Checklist: รายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์
เมื่อบริษทั จดทะเบียนหรือบริษทั ย่อยทำรำยกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึง่ สินทรัพย์ โดยมีขนำดรำยกำรตัง้ แต่ 15% หรือกรณีขนำด
รำยกำรได้มำซึง่ สินทรัพย์น้อยกว่ำ 15% แต่มกี ำรออกหลักทรัพย์เพื่อเป็ นกำรตอบแทน บริษทั จดทะเบียนมีหน้ำทีเ่ ปิ ดเผยสำรสนเทศขัน้ ต่ำ ดังนี้
ข้อมูลที่ต้องเปิ ดเผย
Checked ()
1. วันที่คณะกรรมการมีมติ อนุมตั ิ ให้บริษทั ทารายการ วันที่บริษทั ตกลงเข้าทาสัญญา และที่คาดว่าธุรกรรมจะเสร็จสิ้ นสมบูรณ์
2. คู่กรณี ที่เกี่ยวข้อง
 ชื่อผูข
้ ำย หรือ ผูซ้ อ้ื
 อธิบำยควำมสัมพันธ์ว่ำเป็ นบุคคลทีเ่ กีย
่ วโยงกันหรือไม่ (กรณีทำรำยกำรกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน โปรดดู checklist รำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันประกอบ)
 กรณีเป็ นนิตบ
ิ ุคคล โปรดระบุ ultimate shareholder
3. อธิ บายลักษณะการทารายการ
 อธิบำยลักษณะสินทรัพย์ ทีต
่ งั ้ สภำพกำรใช้งำนอำยุกำรใช้งำน ภำระผูกพันของสินทรัพย์ รำคำประเมิน วันทีป่ ระเมิน ผูป้ ระเมิน
(ผูป้ ระเมินรำคำอิสระทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต.) ระยะเวลำเริม่ ต้นและสิน้ สุดของกำรเช่ำ เป็ นต้น
กรณีเป็ นหลักทรัพย์ : ชื่อบริษทั ลักษณะธุรกิจ ทุนชำระแล้ว คณะกรรมกำร รำยชื่อผูถ้ อื หุน้ ก่อนและหลังทำรำยกำร (หำกเป็ น
นิตบิ ุคคล เปิดเผย ultimate shareholder) สรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของงบกำรเงินรวมของบริษท
ั 3 ปี และงวดปจั จุบนั
สะสม หำกไม่มใี ห้ใช้งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (เช่น รำยได้ขำยหรือบริกำร ต้นทุน ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำร กำไร(ขำดทุน) สินทรัพย์
รวม หนี้สนิ รวม กำไร(ขำดทุนสะสม) ส่วนของผูถ้ อื หุน้ และรำยกำรสำคัญอืน่ ๆ)


รำคำ เกณฑ์ ก ำรก ำหนดรำคำ เช่ น วิธี ก ระแสเงิ น สดคิ ด ลด และอธิ บ ำยสมมติ ฐำนส ำคัญ ที่ ใ ช้ ใ นกำรประเมิ น
(ทัง้ นี้ กรณีรำคำทีเ่ กิดจำกกำรตกลงกันของคู่สญ
ั ญำ ให้เปิดเผยทีม่ ำของรำคำ มูลค่ำตำมบัญชี และรำคำตลำด (ถ้ำมี))



วิธกี ำรชำระรำคำ
□ กรณีชำระรำคำเป็ นเงินสด
วันทีร่ บั หรือชำระเงินจนครบ เงินมัดจำ(ถ้ำมี) และเปรียบเทียบมูลค่ำเงินมัดจำกับค่ำเฉลีย่ ของอุตสำหกรรม เงื่อนไขกำร
ยกเลิกสัญญำ และกำรได้รบั ชำระคืนมัดจำ
□ กรณีชำระโดยกำรออกหลักทรัพย์
 ประเภทหลักทรัพย์ จำนวน รำคำ และวิธก
ี ำรกำหนดรำคำ (เช่น กำหนดโดยใช้รำคำตลำดเฉลีย่ ย้อนหลัง 7 วันก่อนวันทีม่ มี ติ
คณะกรรมกำร)

กำหนดวันจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุมตั เิ พิม่ ทุน (โปรดดู checklist กำรเพิม่ ทุน)
อธิบำยแผนกำรใช้เงินทีไ่ ด้รบั จำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์
แหล่ ง เงิน ทุ น ที่ใ ช้ กรณี ต้อ งกู้ยืม เงิน อธิบ ำยจ ำนวนเงิน กู้ ดอกเบี้ย และเงื่อ นไขที่อ ำจกระทบต่ อ สิท ธิผู้ถือ หุ้น





