายถึง บริษัทอื่นใดที่เป็นบริษัทย่อยหรือ
เป็นบริษัทแม่ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุม
หรือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แม่ดังกล่าว หรือเป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ดังกล่าว และ/หรือบริษัทดังกล่าว ถือหุ้นร่วมกันมากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 30 (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม)

(1)

ผู้บริหาร

(2)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(3)

ผู้มีอานาจควบคุม

(4)

บุค คลที ่จ ะได้รับ การเสนอให้เ ป็น ผู้บ ริห าร หรือ ผู้ม ีอานาจ
ควบคุม หรือ

(5)

ผู้ที่เกี่ยวข้อง และญาติสนิทของบุคคลตามข้อ (1) – (4)

(ค)

บุคคลใดๆ ที่โดยพฤติ การณ์บ่งชี้ได้ว่ าเป็นผู้ท าการแทนหรื ออยู่ภายใต้
อิทธิพลของบุคคลตาม (1) ถึง (2) ต่อการตั ดสินใจ การกาหนดนโยบาย
การจั ด การ หรื อ การด าเนิ น งานอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ หรื อบุ ค คลอื่ น ที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่ามีพฤติการณ์ทานองเดียวกัน

(ง)

กรรมการของนิติบุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการบริษัท

(จ)

คู่ส มรส บุต รหรือบุต รบุญ ธรรมที่ยังไม่บ รรลุนิต ิภาวะของกรรมการ
ตามข้อ (ง)

(ฉ)

นิติบุคคลซึ่งบุคคลตามข้อ (ง) หรือ (จ) มีอานาจควบคุมกิจการ หรือ

(ช)

บุคคลใดที่กระทาการด้วยความเข้าใจ หรือความตกลงว่า หากบริษัท
ท าธุร กรรมที ่ใ ห้ป ระโยชน์ท างการเงิน แก่บ ุค คลดัง กล่า ว บุค ค ล
ดัง ต่อ ไปนี้ จะได้รับ ประโยชน์ท างการเงิน ด้ว ย ทั้ง นี ้ เฉพาะการท า

Rule 904 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)
“บุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Interested person)” หมายถึง
(ก)

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุม
ของผู้ออกหลักทรัพย์ หรือ

(ข)

บุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร หรือผู้
ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุมดังกล่าว

“การควบคุ ม (Control)” หมายถึ ง ความสามารถในการครอบงาการ
ตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทางการเงินและการดาเนินการของบริษัทไม่
ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
“ผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุม (Controlling shareholder)” หมายถึง
(ก)
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บุคคลที่ถือหุ้นเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 15 ของหุ้นที่ จาหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยไม่รวมถึงหุ้น
ทุนซื้อคืน (Treasury Shares) ของบริษัท หรือ

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศไทย
และกฎหมายหลักทรัพย์ไทย

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศ
สิงคโปร์ และกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์

ธุรกรรมดังกล่าว

(ข)

(1)

กรรมการของบริษัท

“นิติบุคคลที่มีความเสี่ยง (Entity at Risk)” หมายถึง

(2)

ผู้บริหารของบริษัท

(ก)

ผู้ออกหลักทรัพย์

(3)

บุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการบริษัท

(ข)

(4)

กรรมการของบุคคลที่มีอานาจควบคุมบริษัท หรือ

(5)

คู ่ส มรส บุต รหรือ บุต รบุญ ธรรมที ่ยัง ไม่บ รรลุน ิต ิภ าวะของ
บุคคลตาม (1)- (4)

บริษัทย่อยของผู้ออกหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ มีหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ หรือตลาดหลักทรัพย์อื่นใดที่มีกฎเกณฑ์ใน
การกากับดูแลการทาธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่คล้ายคลึง
กับบทที่ 9 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)
(“ตลาดหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุญาต (Approved Exchange)”)
หรือ

(ค)

บริษัทร่วมของผู้ออกหลักทรัพย์ ที่ไม่ได้มีหลักทรัพย์ จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ หรือตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ซึ่ง
กลุ่มบริษัทที่จดทะเบียน หรือกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนและบุคคลที่มี
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียน มีอานาจควบคุม

“ผู ้ถ ือ หุ ้น รายใหญ่” หมายถึง ผู ้ถือ หุ ้น ไม่ว ่า โดยทางตรงหรือ ทางอ้อ มใน
นิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
นิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
“ผู ้ที ่เ กี ่ย วข้อ ง” หมายถึง บุค คลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์ฯ

“สมาชิกในครอบครัวโดยตรง (Immediate family)” สาหรับบุคคลธรรมดา
หมายถึง คู่ส มรส บุต ร บุต รบุญธรรม ลูกเลี้ยง พี่น้ อง และบิด ามารดาของ
บุคคลดังกล่าว

“ผู ้ม ีอานาจควบคุม ” หมายถึง ผู ้ถ ือ หุ ้น หรือ บุค คลอื่น ซึ ่ง โดยพฤติก ารณ์มี
อิทธิพลต่อการกาหนดนโยบาย การจัดการ หรื อการดาเนินงานของบริษัทอย่าง
มีนัยสาคัญ ไม่ว่า อิทธิพลดังกล่า วจะสืบเนื่องจากการเป็น ผู้ถือหุ้น หรือได้รับ
มอบอานาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้า
ลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
(ก)

บุค คลที่ต ามพฤติก ารณ์ส ามารถควบคุม การแต่ง ตั ้ง หรือ ถอดถอน
กรรมการของบริษัทนั้นได้

(ค)

บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกาหนด
นโยบาย การจัดการหรือการดาเนินงานของบริษัทให้ปฏิบัติตามคาสั่ง
ของตนในการกาหนดนโยบาย การจัด การหรือ การด าเนิน งานของ
บริษัท

(ง)

“การท าธุ ร กรรมกั บ บุ ค คลที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย (Interested person
transaction)” หมายถึง การทาธุรกรรมระหว่างนิติบุคคลที่มีความเสี่ยงและ
บุคคลที่มีส่วนได้เสีย

บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่ าร้อยละ
25 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

(ข)

บุค คลที ่ต ามพฤติก ารณ์ม ีก ารด าเนิน งานในบริษ ัท หรือ มีค วาม
รับ ผิด ชอบในการดาเนิน งานของบริษัท เยี่ยงกรรมการหรือผู้บ ริห าร
รวมทั ้ง บุค คลที ่ม ีต าแหน่ง ซึ ่ง มีอ านาจหน้า ที ่เ ช่น เดีย วกับ บุค คล
ดังกล่าวของบริษัทนั้น

“ธุรกรรม (Transaction)” หมายความรวมถึง

การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของ
จานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

(ข)

การมีอานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติ

(ก)

การให้หรือการรับความช่วยเหลือทางการเงิน

(ข)

การได้มา การจาหน่ายไป หรือการให้เช่าทรัพย์สิน

(ค)

การให้หรือการรับบริการ

(ง)

การออกหรือการจองซื้อหลักทรัพย์

(จ)

การเสนอหรือการได้รับการเสนอ Options และ

(ฉ)

การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนหรือการเข้าร่วมลงทุน

ไม่ว่ า จะเป็นการด าเนิ น ธุรกิจโดยปกติห รือไม่ และไม่ว่ า จะเป็น การเข้า ท า
ธุรกรรมโดยตรงหรือโดยอ้อม

“อานาจควบคุมกิจการ” ภายใต้มาตรา 89/1 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ
หมายถึง
(ก)

บุคคลที่ใช้อานาจควบคุมบริษัทในทางปฏิบัติ
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หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศไทย
และกฎหมายหลักทรัพย์ไทย

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศ
สิงคโปร์ และกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์

บุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด
(ค)

การมีอานาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่ง
ของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

“รายการเกี่ยวโยงกัน ” หมายถึง รายการระหว่า งบริษ ัท หรือ บริษ ัท ย่อยกับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท หรือรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันของบริษัทย่อย
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน

กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทาธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

ในกรณีที่บ ริษัท หรือ บริษ ัทย่อยเข้า ท าธุร กรรมที ่เ ป็น รายการที่เ กี่ยวโยงกั น
บริษ ัท มีห น้า ที่จ ะต้อ งด าเนิน การดัง ต่อ ไปนี ้ โดยหน้า ที ่ต ่า งๆ จะขึ้น อยู ่ก ับ
ประเภทและมูลค่าของธุรกรรมดังกล่าว โดยรายการที่เกี่ยวโยงกันแบ่ งเป็น 6
ประเภท ดังต่อไปนี้

Rule 905 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)

(1)

รายการธุรกิจปกติ

(2)

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

(3)

รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี

(4)

รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ

(5)

รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

(6)

รายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นนอกจากรายการตาม (1) ถึง (5)

ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องเปิดเผยข้อมูลโดยทันที เมื่อมีการทาธุรกรรมกับบุคคล
ที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3 ของทรัพย์สินที่มีตัวตน
สุท ธิต ามที่ป รากฏในงบการเงิน ของกลุ่มผู้ออกหลักทรัพย์ ที่ ตรวจสอบแล้ว
ล่าสุด ถ้ามูลค่ารวมของธุรกรรมทั้งหมดที่เข้าทากั บบุคคลที่มีส่วนได้เสียราย
เดี ยวกัน ในระหว่ า งรอบปีบัญ ชีมีมูล ค่ า มากกว่ า หรือเท่ า กับ ร้อยละ 3 ของ
ทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิตามที่ปรากฏในงบการเงินของกลุ่มผู้ออกหลักทรัพย์ที่
ตรวจสอบแล้ว ล่า สุด ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้ องท าการประกาศโดยทั น ที ถึง
ธุรกรรมล่าสุดที่เข้าทา และธุรกรรมในอนาคตทั้งหมดที่จะเข้าทากับบุคคลที่มี
ส่วนได้เสียรายเดียวกันในรอบปีบัญชีนั้น
หลักเกณฑ์ข้างต้นจะไม่ใช้บังคับกับธุรกรรมใดๆ ที่มีมูลค่าต่ากว่า 100,000
เหรียญสิงคโปร์

รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

Rule 907 และ 908 ของคู่ มื อ การจดทะเบีย นหลัก ทรั พย์ (Listing
หากมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และค่าตอบแทนสามารถคานวณได้จากทรัพย์สิน Manual)
หรือมูลค่าอ้างอิง บริษัทสามารถเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวได้โดยไม่ สืบเนื่องจากหลักเกณฑ์ข้างต้น
จากัดมูลค่าของรายการ
(ก)
ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างนิติบุคคลที่มีความเสี่ยงกับ บุคคลที่มีส่วน
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้ า โดยทั่ว ไปและค่า ตอบแทนไม่
ได้เสียที่เป็นสมาชิกของกลุ่มบริษัทเดียวกัน ให้ถือว่าเป็นธุรกรรม
สามารถคํานวณได้จากทรัพย์ สินหรือมูลค่าอ้างอิง
ระหว่างนิติบุคคลที่มีความเสี่ยงกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียรายเดียวกัน
หากมีมูลค่าเท่ากับ หรือมากกว่ ายี่สิบล้านบาท หรือเท่ากับ หรือ มากกว่าร้อย (ข)
ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องเปิดเผยมูลค่ารวมของธุรกรรมกับบุคคลที่มี
ละ 3 ของมูล ค่าสินทรัพย์ที่มีตัว ตนสุทธิ แล้ว แต่จานวนใดจะสูงกว่า บริษัท มี
ส่วนได้เสียที่มีการเข้าทาในระหว่างช่วงรอบปีบัญชี ซึ่งได้สอบทาน
หน้าที่ (1) เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (2) ขออนุมัติจากคณะกรรมการ
แล้วในรายงานประจาปีในรูปแบบตามที่ระบุไว้ตาม Rule 907 ของ
บริษัท
คู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)
รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับ สนุน ธุรกิจปกติที่ไม่ มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทั่วไป

Rule 910 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)
(1)

หากมีมูลค่าเท่ากับ หรือมากกว่ายี่สิบล้านบาท หรือเท่ากับ หรือ มากกว่าร้อย
ละ 3 ของมูล ค่าสินทรัพย์ที่มีตัว ตนสุทธิ แล้ว แต่จานวนใดจะสูงกว่า บริษัท มี
หน้า ที ่ด ัง ต่อ ไปนี ้ (1) เปิด เผยต่อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ (2) ขออนุม ัต ิจ าก
คณะกรรมการบริษัท และ (3) ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยหนังสือเชิญ
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ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการขายหรือข้อเสนอ
ว่ า จะขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่ ตั้ งอยู่ใ นประเทศของผู้ออก
หลักทรัพย์ หรือของนิติบุคคลที่มีความเสี่ยง ให้แก่บุคคลที่มีส่วนได้
เสีย หรือญาติของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ถือหุ้นที่
มีอานาจควบคุม ภายใน 2 สัปดาห์นับแต่มีการขายหรือข้อเสนอว่า

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศไทย
และกฎหมายหลักทรัพย์ไทย

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศ
สิงคโปร์ และกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์

ประชุมจะต้องประกอบด้วยข้อมูลตามที่ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันกาหนด

จะขาย ไม่ว่าการขายหรือข้อเสนอว่าจะขายนั้น ผู้ออกหลักทรัพย์จะ
มีห น้ าที่ ต้ องประกาศตาม Rule 905 ของคู่มือการจดทะเบียน
หลักทรัพย์ (Listing Manual) หรือไม่

รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี
หากไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และมีมูลค่าเท่ากับ หรือ
มากกว่ายี่สิบล้านบาท หรือเท่ากับ หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า บริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ (1)เปิดเผย
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (2) ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

(2)

รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการอื่น

ผู้ออกหลักทรัพย์ จะต้ องปฏิบัติ ต าม Rule 905 ของคู่ มือการจด
ทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual) สาหรับการขายหรือข้อเสนอ
ว่าจะขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มิได้ตั้งอยู่ในประเทศของผู้ออก
หลักทรัพย์ หรือของนิติบุคคลที่มีความเสี่ยง ให้แก่บุคคลที่มีส่วนได้
เสีย

หากมีมูลค่าเท่ากับ หรือมากกว่ายี่สิบล้านบาท หรือเท่ากับ หรือ มากกว่าร้อย
ละ 3 ของมูล ค่าสินทรัพย์ที่มีตัว ตนสุทธิ แล้ว แต่จานวนใดจะสูงกว่า บริษัท มี
หน้า ที ่ด ัง ต่อ ไปนี ้ (1) เปิด เผยต่อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ (2) ขออนุม ัต ิจ าก
คณะกรรมการบริษัท และ (3) ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยหนังสือเชิญ
ประชุมจะต้องประกอบด้วยข้อมูลตามที่ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันกาหนด
รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
หากมีมูลค่าเท่ากับ หรือมากกว่ายี่สิบล้านบาท หรือเท่ากับ หรือ มากกว่าร้อย
ละ 3 ของมูล ค่าสินทรัพย์ที่มีตัว ตนสุทธิ แล้ว แต่จานวนใดจะสูงกว่า บริษัท มี
หน้า ที ่ด ัง ต่อ ไปนี ้ (1) เปิด เผยต่อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ (2) ขออนุม ัต ิจ าก
คณะกรรมการบริษัท และ (3) ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยหนังสือเชิญ
ประชุมจะต้องประกอบด้วยข้อมูลตามที่ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันกาหนด
หากเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนที่บริษัทหรือบริษัทย่อย
มีส่วนได้เสียตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปหรือดีกว่า ในกรณีนี้ ไม่ต้องขออนุมัติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทารายการดังกล่าว
รายการสารสนเทศ

ข้อมูลของการเปิดเผย (Contents of Announcement)

ในการเปิด เผยข้อมูล เกี่ยวกับ รายการที่เกี่ยวโยงกัน ไปยังตลาดหลัก ทรัพย์ฯ
กรณีที่บ ริษัท ต้องเปิด เผยข้อมูล ในทัน ที ที่เข้า ทาธุรกรรมนั้น โดยสารสนเทศ
จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดเบื้องต้นของธุรกรรม และประกอบด้วยข้อมูล
ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

Rule 917 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)

(ก)

วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้ าทารายการและคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

(ข)

คาอธิบายโดยทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะของสินทรัพย์ บริการ การให้หรือ
รับความช่วยเหลือทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการตกลงเข้าทารายการ
และในกรณีที่สินทรัพย์ดังกล่าวเป็น หลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่ว น
ให้ร ะบุชื ่อ ประเภทกิจ การ ลัก ษณะการด าเนิน ธุร กิจ สรุป ฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงาน ตลอดจนงบการเงินของบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ดังกล่าว

(ค)

การเปิด เผยข้อมูล ภายใต้ Rule 905 ของคู่ มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์
(Listing Manual) จะต้องประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
(1)

รายละเอียดของบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ที่ทาธุรกรรมกับนิติบุคคลที่ มี
ความเสี่ ย ง และลั ก ษณะของส่ ว นได้ เ สี ย ของบุ ค คลดั ง กล่ า วใน
ธุรกรรม

(2)

รายละเอียดของการท าธุ รกรรม รวมถึงข้อกาหนดที่ เกี่ยวข้องกับ
ธุรกรรม และเหตุผลที่ยอมรับเงื่อนไขของธุรกรรมดังกล่าว

(3)

เหตุผลและผลประโยชน์ที่มีต่อนิติบุคคลที่มีความเสี่ยง

(4)

(ก)

ข้อความว่า
(ก.1) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบของผู้ออก
หลักทรัพย์ว่าธุรกรรมนั้นอยู่บนเงื่อนไขทางการค้า
ปกติ และไม่ส่งผลเสียต่ อผลประโยชน์ข องผู้ออก

