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การไดม้าและจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์– มกราคม 2563 

การไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์
 

 พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิทีม่ผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่ันที ่
31 สงิหาคม 2551 เป็นตน้มา (มาตรา 89/29) ไดก้ าหนดใหส้ านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ส านักงาน ก.ล.ต.) เป็นผูก้ าหนดรายละเอยีดและก ากับดแูลการท ารายการไดม้าและจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยข์อง
บริษัทจดทะเบียน  ส านักงาน ก.ล.ต. จึงไดอ้อกประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง 

หลักเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นัียส าคัญทีเ่ขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรัพยส์นิก าหนดใหบ้รษัิทจด

ทะเบยีนปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

 

สรปุเกณฑส์ าคญั 

เมือ่บรษัิทจดทะเบยีนหรอืบรษัิทย่อยมกีารไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยท์ีมู่ลคา่หรอืขนาดรายการมี

นัยส าคญั บรษัิทจดทะเบยีนจะตอ้งเปิดเผยรายการดงักลา่วใหผู้ล้งทนุไดรั้บทราบ และหากรายการดงักลา่วมมีลูคา่

สงูหรอืขนาดรายการมนัียส าคัญ ซึง่อาจมผีลกระทบตอ่ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานของบรษัิท  ผูถ้อืหุน้ก็

จะตอ้งมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจในการเขา้ท ารายการดงักลา่วดว้ย  

 

เรือ่ง รายละเอยีด 

นยิาม  สนิทรพัย ์หมายถงึส ิง่ทีม่ตีวัตนหรอืไมม่ตีวัตน ซึง่บคุคลหรอืกจิการเป็นเจา้ของและมมีลูคา่

สามารถจ าหน่ายโอนได ้

- สิง่ทีม่ตีวัตน เชน่ทีด่นิ อาคาร เครือ่งจักร เงนิลงทนุ ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้เป็นตน้ 

- สิง่ทีไ่มม่ตีวัตน เชน่ สทิธกิารเชา่ทีด่นิหรอือาคาร สทิธใินสมัปทาน ใบอนุญาตในการ

ประกอบธรุกจิ การโอนหรอืสละสทิธปิระโยชน ์รวมตลอดถงึการสละสทิธเิรยีกรอ้งทีม่ตีอ่ผู ้

ทีก่อ่ความเสยีหายแกบ่รษัิท ไมว่า่สทิธปิระโยชนนั์น้จะเกีย่วเนือ่งกับทรัพยส์นิของบรษัิท

หรอืบรษัิทย่อย เป็นตน้ 

- ยกเวน้สนิทรัพย ์ประเภทตอ่ไปนี ้

          1) ทรัพยส์นิหมนุเวยีนทีบ่รษัิทใชใ้นการประกอบธรุกจิ เชน่ วตัถดุบิ ลกูหนีก้ารคา้   

              สนิคา้คงเหลอื เงนิสด เงนิฝาก เป็นตน้ 

          2) การลงทนุเพือ่สภาพคลอ่ง เชน่ เงนิลงทนุในตราสารทนุ และตราสารหนี ้เป็นตน้ 

 การไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์ หมายถงึ 

- การซือ้หรอืขายสนิทรัพย ์หรอื 

- การตกลงใจ/การเขา้ท าสญัญาเพือ่ใหไ้ดส้นิทรัพยม์าหรอืขายสนิทรัพยอ์อกไป หรอื 

- การไดม้าหรอืสละสทิธใินการไดส้นิทรัพยม์าหรอืขายสนิทรัพยอ์อกไป หรอื 

- การรับโอนหรอืโอนออกไปซึง่สทิธใินการครอบครองสนิทรัพยใ์นระยะยาว หรอื 

- การลงทนุหรอืยกเลกิการลงทนุ 

การพจิารณา

รายการวา่

เขา้ขา่ยเป็น

การได ้มา

หรอืจ าหนา่ย

ไปซึง่

สนิทรพัย ์ 

 

 

1. พจิารณารายการวา่เขา้ลกัษณะตามนยิามของ ”สนิทรัพย”์ และ ”การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซีง่

สนิทรัพย”์ ตามขา้งตน้   

2. ค านวณขนาดรายการตามเกณฑท์ีก่ าหนด  ณ วนัทีค่ณะกรรมการมมีตใินเรือ่งดงักลา่ว 

3. ด าเนนิการตามระดับความส าคัญของขนาดรายการ เชน่ 

 ไมต่อ้งเปิดเผยขอ้มลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย ์หรอื เปิดเผยขอ้มูลตอ่ตลาดหลักทรัพย ์

