
Checklist: การท า/ถกูท าค าเสนอซ้ือเพื่อครอบง ากิจการ (tender offer) 

กรณีที ่1   บรษิัทจดทะเบยีนเป็นผู้ท ำค ำเสนอซื้อ (tender offer) ให้เปิดเผยขอ้มูลตำมขอ้ 1 – 3 รวมถงึเปิดเผยตำม checklist รำยกำร       
ไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย์ 

กรณีที ่2   บรษิทัจดทะเบยีนถกูท ำค ำเสนอซือ้ (tender offer) ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูตำมขอ้ 1 – 4 

เมื่อผูถ้อืหุน้รำยใหญ่อยู่ระหว่ำงเจรจำกบัผูเ้สนอซือ้ ใหบ้รษิทัจดทะเบยีนดแูลใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเจรจำเกบ็รกัษำขอ้มูลทีเ่กีย่วกบักำรเจรจำ
ไวเ้ป็นควำมลบั และดแูลใหผู้ท้ีท่ ำหน้ำทีเ่ป็นตวัแทน ตวักลำง หรอืทีป่รกึษำทำงกำรเงนิปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมรบัผดิชอบตลอดจนกำรเกบ็รกัษำ
ควำมลบัของขอ้มลูดงักล่ำวไวด้ว้ยควำมระมดัระวงัยิง่  

ทัง้นี้ หำกผูท้ ำค ำเสนอซือ้หรอืผูถู้กท ำค ำเสนอซือ้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนเช่นกนั ขอใหบ้รษิทัประสำนงำนเพื่อใหบ้รษิัทจดทะเบยีนดงักล่ำว
เผยแพร่สำรสนเทศผ่ำนตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในช่วงเวลำเดยีวกนัดว้ย 

ข้อมูลท่ีต้องเปิดเผย Checked () 
1. เมื่อขอ้มูลเก่ียวกบัการท าค าเสนอซ้ือถกูเปิดเผยในระหวา่งท่ีมีการเจรจาในเบือ้งต้น ให้เปิดเผยข้อมลูดงัน้ี 
(เมือ่สนันิษฐานว่าขอ้มลูการเจรจาซื้อขายในระหว่างทีย่งัไมม่กีารประกาศต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการอาจถูกเปิดเผยหรอืรัว่ไหล ใหบ้รษิทัเปิดเผย
ขอ้มลูนัน้ต่อตลาดหลกัทรพัยท์นัท)ี 

 

 สรุปสำระส ำคญัของรำยกำร  

 ปจัจบุนัอยู่ในขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรใด  

 ระยะเวลำทีค่ำดว่ำจะไดข้อ้สรุปเบือ้งตน้  

 ชื่อทีป่รกึษำทำงกำรเงนิของผูท้ ำค ำเสนอซือ้และผูถู้กท ำค ำเสนอซือ้ (ถา้ม)ี  
2. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัการท าค าเสนอซ้ือหลงัจากท าข้อตกลงหรอืสญัญาร่วมกนัแล้ว  

 ชื่อและจ ำนวนหลกัทรพัยท์ีจ่ะขำยของผูข้ำยแต่ละรำย  
 ขอ้มลูผูท้ ำค ำเสนอซือ้ ไดแ้ก่  

 ชื่อ ทีอ่ยู่ อำชพี ประสบกำรณ์ท ำงำน  
กรณีนิตบิุคคลใหเ้ปิดเผยวนัทีจ่ดัตัง้ ทุนช ำระแลว้ ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ คณะกรรมกำรบรษิทั และรำยชื่อผูถ้อืหุน้ 
ทีแ่ทจ้รงิ (ultimate shareholder) พรอ้มสดัสว่นกำรถอืหุน้ 

 

 ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงผูท้ ำค ำเสนอซือ้กบับรษิทัจดทะเบยีน กรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้ใหญ่ ผูม้อี ำนำจควบคุมใน
บรษิทัจดทะเบยีน 

 

 จ ำนวนหลกัทรพัยท์ีผู่ท้ ำค ำเสนอซือ้ตอ้งกำร  

 โครงสรำ้งและสดัสว่นกำรถอืหุน้ก่อนและหลงักำรท ำค ำเสนอซือ้  

 รำคำซือ้ พรอ้มเงื่อนไข  

 ขัน้ตอนและระยะเวลำในกำรเจรจำซือ้ขำยหลกัทรพัย ์และสถำนะปจัจุบนัของกำรด ำเนินกำร  

 ชื่อทีป่รกึษำทำงกำรเงนิของผูท้ ำค ำเสนอซือ้ และผูถู้กท ำค ำเสนอซือ้   

 สำระส ำคญัของบนัทกึควำมตกลงเบือ้งตน้ หรอืสญัญำจะซือ้จะขำยหรอืสญัญำอื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั โดยระบุถงึ  

 เงื่อนไขกำรบรรลุขอ้ตกลง กำรก ำหนดรำคำ และเปลี่ยนแปลงรำคำในกำรท ำค ำเสนอซื้อ กำรก ำหนดมูลค่ำ
แลกเปลีย่นหุน้ (ถา้ม)ี 

 

 เงื่อนไขกำรยกเลกิขอ้ตกลงเบือ้งต้น (เช่น ผลการท า due diligence ไม่เป็นไปตามทีค่าดไว้หรอืมเีหตุการณ์ร้ายแรงอนัมี
ผลกระทบต่อความส าเรจ็ของการควบรวมบรษิทั) 

 

 เงื่อนไขทีต่อ้งปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืเงื่อนไขส ำคญัอื่น ๆ (ถา้ม)ี  

 ขอ้มลูอื่นใดทีม่หีรอืจะมผีลกระทบต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหุน้ กำรตดัสนิใจในกำรลงทุน หรอืรำคำหลกัทรพัย ์  