มูล ค่า รวมและเกณฑ์ที่ใ ช้กาหนดมูล ค่า รวมของรายการ มูล ค่า รวม
ของสิ่ง ตอบแทน วิธีก ารช าระเป็น เงิน สดหรือแลกเปลี่ย นสิน ทรัพ ย์
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หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศไทย
และกฎหมายหลักทรัพย์ไทย

(ง)

เงื่อนไข อัต ราดอกเบี้ย งวดการชาระของสิ่งตอบแทน ดอกเบี้ยและ
หลักประกัน (ถ้ามี)

หลั ก ทรั พ ย์ แ ละผู้ ถื อ หุ้ น ส่ ว นน้ อ ยหรื อ ไม่ ทั้ ง นี้
ภายใต้ข้อยกเว้นที่กาหนดไว้ หรือ

ชื่อของบุค คลที่เกี่ยวโยงกันซึ่งเป็น คู่กรณี รวมทั้งต าแหน่งที่บุค คลที่
เกี่ยวโยงกันด ารงอยู่ในบริษัท หรือสัด ส่ว นการถือหุ้น ในบริษัท และ
พฤติการณ์ที่บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้มีอานาจควบคุม แล้วแต่กรณี ตลอดจน
ลัก ษณะความสัม พัน ธ์ข องบุค คลที ่เ กี่ย วโยงกัน ที ่เป็น นิต ิบุค คลกับ
ผู้บ ริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บุค คลที่จะได้รับ การ
เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมในนิติบุคคลนั้น รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องหรือญาติสนิท ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนิติบุค คลนั้น
และชื่อของบุคคลดังกล่าว

(ก.2) คณะกรรมการตรวจสอบก าลั ง ด าเนิ น การขอ
ความเห็ น จากที่ ป รึก ษาทางการเงิ น อิส ระก่ อนที่
คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ ค วามเห็ น ซึ่ ง จะ
ประกาศต่อไปในเวลาอันใกล้

(จ)

ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันในการ
ตกลงเข้าทารายการในรายการที่เกี่ยวโยงกันนั้น

(ฉ)

กรณีที่เป็นการเข้าซื้อสินทรัพย์ และให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ให้
ระบุแหล่งเงินทุนที่ใช้ และความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน กรณีที่
เป็น การกู้ยืม ให้ระบุเ งื่อนไขที ่อาจมีผ ลกระทบต่อ สิท ธิข องผู้ถื อหุ ้น
ด้วย เช่น ข้อจากัดการจ่ายเงินปันผล

(ช)

ข้อความที่ระบุว่า กรรมการที ่มีส่ว นได้เ สียและ/หรือกรรมการที่เป็น
บุค คลที่เกี่ย วโยงกัน ไม่เ ข้า ร่ว มประชุม และไม่มีสิท ธิออกเสียงในที่
ประชุมในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ขออนุมัติการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยง
กันจากคณะกรรมการบริษัท

(ซ)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทารายการที่
เกี ่ย วโยงกัน ที่ร ะบุถึง ความสมเหตุส มผล และประโยชน์ส ูง สุด ต่อ
บริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับการตกลงเข้าทารายการกับบุคคลภายนอก
ที่เ ป็น อิส ระ ในกรณีที ่ บ ริษ ัท มีห น้า ที ่ข ออนุมัต ิก ารเข้า ท ารายการที่
เกี่ยวโยงกันจากคณะกรรมการบริษัท

(ฌ)

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศ
สิงคโปร์ และกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์

(ข)

ธุรกรรมที่สอดคล้องกับ Rule 916(1) (2) และ (3) ของคู่มือ
การจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual) ได้ รับการ
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม Rule 914(4)(a) ของคู่มือการจด
ทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)

(5)

ยอดรวมปั จ จุ บั น ในรอบปี บั ญ ชี ข องธุ ร กรรมทั้ ง หมดที่ เ ข้ า ท ากั บ
บุคคลที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวที่เป็นที่มาของการเปิดเผยข้อมูลในครั้ง
นี้ รวมทั้ ง ยอดรวมปั จจุ บั น ของธุ ร กรรมกั บ บุ ค คลที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
ทั้งหมดในรอบปีบัญชีเดียวกัน และ

(6)

เมื่อผู้ออกหลักทรัพย์ยอมรับ ข้อตกลงเรื่องการรับ ประกัน ผลกาไร
(Profit Guarantee) หรื อ การประมาณการผลก าไร (Profit
Forecast) (หรือคารับรองใดๆ ที่แ สดงถึงการคาดการณ์ กาไรใน
อนาคต) จากผู้ ขายกิจการหรือทรัพย์สิน ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามที่ได้มีการกาหนดไว้ ใน Rule 1013(1) ของคู่มือ
การจดทะเบี ย นหลั ก ทรั พ ย์ (Listing Manual) รวมทั้ ง ผู้ อ อก
หลักทรัพย์จะต้ องปฏิบัติ ต าม Rule 1013(1) ของคู่ มือการจด
ทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual) อีกด้วย

Rule 911 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)
การประกาศที่เกี่ยวข้องกับการขาย หรือข้อเสนอที่จะขายอสังหาริมทรัพย์ของ
ผู้ออกหลักทรัพย์หรือของนิติบุคคลที่มีความเสี่ยง จะต้องระบุชื่อของโครงการ
ชื่อของผู้ซื้อแต่ละราย หมายเลขอสังหาริมทรัพย์ ราคาขาย และอัตราส่วนลด
ที่ให้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษทั ที่
แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ (ซ)

การอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสาหรับการเข้าทาธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

การอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสาหรับ การเข้าทาธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้
เสีย

มติข องที่ป ระชุม ผู้ถือหุ้นในการอนุมัติก ารตกลงเข้า ทารายการในรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศนี้ ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (รวมถึงกรณีมอบฉันทะ) และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

Rule 906 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)
ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสาหรับการเข้าทาธุรกรรม
กับบุคคลที่มีส่วนได้เสียใดๆ ที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ (ก) ร้อยละ 5.0
ของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิตามที่ปรากฏในงบการเงิน ที่ตรวจสอบแล้วล่าสุด
ของกลุ่มผู้ออกหลักทรัพย์ หรือ (ข) ร้อยละ 5.0 ของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ
ตามที่ปรากฏในงบการเงิน ที่ตรวจสอบแล้วล่าสุดของกลุ่มผู้ออกหลักทรัพย์
เมื่อรวมกับธุรกรรมอื่นๆ ที่เข้าทากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียรายเดียวกันภายใน
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หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศไทย
และกฎหมายหลักทรัพย์ไทย

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศ
สิงคโปร์ และกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์
รอบปีบัญชีเดียวกัน อย่า งไรก็ดี ธุรกรรมที่ได้รับ การอนุมัติจากผู้ถือหุ้น แล้ว
หรือที่รวมเข้ากับธุรกรรมอื่นที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น แล้ว ไม่จาเป็นต้อง
นามารวมมูลค่ากับธุรกรรมอื่นต่อไปในภายหลัง
หลักเกณฑ์ข้างต้นไม่นามาใช้บังคับกับธุรกรรมใดๆ ที่มีมูลค่าต่ากว่า 100,000
เหรียญสิงคโปร์
สืบเนื่องจากหลักเกณฑ์ข้างต้น ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างนิติบุคคลที่มีความ
เสี่ยง และบุคคลที่มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มบริษัทเดียวกัน ให้ถือว่า
เป็นธุรกรรมระหว่ างนิติบุคคลที่ มีความเสี่ยง และบุคคลที่มีส่วนได้เสียราย
เดียวกัน
Rule 918 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)
ถ้าธุรกรรมใดๆ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ออกหลักทรัพย์
จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทาธุรกรรมดังกล่าว
หรือถ้าธุรกรรมดังกล่าวมีเงื่อนไขว่าต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อน ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องดาเนินการให้มีการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อนที่จะดาเนินการตามธุรกรรมดังกล่าว
Rule 919 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)
ในการประชุมเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลที่มีส่วนได้เสียและ
บุค คลที่เกี่ยวข้องกัน กับ บุ ค คลที่ มีส่วนได้เสีย จะไม่มีสิท ธิใ นการออกเสียง
ลงคะแนน และไม่สามารถได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับมอบฉันทะได้ เว้นแต่
จะได้รับมอบฉันทะให้ลงคะแนนโดยเฉพาะเจาะจง
Rule 920 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)
ผู้ออกหลักทรัพย์อาจร้องขอการมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ สาหรับธุรกรรมที่เกิดขึ้น อยู่ตลอดเวลา เนื่องจากเป็นการ
สร้างรายได้ หรือมีลักษณะของการซื้อขาย หรือรูปแบบอื่นใดที่จาเป็นสาหรับ
การดาเนินธุรกิจปกติของผู้ออกหลักทรัพย์ (Day-to-day operations) อาทิ
เช่น การซื้อขายวัสดุและวัตถุดิบต่างๆ แต่ไม่รวมถึงการซื้อหรือขายทรัพย์สิน
การเข้าซื้อกิจการหรือธุรกิจ ทั้งนี้ การมอบอานาจทั่วไปจะต้องมีการต่ออายุ
เป็นรายปี
ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องเปิดเผยการมอบอานาจทั่วไปในรายงานประจาปี (ใน
รูปแบบตามที่ระบุไว้ตาม Rule 907 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรั พย์
(Listing Manual)) โดยระบุรายละเอียดของมูลค่ารวมของธุรกรรมต่างๆ ที่เข้า
ทาโดยอาศัยการมอบอานาจทั่วไปในระหว่างรอบปีบัญชี นอกจากนี้ ผู้ออก
หลักทรัพย์จะต้องเปิดเผยมูลค่ารวมของธุรกรรมต่างๆ ที่เข้าทาโดยอาศัยการ
มอบอานาจทั่วไปในช่วงรอบบัญชีที่ผู้ออกหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องรายงานตาม
Rule 705 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual) ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดด้วย
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หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศไทย
และกฎหมายหลักทรัพย์ไทย

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศ
สิงคโปร์ และกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้น

บริษัทที่มีหน้าที่ดาเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการตกลงเข้า
ทารายการที่เกี่ยวโยงกันต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุม
ผู้ถือหุ้นแก่สานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาความเพียงพอ
ของสารสนเทศ ตามหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้

Rule 921 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)

(1)

เว้นแต่ในกรณีของการมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) หนังสือเวียน
ถึ ง ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ ขออนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น จะต้ อ งประกอบด้ ว ย
รายละเอียดดังต่อไปนี้

จั ด ส่ ง หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น แก่ ส านั ก งาน กลต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ ก่อนส่งให้ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 วันทาการ ทั้งนี้ สานักงาน
กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจกาหนดให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผย
สารสนเทศเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็นและสมควร
บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นได้เมื่อพ้นกาหนดเวลา
5 วันทาการ นับจากวันที่สานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับ
สาเนาหนังสือนัด ประชุมผู้ถือหุ้ นครบถ้วนแล้ว และสานักงาน กลต.
และตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ได้แจ้งให้บริษัทเปิดเผยสารสนเทศเพิ่มเติม
หรือ

(2)

จัด ส่ง หนัง สือ นัด ประชุม ผู ้ถ ือ หุ ้น แก่ส านั ก งาน กลต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ พร้อมกับส่งให้ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สานักงาน กลต. และตลาด
หลักทรัพย์จะพิจารณาความเพียงพอของสารสนเทศภายใน 5 วันทา
การ นับจากวันที่สานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับสาเนา
หนัง สือ นัด ประชุม ผู ้ถ ือ หุ ้น ครบถ้ว นแล้ว และอาจด าเนิน ก ารใดๆ
รวมถึง ก าหนดให้บ ริษ ัท เปิด เผยสารสนเทศเพื ่อ ให้ผู ้ถ ือ หุ ้น ได้ร ับ
สารสนเทศเพิ่มเติมตามความจาเป็นและสมควร

(ข)

สารสนเทศดังต่อไปนี้
(1)

ข้อมูลบริษัทและการดาเนินธุรกิจโดยสรุป

(2)

รายชื่อผู้บ ริห ารและรายชื่ อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วัน ที่ปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

(3)

รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันจนถึงไตรมาส
ล่าสุด (ถ้ามี)

(4)

ตารางสรุป งบการเงิน ในระยะ 3 ปีที่ผ่า นมา และปีปัจจุบ ัน
จนถึงไตรมาสล่าสุด พร้อมคาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะ

(2)

รายละเอี ย ดของธุ ร กรรม (รวมทั้ ง ธุ ร กรรมอื่ น ใดทั้ ง หมดที่ ถู ก
กาหนดให้มีการรวมธุรกรรมภายใต้บังคับของ Rule 906 ของคู่มือ
การจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)) รวมถึงข้อกาหนดที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กรรมและเหตุ ผ ลที่ ย อมรั บ เงื่ อ นไขของธุ ร กรรม
ดังกล่าว

(3)

เหตุผลและผลประโยชน์ที่มีต่อนิติบุคคลที่มีความเสี่ยง

(4)

(ก)

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ตลาดหลักทรัพย์
สิงคโปร์ให้การยอมรับ โดยระบุถึงธุรกรรม (รวมทั้งธุรกรรม
อื่นใดทั้งหมดที่ต้องถูกนับรวมภายใต้บังคับของ Rule 906
ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)) ใน
รูปแบบจดหมายต่างหากว่า

(ก.2) ธุรกรรมดั งกล่าวส่งผลเสียต่ อผลประโยชน์ ของผู้
ออกหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นส่วนน้อยหรือไม่
(ข)

หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีสารสนเทศอย่างน้อยดังต่อไปนี้
สารสนเทศตามที่ตลาดหลักทรัพย์ ฯ กาหนดไว้ข้างต้น

รายละเอียดของบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ที่ทาธุรกรรมกับนิติบุคคลที่ มี
ความเสี่ ย ง และลั ก ษณะของส่ ว นได้ เ สี ย ของบุ ค คลดั ง กล่ า วใน
ธุรกรรม

(ก.1) ธุรกรรมดังกล่าวมีเงื่อนไขทางการค้าปกติหรือไม่
และ

ให้บริษัทเปิดเผยหลักเกณฑ์การจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้ นตามวรรคก่อน
ต่อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ในคราวเดีย วกับ การเปิด เผยสารสนเทศเมื ่อ
คณะกรรมการของบริษัทมีมติกาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

(ก)

(1)

อย่างไรก็ดี ไม่จาเป็นต้องมีความเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระในธุรกรรมดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ให้เปิดเผยความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรูป แบบที่ ก าหนดไว้ ใ น
Rule 917(4)(a) ของคู่ มื อ การจดทะเบี ย นหลั ก ทรั พ ย์
(Listing Manual) แทนความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ
(ข.1) การออกหุ้นภายใต้ส่วนที่ 4 บทที่ 8 ของคู่มือการ
จดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual) หรือการ
ออกหลักทรัพย์อื่นใดในประเภทที่จดทะเบียนแล้ว
โดยผู้ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ จ ะได้ รั บ เงิ น จากการออก
หลักทรัพย์ดังกล่าว หรือ
(ข.2) การซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ที่
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หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศไทย
และกฎหมายหลักทรัพย์ไทย

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศ
สิงคโปร์ และกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์

การเงิน และผลการด าเนิน งานในปีที ่ ผ่า นมาและปีปัจ จุบ ัน
จนถึงไตรมาสล่าสุด
(5)

ข้อความที่ระบุว่าบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
ไม่มีส ิท ธิอ อกเสีย งลงคะแนน ทั ้ง นี ้ ให้ร ะบุชื ่อ และจ านวนหุ ้น ของ
ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ง)

การประเมินราคาสินทรัพย์โดยผู้ป ระเมินราคาอิสระในกรณีเป็นการ
ได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีความสาคัญขั้นพื้นฐานในรูปของ
มูลค่าของตัวสินทรัพย์ เช่น อสังหาริมทรัพย์



ได้รับการประเมินมูลค่าจากผู้เชี่ยวชาญอิสระ
เ พื่ อ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ใ น ก า ร ซื้ อ ห รื อ ข า ย
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวแล้ว และ



มี ก า รเปิ ด เผ ยกา รป ระเมิ น มู ล ค่ า ข อง
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวลงในหนังสือเวียน

(5)

ความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณี ที่ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นต่างจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

(6)

ข้ อ มู ล อื่ น ใดทั้ ง หมดที่ ผู้ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ กรรมการของผู้ อ อก
หลั ก ทรั พ ย์ไ ด้ รับ ทราบ โดยข้ อ มูล ดั งกล่ า วมี ส าระส าคั ญ ต่ อ การ
ตัดสินใจของผู้ถือหุ้นว่าธุรกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ออก
หลักทรัพย์หรือไม่ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง หากมองจากมุมมอง
ทางด้านเศรษฐกิจและพาณิชย์ ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจริง ความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือเป็นผลจากธุรกรรมดังกล่าว รวมถึงต้นทุน
ค่ า เสี ยโอกาส ภาษีที่ ต้ องชาระ และผลประโยชน์ ที่ นิ ติ บุค คลที่ มี
ความเสี่ยงได้รับแล้ว

(7)

ข้อความที่ ระบุ ว่า บุค คลที่มีส่ว นได้ เสียจะงดออกเสียงลงคะแนน
และจะด าเนิ น การให้ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น กั บ ตนงดออกเสี ย ง
ลงคะแนนในวาระที่เป็นการอนุมัติการเข้าทาธุรกรรม และ

(8)