 ตอ้งไดรั้บการอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิทหรอืไดรั้บการอนุมัตจิากผูถ้อืหุน้   

4. หากคูส่ญัญาเป็นบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั ใหด้ าเนนิการตามเกณฑร์ายการทีเ่กีย่วโยงกนัดว้ย 

การค านวณ

ขนาด

รายการ 

 ค านวณขนาดรายการเพือ่ประเมนิผลกระทบของการท ารายการทีม่ตีอ่ฐานะการเงนิและผลการ

ด าเนนิงานของบรษัิทในดา้นตา่ง ๆ  

 เกณฑค์ านวณขนาดรายการม ี4 เกณฑ ์ ดงันี้ 
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เรือ่ง รายละเอยีด 

 

ประเภทสนิทรัพย ์ เงนิลงทนุในหุน้สามัญ ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 

วธิกีารช าระคา่สนิทรัพย ์ เงนิสด ออกหุน้ เงนิสด ออกหุน้ 

เกณฑค์ านวณขนาดรายการ 

1. เกณฑม์ลูคา่สนิทรัพยท์ีม่ตีัวตนสทุธ ิ     

2. เกณฑก์ าไรสทุธจิากการด าเนนิงาน      

3. เกณฑม์ลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน     

4. เกณฑม์ลูคา่หุน้ทนุทีอ่อกเพือ่ช าระคา่

สนิทรัพย ์

    

  เกณฑท์ีต่อ้งค านวณ 

วธิกีาร

ค านวณ

ขนาด

รายการ          

แตล่ะเกณฑ ์                                                                                                                                                                                                                        

1. เกณฑม์ูลคา่สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ

- สตูรการค านวณแสดงดงันี้ 

   (NTA* ของเงนิลงทนุในบรษัิท x สดัสว่นทีไ่ดม้าหรอืจ าหน่ายไป) x 100 

                                    NTA ของบรษัิทจดทะเบยีน** 

 

* มลูคา่สนิทรัพยส์ทุธ ิ(NTA) = สนิทรัพยร์วม - สนิทรัพยไ์มม่ตัีวตน –หนีส้นิรวม – สว่นผูถ้อืหุน้ทีไ่มม่ี

อ านาจควบคมุ (ถา้ม)ี  

(สนิทรัพยไ์มม่ตัีวตน  เชน่ คา่ความนยิม  คา่ใชจ้่ายรอตัดบัญช ีเป็นตน้  โดยยกเวน้ไมต่อ้งหักสนิทรัพยไ์ม่มี

ตัวตนทีก่อ่ใหเ้กดิรายไดห้ลัก  เชน่ สัมปทาน ประทานบัตร เป็นตน้) 

** กรณีบรษัิทจัดท างบการเงนิรวม ใหใ้ช ้NTA ตามงบการเงนิรวม (ใชข้อ้มลูตามงบการเงนิงวดลา่สดุ) 

 2. เกณฑก์ าไรสุทธจิากการด าเนนิงาน 

- สตูรการค านวณแสดงดงันี้ 

 (ก าไรสทุธจิากการด าเนนิงานของเงนิลงทนุในบรษัิท x สดัสว่นทีซ่ือ้หรอืขาย) x 100 

                      ก าไรสทุธจิากการด าเนนิงานของบรษัิทจดทะเบยีน* 

*กรณีบรษัิทจัดท างบการเงนิรวม ใหใ้ช ้ก าไรสทุธจิากการด าเนนิงานของบรษัิทตามงบการเงนิรวม 

(ใชข้อ้มลูตามงบการเงนิงวดลา่สดุ) 

 3. เกณฑม์ูลคา่รวมของสิง่ตอบแทน 

 -  สตูรการค านวณแสดงดงันี้ 

          มลูคา่รายการทีจ่า่ยหรอืไดรั้บ* x 100 

          สนิทรัพยร์วมของบรษัิทจดทะเบยีน** 

 

* 1) กรณีจ าหน่ายสนิทรัพย ์ ใหเ้ปรยีบเทยีบมลูค่ารวมสิง่ตอบแทนกับมลูคา่ตามบัญช ี(Book value)โดยเลอืก

คา่สงูกวา่ในการค านวณ   

 2) กรณีสิง่ตอบแทนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน  ใหเ้ปรยีบเทยีบราคาตลาดของหลักทรัพยห์รอื NTA โดยเลอืก