3. แบบรายงานเก่ียวกบัการท าค าเสนอซ้ือท่ีต้องจดัท าตามเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. และเผยแพรต่่อตลาดหลกัทรพัย ์  

 แบบประกำศเจตนำในกำรเขำ้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ำกจิกำร (แบบ 247-3)  



ข้อมูลท่ีต้องเปิดเผย Checked () 

 ค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(แบบ 247-4)  

 แบบประกำศปฏเิสธกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(แบบ 247-5)  

 แบบแกไ้ข / เพิม่เตมิขอ้มลูในค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(กรณกีารแกไ้ขระยะเวลารบัซื้อ/ขอ้เสนอในการท าค าเสนอซื้อ)(แบบ 247-6-ก)   

 แบบรำยงำนผลกำรเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์บือ้งตน้ (แบบ 247-6-ข)   

 แบบรำยงำนผลกำรซือ้หลกัทรพัย ์(แบบ 256-2)   

 หนงัสอืแจง้ยกเลกิค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(ถา้ม)ี  

4. เฉพาะผูถ้กูท าค าเสนอซ้ือ : รายงานความเหน็ของบริษทัเก่ียวกบัค าเสนอซ้ือ พร้อมรายงานความเหน็ IFA (แบบ 
250-2) (ในการจดัท าความเห็นตามแบบ 250-2 หรอืแบบ 250-2-ก  ผู้ขายต้องจดัให้มคีวามเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอิสระทีไ่ดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.) 

 

 เปิดเผยแบบ 250-2   

 กรณีมกีำรแกไ้ขระยะเวลำรบัซือ้/ขอ้เสนอในกำรท ำค ำเสนอซือ้ใหเ้ปิดเผยแบบ 250-2-ก 
(ใหผู้ถู้กท าค าเสนอซื้อเผยแพร่ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 5 วนัท าการ นบัแต่วนัทีผู่ท้ าค าเสนอซื้อเผยแพร่แบบ 247-6-ก)   

 

 
Timeline กำรน ำส่งแบบรำยงำนกำรท ำค ำเสนอซือ้ voluntary tender offer (VTO) และ mandatory tender offer (MTO) ต่อตลำดหลกัทรพัย์ 

   
Template ท่ีต้องเลือกเมื่อเผยแพรข่่าวต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

การตัง้ช่ือหวัขอ้ขา่ว Template 

กรณีผูท้ ำค ำเสนอซือ้ 
แจง้กำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย.์..... 

เลอืก   -  กำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์
- รำยกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย ์ 
(กรณขีนาดรายการเขา้ขา่ยตอ้งเปิดเผย) 

- ก ำหนดกำรประชุมผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี 
กรณีผูถู้กท ำค ำเสนอซือ้ 
แจง้รบัทรำบกำรท ำค ำเสนอซือ้โดย .............. 

เลอืก   -  กำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์
 

 

อำ้งองิ: 1.ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรือ่ง แนวทำงกำรเปิดเผยสำรสนเทศของบรษิทัจดทะเบยีนในกรณบีรษิทัจดทะเบยีนถูกครอบง ำกจิกำร 
  2.ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที ่ทจ. 12/2554 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรในกำรเขำ้ถอืหลกัทรพัย์ เพือ่ครอบง ำกจิกำร  
  3.ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที ่ทจ. 40/2552 เรือ่ง แบบรำยกำรและระยะเวลำจดัท ำควำมเหน็เกีย่วกบัค ำเสนอซื้อ 

  วันท ำกำร 15 วันท ำกำร

วนัท ำกำรสุดท้ำย
ท่ียกเลิกเจตนำขำย

1 วันท ำกำร

ส้ินสุด
เวลำรบัซ้ือ

5 วนัท ำกำร3 วันท ำกำร (VTO)
1 วนัท ำกำร (MTO) 

ประกำศต่อสำธำรณชน* (VTO) 
วนัท่ีได้หุ้น  MTO)

ส่งแบบ 246-2** 
  แบบ 247-3 

ส่งแบบ 
247-4

ส่งแบบ 
25 -2

ส่งแบบ 
247-6-ข   หน้ำท่ีผู้ท ำค ำเสนอซ้ือ

แจ้งรบัทรำบ
แบบ 247-4

แจ้งรบัทรำบ
แบบ 25 -2

ส่งแบบ 
250-2

แจ้งรบัทรำบ
แบบ 247-6-ขหน้ำท่ีผู้ถูกท ำค ำเสนอซ้ือ แจ้งรบัทรำบ

แบบ 247-3

 กำรประกำศต่อสำธำรณชน ได้แก่ 1.กำรแจ้งต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลท. 2.กำรแถลงผ่ำนส่ือในวงกว้ำง 3.กำรแจ้งต่อกรรมกำรหรือผู้จดักำรของบริษ ัทท่ี
ถูกท ำค ำเสนอซ้ือ 4.กำรแจ้งผู้ถือหุ้น > 1 รำยท่ีมีเสียงรวมกนัต ัง้แต่ 10% ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงของบริษทัท่ีถูกท ำค ำเสนอซ้ือ
 *MTO ท่ีมีกำรออกหุ้นใหม่ ให้ส่งแบบ 246-2  ำยใน 1 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีได้หุ้น และไม่ต้องส่งแบบ 24 -3 

   หำกผู้ท ำค ำเสนอซ้ือยอมให้ยกเลิกเจตนำขำยได้ตลอดเวลำรบัซ้ือ สำมำรถน ำส่งได้ ำยใน 3 วนัท ำกำรก่อนวนัส้ินสุดระยะเวลำรบัซ้ือ

3 วนัท ำกำร

เร่ิมรบัซ้ือ

20 วันท ำกำร



 


