
Checklist: รายการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย ์

  เมื่อบรษิทัจดทะเบยีนหรอืบรษิทัย่อยท ำรำยกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย ์โดยมขีนำดรำยกำรตัง้แต่ 15% หรอืกรณีขนำด
รำยกำรไดม้ำซึง่สนิทรพัยน้์อยกว่ำ 15% แต่มกีำรออกหลกัทรพัยเ์พื่อเป็นกำรตอบแทน บรษิทัจดทะเบยีนมหีน้ำทีเ่ปิดเผยสำรสนเทศขัน้ต ่ำ ดงันี้ 
ข้อมูลท่ีต้องเปิดเผย Checked () 
1. วนัท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมติัให้บริษทัท ารายการ  วนัท่ีบริษทัตกลงเข้าท าสญัญา และท่ีคาดว่าธรุกรรมจะเสรจ็ส้ินสมบูรณ์   
2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง  

 ชื่อผูข้ำย หรอื ผูซ้ือ้  
 อธบิำยควำมสมัพนัธว์่ำเป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืไม่ (กรณที ำรำยกำรกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั โปรดด ูchecklist  รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัประกอบ)  
 กรณีเป็นนิตบิุคคล โปรดระบุ ultimate shareholder   

3. อธิบายลกัษณะการท ารายการ  
 อธบิำยลกัษณะสนิทรพัย ์ ทีต่ัง้ สภำพกำรใชง้ำน อำยุกำรใชง้ำน ภำระผูกพนัของสนิทรพัย ์รำคำประเมนิ วนัทีป่ระเมนิ ผูป้ระเมนิ    

(ผูป้ระเมนิรำคำอสิระทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต.) ระยะเวลำเริม่ตน้และสิน้สดุของกำรเช่ำ เป็นตน้  
กรณีเป็นหลกัทรพัย ์: ชื่อบรษิทั ลกัษณะธุรกจิ ทุนช ำระแลว้ คณะกรรมกำร รำยชื่อผูถ้อืหุน้ก่อนและหลงัท ำรำยกำร (หำกเป็น
นิตบิุคคล เปิดเผย ultimate shareholder) สรุปฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของงบกำรเงนิรวมของบรษิทั 3 ปีและงวดปจัจุบนั
สะสม หำกไม่มใีหใ้ชง้บกำรเงนิเฉพำะกจิกำร (เช่น รำยไดข้ำยหรอืบรกิำร ต้นทุน ค่ำใชจ้่ำยขำยและบรหิำร ก ำไร(ขำดทุน) สนิทรพัย์
รวม หนี้สนิรวม ก ำไร(ขำดทุนสะสม) ส่วนของผูถ้อืหุน้ และรำยกำรส ำคญัอืน่ๆ)  

 

 รำคำ เกณฑ์กำรก ำหนดรำคำ  เช่น วิธีกระแสเงินสดคิดลด และอธิบำยสมมติฐำนส ำคัญที่ใช้ในกำรประเมิน                      
(ทัง้นี้ กรณรีำคำทีเ่กดิจำกกำรตกลงกนัของคู่สญัญำ ใหเ้ปิดเผยทีม่ำของรำคำ มลูค่ำตำมบญัช ี และรำคำตลำด (ถำ้ม)ี) 

 

 วธิกีำรช ำระรำคำ  
□ กรณีช ำระรำคำเป็นเงนิสด  

วนัทีร่บัหรอืช ำระเงนิจนครบ เงนิมดัจ ำ(ถ้ำม)ี และเปรยีบเทยีบมูลค่ำเงนิมดัจ ำกบัค่ำเฉลีย่ของอุตสำหกรรม เงื่อนไขกำร
ยกเลกิสญัญำ และกำรไดร้บัช ำระคนืมดัจ ำ 

 

□ กรณีช ำระโดยกำรออกหลกัทรพัย ์
 ประเภทหลกัทรพัย ์จ ำนวน รำคำ และวธิกีำรก ำหนดรำคำ (เช่น ก ำหนดโดยใชร้ำคำตลำดเฉลีย่ยอ้นหลงั 7 วนัก่อนวนัทีม่มีติ

คณะกรรมกำร) 
 

 ก ำหนดวนัจดัประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตัเิพิม่ทุน (โปรดด ูchecklist กำรเพิม่ทุน)  
 อธบิำยแผนกำรใชเ้งนิทีไ่ดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์  
 แหล่งเงินทุนที่ใช้ กรณีต้องกู้ยืมเงิน อธิบำยจ ำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ย และเงื่อนไขที่อำจกระทบต่อสิทธิผู้ถือหุ้น          

(เช่น ขอ้จ ำกดักำรจ่ำยปนัผล) 
 