คา่สงูกวา่ในการค านวณ 

 3) กรณีจ าหน่ายเงนิลงทนุจนท าใหส้ิน้สภาพการเป็นบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทรว่ม ใหค้ านวณมูลค่ารวมของสิง่

ตอบแทนโดยรวมเงนิใหกู้ย้มื ภาระค ้าประกัน และภาระผกูพันอืน่ ๆ ดว้ย 

** กรณีบรษัิทจัดท างบการเงนิรวม ใหใ้ช ้สนิทรัพยร์วมของบรษัิทตามงบการเงนิรวม (ใชข้อ้มลูตามงบการ

เงนิงวดลา่สดุ) 

 4. เกณฑม์ลูคา่หุน้ทนุทีอ่อกเพือ่ช าระคา่สนิทรพัย ์

- สตูรการค านวณแสดงดงันี้ 

               จ านวนหุน้ทนุทีบ่รษัิทออกเพือ่ช าระคา่สนิทรัพย ์x 100 

                       จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ของบรษัิท * 

* ไมร่วมหุน้ทนุทีอ่อกเพือ่ช าระคา่สนิทรัพย ์
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เรือ่ง รายละเอยีด 

การด าเนนิ 

การตาม

ขนาด

รายการที่

ค านวณได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เมือ่ค านวณทกุเกณฑท์ีค่ านวณไดแ้ลว้ใหเ้ลอืกคา่ทีส่งูสดุเพือ่พจิารณาด าเนนิการ 

- สรุปการด าเนนิการตามขนาดรายการทีค่ านวณได ้ดังนี้ 

 

ขนาดรายการ (X) 

การด าเนนิการ 

แจง้ขอ้มลู

ตอ่ตลาด

หลักทรัพย ์

สง่

หนังสอืเวยีน

ใหผู้ถ้อืหุน้* 

ขออนุมัต ิ       

ผูถ้อืหุน้**

และม ีIFA 

ยืน่ค าขอใหร้ับ

หลักทรัพยใ์หม)่ 

X < 15%     

X < 15% และออกหุน้เพือ่

ช าระคา่สนิทรัพย ์
 

   

15% ≤ X < 50%     

50% ≤ X < 100%      

X ≥ 100%  

(Backdoor Listing) 
 

 

 
  

 

* สง่หนังสอืเวยีนถงึผูถ้อืหุน้ภายใน 21 วนันับจากวนัทีแ่จง้ขอ้มูลตอ่ตลาดหลักทรัพย ์โดยแจง้

สารสนเทศขัน้ต า่ตามทีเ่กณฑก์ าหนดไว ้

** ขออนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ โดยตอ้งไดรั้บอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีง 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ที่

เขา้ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง โดยไมนั่บรวมผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี  ทัง้นีใ้นการขออนุมัตจิาก  

ผูถ้อืหุน้จะตอ้งแตง่ตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ (IFA) ใหค้วามเห็นตอ่การท ารายการซือ้หรอื

ขาย สนิทรัพย ์โดย IFA จะตอ้งแสดงความเห็นในเรือ่งตา่งๆ เชน่ ความสมเหตสุมผลและ

ประโยชนข์องรายการตอ่บรษัิท ความเป็นธรรมของราคาและเงือ่นไขรายการ เป็นตน้ 

การนบัรวม         

ขนาด

รายการ 

การนับรวมรายการอาจนับรวมรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยห์ลายรายการเป็นรายการ

เดยีวกนัเพือ่เปรยีบเทยีบมูลคา่ของรายการ  หากปรากฏวา่รายการดงักลา่วท าขึน้โดยมเีจตนา

แยกเป็นหลายรายการเพือ่เลีย่งการปฏบิตัติามเกณฑ ์โดยในการนับรวมรายการดงักลา่ว ให ้

รวมถงึรายการตอ่ไปนี้ 

o รายการทีเ่กดิขึน้ในระหวา่ง 6 เดอืนกอ่นวนัทีม่กีารตกลงเขา้ท ารายการ ทัง้นี ้ยกเวน้

เป็นรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยท์ีไ่ดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แลว้ 

o รายการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบัการเขา้ถอืหลักทรัพยเ์พือ่ครอบง ากจิการ หรอืการรวมกจิการ 

หรอืเป็นผลทีต่ามมาของการเขา้ถอืหลักทรัพยเ์พือ่ครอบง ากจิการหรอืการรวมกจิการ 

การเขา้จด

ทะเบยีนกบั

ตลาดหลกั-

ทรพัยโ์ดย

ออ้ม  

(Back-door 

Listing) 