เมื่อผู้ออกหลักทรัพย์ยอมรับ ข้อตกลงเรื่องการรับ ประกัน ผลกาไร
(Profit Guarantee) หรื อ การประมาณการผลก าไร (Profit
Forecast) (หรือคารับรองใดๆ ที่แ สดงถึงการคาดการณ์ กาไรใน
อนาคต) จากผู้ ขายกิจการหรือทรัพย์สิน ผู้อ อกหลักทรัพย์จะต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามที่ได้มีการกาหนดไว้ ใน Rule 1013(1) และ Rule
1013(2) ของคู่ มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)
รวมทั้งผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องปฏิบัติตาม Rule 1013(3) ของคู่มือ
การจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual) อีกด้วย

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในเรื่องดั งต่อไปนี้
(1)

ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ข องรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ต่อบริษัท

(2)

ความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวโยง
กัน

(3)

ผู ้ถ ือ หุ ้น ควรลงมติเ ห็น ด้ว ยหรือ ไม่เ ห็น ด้ว ยกับ รายการที่
เกี่ยวโยงกัน พร้อมระบุเหตุผลประกอบ

ทั้งนี้ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าวต้องมีสารสนเทศอย่าง
น้อ ยตามที่ส านักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพ ย์ฯ กาหนด และจัด ท าเป็น
หนังสือแยกต่างหากจากสารสนเทศอื่นที่ บริษัทจัดทาขึ้น โดยระบุเหตุผลของ
สมมติฐ านที ่ส าคัญ และปัจ จัย ที ่น ามาประกอบการพิจ ารณาในการแสดง
ความเห็นนั้น
(ฉ)

แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย
1 รายเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

(ช)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทารายการที่
เกี ่ย วโยงกัน ที่ร ะบุถึง ความสมเหตุส มผล และประโยชน์ส ูง สุด ต่อ
บริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับการตกลงเข้าทารายการกับบุค คลภายนอก
ที่เป็นอิสระ

(ซ)

สิ่งตอบแทนในการซื้อหรือขายเป็นเงิน

ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่าง
มีนัยสาคัญ (ถ้ามี)

(ค)

(จ)



Rule 920 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)
หนังสือเวียนที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นเพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มอบอานาจเป็นการ
ทั่วไป (General Mandate) จะต้องประกอบไปด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษทั ที่
แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ (ช)
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(1)

กลุ่มของบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่จะทาธุรกรรมกับนิติบุคคลที่มีความ
เสี่ยง

(2)

ลักษณะของธุ รกรรมที่ จะเข้า ท าโดยอาศั ยการมอบอานาจทั่ ว ไป
(General Mandate)

(3)

เหตุผลและประโยชน์ที่มีต่อนิติบุคคลที่มีความเสี่ยง

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศไทย
และกฎหมายหลักทรัพย์ไทย

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศ
สิงคโปร์ และกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์
(4)

วิธีการหรือขั้นตอนสาหรับการกาหนดราคาของธุรกรรม

(5)

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าวิธีการหรือขั้นตอนที่อ้าง
ถึ ง ในข้ อ (4) ข้ า งต้ น นั้ น เพี ย งพอต่ อ การด าเนิ น การให้ ธุ ร กรรม
ดั งกล่า วเป็น ไปตามเงื่อนไขทางการค้ า ปกติ แ ละไม่ส่งผลเสียต่ อ
ประโยชน์ของผู้ออกหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นส่วนน้อยหรือไม่

(6)

ความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณี ที่ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นต่างจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

(7)

ข้อความจากผู้ออกหลักทรัพย์ว่ า ผู้ออกหลักทรัพย์จ ะด าเนิ น การ
ขอรับการมอบอานาจทั่ วไป (General Mandate) ใหม่ ในกรณี ที่
วิธีการหรือขั้นตอนที่อ้างถึงในข้อ (4) ข้างต้นไม่สามารถนาไปใช้ ได้
อย่างเหมาะสม และ

(8)

ข้อความที่ ระบุ ว่า บุค คลที่มีส่ว นได้ เสียจะงดออกเสียงลงคะแนน
และจะด าเนิ น การให้ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น กั บ ตนงดออกเสี ย ง
ลงคะแนน ในวาระที่เป็นการอนุมัติการเข้าทาธุรกรรม

ข้อยกเว้น

ข้อยกเว้น

ภายใต้มาตรา 89/12 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ

Rule 915 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)

บริษัท หรือบริษัทย่อยจะเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ได้เมื่อได้รับอนุมัติจาก
ที่ป ระชุม ผู้ถ ือ หุ้น ของบริษ ัท แล้ว เว้น แต่ ธุ รกรรมดั ง กล่า วจะเข้ า ลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

การเข้าทาธุรกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม Rule
905, 906 และ 907 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)

(1)

ธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึง
กระทากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกั น ด้วยอานาจต่อรอง
ทางการค้ า ที่ ป ราศจากอิ ท ธิ พ ลในการที่ ต นมีส ถานะเป็ น กรรมการ
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลง
ทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่
คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว

(2)

การให้กู้ยืมเงินตามระเบียบสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง

(3)

ธุรกรรมที่คู่สัญ ญาอีกฝ่า ยหนึ่งของบริษัทหรือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมี
สถานะเป็น
(ก)

บริษัทย่อยที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของหุ้น
ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทย่อย หรือ

(ข)

บริษัทย่อยที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่ มีความเกี่ยวข้อง
ถือหุ้นหรือมีส่วนได้เสียอยู่ด้วย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่
เกินจานวน อัตรา หรือมีลักษณะตามที่คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนประกาศกาหนด

(ค)

ธุรกรรมในประเภทหรือที่มีมูล ค่า ไม่เกิน จานวนหรืออัต ราที่
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(1)

การจ่ายเงินปันผล, การแบ่งหุ้น, การออกหลักทรัพย์ในลักษณะที่
เป็ น หุ้ น ปั น ผล, การเสนอขายหลั ก ทรั พ ย์ แ บบเฉพาะเจาะจง
(Preferential Offering) หรือการได้มาซึ่งหุ้นของผู้ออกหลักทรัพย์
จากนอกตลาด (off-market acquisition) ซึ่งกระทาต่อผู้ถือหุ้ น
ทั้งหมดตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมถึงการใช้สิทธิต่างๆ หรือสิทธิซื้อ
หุ้นตาม Options หรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจากการเสนอขาย
แบบเฉพาะเจาะจง

(2)

การเสนอขายสิทธิซื้อหุ้นตาม Options และการออกหลักทรัพย์ตาม
การใช้ สิท ธิต าม Options ภายใต้ โครงการการให้ สิท ธิ ซื้อหุ้ น แก่
พนักงานที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์อนุมัติ

(3)

ธุรกรรมระหว่างนิติบุคคลที่ มีค วามเสี่ยงและบริษัทผู้รับลงทุน ซึ่ง
ส่ ว นได้ เสี ย ของบุ ค ค ลที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในบ ริ ษั ท ผู้ รั บ ลงทุ น
(นอกเหนือจากที่ถือผ่านผู้ออกหลักทรัพย์) มีจานวนน้อยกว่าร้อยละ
5.0

(4)

ธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดเปิด โดยเป็น
การเข้าทาธุรกรรมกับบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ในเวลาที่เข้า
ทาธุรกรรมดังกล่าว

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศไทย
และกฎหมายหลักทรัพย์ไทย

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศ
สิงคโปร์ และกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์

คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

(5)

นอกจากนี้ ให้บริษัทได้รับยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศรายการที่เกี่ยว
โยงกันในรายการที่เกี่ยวโยงกันดังต่อไปนี้
(1)

(2)

(3)

รายการระหว่า งบริษัท กับ บริษัท ย่อ ยที ่มีบ ุค คลที ่เกี่ยวโยงกัน ที ่มิใ ช่
บริษัทจดทะเบียนถือหุ้นในบริษัทย่อยไม่เกิน ร้อยละ 10 ของจานวน
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย ทั้งนี้ การถือหุ้นดังกล่าว
ให้น ับ รวมหุ ้น ที ่ถ ือ โดยผู ้ที ่เ กี ่ย วข้อ งด้ว ยโดยบุค คลที ่เ กี ่ย วโยงกัน
ดัง กล่า วไม่ได้เ กี่ย วโยงกัน กับ บริษ ัท จดทะเบีย นและบริษ ัท ย่อ ยใน
ลักษณะอื่นๆ
รายการระหว่างกันของบริษัทย่อยซึ่งบริษัทจดทะเบียนเดียวกันถือหุ้น
และมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนถือหุ้นในบริษัทย่อย
ไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
ย่อย ทั้งนี้ การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
โดยบุคคลที่เกี่ยวโยงกันดังกล่า วไม่ได้เกี่ยวโยงกัน กับบริษัทย่อยใน
ลักษณะอื่นๆ
รายการที ่เ กี ่ย วโยงกัน ที ่เ ป็น การออกหลัก ทรัพ ย์ใ หม่โ ดยบริษ ัท
จดทะเบีย นหรือ บริษ ัท ย่อ ยให้กับ บุค คลที ่เ กี่ย วโยงกัน ในลัก ษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1)

(2)

ราคาของหลักทรัพย์ที่ออกต้องไม่ต่ากว่าราคาตลาด
ของหลัก ทรัพ ย์ห ัก ด้ว ยค่า ใ ช้จ ่า ยใ นกา รออก
หลัก ทรัพ ย์นั ้น ทั ้ง นี ้ ราคาตลาดของหลัก ทรัพ ย์
หมายถึงราคาเฉลี่ยของหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายใน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ หรือ ศูน ย์ซื ้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ ณ
วันที่มีการตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ในกรณี
ที่หลักทรัพย์นั้นมิได้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ให้ใช้ราคาที่เป็นธรรมซึ่งที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้กาหนดและ



การออกหลัก ทรัพ ย์ด ัง กล่า วไม่ไ ด้เ พิ่ม สัด ส่ว นของ
ส่ว นได้เสียของบุค คลที่เกี่ยวโยงกัน ในหลักทรัพย์ที่
ออกเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของส่วนได้เสียก่อน
ออกหลักทรัพย์นั้น

(ก)

สินค้าหรือบริการต่างๆ ได้มีการขายหรือให้บริการโดยใช้ใช้
ราคาที่แ น่นอนตายตั ว หรือเป็น ราคาที่มีการปรับขึ้น ตาม
ตารางราคา (graduated scale) ซึ่งมีการประกาศใช้
โดยทั่วไป และ

(ข)

ราคาขายเท่าเทียมกันสาหรับลูกค้า ทุกราย หรือลูกค้าทุก
รายในประเภทนั้นๆ

(6)

การจัดหาหรือรับความช่วยเหลือ ทางการเงิน หรือการบริการจาก
สถาบัน การเงิน ที่ ไ ด้ รับ ใบอนุ ญ าต หรือได้ รับ อนุ มัติ จากธนาคาร
กลางแห่งประเทศสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore)
ภายใต้ เงื่อนไขทางการค้ า ปกติ และการด าเนิ น ธุรกิจอันเป็น ปกติ
และ

(7)

ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ จ่ า ยให้ แ ก่ ก รรมการและค่ า ตอบแทนของกรรมการ
รวมทั้ งค่ า ตอบแทนในการว่ า จ้า ง (ไม่รวมการให้ ค่ า ตอบแทนแก่
ผู้ บ ริ ห ารในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ถู ก ควบรวมหรื อ ถู ก ครอบง ากิ จ การ
(Golden Parachute))

Rule 920 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)

หลักทรัพย์นั้นออกให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันเพื่อวัตถุประสงค์
ในการโอนต่อไปให้แ ก่บุคคลที่สามซึ่ งไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของตน และเป็น ไปตามมติข องที ่ป ระชุม ผู้ถือ หุ ้น ที ่ไ ด้ม อบ
อานาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทนั้น และ


ธุรกรรมระหว่างนิติบุคคลที่ มีความเสี่ยง และบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
เพื่อการจัดหาสินค้าและบริการ ในกรณีที่

การเข้าทาธุรกรรมภายใต้การมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จะไม่
ตกอยู่ภายใต้ Rules 905 และ 906 ของคู่ มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์
(Listing Manual) อีก

บุค คลที ่เ กี ่ย วโยงกัน ได้ร ับ หลัก ทรัพ ย์ต ามสิท ธิแ ละตาม
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หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศไทย
และกฎหมายหลักทรัพย์ไทย

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศ
สิงคโปร์ และกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์

สัดส่วนในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
(3)

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันทาหน้าที่เป็นผู้จัดจาหน่ายหรือผู้จัดจาหน่าย
ช่วงของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยโดยวิ ธี
รับประกันผลการจาหน่ าย ทั้ งนี้ บริษัทจดทะเบียนต้ องเปิ ดเผย
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการรับประกันผลการจาหน่าย หรือการ
รับประกันผลการจาหน่ายช่วงนั้นไว้ในหนังสือชี้ชวนโดยครบถ้วน

(4)

หลักทรัพย์นั้นได้ออกให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามโครงการการ
ออกหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานหรือผู้บริหารที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงาน กลต.

(4)

รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
ที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีผู้มีอานาจควบคุมที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท
ย่อยในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลดังกล่าวได้มอบหมายให้เข้าไป
ดูแลนิติบุคคลนั้น โดยบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยและนิติบุคคล
ดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวโยงกันในลักษณะอื่นๆ

(5)

รายการที่บริษัทจดทะเบีย นพิสูจน์ได้ว่าเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการ
ถ่ายเทผลประโยชน์

ข้อยกเว้นในการขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่ยังมีหน้าที่เ ปิดเผยข้อมูล

ข้อยกเว้นสาหรับการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น แต่มิได้ยกเว้นการเปิดเผย
ข้อมูล

ตามที่ได้ก ล่า วถึงข้า งต้น บริษัท มีห น้า ที่ต้องปฏิบัติห น้า ที ่ต่า งๆ กรณีเข้า ท า
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับ ประเภทและมูลค่าของรายการ

Rule 916 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)
ธุรกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ ตาม Rule 906 ของ
คู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)

รายการดังต่อ ไปนี้ บริษัทไม่มีห น้า ที่ ต้องขออนุมัติที่ป ระชุมผู้ถือหุ้น แต่ยัง มี
หน้า ที่เ ปิด เผยข้อ มูล ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือต้องได้รับ อนุมัต ิจากที่
ประชุมคณะกรรมการ
(1)

รายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุ รกิจปกติที่มีเงื่อนไข
การค้า โดยทั่ว ไปซึ่งมีมูล ค่า เกิน กว่า หนึ่งล้า นบาท แต่น้อยกว่า ยี่ส ิบ
ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า
สินทรัพ ย์ที่มีตัว ตนสุท ธิ แล้ว แต่จานวนใดจะสูงกว่า บริษัท มีห น้า ที่
ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

(2)

รายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งเป็นรายการธุรกิจ ปกติ หรือรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าหนึ่งล้านบาท
แต่น้อยกว่ายี่สิบล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อย
ละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุท ธิ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องเปิดเผยข้อมูล
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้รับอนุมัติจากที่ประชุ มคณะกรรมการ

(3)

รายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งเป็นรายการเช่า หรือให้เ ช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่
เกิน 3 ปี และไม่ส ามารถแสดงได้ว่า มีเ งื่อนไขการค้า โดยทั่ว ไปซึ่ง มี
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(1)

การเข้าทาหรือการต่ออายุสัญญาเช่า หรือการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เป็นเวลาไม่เกินกว่า 3 ปี หากข้อกาหนดในการเช่าได้รับการประเมิน
โดยอิสระ

(2)

การลงทุนกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียในธุรกิจร่วมทุน ในกรณีที่
(ก)

ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ได้ รับอยู่ใ นอัต ราส่วนตามที่
หุ้นส่วนแต่ละรายได้ลงทุนในธุรกิจร่วมทุน

(ข)

ผู้ออกหลัก ทรัพย์ยืน ยัน โดยการเปิด เผยว่ า คณะกรรมการ
ตรวจสอบของตนมีความเห็นว่าความเสี่ยงและผลตอบแทน
ที่ได้รับอยู่ในอัตราส่วนตามที่หุ้นส่วนแต่ละรายได้ลงทุนใน
ธุรกิจร่วมทุน และเงื่อนไขของการร่วมทุนนั้นมิได้ก่อให้เกิด
ผลเสียต่อผลประโยชน์ของผู้ออกหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นส่วน
น้อย และ

(ค)

บุคคลที่มีส่วนได้เสียไม่มีผลประโยชน์ในธุรกิจร่วมทุนก่อนที่
นิติบุคคลที่มีความเสี่ยงจะเข้าร่วมธุรกิจร่วมทุน

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศไทย
และกฎหมายหลักทรัพย์ไทย

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศ
สิงคโปร์ และกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์

มูลค่าเกินกว่าหนึ่งล้านบาท แต่น้อยกว่ายี่สิบล้านบาท หรือมากกว่า
ร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
แล้ว แต่จ านวนใดจะสูง กว่า บริษ ัท มีห น้า ที ่ต ้อ งเปิด เผยข้อ มูล ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แม้ว่าจะไม่ต้องรับ การอนุมัติจากคณะกรรมการ
และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(4)

(5)

(6)

(3)

รายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งเป็นรายการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่
เกิน 3 ปีแ ละไม่ส ามารถแสดงได้ว่า มีเ งื่อนไขการค้า โดยทั ่ว ไปซึ่ง มี
มูล ค่า เท่า กับ หรือมากกว่า ยี่สิบ ล้า นบาท หรือเท่า กับ หรือ มากกว่า
ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้ว แต่จานวนใดจะสูง
กว่า บริษัทต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และเปิดเผยข้อมูลต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

