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การเพกิถอนหลกัทรพัยโ์ดยสมคัรใจ 
 

สรปุเกณฑส์ าคญั 

เมือ่บรษัิทจดทะเบยีนมคีวามประสงคท์ีจ่ะเพกิถอนหุน้สามัญจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (SET) หรอืตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) บรษัิทจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลและด าเนนิการในสว่นที่

เกีย่วขอ้ง อาทเิชน่ การเปิดเผยมตคิณะกรรมการ การขออนุมัตจิากผูถ้อืหุน้ การท าค าเสนอซือ้หุน้ เพือ่เป็นการคุม้ครอง

สทิธปิระโยชนข์องผูถ้อืหุน้รายย่อยทีจ่ะขาดสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหลักทรัพยภ์ายหลงัจากการถกูเพกิถอนหุน้สามัญ

จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน 

เรือ่ง รายละเอยีด 

การเปิดเผย

ขอ้มูล 

บรษัิทจะตอ้งแจง้มตคิณะกรรมการเกีย่วกับการขอเพกิถอนหลักทรัพยภ์ายในวันทีค่ณะกรรมการบรษัิทมมีต ิหรือ

อย่างชา้ภายในเวลา 9.00 น.ของวันท าการถัดไปผ่านระบบเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยขอ้มูลที่

บรษัิทตอ้งเปิดเผย  

▪ แบบรายงานการขอถอนหุน้ออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน (F10-6) ซึง่มขีอ้มลูส าคญัดงันี ้

1) ประเภทของหลกัทรัพย ์

2) การจัดประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนุมัตเิพกิถอนจากตลาดหลักทรัพย ์พรอ้มทัง้วันก าหนดรายชือ่ผูถ้อื

หุน้เพือ่สทิธใินการเขา้ร่วมประชมุ (Record Date) 

3) เหตผุลและขอ้เท็จจรงิของการขอถอนหุน้ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน 

4) ชือ่ผูเ้สนอซือ้หรอืกลุม่ผูเ้สนอซือ้พรอ้มความสมัพันธก์ับบรษัิท 

5) ราคาเสนอซือ้หลกัทรัพย ์(แยกเป็นแตล่ะประเภทหลกัทรัพย)์ 

▪ ชือ่ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ เพือ่ท าหนา้ทีเ่ป็นทีป่รกึษาและเสนอแนะความเห็นตอ่ผูถ้อืหุน้  

 

ทัง้นี้ ราคาเสนอซื้อตอ้งไม่ต ่ากว่าราคาสูงสุดของราคาที่ค านวณตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที ่ทจ. 12/2554  

1) ราคาสงูสดุทีผู่ท้ าค าเสนอซือ้ไดหุ้น้นัน้มาในระหวา่งระยะเวลา 90 วนักอ่นวนัทีย่ืน่ค าเสนอซือ้ 

2) ราคาตลาดถัวเฉลีย่ถว่งน ้าหนักของหุน้นัน้ในระหวา่ง 5 วนัท าการกอ่นวนัทีค่ณะกรรมการของบรษัิทมี

มตเิพือ่เสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาเพกิถอนหุน้   หรอืวันทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทมมีตเิพกิถอนหุน้ 

แลว้แตว่นัใดจะเกดิกอ่น 

3) มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธขิองกจิการ โดยค านวณจากมูลคา่ทางบัญชทีีป่รับปรุงใหส้ะทอ้นราคาตลาดล่าสดุ

ของสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิของบรษัิท และ 

4) มลูคา่ยตุธิรรมของหุน้บรษัิท ซึง่ประเมนิโดยทีป่รกึษาทางการเงนิ 

 

การน าสง่

หนงัสอืเชญิ

ประชุม

ใหแ้กผู่ถ้อื

หุน้ 

• น าสง่หนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ พรอ้มหนังสอืแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนักอ่นประชมุผู ้

ถอืหุน้ โดยตอ้งมขีอ้มลูอยา่งนอ้ย ดงันี ้

o เหตผุลและขอ้เท็จจรงิของการขอถอนหุน้ออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน 

o ความเห็นของกรรมการอสิระ 

o ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 

o ราคาเสนอซือ้หุน้ และหลกัทรัพยอ์ืน่ (ถา้ม)ี 

o ขอ้มลูของบรษัิทตามแบบ 56-1 One Report ทีไ่ดม้กีารปรับปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนั   

• เปิดเผยความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระและความเห็นของกรรมการอสิระผา่นระบบ SETLink 

การประชุม

ผูถ้อืหุน้ 

▪ ปรกึษาทางการเงนิอสิระตอ้งชีแ้จง (Presentation) ตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่เสนอแนะความเห็นเกีย่วกับการ

ขอเพกิถอนหุน้ และขอ้เสนอของผูเ้สนอซือ้หุน้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

▪ ตอ้งไดรั้บมตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกจ าหน่ายแลว้

ทัง้หมดของบรษัิท และไมม่ผีูค้ดัคา้นเกนิรอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษัิท  

▪ กรณีบริษัทจดทะเบียนปรับโครงสรา้งการถือหุน้ โดยจัดตัง้บริษัทใหม่ที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ 

(Holding Company) และออกหุน้ใหมเ่พือ่แลกกับหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีนในอตัรา 1 ตอ่ 1 และน าบรษัิททีจ่ัดตัง้
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เรือ่ง รายละเอยีด 

ใหม่เขา้จดทะเบยีนแทน ในกรณีนี้ผูถ้อืหุน้ตอ้งมมีตเิห็นชอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

การแจง้มติ

ทีป่ระชุม   

ผูถ้อืหุน้ 

และ  

ยืน่ค าขอ

เพกิถอน 

▪ ภายในวนัประชมุผูถ้อืหุน้หรอือยา่งชา้ภายในเวลา 9.00 น.ของวนัท าการถัดไปผา่นระบบ SETLink 

▪ บรษัิทยืน่แบบค าขอถอนหุน้ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน (F10-7) ตอ่ตลาดหลักทรัพยฯ์ หลังจาก

ไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ โดยสง่ผา่นระบบ SETLink 

▪ ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาค าขอเพิกถอนและแจง้ผลการพิจารณาใหบ้รษัิททราบภายใน 30 วัน นับแต่

ไดรั้บเอกสารครบถว้นถกูตอ้ง 

 

การท าค า

เสนอซือ้ 

▪ บรษัิทจัดใหม้ผีูท้ าค าเสนอซือ้หลกัทรัพยท์ัง้หมด ตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด ไดแ้ก ่

o ก าหนดระยะเวลารับซือ้หลกัทรัพยส์งูสดุ กลา่วคอื 45 วนัท าการ 

o จัดใหม้คีวามเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ เพื่อท าหนา้ทีเ่ป็นทีป่รกึษาของผูถ้อืหุน้เกีย่วกับค า

เสนอซือ้หลกัทรัพยต์ามแบบ 250-2 และสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ภายใน 15 วนัท าการนับแตว่นัท าค าเสนอซือ้ 

o น าสง่รายงานผลการเสนอซือ้หลักทรัพยเ์บือ้งตน้ตามแบบ 247-6-ข ภายใน 21 วนัท าการนับแตว่ันท า

ค าเสนอซือ้ 

เปิดเผยขอ้มูลการท าค าเสนอซือ้ (แบบ 247-4, แบบ 250-2, แบบ 247-6-ข) ผ่านระบบ SETLink อย่างชา้ใน

วนัทีบ่รษัิทไดรั้บขอ้มลูจากผูท้ าค าเสนอซือ้ 

 

การเพกิ

ถอน

หลกัทรพัย ์

ภายหลงัจากการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพยเ์สร็จสิน้  

• น าสง่แบบรายงานผลการซือ้หลักทรัพย ์(แบบ 256-2)ภายใน 5 วันท าการหลังวันสิน้สดุท าค าเสนอซือ้ ผ่าน

ระบบ SETLink 

• ตลาดหลกัทรัพยจ์ะสัง่และก าหนดวนัทีม่ผีลเป็นการเพกิถอนหลักทรัพย ์
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ถาม-ตอบ 

 

ค าถาม ค าตอบ 

บรษัิทไดรั้บอนุมัตใิหเ้พกิถอนจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ย