 Backdoor Listing คอืการทีบ่รษัิทหรอืบรษัิทย่อยไดม้าซึง่สนิทรัพยข์องบรษัิททีม่ใิชบ่รษัิท

จดทะเบยีนและมลีักษณะดงันี้ 

1) ขนาดรายการ ≥ 100%  หรอื 

2) โอนอ านาจควบคมุไปยังบรษัิททีไ่ม่ไดเ้ป็นบรษัิทจดทะเบยีนหรอืไปยังเจา้ของสนิทรัพยท์ี่

ไดม้า (นับรวมการโอนอ านาจควบคมุทีเ่กดิขึน้ในชว่งเวลา 12 เดอืน ยกเวน้กรณีทีม่เีจตนา

เพือ่หลกีเลีย่งการปฏบิตัติามเกณฑ ์Backdoor Listing อาจนับรวมรายการมากกวา่ 12 

เดอืน)  หรอื 

3) ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษัิทจดทะเบยีนถอืหุน้ต า่กวา่ 50% ของทนุช าระแลว้ของบรษัิททีเ่กดิ

จากการรวมเขา้ดว้ยกนั หรอืมกีารเปลีย่นแปลงอ านาจควบคมุไปยังผูม้อี านาจควบคมุของ

บรษัิททีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน 

 ตลาดหลักทรัพยอ์าจนับรวมขนาดรายการทีเ่กดิขึน้ในชว่ง 12 เดอืนเป็นรายการเดยีวกนั 

 ในกรณีทีม่กีารไดม้าซึง่สนิทรัพยท์ีไ่มเ่ขา้หลกัเกณฑเ์ป็นรายการ Backdoor แตเ่นื้อหาสาระ

ของรายการไดม้านัน้มลีักษณะเพือ่เป็นการหลกีเลีย่งการปฎัตติามเกณฑน์ี ้ตลาดหลักทรัพย์

อาจพจิารณาวา่เป็นรายการ Backdoor ได ้ 
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เรือ่ง รายละเอยีด 

 การด าเนนิการเมือ่เขา้เกณฑ ์Backdoor Listing   

- แจง้ขอ้มูลตอ่ตลาดหลักทรัพย ์

- ยืน่ค าขอใหต้ลาดหลกัทรัพยพ์จิารณารับหลักทรัพยใ์หมต่ามเกณฑก์ารรับหลักทรัพย ์

- ขออนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ โดยตอ้งไดรั้บอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีง 3 ใน 4 ของผูถ้อื

หุน้ทีเ่ขา้ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง โดยไมนั่บรวมผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี โดยมทีี่

ปรกึษาทางการเงนิอสิระ (IFA) ใหค้วามเห็นตอ่การท ารายการ              

     ทัง้นี ้หากบรษัิทขออนุมัตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้กอ่นทราบผลการพจิารณาค าขอใหรั้บ

หลกัทรัพยจ์ากตลาดหลักทรัพย ์บรษัิทจะตอ้งระบใุนหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ให ้

ชดัเจนวา่ บรษัิทอยูร่ะหวา่งรอผลการพจิารณาของตลาดหลักทรัพย ์ รวมทัง้ตอ้งน าสง่

หนังสอืดงักลา่วใหต้ลาดหลักทรัพยท์ราบกอ่นสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ 

 ตลาดหลักทรัพยอ์าจพจิารณาวา่เป็นกรณี Backdoor Listing ทีไ่มต่อ้งยืน่ค าขอใหรั้บ

หลกัทรัพยใ์หม ่หากเขา้หลักเกณฑท์ุกขอ้ดังนี้ 

1) ธรุกจิทีไ่ดม้ามลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัหรอืเสรมิกนักับธรุกจิของบรษัิท และ 

2) บรษัิทไมม่นีโยบายจะเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในธรุกจิหลักของบรษัิท และ 

3) กลุม่บรษัิทอนัเป็นผลจากการไดม้าซึง่สนิทรัพยม์คีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะจดทะเบยีนใน

ตลาดหลักทรัพย ์และ 

4) ไมม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งมนัียส าคัญในคณะกรรมการของบรษัิทและในอ านาจการควบคมุ

บรษัิทหรอืผูถ้อืหุน้ทีม่อี านาจควบคมุของบรษัิท 

เมือ่บรษิทั 

จดทะเบยีนมี

สนิทรพัย์

ท ัง้หมดหรอื

เกอืบท ัง้หมด

ในรูปของเงนิ

สด(Cash 

Company) 