การให้กู้ยืมเงินแก่ธุรกิจร่วมทุนร่วมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ในกรณี
ที่
(ก)

หุ้ น ส่ ว นของธุ ร กิ จ ร่ ว มทุ น ทุ ก รายให้ กู้ ใ นอั ต ราส่ ว นตามที่
หุ้ น ส่ว นแต่ ล ะรายได้ ล งทุ น ในธุ รกิ จร่ว มทุ น และอยู่ภายใต้
ข้อกาหนดเดียวกัน

(ข)

บุคคลที่มีส่ว นได้ เสียไม่มีผลประโยชน์ ในของธุ รกิจร่ว มทุ น
ก่อนที่นิติบุคคลที่มีความเสี่ยงจะเข้าร่วมธุรกิจร่วมทุน และ

(ค)

ผู้ออกหลัก ทรัพย์ยืน ยัน โดยการเปิด เผยว่ า คณะกรรมการ
ตรวจสอบของตนมีความเห็นว่า

รายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการซึ่ง
มีมูลค่าเกินกว่าหนึ่งล้านบาท แต่น้อยกว่ายี่สิบล้านบาท หรือมากกว่า
ร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่ มีตัวตนสุทธิ
แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า บริษัทต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็น รายการให้ห รือรับ ความช่ว ยเหลือทาง
การเงิน
(1)

(4)

บริษัทหรือบริษัทย่อยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันดังต่อไปนี้

 บุค คลที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นนิติบุคคลที่ บ ริษัทหรือบริษัท
ย่อยถือหุ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่าสัดส่วนที่บุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน อื่น ๆ ที่มิใ ช่บ ริษัท หรือบริษัท ย่อย แล้ว แต่กรณี
ถือหุ้นในนิติบุคคลนั้น
(2)

(7)

การให้ กู้ ยื ม เงิ น แก่ ธุ ร กิ จ ร่ ว มทุ น มิ ไ ด้ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลเสียต่อผลประโยชน์ของผู้ออกหลักทรัพย์และผู้
ถือหุ้นส่วนน้อย และ

(ค.2)

ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ได้รับอยู่ในอัตราส่วน
ตามที่หุ้ นส่ว นแต่ละรายได้ ลงทุนในธุ รกิจร่ว มทุ น
และเงื่ อ นไขของการร่ ว มทุ น นั้ น มิ ไ ด้ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลเสียต่อผลประโยชน์ของผู้ออกหลักทรัพย์และผู้
ถือหุ้นส่วนน้อย

การเป็นผู้ให้สัญญาแก่บุคคลที่มีส่วนได้เสีย โดยวิธีการยื่นประมูล
งาน ในกรณีที่
(ก)

 บุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นบุคคลธรรมดา

(ค.1)

นิติบุคคลที่มีความเสี่ยงที่เปิดประมูล งานจะต้องประกาศ
ข้อมูลดังต่อไปนี้
(ก.1) ราคาประมูลที่มีการยื่นประมูลทั้งหมด และ
(ก.2) คาอธิบายถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกผู้ชนะใน
การประมูล และ

(ข)

เป็น รายการที่มีมูล ค่า น้อยกว่า หนึ่ง ร้อ ยล้า นบาท หรือ น้อ ย
กว่า ร้อ ยละ 3 ของมูล ค่า สิน ทรัพ ย์ที ่ม ีต ัว ตนสุท ธิ แล้ว แต่
จ า น ว นใ ด จะต่ า กว่า บ ริษ ัท จะต้อ งได้ร ับ อนุม ัต ิจ า ก
คณะกรรมการ และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

รายการที่เ กี่ยวโยงกัน ซึ่ง เป็น รายการให้ห รือรับ ความช่ว ยเหลือ ทาง
การเงินอื่นนอกจากรายการข้างต้นซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าหนึ่งล้านบาท แต่
น้อยกว่ายี่สิบล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3
ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัว ตนสุทธิ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า บริษัท
จะต้องได้รับ อนุมัติจ ากคณะกรรมการ และเปิด เผยข้อ มูล ต่อ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ
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กรณี ผู้ ยื่ น ประมู ล เป็ น บริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย น (หรื อ ถ้ า ผู้ ยื่ น
ประมูล ไม่ได้ เป็น บริษัทจดทะเบียน ให้ ถือเอาบริษัท แม่ที่
เป็นบริษัทจดทะเบียนของผู้ยื่นประมูล) และผู้เปิดประมูล ที่
เป็นบริษัทจดทะเบียน (หรือถ้าผู้เปิดประมูลไม่ได้เป็นบริษัท
จดทะเบียน ให้ถือเอาบริษัทแม่ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนของ
ผู้เปิดประมูล ) มีคณะกรรมการ โดยกรรมการข้างมากใน
คณะกรรมการของทั้งผู้ยื่นประมูลและผู้เปิดประมูลมิได้เป็น
บุค คลเดี ย วกั น และมิ ได้ อ ยู่ ใ นวิ สั ย ที่ จ ะกระท าการตาม
คาสั่งของบุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับ
บุคคลที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้ งมีคณะกรรมการตรวจสอบที่
มิได้เป็นบุคคลเดียวกัน

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศไทย
และกฎหมายหลักทรัพย์ไทย

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศ
สิงคโปร์ และกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์
(5)

การเป็นผู้รับสัญญาจากบุคคลที่มีส่วนได้เสียโดยวิธีการยื่นประมูล
งาน ในกรณีที่
(ก)

นิติ บุคคลที่ มีค วามเสี่ยงที่ เป็นผู้เข้า ประมูล งาน ประกาศ
ราคาประมูลที่มีการยื่นประมูลทั้งหมด และ

(ข)

กรณี ผู้ ยื่ น ประมู ล เป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย น (หรื อ ถ้ า ผู้ ยื่ น
ประมูล ไม่ได้ เป็น บริษัทจดทะเบียน ให้ ถือเอาบริษัท แม่ที่
เป็นบริษัทจดทะเบียนของผู้ยื่นประมูล) และผู้เปิดประมูล
เป็นบริษัทจดทะเบียน (หรือถ้าผู้เปิดประมูลไม่ได้เป็นบริษัท
จดทะเบียน ให้ถือเอาบริษัทแม่ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนของ
ผู้เปิดประมูล ) มีคณะกรรมการ โดยกรรมการข้างมากใน
คณะกรรมการของทั้งผู้ยื่นประมูลและผู้เปิดประมูลมิได้เป็น
บุค คลเดี ย วกั น และมิ ได้ อ ยู่ ใ นวิ สั ย ที่ จ ะกระท าการตาม
คาสั่งของบุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับ
บุคคลที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้ งมีคณะกรรมการตรวจสอบที่
มิได้เป็นบุคคลเดียวกัน

การได้มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

การได้มาและจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

หลักเกณฑ์ในการจัดประเภทธุรกรรม

Rule 1006 ของคู่มอื การจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)

ภายใต้ม าตรา 89/29 ของพระราชบัญ ญัต ิห ลัก ทรัพ ย์ฯ , ประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทา
รายการที ่ม ีน ัย ส าคัญ ที ่เ ข้า ข่า ยเป็น การได้ม าหรือ จ าหน่า ยไปซึ ่ง
ทรัพ ย์สิน (“ประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ฯ”) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดทรัพ ย์ฯ เรื ่อ ง การเปิด เผยข้อ มูล และการ
ปฏิบ ัต ิก ารของบริษัท ในการได้ม าหรือ จ าหน่า ยไปซึ่ง สิ น ทรัพ ย์ พ.ศ.
2547 (“ประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ”) รวมเรีย กว่า
(“กฎเกณฑ์การได้มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ”)

ธุรกรรมการได้มาและจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน อาจจัดได้เป็นประเภท (1), (2),
(3) หรือ (4) ตาม Rule 1004 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing
Manual) โดยขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องที่คานวณจากหลักเกณฑ์
ต่อไปนี้
(1)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของทรัพย์สินที่จะจาหน่ายไป เปรียบเทียบกับ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกลุ่มบริษัท โดยเกณฑ์ในการคานวณนี้ไม่ใช้
กับกรณีธุรกรรมการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

หลักการพิจารณาประเภทรายการมีดังต่อไปนี้

(2)

กาไรสุทธิของทรัพย์สินที่ได้มาหรือจาหน่ายไปเปรียบเทียบกับกาไร
สุทธิของกลุ่มบริษัท

(1)

มูล ค่ า ของสินทรัพย์ที่ ได้ มาหรือจาหน่ า ยไปเปรียบเที ย บกับ มูล ค่ า ของ
สินทรัพย์ของบริษัท หรือของบริษัทและบริษัทย่อยรวมกัน แล้วแต่กรณี
(3)

(2)

กาไรสุทธิจากการดาเนินงานปกติหลังจากหักภาษีเท่าที่เกิดจากสินทรัพย์
ที่ได้มา หรือจาหน่ายไป เปรียบเทียบกับกาไรสุท ธิข องบริษัท หรือของ
บริษัทและบริษัทย่อยรวมกัน แล้วแต่กรณี

(3)

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชาระให้ หรือได้รับเปรียบเทียบกั บมูลค่าของ
สินทรัพย์รวมของบริษัท หรือของบริษัทและบริษัท ย่อยรวมกัน แล้วแต่ (4)
กรณี

(4)

มูลค่าของหลักทรัพย์ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยออกให้เพื่อเป็นสิ่งตอบแทน
การได้สินทรัพย์มา เปรียบเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ บริษัท หรือบริษัท
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มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ให้หรือได้รับ เปรียบเทียบกับมูลค่าตาม
รา ค า ต ล า ด ข อ ง หุ้ นส า มั ญ ข อ ง ผู้ อ อ ก หลั ก ท รั พ ย์ ( Market
Capitalization) โดยคานวณจากจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดโดยไม่รวมหุ้นทุนซื้อคืน (treasury shares) เป็นฐานในการ
คานวณ
จานวนของหลักทรัพย์ ป ระเภทหุ้น ทุน ที่ออกโดยผู้ออกหลักทรัพย์
เพื่ อ ตอบแทนการได้ ม า เปรี ย บเที ย บกั บ จ านวนของหลั ก ทรั พ ย์
ประเภทหุ้นทุนที่มีการออกในอดีต

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศไทย
และกฎหมายหลักทรัพย์ไทย

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศ
สิงคโปร์ และกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์

ย่อยได้ออกจาหน่ายแล้ว
การพิจารณานับรวมรายการ

การพิจารณานับรวมรายการ

ข้ อ 3 ของประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ฯ และข้อ 12 ของ Rule 1005 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ฯ
ในการกาหนดประเภทธุรกรรมว่าธุรกรรมนั้นๆ อยู่ในประเภท (ก), (ข), (ค)
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ อาจพิจ ารณานับ รวมรายการได้ม า หรือ จ าหน่า ยไปซึ ่ง หรือ (ง) ของ Rule 1004 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing
สินทรัพย์หลายรายการเป็นรายการเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบมูลค่าของรายการ Manual) ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ สิ ง คโปร์ อ าจนั บ รวมธุ ร กรรมที่ แ ยกท าภายใน
หากปรากฏว่า รายการดังกล่าวทาขึ้นโดยมีเจตนาแยกเป็นหลายรายการเพื่อ ระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา และถือว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมเดียวกัน
เลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ตามกฎเกณฑ์การได้มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
(1)

รายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทารายการ
ทั้งนี้ ยกเว้นเป็นการได้มา หรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

(2)

รายการที่เกี่ยวข้องกันกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ หรือ
การรวมกิจ การ หรือ เป็น ผลที ่ต ามมาของการเข้า ถือ หลัก ทรัพ ย์เ พื ่อ
ครอบงากิจการ หรือการรวมกิจการ

การแยกประเภทของรายการ
ข้อ 2, 13, 16, 18 และ 20 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

Rule 1004, 1008, 1010 และ 1015 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์
(Listing Manual)

รายการประเภทต่างๆ จะแยกประเภทตามการคานวณมูลค่ารายการดังที่ระบุใน
ธุรกรรมต่างๆ แบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังต่อไปนี้
ข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
(1)

(2)

(3)

รายการประเภทที่ 1 คือ ((1) การตกลงเข้าทารายการระหว่างบริษัทจด (1)
ทะเบีย น หรือ บริษ ัท ย่อ ยกับ บุค คลที ่ม ิใ ช่บ ริษ ัท จดทะเบีย น ซึ ่ง เมื ่อ
คานวณตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้แ ล้ว รายการดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับร้อย
ละ 50 หรือสูง กว่า แต่ต่ากว่า ร้อ ยละ 100 หรือ (2) การตกลงเข้า ท า (2)
รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อยกับบริษัทจดทะเบียน
อื่น หรือบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งเมื่อคานวณตามเกณฑ์ที่
(3)
กาหนดไว้แล้ว รายการดังกล่าวมีมู ลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า)

ธุรกรรมที่ไม่ต้องเปิด เผยข้อมูล (คานวณโดยใช้เกณฑ์ที่ ระบุ ไว้ใ น
Rule 1006 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)
แล้วมีขนาดของรายการเท่ากับหรือไม่เกินร้อยละ 5.0)
ธุรกรรมที่ต้องเปิดเผยข้อมูล (มีขนาดของรายการตั้งแต่ร้อยละ 5.0
แต่ไม่เกินร้อยละ 20.0)
ธุรกรรมขนาดใหญ่ (มีขนาดของรายการเกินกว่าร้อยละ 20.0 ขึ้นไป)
และ

รายการประเภทที่ 2 คือ (การตกลงเข้า ทารายการระหว่า งบริษ ัท จด
(4)
การได้ ม าที่ เ ป็ น สาระส าคั ญ หรื อ การซื้ อ ธุ ร กิ จ แบบ Reverse
ทะเบียน หรือบริษัทย่อยกับ บริษัท จดทะเบียนอื่น หรือบริษัท ย่อยของ
Takeover (มีขนาดของรายการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 100.0
บริษัทจดทะเบียนอื่น หรือบุคคลที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน ซึ่งเมื่อคานวณ
หรือมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอานาจควบคุมของบริษัท)
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้แ ล้ว รายการดั งกล่า วมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15
“ธุ ร กรรม” หมายถึ ง การได้ ม าหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น โดยผู้ อ อก
หรือสูงกว่า แต่ต่ากว่าร้อยละ 50)
หลั ก ทรั พ ย์ หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยของผู้ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ห ลั ก ทรั พ ย์ จ ด
รายการประเภทที่ 3 คือ (การที่บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อยได้มา
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ หรือตลาดหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุญาต
ซึ่ง สิน ทรัพ ย์ข องบริษ ัท จดทะเบีย นอื ่น หรือ บริษ ัท ย่อ ยของบริษ ัท จด
รวมถึงสิทธิที่จะได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยไม่รวมถึงการได้มาหรือ
ทะเบีย นอื่น หรือ บุค คลที ่มิใ ช่บ ริษ ัท จดทะเบีย น ซึ ่ง เมื่อ ค านวณตาม
จาหน่ายไปซึ่งเป็นไปตามการดาเนินธุรกิจอันเป็นปกติ หรืออันมีลักษณะเป็น
เกณฑ์ที่กาหนดไว้แล้ว รายการดังกล่าวมีมูลค่าต่ากว่าร้อยละ 15 และมี
การสร้างรายได้ตามปกติ
การออกหลักทรัพย์เพื่อเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น โดย
บริษัทจดทะเบียนจะยื่นขอให้รับ หลักทรัพย์ดังกล่า วเป็นหลักทรัพย์จด
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หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศไทย
และกฎหมายหลักทรัพย์ไทย

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศ
สิงคโปร์ และกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์

ทะเบียนต่อไป) และ
(4)

รายการประเภทที่ 4 คือ (การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย
อ้อม คือ การที่บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อยได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษ ัท ที ่ม ิใ ช่บ ริษ ัท จดทะเบีย น และมีล ัก ษณะอย่า งใดอย่า งหนึ ่ง
ดังต่อไปนี้
(1)

เมื ่อ ค านวณตามเกณฑ์ที ่ก าหนดไว้ร ายการดัง กล่า วมีม ูล ค่า
เท่ากับร้อยละ 100 หรือสูงกว่า

(2)

การได้มาซึ่งสินทรัพย์เป็นผลให้มีการโอนอานาจการควบคุมจาก
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนไปยังผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษ ัท ที่มิใ ช่บ ริษ ัท จดทะเบีย น หรือ ไปยัง เจ้า ของเดิม ของ
สินทรัพย์นั้น และ

(3)

การได้มาซึ่งสินทรัพย์เป็น ผลมาจากการรวมกิจการเข้า ด้ว ยกัน
และมีผ ลให้ผู้ถือหุ้น ของบริ ษัท จดทะเบียนถือหุ้น ต่ากว่า ร้อยละ
50 ของทุนชาระแล้วของบริษัท ที่เป็นผลจากการรวมเข้าด้วยกัน
หรือ เป็น ผลให้ม ีก ารโอนอ านาจการควบคุม จากผู ้ม ีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทจดทะเบียนไปยังผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)

“ผู้มีอานาจควบคุม” หมายถึง ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพล
ต่อ การกาหนดนโยบาย การจัด การ หรือ การด าเนิน งานของบริษ ัท อย่า งมี
นัยสาคัญไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบ
อานาจตามสัญ ญา หรือ การอื่น ใดก็ต าม โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง คือ บุค คลที่เ ข้า
ลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดั งนี้
(ก)

บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่า ร้อยละ
25 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

(ข)

บุค คลที ่ต ามพฤติก ารณ์ส ามารถควบคุม การแต่ง ตั ้ง หรือ ถอดถอน
กรรมการของบริษัทนั้นได้

(ค)

บุค คลที่ต ามพฤติการณ์ส ามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิด ชอบในการกาหนด
นโยบาย การจัดการหรือการดาเนินงานของบริษัทให้ปฏิบัติตามคาสั่ง
ของตนในการกาหนดนโยบาย การจัดการหรือการดาเนินงานของบริษัท

(ง)

บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดาเนินงานในบริษัทหรือมีความรับผิดชอบ
ในการดาเนินงานของบริษัทเยี่ยงกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่
มีตาแหน่งซึ่งมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริษัทนั้น

ข้อกาหนดในการประกาศ/รายงาน
ข้อ 13, 16, 18 และ 20 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

Rule 1008 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)

บริษัทมีหน้าที่จัดทารายงาน และเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดย (1)
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เว้นแต่จะกาหนดไว้ใน Rule 703, 705 หรือ 1009 ของคู่มือการจด

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศไทย
และกฎหมายหลักทรัพย์ไทย

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศ
สิงคโปร์ และกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์

มี ส ารสนเทศอย่ า งน้ อ ยตามบั ญ ชี (1) ท้ า ยประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ ดังนี้
(1)

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

(2)

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์กับ บริษัท (ยกเว้นคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเป็น
บุคคลที่ 3 ที่ไม่มีความสัมพัน ธ์ใ ดๆ กับ บริษัทซึ่งไม่ป ระสงค์จะเปิด เผย
ชื่อ และตลาดหลักทรัพย์ ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการระบุคู่กรณีดังกล่าว (2)
ไม่มีความสาคัญกับรายการที่เกิดขึ้น)

ทะเบี ย นหลั ก ทรั พ ย์ (Listing Manual) เป็ น อย่ า งอื่ น ผู้ อ อก
หลักทรัพย์ไม่ ต้ องเปิด เผยข้อมูล เกี่ยวกับ การเข้า ทาธุ รกรรม หาก
ขนาดของธุรกรรมที่คานวนโดยใช้เกณฑ์ที่ระบุไว้ใน Rule 1006 ของ
คู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)) เท่ากับหรือน้อย
กว่าร้อยละ 5.0
อย่า งไรก็ดี ถ้า ผู้ออกหลักทรัพย์มีความประสงค์ จะเปิด เผยข้อมูล
เกี่ ย วกั บ การเข้ า ท าธุ ร กรรมดั ง กล่ า ว การเปิ ด เผยข้ อ มู ล จะต้ อ ง
ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

(3)

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ให้ระบุถึงประเภทและขนาดของรายการ

(4)

รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ซื้อหรือจาหน่าย พร้อมคาอธิบ ายเกี่ยวกับ
ธุรกิจที่จะทาต่อไป

(5)

มูล ค่า รวมของสิ่งตอบแทน โดยอธิบ ายด้ว ยว่าจะชาระอย่างไร รวมทั้ง
เงื่อนไขของข้อตกลงต่างๆ เกี่ ยวกับการจ่ายเงินหรือการชาระเป็นงวดๆ

(6)

มูลค่าของสินทรัพย์ที่ซื้อมาหรือจาหน่ายไป

(7)

เกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

(8)

ในกรณีที่จาเป็น ให้แ สดงจานวนกาไรสุท ธิห ลัง ภาษีแ ละหลัง รายการ กรณีการชาระค่าตอบแทนทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยใช้หลักทรัพย์ที่กาลัง
พิเ ศษที ่เ ป็น ส่ว นของสิน ทรัพ ย์ที ่เ ข้า ซื ้อ หรือ จ าหน่า ยไปส าหรับ 2 ปี ขอจดทะเบี ย นเป็ น หลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นต่ อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ผู้ อ อก
หลักทรัพย์จะต้องเปิดเผยการเข้าทาธุรกรรมโดยเร็วที่สุดภายหลังจากที่ได้มี
การเงินก่อนเกิดรายการ
ข้อตกลงแล้ว โดยระบุข้อตกลงตามส่วนที่ 4 บทที่ 10 ของคู่มือการจดทะเบียน
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับ บริษัทจากผลของรายการนั้น
หลักทรัพย์ (Listing Manual)
กรณีที่เป็นการเข้าซื้อสินทรัพย์ ให้ระบุแหล่งเงินทุนที่ใช้ ถ้าเป็นการกู้ยืม
Rule 1010 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)
จากสถาบันการเงินให้ระบุเงื่อนไขที่ผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นด้วย
หากขนาดของธุรกรรมที่คานวนโดยใช้เกณฑ์ที่ระบุไว้ใน Rule 1006 ของคู่มือ
เช่น ข้อจากัดการจ่ายเงินปันผล
การจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)) เกินกว่าร้อยละ 5.0 แต่ไม่เกิน
กรณีที่เ ป็น การจ าหน่า ยสิน ทรัพ ย์ ให้ร ะบุแ ผนการใช้เ งิน ที ่ไ ด้รับ จาก ร้อยละ 20.0 ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้ องเปิดเผยข้อมูล เรื่องดังต่ อไปนี้โดยเร็ว
การขาย
ที่สุดภายหลังจากที่ได้มีข้อตกลงแล้ว
กรณีที่เป็นการออกหลักทรัพย์เพื่อชาระค่าซื้อสินทรัพย์ ให้ระบุประเภท (1)
รายการทรัพย์สินที่ได้มาหรือจาหน่ายไป รวมทั้งรายชื่อบริษัทหรือ
และรายละเอีย ดของหลัก ทรัพ ย์ที ่ บ ริษ ัท ได้อ อกไป จานวนและราคา
กิจการ ถ้าสามารถระบุได้
หลักทรัพย์ที่ออกเป็นการตอบแทน
(2)
รายละเอียดของธุรกิจ หรือการประกอบกิจการ ถ้ามี
ให้ระบุโดยชัดแจ้งในกรณีที่การทารายการต้องดาเนินการภายใต้เงื่อนไข
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยระบุปัจจัยที่ใช้ในการคานวณมูลค่า
ต้อ งได้รับ ความเห็น ชอบจากตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ และ/หรือ ต้อ งได้ร ับ (3)
รวมของสิ่งตอบแทน และวิธีการชาระราคา รวมทั้งเงื่อนไขการชาระ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
เงิน
กรณีที่กิจการที่บ ริษ ัท จดทะเบีย นไปลงทุน มีบุค คลที ่เกี่ย วโยงกัน ของ
มีเงื่อนไขที่สาคัญ เกี่ยวกับการเข้าทาธุรกรรม รวมทั้ง Put Option,
บริษัท ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจานวนหุ้น ที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด (4)
Call Option หรือ Option อื่นๆ และรายละเอียดต่างๆ หรือไม่
ของกิจ การนั้น และธุร กิจ ของกิจ การดัง กล่า วเกี่ย วข้อ งกับ ธุร กิจ ของ
บริษัท ให้อธิบายถึงเหตุผลที่บริษัทไม่เป็นผู้ถือหุ้นทั้งจานวนของกิจการ (5)
มูลค่า (มูลค่าทางบัญชี, มูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ และมูลค่า ใน
แทนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และให้ระบุมาตรการป้องกันความขัดแย้งทาง
ตลาดเปิดล่าสุดตามที่มีอยู่) ของทรัพย์สินที่ได้ มาหรือจาหน่ายไป

(9)
(10)

(11)
(12)

(13)

(14)

(ก)

รายละเอี ย ดของค่ า ตอบแทนตามที่ ก าหนดไว้ ใ น Rule
1010(3) ของคู่ มื อ การจดทะเบีย นหลัก ทรั พย์ (Listing
Manual) และ

(ข)

มูลค่าของทรัพย์สินที่ได้มาหรือจาหน่ายไปตามที่กาหนดไว้
ใน Rule 1010(5) ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์
(Listing Manual)

Rule 1009 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)
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หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศไทย
และกฎหมายหลักทรัพย์ไทย

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศ
สิงคโปร์ และกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์

ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
(15) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทารายการ
(16) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่
(6)
แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 15

และมูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าวตามการประเมินมูลค่าล่าสุดตามที่
มีอยู่ บุคคลผู้ทาการประเมินมูลค่า และหลักเกณฑ์และวันที่ของการ
ประเมินมูลค่าดังกล่าว
ในกรณีของการจาหน่ายไป ให้แจ้งส่วนเกินหรือส่วนขาดของมูลค่า
รวมของสิ่งตอบแทนเมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชี และจุดประสงค์ใน
การใช้เงินที่ได้จากการขาย ในกรณีของการได้มา ให้ แจ้งแหล่งที่มา
ของเงินทุนในการได้มาซึ่งทรัพย์สินนั้นๆ

(7)

กาไรสุทธิที่ได้จากทรัพย์สินที่ได้มาหรือจาหน่ายไป ในกรณีของการ
จาหน่ายไป ให้ แจ้งกาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจาหน่ายไปนั้นๆ
ด้วย

(8)

ผลกระทบของธุรกรรมที่มีต่อทรัพย์สิน ที่มีตัว ตนสุท ธิต่ อหุ้ นของผู้
ออกหลั ก ทรัพ ย์ ส าหรั บ รอบปีบั ญ ชีล่ า สุ ด ที่ แ ล้ ว เสร็ จ โดยให้ ถื อ
เสมือนว่าได้เข้าทาธุรกรรมดังกล่าว ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีนั้น

(9)

ผลกระทบของธุ ร กรรมที่ มี ต่ อ ก าไรต่ อ หุ้ น ของผู้ อ อกหลั ก ทรั พ ย์
สาหรับ รอบปีบัญชีล่าสุดที่แล้วเสร็จ โดยให้ถือเสมือนว่าได้เข้าทา
ธุรกรรมดังกล่าว ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีนั้น

(10)

เหตุ ผ ลในการเข้ า ท าธุ ร กรรมดั งกล่ า ว รวมถึ ง ประโยชน์ ที่ ผู้ อ อก
หลักทรัพย์คาดว่าจะได้รับจากธุรกรรมดังกล่าว

(11)

กรรมการหรือผู้ถือหุ้น ที่มีอานาจควบคุม มีส่ วนได้เสีย ทั้งโดยตรง
และโดยอ้อมในธุรกรรมดังกล่าวหรือไม่ และลักษณะของส่วนได้เสีย
ดังกล่าว

(12)

รายละเอียดของสัญ ญาบริการใดๆ ของกรรมการที่ จะได้ รับ การ
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการของผู้ออกหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
ดังกล่าวและ

(13)

ขนาดของธุรกรรมที่คานวนโดยใช้เกณฑ์ที่ระบุไว้ใน Rule 1006 ของ
คู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)

Rule 1011 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)
เมื่อมีการเข้า ทาสัญญาซื้อขาย หรือ เมื่อมีการประเมิน มูล ค่าทรัพย์สิน ที่จะ
ได้มา ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องแจ้งในเอกสารการเปิดเผยข้ อมูลด้วยว่าสาเนา
ของสัญญาที่เกี่ยวข้อง หรือสาเนาของรายงานการประเมิน สามารถเปิดให้
ตรวจสอบได้ ใ นช่ว งเวลาท าการปกติ ณ ส านั กงานจดทะเบียนของผู้ออก
หลักทรัพย์เป็นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูล
Rule 1012 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)
ในกรณีที่การประกาศตาม Rule 1010 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์
(Listing Manual) ซึ่งมีข้อมูลการประมาณการกาไร ซึ่งอาจรวมถึงการแสดง
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หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศไทย
และกฎหมายหลักทรัพย์ไทย

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศ
สิงคโปร์ และกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์
การคาดการณ์กาไรในอนาคต ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม
ดังต่อไปนี้
(ก)

รายละเอียดสมมติฐานหลัก รวมทั้งสมมติฐานในเชิงพาณิชย์ที่ใช้ใน
การประมาณการ

(ข)

การยืน ยัน จากผู้ส อบบัญ ชีของผู้ออกหลักทรัพย์ว่ าผู้ส อบบัญ ชีได้
สอบทานหลักเกณฑ์ สมมติฐาน นโยบายทางบัญชี และการคานวณ
ในการประมาณการแล้ ว รวมทั้ ง ได้ จั ด ท ารายงาน เกี่ ย วกั บ
หลักเกณฑ์ สมมติฐาน นโยบายทางบัญชี และการคานวณดังกล่าว
และ

(ค)

รายงานจากที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้าได้มีการแต่งตั้งไว้) ระบุยืนยัน
ว่าที่ปรึกษาทางการเงินพึงพอใจ เนื่องจากกรรมการได้ยืนยันว่าการ
จัดทาประมาณการดังกล่าวได้ผ่านการใช้วิจารณญาณอย่างถี่ถ้วน
ถ้าไม่มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินสาหรับธุรกรรมดังกล่าว ผู้
ออกหลัก ทรั พ ย์จ ะต้ องยื่น หนั ง สือ จากคณะกรรมการที่ ยืน ยัน ว่ า
คณะกรรมการได้ จัดทาการประมาณการดังกล่าวโดยผ่านการใช้
วิจารณญาณอย่างถี่ถ้วนแล้ว

Rule 1013 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)
เมื่อผู้ออกหลักทรัพย์เข้าทาธุรกรรมที่ ต้องเปิดเผยข้อมูล , ธุรกรรมขนาดใหญ่,
การได้มาที่เป็นสาระสาคัญ หรือการซื้อธุรกิจแบบ Reverse Takeover, การ
ยอมรับการรับประกันกาไร (Profit Guarantee) หรือการประมาณการกาไร
(Profit Forecast) (หรือคารับรองใดๆ ที่เป็นการแสดงการคาดการณ์กาไรใน
อนาคต) จากผู้ ข ายทรัพย์สิน /ธุ รกิจ , เอกสารการเปิด เผยข้อมูล ของผู้ ออก
หลักทรัพย์ต าม Rule 1010 ของคู่ มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing
Manual) จะต้องประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกันกาไรหรือการ
ประมาณการกาไร รวมทั้งข้อมูลที่ระบุไว้ใน Rule 1013(1) ของคู่มือการจด
ทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)
นอกจากนี้ ถ้าเป็นไปได้ ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องเปิดเผยผ่าน SGXNET โดย
ทันทีว่าการการรับประกันกาไร หรือการประมาณการกาไร ประสบผลหรือไม่
รวมทั้งต้องประกาศข้อมูลอื่นๆ ที่กาหนดภายใต้ Rule 1013(3) ของคู่มือการ
จดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual) ด้วย
Rule 1014 และ 1015 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing
Manual)
เมื่ อ ผู้ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ เ ข้ า ท าธุ ร กรรมขนาดใหญ่ หรื อ การได้ ม าที่ เ ป็ น
สาระสาคัญ หรือการซื้อธุ รกิจแบบ Reverse Takeover ผู้ออกหลักทรัพย์
จะต้องเปิดเผยข้อมูลที่กาหนดไว้ใน Rules 1010, 1011, 1012 และ 1013
ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual) โดยทันทีที่สามารถ
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หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศไทย
และกฎหมายหลักทรัพย์ไทย

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศ
สิงคโปร์ และกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์
ดาเนินการได้ภายหลังจากที่ได้ตกลงเงื่อนไขในการเข้าทาธุรกรรมแล้ว
ในกรณี ข องการได้ ม าที่ เ ป็ น สาระส าคั ญ หรื อ การซื้ อ ธุ ร กิ จ แบบ Reverse
Takeover การเปิด เผยข้อมูล ต้ องประกอบไปด้ ว ยข้อมูล ประมาณการทาง
การเงินสามปีย้อนหลังของทรัพย์สินที่จะได้มา
ถ้าการเข้าทาธุรกรรมขนาดใหญ่ หรือการได้มาที่เป็นสาระสาคัญ หรือการซื้อ
ธุรกิจแบบ Reverse Takeover ไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ หรือถูกยกเลิกโดยฝ่าย
หนึ่งฝ่ายใด และไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ออกหลักทรัพย์ จะต้องเปิดเผยผ่าน
SGXNET โดยทันที ถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้
(ก)

เหตุผลที่ธุรกรรมดังกล่าวไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์หรือถูกยกเลิก

(ข)

ผลกระทบทางการเงิ น ต่ อผู้ออกหลักทรัพย์ จากความไม่ เสร็จสิ้ น
สมบูรณ์ของธุรกรรมหรือการถูกยกเลิกดังกล่าว และ

(ค)

แนวทางการดาเนิน การต่ างๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้ น
ของผู้ออกหลักทรัพย์ อย่างไรก็ดี ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องแจ้งแนว
ทางการดาเนินการที่แน่นอน รวมถึงความคืบหน้าและผลลัพธ์ของ
แนวทางการดาเนินการดังกล่าวอย่างทันท่วงที

การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31, 32, 33 และ 34 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

Rule 1010, 1013, 1014 และ 1015 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์
(Listing Manual)

ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทย่อยมีการตกลงเข้าทารายการที่ต้องขออนุมัติจากที่
ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น อั น ได้ แ ก่ รายการประเภทที่ 1 และประเภทที่ 4 ให้ บริ ษั ท
ดาเนินการให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มา
หรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในเรื่องดังต่อไปนี้ต่อคณะกรรมการ และส่งความเห็น
ดังกล่าวให้แก่สานักงาน กลต. และผู้ถือหุ้นทราบด้วย
(1)