 อธิบำยว่ำกำรท ำรำยกำรจะให้ประโยชน์กบับริษัทอย่ำงไร หำกเป็นกำรได้มำซึ่งสนิทรพัย์ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิ
หลกั รวมทัง้อธบิำยแนวทำงกำรท ำธุรกจิของบรษิทัทีจ่ะด ำเนินต่อไป 

 

4. ขนาดของการท ารายการ  
 สรุปขนำดรำยกำรตำมเกณฑค์ ำนวณ โดยใหค้ ำนวณทัง้ 4 วธิ ีดงันี้  

(ตวัเลขทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณตอ้งเป็นตวัเลขจำกงบกำรเงนิรวมฉบบัล่ำสุด(หำกไม่มใีหใ้ชง้บกำรเงนิเฉพำะกจิกำร) ทีผ่่ำนกำรตรวจสอบหรอื
สอบทำนจำกผูส้อบบญัช)ี  

1) เกณฑม์ลูค่ำสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ(NTA : Net Tangible Assets = สนิทรพัย์รวม – สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน (เช่น ค่ำควำมนิยม ค่ำใชจ้่ำย
รอตดับญัช ียกเวน้ สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีก่่อใหเ้กดิรำยไดห้ลกั เช่น สมัปทำน ประทำนบตัร) – หนี้สนิ – ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม) 

 



ข้อมูลท่ีต้องเปิดเผย Checked () 
2) เกณฑก์ ำไรสทุธจิำกกำรด ำเนินงำน (ก ำไรสุทธ ิ12 เดอืนยอ้นหลงั) 
3) เกณฑม์ลูค่ำรวมสิง่ตอบแทน (มลูค่ำเงนิทีจ่่ำยซื้อหรอืไดร้บั)  

 กรณีรำคำตลำด หรอืมูลค่ำทำงบญัช ีหรอืรำคำประเมนิสงูกว่ำเงนิที่ได้รบัจำกกำรขำยทรพัยส์นิให้ใช้มูลค่ำที ่
สงูทีส่ดุในกำรค ำนวน  

 กรณีจ ำหน่ำยไปซึง่เงนิลงทุนจนส่งผลใหส้ิน้สภำพกำรเป็นบรษิทัย่อย กำรค ำนวณเกณฑม์ูลค่ำสิง่ตอบแทนใหร้วม
ภำระผกูพนั เช่น เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อย ภำระค ้ำประกนั 

4) เกณฑม์ลูค่ำหุน้ทีอ่อกช ำระ (ค ำนวณโดยใชจ้ ำนวนหุน้เพิม่ทุนทีอ่อกเพือ่ช ำระหำรดว้ยจ ำนวนหุน้ช ำระแลว้) 

 

 กรณีมรีำยกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย์ยอ้นหลงัในช่วง 6 เดอืนทีผ่่ำนมำ ใหน้ับรวมขนำดรำยกำรยอ้นหลงัในช่วง 6 
เดอืนนัน้ดว้ย 
1. กำรนบัรวมขนำดรำยกำร ใหแ้ยกนบัระหว่ำงรำยกำรไดม้ำและรำยกำรจ ำหน่ำยไป 
2. ไมน่บัรวมรำยกำรทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีไ่ดด้ ำเนินกำรตำมขัน้ตอนในขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัย์ฯ เรือ่ง กำรเปิดเผยข้อมูลและ 
กำรปฏบิตักิำรของบรษิทัจดทะเบยีนในกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย์แลว้ 

3. กรณมีรีำยกำรไดม้ำ / จ ำหน่ำยไปหลำยรำยกำร ในระยะเวลำ 6 เดอืนก่อนหน้ำ ควรเปิดเผยรำยกำร โดยอำจจดัท ำเป็นตำรำง 

วนั เดอืน ปี รำยกำร 
ขนำดรำยกำรตำมเกณฑ ์(%) 

NTA ก ำไรสุทธ ิ มลูค่ำสิง่ตอบแทน มลูค่ำหุน้ 
..... ..... ..... ..... ..... ..... 
..... ..... ..... ..... ..... ..... 

รวมขนำดรำยกำรตำมเกณฑ ์ ..... ..... ..... ..... 
 

 

 อธบิำยว่ำประเภทของขนำดรำยกำรที่ค ำนวณได้ (ขนำดรำยกำรตำมเกณฑ์ค ำนวณทีไ่ดค้่ำผลรวมสูงสุด) ส่งผลให้บรษิัทมี
หน้ำที่ต้องท ำอย่ำงไร เช่น ขออนุมตัิจำกคณะกรรมกำร เปิดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลกัทรพัย์ฯ ส่งหนังสอืเวยีนต่อ      
ผู้ถือหุ้น จดัประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตัิรำยกำรและแต่งตัง้ IFA กำรยื่นเขำ้จดทะเบยีนต่อตลำดหลกัทรพัย์ฯ (backdoor 
listing) หรอืกำรด ำเนินกำรของบรษิทัเมื่อเขำ้ขำ่ย cash company  

 

5. อธิบายว่าเป็นรายการท่ีต้องขออนุมติัจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรอืไม่ ระบช่ืุอหน่วยงานและเง่ือนไข   
6. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ  

 อธบิำยควำมสมเหตุสมผลในกำรท ำรำยกำร รำคำ เงื่อนไข ควำมเหมำะสมของสมมตฐิำนที่ใช้ในกำรประเมนิรำคำ 
ควำมจ ำเป็นหรอืประโยชน์ทีบ่รษิทัจดทะเบยีนจะไดร้บั  

 

 เปิดเผยควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรทีม่คีวำมเหน็ต่ำงจำกคณะกรรมกำรบรษิทั และกรณี IFA 
มคีวำมเหน็ต่ำงจำกคณะกรรมกำรบรษิทั ใหเ้ปิดเผยควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบอกีครัง้ภำยหลงัจำกทีไ่ดม้ี
กำรพจิำรณำควำมเหน็ของ IFA แล้ว (เปิดเผยควำมเห็นของ IFA ภำยหลงัจำกทีไ่ด้น ำส่งให้ส ำนักงำน ก.ล.ต.พจิำรณำและได้
ปรบัปรุงแลว้) 

 

7. กรณีเป็นรายการท่ีเขา้ข่ายการจดทะเบียนทางอ้อม (backdoor listing)   
 ใหอ้ธบิำยลกัษณะทีเ่ขำ้ขำ่ยกำรเขำ้จดทะเบยีนทำงออ้ม   
 กรณีทีไ่ม่เขำ้ขำ่ยทีต่อ้งยื่นค ำขอใหพ้จิำรณำรบัหลกัทรพัยใ์หม่ ใหอ้ธบิำยเหตุผลกำรเขำ้ขอ้ยกเวน้ทุกขอ้  
 เปรยีบเทยีบคุณสมบตัใินกำรเขำ้จดทะเบยีนเพื่อแสดงว่ำผ่ำนคุณสมบตัอิย่ำงไร   
 กรณีที่บริษัทจะขออนุมัติกำรท ำรำยกำรจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนทรำบผลกำรพิจำรณำรับหลักทรัพย์ของ 

ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ใหเ้ปิดเผยควำมเสีย่งดงักล่ำวดว้ย 
 

8. กรณีจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัยท์ัง้หมดท าให้บริษทัจดทะเบียนเหลือแต่สินทรพัยป์ระเภทเงินสด หรอืสินทรพัยร์ะยะสัน้     
(cash company) ให้อธิบายขัน้ตอนการด าเนินการเก่ียวกบัการแก้ไขสถานะการเป็น cash company (เช่น กำรจดัประชุม ผูถ้อืหุน้ กำรจดัส่ง
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิภำยใน 30 วนั ระยะเวลำและกำรด ำเนินกำรแกไ้ขกำรขำดคุณสมบตักิำรด ำรงสถำนะเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน) 

 

 

 

 



Template ท่ีต้องเลือกเมื่อเผยแพรข่่าวต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

การตัง้ช่ือหวัขอ้ขา่ว Template 

 กำรลงทุน / จ ำหน่ำย……………. เลอืก  รำยกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย ์   
 กรณี ตอ้งจดัประชุมผูถ้อืหุน้ 
 ก ำหนดประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตัริำยกำร……. 

เลอืก   
- รำยกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย ์   
- ก ำหนดกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 
- กำรเพิม่ทุนจดทะเบยีน (กรณตีอ้งมกีำรเพิม่ทุน) 

 ควำมเหน็ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระรำยกำร….. 
 ควำมเหน็ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระไม่เหน็ดว้ยกบักำรท ำรำยกำร... 

เลอืก ควำมเหน็ IFA 
 

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบกรณี IFA ไม่เหน็ดว้ยกบักำร
ท ำรำยกำร..... 

เลอืก  อื่นๆ 

 มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้....... เลอืก มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
       กรณีเหน็ดว้ย เลอืก 
        > อนุมตัติำมทีค่ณะกรรมกำรเสนอ 
       กรณีไม่เหน็ดว้ย เลอืก 
         > เปลีย่นแปลงจำกทีค่ณะกรรมกำรเสนอ  และใหร้ะบุวำระทีไ่ม่เป็นไป
ตำมทีค่ณะกรรมกำรเสนอ 

 
อำ้งองิ: (1) ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรือ่ง กำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏบิตักิำรของบรษิทัจดทะเบยีนในกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรพัย ์

  (2) ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที ่ทจ. 20/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรทีม่นียัส ำคญัทีเ่ขำ้ขำ่ยเป็นกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิ 