 Cash Company คอืกรณีทีบ่รษัิทจดทะเบยีนหรอืบรษัิทย่อยจ าหน่ายสนิทรัพยท์ีใ่ชใ้นการ

ประกอบธรุกจิตามปกตอิอกไปทัง้หมดหรอืเกอืบทัง้หมดจนท าใหม้สีนิทรัพยท์ัง้หมดหรอืเกอืบ

ทัง้หมดในรูปของเงนิสดหรอืหลกัทรัพยร์ะยะสัน้  

 การด าเนนิการเมือ่เขา้เกณฑ ์Cash Company 

1) แจง้ขอ้มูลตอ่ตลาดหลักทรัพย ์

2) ขออนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ โดยตอ้งไดรั้บอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีง 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ที่

เขา้ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง โดยไมนั่บรวมผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี โดยมทีีป่รกึษาทางการ

เงนิอสิระ (IFA) ใหค้วามเห็นตอ่การท ารายการ 

3) จัดสง่รายงานแสดงฐานะการเงนิทีผ่่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชแีลว้ตอ่ตลาดหลักทรัพย์

ภายใน 30 วนันับจากวนัทีม่กีารจ าหน่ายสนิทรัพย ์โดยระหวา่งนัน้ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจสัง่

หา้มซือ้ขายหลักทรัพยเ์ป็นการชัว่คราวจนกวา่บรษัิทจะรายงานสารสนเทศตามทีต่ลาด

หลกัทรัพยก์ าหนดครบถว้นชดัเจน 

4) ใหบ้รษัิทแกไ้ขการเป็น Cash Company ภายใน 6 เดอืนนับแตว่นัทีต่ลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บ

รายงานแสดงฐานะการเงนิฯ โดยระหวา่งนี้ตลาดหลกัทรัพยจ์ะขึน้เครือ่งหมาย NP (Notice 

Pending) และเครือ่งหมาย C (Caution)* จนครบ 6 เดอืนหรอืจนกวา่บรษัิทจะแกไ้ขการเป็น 

Cash Company ได ้หากบรษัิทไม่สามารถแกไ้ขไดภ้ายในเวลาทีก่ าหนด ตลาดหลักทรัพยจ์ะ

ด าเนนิการตามเกณฑเ์ขา้เหตอุาจถกูเพกิถอนและการพน้เหตเุพกิถอน กรณีบรษัิทมสีนิทรัพย์

ทัง้หมด/เกอืบทัง้หมดในรูปของเงนิสดหรอืหลักทรัพยร์ะยะสัน้ (Cash Company) 

5) เมือ่บรษัิทมธีรุกจิทีม่คีณุสมบตัทิีจ่ะเขา้จดทะเบยีนแลว้ ใหบ้รษัิทยืน่ค าขอใหต้ลาดหลกัทรัพย์

พจิารณารับหลักทรัพยใ์หมต่ามเกณฑก์ารรับหลักทรัพย ์ 

*C (Caution) เป็นเครือ่งหมายเพือ่เตอืนผูล้งทนุถงึเหตกุารณ์ทีอ่าจมผีลกระทบตอ่ฐานะการเงนิ

และการด าเนนิงานโดยจะตอ้งซือ้ขายดว้ยบญัชแีคชบาลานซ ์

การเปิดเผย

ขอ้มูล 

● บรษัิทจะตอ้งแจง้มตคิณะกรรมการเกีย่วกับการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยท์นัททีีบ่รษัิท

ตกลงเขา้ท ารายการ (โดยปกตคิอืวนัทีค่ณะกรรมการมมีตอินุมัต)ิ คอื ภายในวนัทีค่ณะกรรมการ

บรษัิทมมีตหิรอือย่างชา้ภายในเวลา 9.00 น. ของวนัท าการถัดไปผา่นระบบ SETLink 

● ขอ้มลูส าคญัในมตคิณะกรรมการดงักลา่วมดีงันี้ 
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เรือ่ง รายละเอยีด 

1) วนั เดอืน ปี ทีเ่กดิรายการ 

2) คูส่ญัญาทีท่ ารายการ พรอ้มระบคุวามสมัพันธก์บับรษัิท 

3) ประเภทและลกัษณะรายการ  

4) รายละเอยีดของสนิทรัพย ์

5)  มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน  วธิกีารช าระราคาและเงือ่นไขส าคัญอืน่ ๆ  ตามทีต่กลงกนั 