ธุรกรรมขนาดใหญ่
การเข้า ทาธุ รกรรมขนาดใหญ่ จะต้ องได้รับ การอนุมัติจากที่ป ระชุมผู้ถือหุ้ น
และให้ส่งหนังสือเวียนที่ประกอบด้วยข้อมูล ที่กาหนดไว้ภายใต้ Rule 1010
ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

ความสมเหตุสมผล และประโยชน์ของรายการต่อบริษัท

นอกจากนี้ เมื่ อ ผู้ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ ย อมรั บ การรั บ ประกั น ก าไร ( Profit
Guarantee) หรือการประมาณการกาไร (Profit Forecast) ในหนังสือเวียน
(2) ความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการ
จะต้องประกอบด้วยข้อมูลที่กาหนดไว้ภายใต้ Rule 1013(1) และ 1013(2)
(3) ผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยกับรายการ พร้อมระบุเหตุผล
ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual) ด้วย
ประกอบ
เพื่อพิจารณาว่าผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการ
(4) ความเห็นของที่ป รึกษาทางการเงินเกี่ย วกับ ความเพียงพอของเงิน ทุ น
เข้ า ท าธุ ร กรรมหรื อ ไม่ ผู้ ออกหลัก ทรั พย์ ค วรพิ จ ารณาจากหลัก การทั่ ว ไป
หมุนเวียนของบริษัท ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทารายการ
(General Principles) ที่ระบุไว้ในแนวทางปฏิบัติ 10.1 (Practice Note 10.0)
ตามรายการประเภทที่ 4
ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual)
ทั้งนี้ ความเห็ นของที่ป รึกษาทางการเงิ น อิส ระจะต้ อ งจัด ท าเป็น หนั งสื อแยก
การได้มาที่เป็นสาระสําคัญ หรือการซื้อธุรกิจแบบ Reverse Takeover
ต่า งหากจากสารสนเทศอื่นที่ บริษัท จัด ท าขึ้น โดยระบุเหตุ ผลข้อสมมติ ฐานที่
การเข้าทาธุรกรรมการได้มาที่เป็นสาระสาคัญ หรือการซื้อธุรกิจแบบ Reverse
สาคัญ และปัจจัยที่นามาประกอบการพิจารณาในการแสดงความเห็นนั้น
Takeover จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์
ให้บริษัทดาเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า
สิงคโปร์
ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมี
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หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศไทย
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สารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหนังสือเวียนที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
ดังต่อไปนี้
(1)
ข้อมูลที่กาหนดไว้ใน Rules 1010, 1011, 1012, 1013 และส่วนที่ 2
(ก) สารสนเทศตามบัญชี (1)
บทที่ 6 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual) หาก
สามารถระบุได้
(ข) ข้อ ความกล่า วถึง ความรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการบริษ ัท ที ่ม ีต ่อ
สารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
(ค)

(ง)

(จ)

(2)

กรณีที่มีค วามเห็นของผู้เ ชี่ย วชาญอิส ระ (เช่น ผู้ป ระเมิน หลัก ทรัพ ย์)
รายงานของผู้เชี่ยวชาญต้องมีสารสนเทศเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ ฯ
กาหนดและระบุคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ การถือหุ้น และความสัมพันธ์ (3)
ของผู้เชี่ยวชาญกับ บริษัท และคู่สัญญา คายิน ยอมของผู้เชี่ยวชาญให้
เผยแพร่ความเห็น และวันที่ให้ความเห็น
(4)
(1) ยอดรวมของตราสารหนี ้ที ่อ อกจ าหน่า ยแล้ว และที ่ย ัง มิไ ด้
ออกจาหน่ายตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติไว้ และมอบอานาจ
ให้แก่คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณาออกจาหน่ายตามที่
เห็นสมควร
(2)

ยอดรวมของเงินกู้ที่มีกาหนดเวลา โดยระบุภาระการนาสินทรัพย์
มาวางเป็นหลักประกัน

(3)

ยอดรวมมูล ค่า หนี้สิน ประเภทอื่น รวมทั้งเงิน เบิกเกิน บัญ ชี โดย
ระบุถึงภาระการนาสินทรัพย์เป็นหลักประกัน

(4)

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

(1)

ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ และแนวโน้มธุรกิจของ
บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัท

(2)

ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา และปีปัจจุบันจนถึง
ไตรมาสล่า สุด พร้อมคาอธิบ าย และการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา และปีปัจจุบันจนถึงไตรมาส
ล่าสุด ตลอดจนปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกาไรของ
บริษัท

(3)

ประมาณการทางการเงิน ในปีป ัจ จุบ ัน (ถ้า มี) โดยระบุถ ึง ข้อ
สมมติฐ านทางการค้า เศรษฐกิจ อุต สาหกรรม และสอบทาน
ตัว เลขโดยผู้ส อบบัญ ชีรับ อนุญ าต และความเห็น ของที่ป รึกษา
ทางการเงินอิสระว่า ประมาณการผลการดาเนินงานได้จัดทาขึ้น
โดยความระมัดระวัง

(4)

รายชื่อผู้บริหาร และรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้น

(5)

ข้อมูล อื่นที่อาจมีผ ลกระทบต่อการตัด สิน ใจของผู้ล งทุน อย่า งมี
นัยสาคัญ (ถ้ามี)
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รายงานของนักบัญชีเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะได้มาและธุรกิจในส่วนที่
จะขยายออกไป ให้ใช้ Rule 609 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์
(Listing Manual) บังคับกับรายงานของนักบัญชี
คาแถลงจากกรรมการตามรูปแบบที่ระบุไว้ใน Rule 610(3) ของ
คู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Manual) และ
คาแถลงจากที่ปรึกษาทางการเงินตามรูปแบบที่ระบุ ไว้ในย่อหน้าที่
3(d) ของเอกสารแนบท้าย 8.2 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์
(Listing Manual)

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศไทย
และกฎหมายหลักทรัพย์ไทย
(ฉ)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ความเพียงพอของเงิน ทุน
หมุนเวียนในกรณีที่มีไม่เพียงพอให้ระบุแหล่งที่มาของเงินทุนเพื่อการนี้
ด้วย

(ช)

คดี หรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสาคัญซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการ

(ซ)

ผลประโยชน์ห รือ รายการที ่เ กี ่ย วข้อ งกัน ระหว่า งบริษ ัท กับ กรรมการ
ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรง หรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10
ขึ้นไป ระบุลักษณะของรายการ หรือผลประโยชน์

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศ
สิงคโปร์ และกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์

(ฌ) สรุปสาระสาคัญของสัญญาที่สาคัญๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
(ญ) แบบหนังสือมอบฉันทะที่ให้ผู้ ถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้ พร้อม
เสนอชื่อกรรมการตรวจสอบอย่า งน้อย 1 รายเป็น ผู้รับ มอบฉันทะจาก
ผู้ถือหุ้น
ยิ่งไปกว่า นั้น บริษัท ต้องจัด ส่งหนังสือนัด ประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อ
พิจารณาความเพียงพอของสารสนเทศตามที่กาหนดดังต่อไปนี้
(1)

จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนจัดส่งให้แก่
ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 วัน ทาการ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจกาหนดให้
บริษัทเปิดเผยสารสนเทศเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็นและสมควร ทั้งนี้
บริษ ัท จะจัด ส่ง หนัง สือ นัด ประชุม ผู ้ถ ือ หุ ้น ให้แ ก่ผู ้ถ ือ หุ ้น ได้เ มื ่อ พ้น
กาหนดเวลา 5 วันทาการ นับจากวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับหนังสือ
นัด ประชุมดังกล่า วครบถ้ว นแล้ว และตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ได้แ จ้งให้
บริษัทเปิดเผยสารสนเทศเพิ่มเติม หรือ

(2)

จัด ส่ง หนัง สือนัด ประชุมผู้ถือหุ ้น แก่ต ลาดหลักทรัพ ย์ฯ พร้อ มกับ ส่งให้
ผู ้ถ ือ หุ ้น ทั ้ง นี ้ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ จะพิจ า รณาความเพีย งพอของ
สารสนเทศภายใน 5 วัน ทาการ นับ จากวัน ที่ต ลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับ
สาเนาหนังสือนัด ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว และอาจดาเนินการใดๆ
รวมถึง กาหนดให้บ ริษ ัจดทะเบีย นเปิด เผยสารสนเทศเพื่อ ให้ผู้ถือ หุ ้น
ได้รับสารสนเทศเพิ่มเติมตามความจาเป็นและสมควร

ให้บริษัทเปิดเผยหลักเกณฑ์การจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคแรก
ต่อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ใ นคราวเดีย วกั น กับ การเปิด เผยสารสนเทศ เมื ่อ
คณะกรรมการของบริษัทมีมติกาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัทต้องจัดส่งสาเนาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จานวน
2 ชุด และจัด ส่งให้แ ก่สานัก งาน กลต. จานวน 1 ชุด ในคราวเดียวกับ ส่งให้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจกาหนดให้ บ ริษัท จัดให้มีบุค คลซึ่งทาหน้าที่กากับ ดูแ ล
การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ บริษัทมีการดาเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วย
หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ กฎหมายว่า ด้ว ยบ ริษ ัท มหาชนจ ากัด
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศไทย
และกฎหมายหลักทรัพย์ไทย

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศ
สิงคโปร์ และกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ บุคคลตามวรรคก่อนหมายถึงบุคคลดังต่อไปนี้
(ก)

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน กลต.

(ข)

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ

(ค)

บุคคลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดโดยอ้างอิงรายชื่อบุคคลที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงานกลต.

ในกรณีที่บริษัทมีการตกลงเข้าทารายการที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้
บริษัท ดาเนินการจัด ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติใ นการตกลงเข้าทา
รายการโดยไม่ชักช้า และต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วน
ของผู้ถือหุ้นที่มีส่ว นได้เสีย ทั้งนี้ ให้ระบุชื่อ และจานวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น ที่ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้นด้วย
ข้อห้ามของการซื้อขายหลักทรัพย์ใ นลักษณะที่ไ ม่เ ป็นธรรม/พฤติกรรม ข้อ ห้า มของการซื ้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ใ นลัก ษณะที ่ไ ม่เ ป็น ธรรม/
ไม่เหมาะสมในการซื้อขายหลักทรัพย์
พฤติกรรมไม่เหมาะสมในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Market Misconduct)
การใช้ข้อมูลภายใน

การใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading)

ภายใต้มาตรา 241 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ระบุว่า ในการซื้อ หรือขาย
หลักทรัพย์ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์
ซื้อขายหลักทรัพย์ ห้ามมิให้บุคคลใดทาการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอ
ขายหรือ ชัก ชวนให้บ ุค คลอื ่น ซื ้อ หรือ ขายหรือ เสนอซื ้อ หรือ เสนอขายซึ ่ง
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อ
ขายหลักทรัพย์ไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเป็น การเอา
เปรีย บต่อ บุค คลภายนอก โดยอาศัย ข้อ เท็จ จริง อัน เป็น สาระส าคัญ ต่อ การ
เปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนและตนได้ล่วงรู้
มาในตาแหน่งหรือฐานะเช่น นั้น และไม่ว่า การกระทาดังกล่า วจะกระทาเพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนาข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่น
กระทาดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน

มาตรา 218 และ 219 ของ SFA ห้ามมิให้บุคคลใดๆ ทาการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัท ถ้า บุคคลดั งกล่า วล่ว งรู้ห รือสมควรที่ จะล่ว งรู้ว่ า ตนได้รับ ทราบ
ข้อ มู ล ที่ มิ ไ ด้ เปิ ด เผยเป็ น การทั่ ว ไปที่ อ าจส่ง ผลอย่ า งมีนั ย ส าคั ญ ต่ อราคา
หลักทรัพย์หรือมูลค่าของหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว
บุคคลดังกล่าวรวมถึง
(1)

เจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

(2)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

(3)

บุคคลที่ดารงตาแหน่งซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน โดย
(ก)

ความสั ม พั น ธ์ ท างวิ ช าชี พ หรื อ ทางธุ ร กิ จ ใดๆ ที่ บุ ค คล
ดังกล่าวมีอยู่ (หรือนายจ้างของบุคคลดังกล่าวหรือบริษัทที่
บุคคลดั งกล่าวทาหน้า ที่เป็น เจ้าหน้ าที่อยู่) กับบริษัทหรือ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือ

(ข)

เป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อประโยชน์ของมาตรา 241 บุคคลตามวรรค 1 ให้รวมถึง
(1)

(2)

กรรมการ ผู้จัด การ ผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานหรือผู้สอบบัญชีของ
บริษ ัท ที่มีห ลัก ทรัพย์จ ดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ หรือบริษ ัท ที ่มี
หลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(4)
หรือ บริษ ัท ที ่ม ีห ลัก ทรัพ ย์ซื ้อ ขายในศูน ย์ซื ้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ที ่ถ ือ
หลักทรัพย์ตามมูลค่าที่ตราไว้เกินร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียน ในกรณีนี้
ให้คานวณมูลค่าหลักทรัพย์ของผู้ถือหลักทรัพย์โดยนับหลักทรัพย์ของคู่
สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือหลักทรัพย์ดังกล่าวรวมเป็น
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บุคคลอื่นใดที่ครอบครองข้อมูลภายใน

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศไทย
และกฎหมายหลักทรัพย์ไทย

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศ
สิงคโปร์ และกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์

หลักทรัพย์ของผู้ถือหลักทรัพย์ด้วย
(3)

เจ้า หน้า ที่ข องหน่ว ยงานของรัฐ หรือกรรมการ ผู้จัด การ หรือพนักงาน
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ในตาแหน่งหรือ
ฐานะที่สามารถล่วงรู้ข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลง
ราคาของหลักทรัพย์อันได้จากการปฏิบัติหน้าที่

(4)

ผู้ใดซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ และหรือการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

การรายงานหน้าที่ของผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหาร

หน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล ของกรรมการ ประธานเจ้ าหน้าที่บ ริหาร
และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อกาหนดของการรายงานของผู้ถือหุ้น

ข้อกาหนดในการรายงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บุคคลใดกระทาการไม่ว่าโดยตนเองหรือร่วมกับบุคคลอื่นอันเป็นผลให้ตนหรือ
บุคคลอื่นเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ในกิจการในจานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อรวมกัน
แล้ว มีจานวนทุกร้อยละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น ไม่ว่า
จะมีการลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์นั้นหรือไม่ และไม่ว่าการเพิ่มขึ้นหรือลดลง
นั้นจะมีจานวนเท่าใดในแต่ละครั้ง บุคคลนั้นต้องรายงานการเพิ่มขึ้น หรือลดลง
ของจานวนหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสานักงาน กลต. ทุกครั้งภายใน 3 วันทาการ

มาตรา 135, 136 และ 137 ของ SFA
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (หมายถึงบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.0
ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด) ของบริษัท จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่
บริษัททราบในรูปแบบที่กาหนดไว้ภายใน 2 วันทาการนับแต่ได้รับทราบว่า

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการรายงานข้างต้น จะต้องนับรวมหุ้นซึ่งถือโดย
(1) “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” (ตามที่นิยามในมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ)
หรือบุคคลซึ่ง (2) “acting in concert” ของบุคคลใดๆ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุนฯ”) และ (3) ผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่นิยามในมาตรา 258
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ) ของบุคคลตาม (2) ซึ่งถูกพิจารณาการถือหุ้น
ร่วมกับบุคคลดังกล่าว

(1)

ผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น ราย
ใหญ่

(2)

การเปลี่ยนแปลงระดับสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ

(3)

ผู้ถือหุ้นมิได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้ว

“ระดับสัดส่วน” หมายถึง จานวนร้อยละที่คานวณจากสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของหุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมดที่ ผู้ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ถื ออยู่ ก่ อ นหรื อ หลั ง
โดยหลักแล้ว ศู นย์รับ ฝากหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์ (“CDP”) จะปฎิบัติ (แล้วแต่กรณี) เวลาที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เปรียบเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมด
หน้าที่เป็นเพียงสานักหักบัญชีสาหรับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ของ
และเป็นตัวแทนรับฝากซึ่งทาหน้าที่ถือหลักทรัพย์แทนในนามบัญชีของ CDP เมื่อ (ก)
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ไม่รวมถึงหุ้นทุนซื้อคืน) ในบริษัท หรือ
CDP หรือตัวแทนรับฝากได้รับหลักทรัพย์ หรือจาหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ จานวน
(ข)
เมื่อหุ้นทุนของบริษัทแบ่งออกเป็นสองกลุ่มขึ้นไป หุ้นที่มีสิทธิออก
ทุกร้อยละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการบริษัท จะไม่เข้าข่ายว่า
เสียงทั้งหมด (ไม่รวมถึงหุ้นทุนซื้อคืน) ในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
มีหน้าที่ต้องรายงานการได้มา หรือจาหน่ายไปต่อสานักงาน กลต. ภายใต้มาตรา
และในกรณีที่ระดับสัดส่วนมิได้เป็นจานวนเต็ม ให้ปัดเศษของจานวนดังกล่าว
246 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ
ลง
อย่างไรก็ตาม หากผู้ลงทุนได้มา หรือจาหน่ายไปซึ่งผลประโยชน์ใดๆ ในหุ้นของ
บริษัทผ่าน CDP หรือตัวแทนรับฝากไม่ว่าโดยลาพัง หรือรวมกับหุ้นที่มีอยู่ทุกร้อย
ละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องรายงาน
การได้ มา หรื อจ าหน่า ยไปซึ่ง หลั กทรัพย์ ดั ง กล่ า วต่ อส านั กงาน กลต. ตามที่
กาหนดในมาตรา 246 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ
การกาหนดการรายงานในจุดที่ ต้ องท าค าเสนอซื้อนั้ น ผู้ล งทุน จะต้ องนั บ รวม
จานวนหุ้นของบริษัทซึ่งถือโดยผู้ลงทุน และผู้รับผลประโยชน์ในหุ้นของบริษัทราย
อื่นๆ ด้วย ทั้งนี้ ผู้รับผลประโยชน์ให้หมายถึง (1) “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” (ตามที่นิยามใน
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หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศไทย
และกฎหมายหลักทรัพย์ไทย