ั
(เช่น ข้อจำกัดกำรจ่ำยปนผล)

อธิบำยว่ำ กำรทำรำยกำรจะให้ป ระโยชน์ ก บั บริษัท อย่ำ งไร หำกเป็ น กำรได้ม ำซึ่ง สิน ทรัพ ย์ ทไ่ี ม่เกีย่ วข้องกับธุรกิจ
หลัก รวมทัง้ อธิบำยแนวทำงกำรทำธุรกิจของบริษทั ทีจ่ ะดำเนินต่อไป
4. ขนาดของการทารายการ
 สรุปขนำดรำยกำรตำมเกณฑ์คำนวณ โดยให้คำนวณทัง้ 4 วิธ ี ดังนี้


(ตัวเลขทีใ่ ช้ในกำรคำนวณต้องเป็นตัวเลขจำกงบกำรเงินรวมฉบับล่ำสุด(หำกไม่มใี ห้ใช้งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) ทีผ่ ่ำนกำรตรวจสอบหรือ
สอบทำนจำกผูส้ อบบัญชี)
1) เกณฑ์มลู ค่ำสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ (NTA : Net Tangible Assets = สินทรัพย์รวม – สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน (เช่น ค่ำควำมนิยม ค่ำใช้จ่ำย
รอตัดบัญชี ยกเว้น สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีก่ ่อให้เกิดรำยได้หลัก เช่น สัมปทำน ประทำนบัตร) – หนี้สนิ – ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม)

ข้อมูลที่ต้องเปิ ดเผย
Checked ()
2) เกณฑ์กำไรสุทธิจำกกำรดำเนินงำน (กำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง)
3) เกณฑ์มลู ค่ำรวมสิง่ ตอบแทน (มูลค่ำเงินทีจ่ ่ำยซื้อหรือได้รบั )
 กรณี รำคำตลำด หรือมูลค่ำทำงบัญชี หรือรำคำประเมิน สูงกว่ำเงินที่ได้รบ
ั จำกกำรขำยทรัพย์สนิ ให้ใช้มูลค่ำที่
สูงทีส่ ดุ ในกำรคำนวน
 กรณีจำหน่ ำยไปซึง่ เงินลงทุนจนส่งผลให้สน
้ิ สภำพกำรเป็ นบริษทั ย่อย กำรคำนวณเกณฑ์มูลค่ำสิง่ ตอบแทนให้รวม
ภำระผูกพัน เช่น เงินให้กยู้ มื แก่บริษทั ย่อย ภำระค้ำประกัน
4) เกณฑ์มลู ค่ำหุน้ ทีอ่ อกชำระ (คำนวณโดยใช้จำนวนหุน้ เพิม่ ทุนทีอ่ อกเพือ่ ชำระหำรด้วยจำนวนหุน้ ชำระแล้ว)
 กรณีมรี ำยกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึง่ สินทรัพย์ยอ
้ นหลังในช่วง 6 เดือนทีผ่ ่ำนมำ ให้นับรวมขนำดรำยกำรย้อนหลังในช่วง 6
เดือนนัน้ ด้วย
1. กำรนับรวมขนำดรำยกำร ให้แยกนับระหว่ำงรำยกำรได้มำและรำยกำรจำหน่ำยไป
2. ไม่นบั รวมรำยกำรทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้ดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนในข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์ฯ เรือ่ ง กำรเปิดเผยข้อ มูล และ
กำรปฏิบตั กิ ำรของบริษทั จดทะเบียนในกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์แล้ว
3. กรณีมรี ำยกำรได้มำ / จำหน่ำยไปหลำยรำยกำร ในระยะเวลำ 6 เดือนก่อนหน้ำ ควรเปิดเผยรำยกำร โดยอำจจัดทำเป็นตำรำง
ขนำดรำยกำรตำมเกณฑ์ (%)
วัน เดือน ปี
รำยกำร
NTA
กำไรสุทธิ
มูลค่ำสิง่ ตอบแทน
มูลค่ำหุน้
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
รวมขนำดรำยกำรตำมเกณฑ์
.....
.....
.....
.....