6) มลูคา่ของสนิทรัพยท์ีไ่ดม้าหรอืจ าหน่ายไป 

7) เกณฑท์ีใ่ชใ้นการก าหนดมูลคา่สิง่ตอบแทน 

8) ใหแ้สดงก าไรสทุธโิดยไมร่วมรายการพเิศษทีเ่ป็นสว่นของสนิทรัพยท์ีเ่ขา้ซือ้หรอืจ าหน่ายไป

ส าหรับ 2 ปี กอ่นเขา้ท ารายการในกรณีทีจ่ าเป็น 

9) ผลประโยชนท์ีบ่รษัิทจดทะเบยีนจะไดรั้บ 

10) ระบแุหลง่เงนิทนุทีใ่ชใ้นการเขา้ซือ้สนิทรัพย ์กรณีเป็นการกูย้มืจากสถาบนัการเงนิใหร้ะบุ

เงือ่นไขทีม่ผีลกระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหุน้ดว้ย 

11) ระบแุผนการใชเ้งนิทีไ่ดจ้ากการขายสนิทรัพย ์

12) กรณีทีอ่อกหลักทรัพยเ์พือ่ช าระคา่ซือ้ ใหร้ะบปุระเภทหลักทรัพย ์จ านวนและราคา

หลกัทรัพยท์ีอ่อก 

13) เงือ่นไขทีจ่ าเป็นอืน่ทีต่อ้งด าเนนิการกอ่นเพือ่ใหไ้ดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยนั์น้ เชน่

การตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย ์หรอืธนาคารแหง่ประเทศไทย เป็นตน้ 

14) กรณีบรษัิทจดทะเบยีนไปลงทนุในบรษัิททีม่บีคุคลเกีย่วโยงเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ ่และธรุกจินัน้

เกีย่วขอ้งกับธรุกจิของบรษัิทจดทะเบยีน ใหอ้ธบิายเหตผุล ความจ าเป็นและระบมุาตรการในการ

ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต 

15) ความเห็นของคณะกรรมการเกีย่วกบัการเขา้ท ารายการ (วา่มคีวามเหมาะสมและเป็น

ประโยชนต์อ่บรษัิทหรอืไม ่อย่างไร และมคีวามเสีย่งหรอืมขีอ้สงัเกตอืน่ใด หรอืไม)่ ในกรณีทีก่าร

เขา้ท ารายการตอ้งขออนุมัตจิากผูถ้อืหุน้  คณะกรรมการตอ้งใหค้วามเห็นโดยระบใุหช้ดัเจนวา่ผู ้

ถอืหุน้ควรอนุมัตหิรอืไม ่ เพราะเหตใุด 

16) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรอืกรรมการบรษัิททีแ่ตกตา่งจากความเห็นของ

คณะกรรมการตามขอ้ 15  รวมถงึกรณีทีก่รรมการดงักลา่วงดออกเสยีง 

ความเห็น

ของทีป่รกึษา

ทางการเงนิ

อสิระ (IFA) 

● IFA ตอ้งแสดงความเห็นเกีย่วกับการเขา้ท ารายการตอ่คณะกรรมการในเรือ่งดงันี้ 

1) ความสมเหตสุมผลและประโยชนต์อ่บรษัิทจดทะเบยีน 

2) ความเป็นธรรมของราคาและเงือ่นไขของรายการ 

3) ผูถ้อืหุน้ควรลงมตเิห็นดว้ยหรอืไมเ่ห็นดว้ยกับรายการ พรอ้มระบเุหตผุลประกอบ 

4) ความเห็นเกีย่วกับความเพยีงพอของเงนิทนุหมุนเวยีนเพิม่เตมิ กรณีรายการดงักลา่วเขา้ขา่ย

เป็นรายการ Backdoor Listing 

● ใหบ้รษัิทสง่ความเห็น IFA พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ใหส้ านักงาน ก.ล.ต. และตลาด

หลกัทรัพย ์เพือ่พจิารณาความเพยีงพอของสารสนเทศ บรษัิทเลอืกสง่ได ้2 แบบคอื 

1) สง่ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 5 วนัท าการกอ่นสง่เอกสารดงักลา่วใหผู้ถ้อืหุน้ 

2) สง่ใหพ้รอ้มกบัการสง่เอกสารดงักลา่วใหผู้ถ้อืหุน้ 

การน าสง่

หนงัสอืเชญิ

ประชุมใหผู้ ้

ถอืหุน้ 

● ระยะเวลาการน าสง่ 

   น าสง่หนังสอืเชญิประชมุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 14 วนักอ่นวนัประชมุผูถ้อืหุน้  