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศ
สิงคโปร์ และกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์

มาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ) ของผู้ลงทุน (2) “บุคคลที่ถือว่า
เป็นบุค คลที่ acting in concert” ของผู้ล งทุ น (ตามที่ นิ ย ามไว้ ใ นประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุนฯ) และ (3) ผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่นิยามในมาตรา 258
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ) ของบุคคลตาม (2)
ข้อกาหนดเรื่องการรายงานของกรรมการและผู้บริหาร

หน้าที่ในการเปิดเผยของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หากกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทได้มา หรือจาหน่ายไป หรือโอน หรือยอมรับ
การโอนหุ้นใดๆ ของบริษัท (รวมถึงการได้มา การจาหน่ายไป การโอน หรือการ
ยอมรับการโอนหุ้นในบริษัทซึ่งกระทาในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์
สิงคโปร์) กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หุ้นของตนในบริษัท และรวมถึงการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ นิติ
ภาวะต่อสานักงาน กลต. ภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่ได้มาหรือจาหน่ายไป
หรือโอน หรือยอมรับการโอนหุ้นของบริษัท

มาตรา 133 ของ SFA
กรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทในรูปแบบ
ที่กาหนดไว้ภายใน 2 วันทาการนับแต่
(1)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือวันที่ตนมีส่วนได้เสียดังกล่าว แล้วแต่วัน
ใดจะเกิดขึ้นก่อน หรือ

(2)
ได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในส่วนได้เสียของตน
หากการรายงานดังกล่าวเป็นการรายงานครั้งแรก กรรมการ หรือผู้บริหารของ
บริษัทจะต้องยื่นรายงานดังกล่าวภายใน 30 วันนับจากวันที่สิ้นสุดข้อเสนอต่อ บุคคลที่เป็นทั้งผู้ถือหุ้น รายใหญ่และกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สาธารณชน หรื อวั นที่บุ ค คลดั งกล่า วได้ รับ การแต่ ง ตั้ ง ให้ เป็น กรรมการ หรื อ ของบริษัท ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนใน
ฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หากบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องเปิดเผยเรื่องดังกล่าว
ผู้บริหารของบริษัท
ในฐานะกรรมการหรื อ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารของบริ ษั ท อยู่ แ ล้ ว
ตัวอย่างเช่น กรรมการของบริษัทถือหุ้นบริษัทจานวนร้อยละ 5.9 และได้หุ้น
บริ ษัท มาเพิ่ม อี ก ร้ อยละ 0.2 ของหุ้ น ที่ มี สิท ธิ อ อกเสี ยงทั้ ง หมดของบริ ษั ท
กรรมการดังกล่าวมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในฐานะกรรมการ
เท่านั้น
การซื้อขายหลักทรัพย์โดยทาให้ผู้อื่นสับสนหลงผิด

การควบคุมตลาดหลักทรัพย์

มาตรา 243 และ 244 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ

มาตรา 198(1) ของ SFA

มาตรา 243 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ กาหนดเกี่ยวกับการซื้อ หรือขาย ห้ามมิให้ผู้ใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทาการซื้อขายหลักทรัพย์ตั้งแต่ 2
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้ ธุรกรรมขึ้นไป ซึ่งส่งผลหรือน่าจะส่งผลกระทบเป็นการปั่น ราคาหลักทรัพย์ใน
(1) ห้ามมิให้ผู้ใดทาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยรู้เห็น หรือตกลงกับบุคคล ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อชักจูงให้บุคคลอื่นเข้าไปซื้อหลักทรัพย์นั้น
อื่นอันเป็นการอาพรางเพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิดไปว่าขณะใดขณะหนึ่ง
หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหลักทรัพย์นั้นได้มีการซื้อหรือขายกันมาก หรือ
ราคาของหลักทรัพย์นั้นได้เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลง อันไม่
ตรงต่อสภาพปกติของตลาด และ
(2)

ห้า มมิ ใ ห้ ผู้ใ ดโดยตนเองหรือ ร่ว มกั บ ผู้ อื่น ท าการซื้ อขายหลั กทรัพ ย์ใ น
ลักษณะต่อเนื่องกัน อันเป็นผลทาให้การซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้นผิดไป
จากสภาพปกติของตลาด และการกระทาดังกล่าวได้กระทาไปเพื่อชักจูง
ให้บุคคลทั่วไปทาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้น เว้นแต่เป็นการกระทาโดย
สุจริตเพื่อปกป้องประโยชน์อันชอบธรรมของตน

มาตรา 244 ของพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ ฯ ก าหนดให้ ถื อ ว่ า การกระท า
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หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศไทย
และกฎหมายหลักทรัพย์ไทย

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของประเทศ
สิงคโปร์ และกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์

ดังต่อไปนี้เป็นการอาพรางเพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิดตามมาตรา 243 (1) ด้วย
(1)

ทาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ซึ่งในที่สุดบุคคลที่ได้ประโยชน์จากการซื้อ
และขายหลักทรัพย์นั้นยังคงเป็นบุคคลคนเดียวกัน

(2)

สั่งซื้อหลักทรัพย์โดยรู้อยู่แล้วว่าตนเองหรือผู้ซึ่งร่วมกันได้สั่งขายหรือจะสั่ง
ขายหลักทรัพย์ของนิติบุคคลเดียวกันหรือของโครงการจัดการกองทุนรวม
เดียวกัน ประเภทและชนิดเดียวกัน ทั้งนี้ โดยมีจานวนใกล้เคียงกัน ราคา
ใกล้เคียงกันและภายในเวลาใกล้เคียงกัน

(3)

สั่งขายหลักทรัพย์โดยรู้อยู่แล้วว่าตนเองหรือผู้ซึ่งร่วมกันได้สั่งซื้อหรือจะ
สั่งซื้อหลักทรัพย์ของนิติบุคคลเดียวกันหรือของโครงการจัดการกองทุน
รวมเดี ยวกันประเภทและชนิ ดเดี ยวกัน ทั้งนี้ โดยมีจานวนใกล้เคียงกัน
ราคาใกล้เคียงกันและภายในเวลาใกล้เคียงกัน
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กฎหมายครอบงากิจการไทย

กฎเกณฑ์การครอบงากิจการสิงคโปร์

ข้อกาหนดที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การครอบงากิจการภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ

ข้อกาหนดที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการครอบงากิจการภายใต้เกณฑ์การ
ควบรวมกิจการ (“Singapore Take-over Code”)

การทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

การทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

จุดที่ต้องทาคาเสนอซื้อ

จุดที่ต้องทาคาเสนอซื้อ

บุคคลใดซื้อหรือกระทาการอื่นใดอันเป็นผลให้ตนได้มาซึ่งหุ้นหรือเป็น ผู้ถือหุ้น Singapore Take-over Code กากับดูแลการได้มาซึ่งหุ้นสามัญในบริษัท
ของกิจการใด ณ สิ้นวันใดวันหนึ่งเพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดดังต่อไปนี้
มหาชน และมีบทบัญญัติที่ อาจทาให้เกิดความล่าช้า เป็นการขัดขวาง หรือ
ป้องกันการครอบงากิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงอานาจควบคุมกิจการ
(1)
ร้อยละ 25
บุคคลใดไม่ว่าโดยตนเองหรือรวมกับบุคคลที่กระทาการร่วมกับบุคคลอื่นของ
(2)
ร้อยละ 50
บุค คลนั้น ได้มาซึ่งหุ้น ที่มีสิท ธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 30 หรือมากกว่าของ
(3)
ร้อยละ 75
สิทธิออกเสียงของบริษัท หรื อบุคคลใดไม่ว่าโดยตนเองหรือรวมกับ บุค คลที่
กระทาการร่วมกับบุคคลอื่นของบุคคลนั้น ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อย
ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ บุค คลนั้นต้องทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์
ละ 30 ถึงร้อยละ 50 (รวมจานวนดังกล่าว) และบุคคลดังกล่าว (หรือบุคคลที่
ทั้งหมดของกิจการ นอกจากจะได้รับ การผ่อนจากสานักงาน กลต. การทาคา
กระทาการร่ว มกับ บุค คลอื่น ของบุค คลดัง กล่า ว) ได้ม าซึ่งหุ้ นเพิ่มเติมของ
เสนอซื้อในกรณีนี้เป็นไปตามบังคับของกฎหมายและโดยทั่วไปเรียกว่า “การทา
บริษัทและทาให้มีสิทธิออกเสียงมากกว่าร้อยละ 1 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด
คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ” (mandatory tender offer)
ของบริษัท ภายในช่วงระยะเวลา 6 เดื อนใดๆ บุค คลนั้ น มีห น้า ที่ ต้องทาค า
“บุคคลที่กระทาการร่วมกับบุคคลอื่น ” ประกอบด้วยบุคคลที่มีเจตนาร่วมกัน เสนอซื้อหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงที่เหลือ ทั้งหมดของบริษัทตามบทบัญญัติของ
ใช้สิทธิออกเสียงของตนไปในทางเดียวกัน หรือให้บุคคลอื่นใช้สิทธิออกเสียงของ Singapore Take-over Code เว้ น แต่ จะได้ รั บ การยกเว้ น จาก Security
ตน เพื่อควบคุมสิทธิออกเสียงหรือควบคุมกิจการร่วมกัน และบุคคลดังกล่าวมี Industry Council (“SIC”)
ความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมร่วมกับบุคคลอื่นในลักษณะดังต่อไปนี้ บุคคลนั้น
“บุคคลที่กระทาการร่วมกับบุคคลอื่น ” ประกอบด้วยบุคคลธรรมดาหรือ
มีลักษณะเป็นบุคคลที่กระทาการร่วมกับบุคคลอื่นอันเป็นผลให้บุคคลดังกล่าว
บริษ ัท ใดๆ ซึ่ง มีค วามตกลง ความเข้า ใจ หรือ ความร่ว มมือ กัน (ทั ้ง เป็น
มีหน้า ที่รายงานการได้มาหรือจาหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการตามประกาศที่
ทางการหรือไม่ทางการ) โดยให้บุค คลใดบุค คลหนึ่งได้มาซึ่งหุ้น ของบริษัท
ออกตามความในมาตรา 246 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ หรือมีหน้าที่ใน
เพื่อที่จะได้หรือร่ วมกันใช้อานาจควบคุมบริษัท อนึ่ง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า
การท าค าเสนอซื ้อ หลัก ทรัพ ย์ข องกิจ การตามประกาศที ่อ อกตามความใน
บุค คลบางประเภทดังต่อไปนี้ กระท าการร่วมกับ บุคคลอื่น เว้ น แต่ จะมีการ
มาตรา 247 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ
หักล้างข้อสันนิษฐานดังกล่าวได้
(1)
การมีข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงที่คู่สัญญามีอยู่ไปในทาง
(1) บริ ษั ท และบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง บริ ษั ท ร่ ว มของบริ ษั ท และบริ ษั ท ที่
เดียวกันหรือให้คู่สัญ ญาฝ่า ยใดเป็น ผู้ใ ช้สิท ธิออกเสียงของคู่สัญ ญา
เกี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง บริ ษั ท หรื อ บุ ค คลใดๆ ที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทาง
ฝ่า ยอื่น หรือ มีข ้อ ตกลงในการบริห ารกิจ การร่ว มกัน ไม่ว ่า ข้อ ตกลง
การเงิน (นอกจากธนาคารในการดาเนินธุรกิจตามปกติ) แก่บริษัทที่
ดังกล่าวจะเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการ
กล่าวข้างต้นในการซื้อหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงดังกล่าว
ของกิจการหรือ ในการประชุม ผู้ถือ หุ้น ของกิจ การ หรือ เกี่ย วกับ การ
เห็นชอบร่วมกันในการเสนอวาระสาคัญต่อคณะกรรมการของกิจการ (2) บริษัท และกรรมการ (รวมถึง ญาติ ส นิ ท ทรัส ต์ ที่ เกี่ยวข้อง (related
หรือที่ป ระชุม ผู้ถือหุ้น ของกิจการ และไม่ว่า ข้อตกลงนั้น จะได้กระทา
trust) และบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการ ญาติสนิท หรือ
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่
ทรัสต์ที่เกี่ยวข้อง (related trust) ของกรรมการ)
(2)

การมีข้อตกลงเกี่ยวกับการจากัดสิทธิในการขายหลักทรัพย์ ในกรณีที่มี (3)
ผู้ทาค าเสนอซื้อหลัก ทรัพ ย์ข องกิจ การ หรือ มีข ้อ ตกลงเกี่ย วกับ การ
(4)
รัก ษาหรือ เปลี่ย นแปลงสัด ส่ว นการถือ ครองหลัก ทรัพ ย์ข องกิจ การ
(standstill agreement) ไม่ว ่า ข้อ ตกลงนั ้น จะได้ก ระท าเป็น ลาย
ลักษณ์อักษรหรือไม่
(5)
39

บริษัทกับกองทุนบานาญหรือโครงการหุ้นสาหรับพนักงาน
บุ ค คลกั บ บริ ษั ท ลงทุ น กองทุ น ทรั ส ต์ หรื อ กองทุ น อื่ น ใดที่ บุ ค คล
ดังกล่าวเป็นผู้บริหารเงินลงทุน เฉพาะแต่ในส่วนที่บุคคลดังกล่าวเป็น
ผู้บริหารเงินลงทุน
ที่ปรึกษาทางการเงินหรือทางวิชาชีพอื่น รวมถึงนายหน้าซื้อขายหุ้น
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ข้อกาหนดที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการครอบงากิจการภายใต้เกณฑ์การ
ควบรวมกิจการ (“Singapore Take-over Code”)

(3)

การชัก ชวนบุค คลอื ่น ไม่ว ่า โดยตนเองหรือ โดยบุค คลอื ่น ที ่ต น
มอบหมาย เพื่อให้ได้มาหรือจาหน่า ยหลักทรัพย์ข องกิจการในเวลา
เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

(4)

การมีแหล่งเงินทุนร่วมกัน หรือกระทาการด้วยประการใดๆ อันเป็นการ
ช่วยเหลือในการได้มาซึ่งแหล่งเงินทุน เพื่อนาแหล่งเงินทุนนั้นมาใช้ใน
การซื้อหรือ กระทาการอื่น ใดอัน เป็น ผลให้ต นหรือ บุค คลอื่น ได้มาซึ่ง (6)
หลักทรัพย์ของกิจการ

(5)

(6)

(7)

(8)
(9)

(10)

และลูกค้า ในกรณีที่ที่ปรึกษาหรือบุคคลที่ มีอานาจควบคุม หรือถูก
ควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับที่ปรึกษา และกองทุน
ใดๆ ซึ่ง ที่ ป รึก ษาเป็น ผู้มี อานาจบริ ห ารจั ด การได้ ต ามดุ ล ยพิ นิ จ มี
สัดส่วนการถือหุ้นของในกิจการของลูกค้าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ
10 ของทุนเรือนหุ้นของลูกค้า
กรรมการของบริษัท (รวมถึงญาติสนิท ทรัสต์ที่เกี่ยวข้องกัน (related
trust และบริษัท ที่อยู่ภายใต้ การควบคุ มของกรรมการ ญาติ ส นิ ท
ทรัสต์ที่เกี่ยวข้อง (related trust) ของกรรมการ) ซึ่งอยู่ภายใต้การทา
คาเสนอซื้อ หรือเมื่อกรรมการเชื่อโดยสุจริตว่าจะมีการทาคาเสนอซื้อ
ในไม่ช้า