คะแนนเสยีงรอ้ยละ 80 ของจ านวนหุน้ทีม่าประชมุ และ

ไม่มผีูค้ัดคา้นเกนิรอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีม่าประชมุ 

ถอืวา่บรษัิทไดรั้บอนุมัตจิากผูถ้อืหุน้แลว้ 

ถอืว่าบรษัิทยังไม่ไดรั้บอนุมัตเิพิกถอนจากผูถ้ือหุน้ให ้

เป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย ์เนื่องจากการ

เพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจ ตลาดหลักทรัพย์

ก าหนดใหเ้ป็นความสมัครใจระหวา่งบรษัิทและผูถ้อืหุน้ 

ดังนัน้ จงึตอ้งไดรั้บมตใิหเ้พกิถอนดว้ยคะแนนเสยีงไม่

นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของทุนช าระแลว้ และไม่มผีูค้ัดคา้น

เกนิกว่า 10% ของทุนช าระแลว้ บริษัทจงึจะสามารถ

ด าเนนิการเพกิถอนหลกัทรัพยจ์ากตลาดหลักทรัพยไ์ด ้

กรณีบริษัทจดทะเบียนมีหลักทรัพย์จดทะเบียนอื่น

นอกจากหุน้สามัญ เช่น Warrant บริษัทจะท าค าเสนอ

ซือ้เฉพาะหุน้สามัญไดห้รอืไม ่

บริษัทจดทะเบียนจะตอ้งจัดใหม้ีผูท้ าค าเสนอซื้อ

หลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนทกุประเภทของบรษัิท 

กรณีบรษัิทจดทะเบยีนปรับโครงสรา้งการถอืหุน้ โดยจัด 

ตัง้บริษัทใหม่ทีป่ระกอบธุรกจิดว้ยการถือหุน้ (Holding 

Company) และออกหุน้ใหม่เพื่อแลกกับหุน้ของบริษัท

จดทะเบยีนในอัตรา 1 ต่อ 1 และน าบริษัททีจ่ัดตัง้ใหม่

เขา้จดทะเบยีนแทน ในกรณีนี้ผูถ้อืหุน้ตอ้งมมีตเิห็นชอบ

ดว้ยคะแนนเสยีงอย่างไร 

ในกรณีนี ้ผูถ้อืหุน้ตอ้งมมีตเิห็นชอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่

นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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เกณฑท์ีเ่ก ีย่วขอ้ง  

เกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์

▪ ขอ้บงัคับตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรอืง การเพกิถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2564 

▪ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง แนวทางการเพกิถอนหุน้โดยสมัครใจ พ.ศ. 

2564  

 

 

เกณฑข์องหนว่ยงานอืน่ 

▪ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเขา้ถือ

หลกัทรัพยเ์พือ่ครอบง ากจิการ  

▪ ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ ที ่ทจ. 40/2552 เรือ่ง แบบรายงานและระยะเวลาจัดท าความเห็นเกีย่วกับค า

เสนอซือ้    

 

 

 

  

https://api.setscm.set.or.th/rulebook/api/rulebook/getDocumentFile/28126
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/5675s.pdf
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แบบฟอรม์ 

แบบฟอรม์ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

▪ แบบรายงานการขอถอนหุน้ออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน (แบบ F10-6) 

▪ แบบค าขอถอนหุน้ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน (แบบ F10-7) 

 

แบบฟอรม์ของส านกังาน ก.ล.ต.  

▪ แบบประกาศเจตนาในการเขา้ถอืหลกัทรัพยเ์พือ่ครอบง ากจิการ (แบบ 247-3)   

▪ ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย ์(แบบ 247-4)    

▪ แบบแกไ้ข/เพิม่เตมิขอ้มลูในค าเสนอซือ้หลักทรัพย ์(กรณีการแกไ้ขระยะเวลารับซือ้/ขอ้เสนอในการท าค า

เสนอซือ้) (แบบ 247-6-ก)   

▪ แบบรายงานผลการเสนอซือ้หลกัทรัพยเ์บือ้งตน้ (แบบ 247-6-ข) 

▪ แบบรายงานผลการซือ้หลักทรัพย ์(แบบ 256-2) 

 