อธิบำยว่ำประเภทของขนำดรำยกำรที่คำนวณได้ (ขนำดรำยกำรตำมเกณฑ์คำนวณทีไ่ ด้ค่ำผลรวมสูงสุด ) ส่งผลให้บริษัทมี
หน้ำที่ต้องทำอย่ำงไร เช่น ขออนุ มตั ิจำกคณะกรรมกำร เปิ ดเผยสำรสนเทศต่อ ตลำดหลักทรัพย์ฯ ส่งหนังสือเวียนต่ อ
ผู้ถือหุ้น จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุ มตั ิรำยกำรและแต่งตัง้ IFA กำรยื่นเข้ำจดทะเบียนต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ (backdoor
listing) หรือกำรดำเนินกำรของบริษทั เมื่อเข้ำข่ำย cash company
5. อธิ บายว่าเป็ นรายการที่ต้องขออนุมตั ิ จากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ระบุชื่อหน่ วยงานและเงื่อนไข
6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ
 อธิบำยควำมสมเหตุ สมผลในกำรทำรำยกำร รำคำ เงื่อนไข ควำมเหมำะสมของสมมติฐำนที่ใช้ใ นกำรประเมินรำคำ
ควำมจำเป็ นหรือประโยชน์ทบ่ี ริษทั จดทะเบียนจะได้รบั
 เปิ ดเผยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรทีม
่ คี วำมเห็นต่ำงจำกคณะกรรมกำรบริษทั และกรณี IFA
มีควำมเห็นต่ำงจำกคณะกรรมกำรบริษทั ให้เปิ ดเผยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบอีกครัง้ ภำยหลังจำกทีไ่ ด้มี
กำรพิจำรณำควำมเห็นของ IFA แล้ว (เปิ ดเผยควำมเห็นของ IFA ภำยหลังจำกทีไ่ ด้นำส่งให้สำนักงำน ก.ล.ต.พิจำรณำและได้


ปรับปรุงแล้ว)

7. กรณี เป็ นรายการที่เข้าข่ายการจดทะเบียนทางอ้อม (backdoor listing)
 ให้อธิบำยลักษณะทีเ่ ข้ำข่ำยกำรเข้ำจดทะเบียนทำงอ้อม
 กรณีทไ่ี ม่เข้ำข่ำยทีต
่ อ้ งยื่นคำขอให้พจิ ำรณำรับหลักทรัพย์ใหม่ ให้อธิบำยเหตุผลกำรเข้ำข้อยกเว้นทุกข้อ
 เปรียบเทียบคุณสมบัตใิ นกำรเข้ำจดทะเบียนเพื่อแสดงว่ำผ่ำนคุณสมบัตอ
ิ ย่ำงไร
 กรณี ท่ี บ ริ ษั ท จะขออนุ ม ัติ ก ำรท ำรำยกำรจำกที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ก่ อ นทรำบผลกำรพิ จ ำรณำรับ หลัก ทรัพ ย์ ข อง
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้เปิ ดเผยควำมเสีย่ งดังกล่ำวด้วย
8. กรณี จาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ทงั ้ หมดทาให้บริษทั จดทะเบียนเหลือแต่สินทรัพย์ประเภทเงิ นสด หรือสิ นทรัพย์ระยะสัน้
(cash company) ให้อธิ บายขัน้ ตอนการดาเนิ นการเกี่ยวกับการแก้ไขสถานะการเป็ น cash company (เช่นกำรจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ กำรจัดส่ง
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินภำยใน 30 วัน ระยะเวลำและกำรดำเนินกำรแก้ไขกำรขำดคุณสมบัตกิ ำรดำรงสถำนะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน)

Template ที่ต้องเลือกเมื่อเผยแพร่ข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
การตัง้ ชื่อหัวข้อข่าว
กำรลงทุน / จำหน่ำย…………….
กรณี ต้องจัดประชุมผูถ้ อื หุน้
กำหนดประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุมตั ริ ำยกำร…….

Template
เลือก รำยกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์
เลือก
- รำยกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์
- กำหนดกำรประชุมผูถ้ อื หุน้
- กำรเพิม่ ทุนจดทะเบียน (กรณีตอ้ งมีกำรเพิม่ ทุน)
เลือก ควำมเห็น IFA

ควำมเห็นทีป่ รึกษำทำงกำรเงินอิสระรำยกำร…..
ควำมเห็นทีป่ รึกษำทำงกำรเงินอิสระไม่เห็นด้วยกับกำรทำรำยกำร...
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบกรณี IFA ไม่เห็นด้วยกับกำร เลือก อื่นๆ
ทำรำยกำร.....
มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ .......
เลือก มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
กรณีเห็นด้วย เลือก
> อนุมตั ติ ำมทีค่ ณะกรรมกำรเสนอ
กรณีไม่เห็นด้วย เลือก
> เปลีย่ นแปลงจำกทีค่ ณะกรรมกำรเสนอ และให้ระบุวำระทีไ่ ม่เป็ นไป
ตำมทีค่ ณะกรรมกำรเสนอ
อ้ำงอิง: (1) ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง กำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตั กิ ำรของบริษทั จดทะเบียนในกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์
(2) ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรทีม่ นี ยั สำคัญทีเ่ ข้ำข่ำยเป็นกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ

