
Checklist: การควบรวมบริษทั 

โดยทัว่ไปคณะกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนทีจ่ะควบกบับรษิทัอื่น ควรจะไดร้บัทราบและอนุมตัใินเบือ้งต้นก่อนทีฝ่่ายบรหิารของบรษิทัจดทะเบยีน 
จะไปด าเนินการและเจรจาเพื่อให้มกีารควบกบับรษิัทอื่นได้และถือเป็นความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัทและฝ่ายบรหิารของบรษิัทจดทะเบยีน      
ในการเกบ็รกัษาสารสนเทศไว้เป็นความลบัอย่างทีสุ่ดจนกว่าจะมขีอ้สรุปทีช่ดัเจนและแน่นอนในประเดน็ต่างๆ เมื่อฝ่ายบรหิารของบรษิทัจดทะเบยีน
เจรจาไดข้อ้สรุปทีช่ดัเจนเกีย่วกบัการเขา้ควบกบับรษิทัอื่นแลว้ ใหน้ าเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาก่อนน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ ต่อไป 

ทัง้นี้ หากเป็นการควบกบับรษิัทจดทะเบยีน ให้บรษิัทจดทะเบยีนที่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ในช่วงเวลา
เดยีวกนั เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ของแต่ละบรษิทัไดร้บัขา่วสารเท่าเทยีมกนั 

ข้อมูลท่ีต้องเปิดเผย Checked () 
1. กรณีท่ีสารสนเทศเก่ียวกบัการควบบริษทัรัว่ไหลหรอืถกูเปิดเผยระหว่างการเจรจาในเบือ้งต้นซ่ึงยงัไม่มีข้อสรปุ
ชดัเจนให้บริษทัเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัที ดงัน้ี 

 

 ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัการควบบรษิทั (เช่น ประเภทธุรกจิของบรษิทัทีจ่ะเขา้ควบ สถานะล่าสุดของการเจรจา)  

 วตัถุประสงคก์ารควบบรษิทั  

 ขัน้ตอนและระยะเวลาทีค่าดว่าจะไดข้อ้สรุปในเบือ้งตน้  

 ชื่อทีป่รกึษาทางการเงนิของผูเ้สนอซือ้และผูข้าย (ถา้ม)ี  
2. กรณีการควบบริษทัมีความชดัเจนในระดบัหน่ึงว่าจะเกิดขึ้น  เช่น  มีการลงนามในบนัทึกความตกลงเบื้องต้นร่วมกนั หรือมี
การลงนามในสญัญาจะซ้ือจะขายหลกัทรพัยห์รอืข้อตกลงอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเดียวกนั ให้เปิดเผย ดงัน้ี 

 

 ชื่อของบรษิทัทีจ่ะเขา้ควบและสรุปขอ้มูลบรษิทั (เช่น ประเภท และลกัษณะการประกอบธุรกจิ คณะกรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ กรณีผูถ้อืหุน้รายใหญ่เป็นนิตบิุคคลใหเ้ปิดเผย ultimate shareholder และความสมัพนัธ์กบับรษิทัจดทะเบยีน กรรมการ ผูบ้รหิาร    
ผูถ้อืหุน้ใหญ่ ผููม้อี านาจควบคุมในบรษิทัจดทะเบยีน)  

 

 ชื่อบรษิทัทีเ่ป็นแกนน าในการควบบรษิทั (กรณคีวบหลายบรษิทั)  
 ผลกระทบต่อการด ารงสถานะเป็นบรษิัทจดทะเบยีน หรอืการเป็นบรษิทัสมาชกิในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ของบรษิัท

และบรษิทัใหม่ทีเ่กดิจากการควบบรษิทั 
 

 ขัน้ตอน ระยะเวลา และวธิกีารควบบรษิทั สาระส าคญัเกีย่วกบัการควบบรษิทั (เปิดเผยเท่าทีจ่ะเปิดไดโ้ดยไมท่ าใหบ้รษิทัเสยีประโยชน์)  

 ชื่อทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ  

 สาระส าคญัของบนัทกึขอ้ตกลงเบือ้งตน้ หรอืสญัญา หรอืขอ้ตกลงอื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั โดยระบุ  

□ เงื่อนไขการควบบรษิทัหรอืการก าหนดมลูค่าแลกเปลีย่นหุน้ (ถา้ม)ี  
□ เงื่อนไขการยกเลกิขอ้ตกลงเบือ้งต้น (เช่น ผลการท า due diligence ไม่เป็นไปตามทีค่าดไวห้รอืมเีหตุการณ์รา้ยแรงอนัมี

ผลกระทบต่อความส าเรจ็ของการควบรวมบรษิทั) 
 

□ เงื่อนไขบงัคบัก่อนทีจ่ะเขา้ท ารายการ (เช่น ตอ้งขออนุญาตจากหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีก่ ากบัดแูล ตอ้งไดร้บัอนุมตัิ
จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของตนหรอืคู่สญัญา) เงื่อนไข หรอืขอ้มลูส าคญัทีจ่ าเป็นต่อการตดัสนิใจลงทุน 

 

3. เมื่อคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนมีมติให้ควบบริษทัเข้าด้วยกนั ให้เปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดงัน้ี  
 ชื่อของบรษิทัทีจ่ะเขา้ควบ และสรุปขอ้มลูบรษิทั (เช่น ประเภท และลกัษณะการประกอบธุรกจิ คณะกรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ กรณีผู้ถอืหุน้รายใหญ่เป็นนิตบิุคคลให้เปิดเผย ultimate shareholder และความสมัพนัธ์กบับรษิัทจดทะเบยีน กรรมการ 
ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ใหญ่ ผููม้อี านาจควบคุมในบรษิทัจดทะเบยีน)   

 

 ชื่อและชื่อย่อบรษิทัใหม่ (ถา้ม)ี  
 ทุนจดทะเบยีน และมลูค่าทีต่ราไวข้องบรษิทัใหม่  
 วตัถุประสงคห์รอืประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการควบบรษิทั  
 อธบิายขัน้ตอน ระยะเวลาด าเนินการ วธิกีารควบกจิการและเปิดเผยขอ้มูลส าคญั (เช่น  การจดัสรรหุน้เพือ่ควบบรษิัท 

อตัราส่วน ราคาต่อหุน้ เป็นตน้)  
 

 การด าเนินการเมื่อมผีูถ้อืหุน้ เจา้หนี้ คดัคา้น (เช่น การจดัใหม้กีารซื้อหุน้จากผูค้ดัคา้น การช าระหนี้ ทัง้นี้  ใหน้ าส่งหนังสอืแจง้มตกิาร
ควบกจิการใหเ้จา้หนี้ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานผลการซื้อหุน้จากผูค้ดัคา้นและผลการใหส้ทิธเิจา้หนี้คดัคา้น)  

 



ข้อมูลท่ีต้องเปิดเผย Checked () 
 ก าหนดวนัประชุมผูถ้อืหุน้ Record Date เพื่อสทิธเิขา้ประชุมผูถ้อืหุน้  
 เงื่อนไขทีต่อ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี  
 ขอ้มลูอื่นใดทีม่หีรอืจะมผีลกระทบต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหุน้ การตดัสนิใจในการลงทุน หรอืราคาหลกัทรพัย ์  

4. เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติจดัประชุมผู้ถือหุ้นร่วมกนักบัผู้ถือหุ้นของบริษัทท่ีจะเข้าควบ (ประชุมภายใน 6 
เดือนนับแต่วนัทีบ่ริษทัสดุท้ายมีมติให้ควบรวม) 

 

 ก าหนด Record Date เพื่อใหส้ทิธเิขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ และวนัประชุมผูถ้อืหุน้ร่วม (แนะน าใหใ้ช ้Record Date)  
 ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพื่อสทิธริบัจดัสรรหุน้ของบรษิทัใหม่และขอใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ หยุดพกั

การซือ้ขาย (SP) จนกว่าจะด าเนินการควบรวมแลว้เสรจ็ 
 

 วาระเพื่อพจิารณาอนุมตั ิเช่น  
□ ชื่อของบรษิทัใหม่และชื่อย่อหลกัทรพัย ์  
□ ทุนจดทะเบยีนบรษิทัใหม่   
□ การจดัสรรหุน้ของบรษิทัใหม่ใหผู้ถ้อืหุน้  
□ หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้บงัคบัของบรษิทัใหม่  
□ แต่งตัง้คณะกรรมการบรษิทัใหม่ และอ านาจกรรมการบรษิทั  
□ แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี  
□ วาระอื่น (ถา้ม)ี  

5. แจ้งมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรว่ม  
6. แจ้งผลการจดทะเบียนจดัตัง้บริษทัใหม่ (บรษิทัใหมย่ืน่ค าขอจดทะเบยีนภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ร่วม)  
7. ส่งเอกสารให้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หลงัจดทะเบียนการควบบริษทั (ผ่านระบบ SET Portal ช่องทาง ”รายงาน”)    

 ส าเนาใบส าคญัแสดงการจดทะเบยีนบรษิทั หนงัสอืรบัรอง หนงัสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบั  
 บญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหม่  
 แบบแจง้รายชื่อผูใ้ชง้านและประสานงานกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ (แบบ Contact person)  
 รายงานการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการ  
 เอกสารอื่นตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด  

Template ท่ีต้องเลือกเมื่อเผยแพรข่่าวต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

การตัง้ช่ือหวัขอ้ขา่ว Template 

การควบกจิการระหว่าง ...(ระบุ)... และก าหนดประชุมผูถ้อืหุน้ เลอืก   ก าหนดการประชุมผูถ้อืหุน้ 
มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เลอืก  มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

        กรณีเหน็ดว้ย เลอืก 
         > อนุมตัติามทีค่ณะกรรมการเสนอ 
        กรณีไม่เหน็ดว้ย เลอืก 
           > เปลีย่นแปลงจากทีค่ณะกรรมการเสนอและใหร้ะบวุาระทีไ่ม่เป็นไปตามที่
คณะกรรมการเสนอ 

การจดัประชุมผูถ้อืหุน้ร่วมกนั เลอืก     ก าหนดการประชุมผูถ้อืหุน้ 
 
อา้งองิ:     1. ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรือ่ง การรบัหลกัทรพัยข์องบรษิทัทีเ่กดิจากการควบบรษิทัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2542 

2. ประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรือ่ง เหตุการณ์ทีบ่รษิทัจดทะเบยีนตอ้งรายงานตามมาตรา 57(6) พ.ศ. 2560   
3. ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลู และการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 
4. แนวทางเปิดเผยสารสนเทศของบรษิทัจดทะเบยีนเมือ่มกีารควบกจิการ 
5. แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการควบกจิการของสถาบนัการเงนิ 

 