● ขอ้มูลทีต่อ้งแสดงไวใ้นหนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้ ไดแ้กค่วามเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิ

อสิระ (IFA) และเอกสารดงัตอ่ไปนี้ 

1) ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยตอ่ตลาดหลกัทรัพยเ์มือ่บรษัิทตกลงเขา้ท ารายการ 

2) ขอ้ความกลา่วถงึความรับผดิชอบของคณะกรรมการในการจัดท าสารสนเทศ 

3) ความเห็นของผูเ้ชีย่วชาญอสิระ เชน่ ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิ เป็นตน้ 

4) รายละเอยีดของภาระหนี้สนิของบรษัิท ไดแ้ก ่ตราสารหนี ้ เงนิกูย้มื  เงนิเบกิเกนิบญัชแีละ

ภาระหนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต 
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เรือ่ง รายละเอยีด 

5) ขอ้มลูโดยสรุปของบรษัิท เชน่ รายชือ่ผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ใหญ ่ การประกอบธรุกจิและ

แนวโนม้ของธรุกจิ ตารางสรุปงบการเงนิ 3 ปีทีผ่่านมาและงบการเงนิงวดลา่สดุพรอ้มค าอธบิาย

และการวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนนิงาน รวมทัง้ปัจจัยเสีย่ง  ประมาณการทางการเงนิ 

(ถา้ม)ี เป็นตน้  

6) ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทตอ่ความเพยีงพอของเงนิทนุหมนุเวยีน  ในกรณีทีไ่ม่

เพยีงพอใหร้ะบแุหลง่ทีม่าของเงนิทนุเพื่อการนี้ 

7) คดหีรอืขอ้เรยีกรอ้งทีม่สีาระส าคัญ 

8) รายการระหวา่งกนั 

9) สรุปสาระของสญัญาทีส่ าคัญในชว่ง 2 ปีทีผ่่านมา 

10) บรษัิทตอ้งเสนอชือ่กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 ทา่นเป็นผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ 

TIP กรณีเป็นลงทนุหรอืยกเลกิการลงทนุในบรษัิทใดๆ จนท าใหบ้รษัิทนัน้มสีถานะเป็นบรษัิทยอ่ยหรอื

สิน้สภาพในการเป็นบรษัิทย่อย บรษัิทจะตอ้งแจง้การลงทนุหรอืยกเลกิการลงทนุในกจิการ

ดงักลา่วเพือ่ใหเ้ป็นไปตามเกณฑก์ารเปิดเผยสารสนเทศ กรณีลงทนุหรอืยกเลกิการลงทนุใน

บรษัิทใด  
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ข ัน้ตอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

≥5 วนัท าการ 

* บรษัิทอาจเลอืกสง่ความเห็น IFA และหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้

ใหส้ านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยพ์รอ้มกบัการสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ 

ข ัน้ตอนการขออนมุตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ส าหรบั

รายการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์
สง่หนังสอืเชญิประชมุ      
ผูถ้อืหุน้พรอ้มเอกสารที่
เกีย่วขอ้งใหผู้ถ้อืหุน้ 

แจง้มตคิณะกรรมการ
และเปิดเผยขอ้มลู 

Record Date 
(เพือ่สทิธเิขา้ประชมุ 

ผูถ้อืหุน้) 

- วนัประชมุผูถ้อืหุน้ตอ้งไดร้ับ
มต ิ≥3/4 ของผูม้าประชมุและ
มสีทิธอิอกเสยีง โดยไมนั่บ
รวมผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 
- แจง้มตผิูถ้อืหุน้หรอืภายใน 
9.00 น. ของวนัท าการถดัไป 
 

≤ 2เดอืน 

สง่ความเห็น IFA และหนังสอืเชญิ
ประชมุผูถ้อืหุน้ใหส้ านักงานก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรัพย ์เพือ่พจิารณา
กอ่นสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ * 

 

≥14วนั 

≥14วนั 

ข ัน้ตอนการด าเนนิการ 

กรณี Backdoor Listing 
- สง่หนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้พรอ้ม
เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งใหผู้ถ้อืหุน้ 

- กรณียังไมท่ราบผลพจิารณาค าขอรับ
หลกัทรัพยจ์ากตลาดหลกัทรัพย ์ให ้
ระบใุนหนังสอืเชญิประชมุใหช้ดัเจน 

- แจง้มตคิณะกรรมการ

และเปิดเผยขอ้มลู 

- ยืน่ค าขอใหพ้จิารณา 

- รับหลกัทรัพยใ์หม ่ ** 

 