การได้มาหรือจาหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการโดยร่วมกับบุคคลที่เคยมี
พฤติกรรมร่ว มกันในการได้มาหรือจาหน่ายหลักทรัพย์ข องกิจการอื่น
และการได้ม าหรือจาหน่า ยหลักทรัพย์ข องกิจการในครั้งนี้มีรูป แบบ
คล้า ยคลึง กับ การได้ม าหรือ จาหน่า ยหลัก ทรัพ ย์ ที ่เ คยมีพ ฤติก รรม (7) คู่ค้า และ
ร่วมกัน
(8) บุคคล และญาติสนิท ทรัสต์ที่เกี่ยวข้อง (related trust) บุคคลใดๆ ซึ่ง
การให้บุคคลอื่นใช้สิทธิออกเสียงของตนเป็นปกติและอย่างต่อเนื่องใน
โดยปกติย่อมต้องปฎิบัติตามคาสั่งของบุคคลดังกล่าว (หรือของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้น ของกิจการ ไม่ว่า บุคคลอื่นนั้น จะเป็น ผู้ถือหุ้นของ
อยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลดังกล่าว) และบุคคลใดๆ ที่ให้ความ
กิจการหรือไม่ แต่ไม่รวมถึงการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ ผู้รับ
ช่วยเหลือทางการเงิน (นอกจากธนาคารในการดาเนินธุรกิจตามปกติ)
ฝากหลักทรัพย์ (custodian) หรือผู้ประกอบธุรกิจให้บ ริการรับมอบ
แก่บุคคลที่กล่าวข้างต้นในการซื้อหุ้นที่มีสิทธิรออกเสียงดังกล่าว
ฉันทะ (proxy voting service) ในการเข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
การทาคาเสนอซื้อต้องอยู่ในรูปของเงินสด หรือ ทางเลือกอื่น ในจานวนที่ไม่
แทนตน
น้ อ ยกว่ า ราคาสู ง สุด ที่ ช าระโดยผู้ ท าค าเสนอซื้ อ หรื อ บุค คลที ่ก ระท าการ
การเป็นหุ้น ส่ว นในห้า งหุ้น ส่ว น หรือการเป็น กรรมการหรือพนักงาน ร่วมกับบุคคลอื่นของผู้ทาคาเสนอซื้อภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนการได้มา
ของบริษัทหรือนิติบุค คลอื่นใด โดยมีการแสดงตนหรือมีพฤติกรรมที่ ซึ่งหุ้นซึ่งทาให้ถึงจุดที่ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ
แสดงว่าตนถือครองหลักทรัพย์ของกิจการแทนหรือร่วมกั บห้างหุ้นส่วน
ภายใต้ Singapore Take-over Code ในกรณีที่มีการได้มาซึ่งอานาจควบคุม
บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นใดนั้น
หรือโดยการรวมอานาจควบคุ ม ของบุคคลหรือบุคคลที่ กระท าการร่ว มกับ
การให้หลักทรัพย์ของกิจการแก่บุคคลอื่นที่มิใช่การให้โดยเสน่หาตาม บุคคลอื่น บุคคลนั้นจะต้องทาคาเสนอซื้อหุ้นเป็นการทั่วไป (General Offer)
ความสัมพันธ์ปกติระหว่างบิดามารดากับบุตรที่บรรลุนิติภาวะ
ต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด ผู้ทาคาเสนอซื้อต้องปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันอย่าง
เท่าเทียมกัน ข้อกาหนดที่สาคัญคือผู้ถือหุ้นของบริษัทที่อยู่ภายใต้การทาคา
การมีข้อตกลงระหว่า งกัน ของบุค คลใดๆ เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ข อง
เสนอซื้อ หรือการครอบงากิจการจะต้องได้รับข้อมูล คาแนะนา และระยะเวลา
กิจ การในราคาต่ าโดยไม่ม ีเ หตุอ ัน ควร แต่ไ ม่ร วมถึง การซื ้อ ขาย
สาหรับการพิจาณาและตัดสินใจเกี่ยวกับข้อเสนอซื้ออย่างเพียงพอ
หลักทรัพย์ระหว่างบิดามารดากับบุตรที่บรรลุนิติภาวะ
บุคคลในกลุ่มเดียวกันตามนัยแห่งประกาศที่ออกตามความในมาตรา
246 หรือ มาตรา 247 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ

เงื่อนไขของคาเสนอซื้อ

เงื่อนไขของคาเสนอซื้อ

บุคคลใดซื้อหรือกระทาการอื่น ใดอันเป็นผลให้ตนได้มาซึ่งหุ้น หรือเป็น ผู้ถือหุ้น
ของกิจการใด ณ สิ้นวันใดวันหนึ่งเพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุ ดที่ต้องทาคาเสนอซื้อ
และมีหน้า ที่ใ นการทาคาเสนอซื้อ หลัก ทรัพ ย์ทั้ง หมดของกิจ การ คาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการต้องไม่มีเงื่อนไขการยกเลิกคาเสนอซื้อ เว้นแต่
เงื่อนไขดังกล่าวเป็นwxตามกรณีดังต่อไปนี้ (“เหตุการณ์เฉพาะ”)

ถ้าบุคคลมีหน้าที่ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ การทาคา
เสนอซื้อดังกล่าวสามารถกาหนดเงื่อนไขได้เงื่อนไขเดียว คือบุคคลดังกล่าว
หรือบุคคลที่กระทาการร่วมกับบุคคลอื่น ของบุคคลดังกล่าว ต้องได้มาซึ่งหุ้น
มากกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกที่มีสิทธิออกเสียงของกิจการ ไม่ว่าจะได้มา
จากการตอบรับ ในคาเสนอซื้อ การซื้อในตลาด หรืออื่นๆ (“เงื่อนไขร้อยละ
40
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ข้อกาหนดที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการครอบงากิจการภายใต้เกณฑ์การ
ควบรวมกิจการ (“Singapore Take-over Code”)

(1)

มีเหตุการณ์หรือการกระทาใดๆ เกิดขึ้นภายหลังจากยื่นคาเสนอซื้อ ต่อ
สานักงาน กลต. และยังไม่พ้น ระยะเวลารับ ซื้อ อัน เป็น เหตุห รืออาจ
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของ
กิจการที่ถูกเสนอซื้อ โดยเหตุการณ์หรือการกระทาดังกล่า วมิได้เกิด
จากการกระทาของผู้ทาคาเสนอซื้อหรือการกระทาที่ ผู้ทาคาเสนอซื้อ
ต้องรับผิดชอบ

(2)

กิจการที่ถูกเสนอซื้อกระทาการใดๆ ภายหลังจากยื่น คาเสนอซื้อต่อ
สานักงาน กลต. และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นผลให้มูลค่าของ
หุ้นลดลงอย่างมีนัยสาคัญ

50+1”) เงื่อนไขอื่นนั้นไม่สามารถกาหนดได้ ถ้าเงื่อนไขร้อยะ 50+1 นั้นสาเร็จ
คาเสนอซื้อนั้นจะกลายเป็นคาเสนอซื้อที่ไม่มีเงื่อนไขในทุกกรณี แต่ถ้าเงื่อนไข
ร้อยละ 50+1 นั้นไม่สาเร็จภายในวันสุดท้ายของคาเสนอซื้อ การทาคาเสนอ
ซื้อดังกล่าวเป็นอันระงับ และต้องคืนหลักทรัพย์ที่ได้มาจากการตอบรับการทา
คาเสนอซื้อ

การใช้สิทธิยกเลิกคาเสนอซื้อข้างต้นจะกระทาได้ต่อเมื่อ ผู้ทาคาเสนอซื้อได้ระบุ
เหตุดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนแล้วในคาเสนอซื้อ และเมื่อเกิดเหตุแห่งการใช้สิทธิ
ผู ้ท าค าเสนอซื ้อ ได้แ จ้ง ข้อ เท็จ จริง ดัง กล่า วให้ส านัก งาน กลต.ทราบ และ
สานักงาน กลต. มิได้แจ้งทักท้วงเหตุแห่งการยกเลิกดังกล่าวต่อ ผู้ทาคาเสนอซื้อ
ภายในสามวันทาการนับแต่วันที่สานักงาน กลต. ได้รับแจ้งเหตุนั้น
การบังคับขายหุ้นส่วนที่เหลือ

การบังคับขายหุ้นส่วนที่เหลือ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ไม่มีบทบัญญัติในเรื่องการบังคับขายหุ้นส่วนที่เหลือ
กล่าวคือ บทบัญญัติที่ให้สิทธิผู้ทาคาเสนอซื้อที่จะบังคับซื้อ หุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ไม่
ตอบรับคาเสนอซื้อ โดยไม่ได้คานึงถึงสัดส่วนของการได้มาซึ่งหุ้นตามคาเสนอ
ซื้อของผู้ทาคาเสนอซื้อ หรือเป็นการบังคับซื้อหุ้นภายหลังจากพ้นระยะเวลาของ
การทาคาเสนอซื้อ

ภายใต้กฎหมายบริษัทสิงคโปร์ ถ้าการทาคาเสนอซื้อได้รับการตอบรับร้อยละ
90 หรือมากกว่าของจานวนหุ้นทั้งหมดที่มีการทาคาเสนอซื้อ ผู้ทาคาเสนอซื้อ
มีสิทธิบังคับซื้อหุ้นที่เหลือในราคาเดียวกัน ในการพิจารณาว่าผู้ทาคาเสนอซื้อ
ได้ รับ การตอบรับ จานวนขั้น ต่าร้อยละ 90 แล้ว หรือไม่ หุ้ นที่ ถือโดยผู้ทาค า
เสนอซื้อหรือบุคคลที่กระทาการร่วมกับบุคคลอื่น ของผู้ทาคาเสนอซื้อจะไม่
นามาพิจารณา

เช่นกัน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ไม่มีบทบัญญัติ ใ ห้สิท ธิแ ก่ผู้ถือหุ้น ที่ไม่ได้
ตอบรับคาเสนอซื้อที่จะบังคับขายหุ้นของตนให้แก่ผู้ทาคาเสนอซื้อในภายหลัง นอกจากนั้น หากผู้ทาคาเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นจานวนร้อยละ90 หรือมากกว่า
ของหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นที่เหลือมีสิทธิบังคับผู้ทาคาเสนอซื้อให้ซื้อหุ้นของตน

ไม่มีบ ทบัญ ญัต ิการบังคั บ ขายหุ้ น ส่ว นที่ เหลื อ ใน Singapore Take-over
Code
การทาคาเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

การทาคาเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

การทาคาเสนอซื้อหุ้นบางส่วนสามารถทาได้ถ้าได้รับอนุมัติจากสานักงาน กลต. การทาคาเสนอซื้อหุ้นบางส่วนต้องได้รับการอนุมัติจาก SIC
ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
โดยปกติ SIC จะอนุมัติการทาคาเสนอซื้อหุ้นบางส่วนที่ส่งผลให้ผู้ทาคาเสนอ
(1)
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการมีมติยินยอมให้ทาคาเสนอซื้อหุ้นบางส่วน ซื้อและบุคคลที่กระทาการร่วมกับบุคคลอื่นของผู้ทาคาเสนอซื้อถือหุ้นที่มีสิทธิ
ของกิจการได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของจานวนเสียง ออกเสียงในบริษัท น้อยกว่าร้อยละ 30 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
SIC จะไม่อนุมัติในกรณีที่การทาคาเสนอซื้อหุ้นบางส่วนส่งผลให้ผู้ทาคาเสนอ
ซื้อและบุคคลที่กระทาการร่วมกับบุคคลอื่นของผู้ทาคาเสนอซื้อถือหุ้นที่มีสิทธิ
(2)
การทาคาเสนอซื้อหุ้นบางส่วนไม่เป็นผลให้ผู้ ขอผ่อนผันเป็นผู้ถือหุ้นที่มี
ออกเสียงในบริษัทตั้งแต่ร้อยละ 30 หรือมากกว่า แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิ
สิทธิออกเสียงตั้งแต่ ร้อยละ 50 ขึ้น ไปของสิทธิ ออกเสียงทั้ งหมดของ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
กิจการ
ในกรณีที่การทาคาเสนอซื้อหุ้นบางส่วนส่งผลให้ผู้ทาคาเสนอซื้อและบุคคลที่
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กฎหมายครอบงากิจการไทย

กฎเกณฑ์การครอบงากิจการสิงคโปร์

ข้อกาหนดที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การครอบงากิจการภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ

ข้อกาหนดที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการครอบงากิจการภายใต้เกณฑ์การ
ควบรวมกิจการ (“Singapore Take-over Code”)

โดยหลักแล้ว CDP จะปฎิบัติหน้าที่เป็นเพียงสานักหักบัญชีสาหรับการซื้อขายหุ้น
ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และเป็น ตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ซึ่งทาหน้าที่ถือ
หลักทรัพย์แทนผู้ถือหลักทรัพย์ที่มีบัญชีกับ CDP การที่ CDP หรือตัวแทนรับฝาก
หลักทรัพย์ได้มาหรือถือหุ้นของกิจการรวมกันเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 25, 50
หรือ 75 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ CDP จะไม่มีหน้าที่ต้องทา
คาเสนอซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์ประเภททุนทั้งหมดของกิจการตามความในมาตรา
247 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ

กระทาการร่วมกับบุคคลอื่น ของผู้ทาคาเสนอซื้อถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงใน
บริษัทมากกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยปกติ SIC
จะไม่อนุมัตินอกจากมีเงื่อนไขบางประการ เงื่อนไขดังกล่าวรวมถึง (1) การทา
คาเสนอซื้อหุ้นบางส่วนนั้นไม่ใช่กรณีการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ
กิจการ (2) ผู้ทาคาเสนอซื้อให้การยืนยันและคารับรองหลายประการ (3) การ
ทาคาเสนอซื้อหุ้นบางส่วนมีเงื่อนไขไม่เพียงแต่จานวนหรือร้อยละของการตอบ
รับการทาคาเสนอซื้อที่ต้องได้รับ แต่รวมถึงการได้รับอนุมั ติจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัทด้วย ในกรณีที่ผู้ทาคาเสนอซื้อและบุคคลที่กระทาการร่วมกับ
บุคคลอื่นของผู้ทาคาเสนอซื้อถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทร้อยละ 50 หรือ
น้อยกว่า ของสิท ธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัท ก่อนการประกาศการทาค า
เสนอซื้อหุ้นบางส่วน (4) การทาคาเสนอซื้อหุ้นบางส่วนทาต่อผู้ถือหุ้นทุกคนซึง่
ถือหุ้นประเภทเดียวกัน และมีการดาเนินการรองรับสาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์
จะตอบรับการทาคาเสนอซื้อหุ้นในส่วนของตนทั้งหมด (5) มีการระบุจานวน
หุ้น ร้อยละหรือสัดส่วนที่ทาคาเสนอซื้อโดยชัดเจน (6) ไม่สามารถประกาศว่า
การทาคาเสนอซื้อนั้นไม่มีเงื่อนไขเกี่ ยวกับการตอบรับการทาคาเสนอซื้อ เว้น
แต่มีการตอบรับไม่น้อยกว่าจานวน ร้อยละ หรืออัตราส่วนที่กาหนด

อย่างไรก็ตาม หากผู้ลงทุนได้มาหรือถือหุ้นของกิจการ และ/หรือผลประโยชน์ใดๆ
ในหุ้นของกิจการผ่าน CDP หรือตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ และหากการได้มาหรือ
ถือหุ้นและ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ดังกล่าว เมื่อนับรวมกับการได้มาหรือถือหุ้นของ
กิจการโดยตรงด้ว ย จะทาให้ สัด ส่ว นการถือหุ้น ของผู้ลงทุน ดังกล่าวในกิจการ
รวมกันเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 25, 50 หรือ 75 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของกิจการ ผู้ลงทุนดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทาคาเสนอซื้อหุ้นและหลักทรัพย์
ประเภททุนทั้งหมดของกิจการตามความในมาตรา 247 ของพระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์ฯ
ในการพิจารณาว่าการถือหุ้นนั้นถึงจุดที่ต้องทาคาเสนอซื้อหรือไม่ ผู้ลงทุนจะต้อง
นับรวมจานวนหุ้นของกิจการซึ่งถือโดยผู้ลงทุน และผลประโยชน์ในหุ้นของกิจการ
ด้วย ทั้งนี้ คาว่า “ผลประโยชน์ในหุ้นของกิจการ” นั้นหมายถึง หุ้นของกิจการที่
ถือโดย (1) “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” (ตามที่นิยามไว้ในมาตรา 258 ของพระราชบัญญั ติ
หลักทรัพย์ฯ) ของผู้ลงทุน (2) “บุคคลที่กระทาการร่วมกับบุคคลอื่น ” ของผู้ลงทุน
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดทุนฯ) และ (3) “ผู้ที่เกี่ยวข้อง”
(ตามที่นิยามไว้ในมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ) ของบุคคลตาม
(2) กล่าวคือ “บุคคลที่กระทาการร่วมกับบุคคลอื่น”
การทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจ

การทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจ

การใช้สิทธิยกเลิกคาเสนอซื้อ โดยอาศัยเหตุการณ์เฉพาะจะกระทาได้ต่อเมื่อ
ผู้ทาคาเสนอซื้อได้ระบุเหตุดังกล่าวไว้อย่ า งชัด เจนในคาเสนอซื้อ และเมื่อเกิด
เหตุแ ห่งการใช้สิท ธิ ผู้ทาคาเสนอซื้อ ได้แ จ้งข้อเท็จจริง ดัง กล่า วให้สานัก งาน
กลต. ทราบ และสานักงาน กลต. มิได้แจ้งทักท้วงเหตุแห่งการยกเลิกดังกล่าว
ต่อผู้ทาคาเสนอซื้อภายในสามวันทาการนับแต่วันที่สานักงาน กลต. ได้รับแจ้ง
เหตุนั้น

การทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจต้องอยู่ภายใต้
เงื่อนไขการถือหุ้นขั้นต่า การถือหุ้นขั้นต่าสามารถกาหนดสูงกว่าร้อยละ50+1
ได้ (ร้อยละ50+1 เป็นจานวนขั้นต่าที่อนุญาต) การทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขหลายประการ เช่น การ
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสาหรับการออกหุ้นใหม่ โดยไม่ต้องหารือกับ
SIC ในกรณีที่มีเงื่อนไขประเภทอื่นควรมีการปรึกษากับ SIC

นอกเหนือจากการยกเลิกคาเสนอซื้อโดยอาศัยเหตุการณ์เฉพาะ ผู้ทาคาเสนอ
ซื้อที่ทาคาเสนอซื้อโดยสมัครใจ อาจยกเลิกคาเสนอซื้อได้หากสิ้นสุดระยะเวลา
รับซื้อที่กาหนดไว้ในคาเสนอซื้อแล้ว ปรากฏว่าจานวนหุ้นที่มี ผู้แสดงเจตนาขาย
มีจานวนน้อยกว่าจานวนหุ้นที่ ผู้ทาคาเสนอซื้อกาหนดเป็นเงื่อนไขในการรับซื้อ
ทั้งนี้ ผู้ทาคาเสนอซื้อต้องระบุเงื่อนไขและเหตุแห่งการยกเลิกตามข้อนี้ไว้อย่าง
ชัดเจนในคาเสนอซื้อด้วย
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