Record Date 
(เพือ่สทิธเิขา้ประชมุ 

ผูถ้อืหุน้) 

- วนัประชมุผูถ้อืหุน้ตอ้งไดร้ับ
มต ิ≥3/4 ของผูม้าประชมุและ
มสีทิธอิอกเสยีง โดยไมนั่บ
รวมผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 
- แจง้มตผิูถ้อืหุน้หรอืภายใน 
9.00 น. ของวนัท าการถดัไป 

 

≥14วนั ≤ 2เดอืน 

≥5 วนัท าการ 

สง่ความเห็น IFA และหนังสอืเชญิ
ประชมุผูถ้อืหุน้ใหส้ านักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย ์เพือ่
พจิารณากอ่นสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ * 

 

* บรษัิทอาจเลอืกสง่ความเห็น IFA และหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้

ใหส้ านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยพ์รอ้มกบัการสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ 

** ตลาดหลกัทรัพยจ์ะพจิารณาค าขอใหร้ับหลกัทรัพยใ์หเ้สร็จ

ภายใน 30 วนันับจากวนัทีต่ลาดหลกัทรัพยไ์ดร้ับเอกสารครบถว้น 

≥14วนั 
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≥5 วนัท าการ 

ข ัน้ตอนการด าเนนิการกรณี Cash Company 

สง่หนังสอืเชญิประชมุ      
ผูถ้อืหุน้พรอ้มเอกสารที่
เกีย่วขอ้งใหผู้ถ้อืหุน้ 

แจง้มตคิณะกรรมการ
และเปิดเผยขอ้มลู 

Record Date 
(เพือ่สทิธเิขา้ประชมุ

ผูถ้อืหุน้) 

- วนัประชมุผูถ้อืหุน้ตอ้งไดร้ับ
มต ิ≥3/4 ของผูม้าประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีง โดยไม่
นับรวมผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 
- แจง้มตผิูถ้อืหุน้หรอืภายใน 
9.00 น. ของวนัท าการถดัไป 
 

≤ 2เดอืน 

สง่ความเห็น IFA และหนังสอืเชญิ
ประชมุผูถ้อืหุน้ใหส้ านักงานก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรัพย ์เพือ่
พจิารณากอ่นสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ * 

 

≥14วนั 

≥14วนั 

* บรษัิทอาจเลอืกสง่ความเห็น IFA และหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้

ใหส้ านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยพ์รอ้มกบัการสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ 

 

 

     Resume Stage                           

                                        
                  
              
Cash Company

              
                   
                    
                    
            

NC

SP

           

              
                           
                               
                       
                      

                 
                
       

          

NP

                               
Resume Stage     1               
        1    
                                 

C
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เกณฑท์ีเ่ก ีย่วขอ้ง 
 
 
เกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. 

 พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(มาตรา 89/29)  

 ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที ่ทจ.20/2551 เรือ่งหลักเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นัียส าคญัทีเ่ขา้

ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรัพยส์นิ 

 

 

 

เกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์

 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่งการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของ

บรษัิทจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์พ.ศ.2547 

 ขอ้บงัคับตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรอืง การเพกิถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2542 

 แนวทางการด าเนนิงานตอ่บรษัิทจดทะเบยีนทีม่สีนิทรัพยท์ัง้หมดหรอืเกอืบทัง้หมดในรูปของเงนิสดหรอื

หลกัทรัพยร์ะยะสัน้ (Cash Company) ทีเ่ขา้ขา่ยอาจถกูเพกิถอน 

 ขอ้บงัคับตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่งมาตรการด าเนนิการกรณีบรษัิทจดทะเบยีนมเีหตกุารณ์ที่

อาจมผีลกระทบตอ่ฐานะการเงนิและการด าเนนิธรุกจิ พ.ศ.2561 

 

 

https://www.set.or.th/dat/content/rule/th/14Bor.Jor-Por21-01Eff01042561_TH.pdf
https://www.set.or.th/dat/content/rule/th/14Bor.Jor-Por21-01Eff01042561_TH.pdf
https://api.setscm.set.or.th/rulebook/api/rulebook/getDocumentFile/3978
https://api.setscm.set.or.th/rulebook/api/rulebook/getDocumentFile/3994
https://api.setscm.set.or.th/rulebook/api/rulebook/getDocumentFile/3994
https://api.setscm.set.or.th/rulebook/api/rulebook/getDocumentFile/24025
https://api.setscm.set.or.th/rulebook/api/rulebook/getDocumentFile/24025

