Checklist: การทา/ถูกทาคาเสนอซื้อเพื่อครอบงากิ จการ (tender offer)
กรณีท่ี 1 บริษัทจดทะเบียนเป็ นผู้ทำคำเสนอซื้อ (tender offer) ให้เปิ ดเผยข้อมูลตำมข้อ 1 – 3 รวมถึงเปิ ดเผยตำม checklist รำยกำร
ได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึง่ สินทรัพย์
กรณีท่ี 2 บริษทั จดทะเบียนถูกทำคำเสนอซือ้ (tender offer) ให้เปิ ดเผยข้อมูลตำมข้อ 1 – 4
เมื่อผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่อยู่ระหว่ำงเจรจำกับผูเ้ สนอซือ้ ให้บริษทั จดทะเบียนดูแลให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องกับกำรเจรจำเก็บรักษำข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับกำรเจรจำ
ไว้เป็ นควำมลับ และดูแลให้ผทู้ ท่ี ำหน้ำทีเ่ ป็ นตัวแทน ตัวกลำง หรือทีป่ รึกษำทำงกำรเงินปฏิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ยควำมรับผิดชอบตลอดจนกำรเก็บรักษำ
ควำมลับของข้อมูลดังกล่ำวไว้ดว้ ยควำมระมัดระวังยิง่
ทัง้ นี้ หำกผูท้ ำคำเสนอซือ้ หรือผูถ้ ูกทำคำเสนอซือ้ เป็ นบริษทั จดทะเบียนเช่นกัน ขอให้บริษทั ประสำนงำนเพื่อให้บริษั ทจดทะเบียนดังกล่ำว
เผยแพร่สำรสนเทศผ่ำนตลำดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลำเดียวกันด้วย
ข้อมูลที่ต้องเปิ ดเผย
1. เมื่อข้อมูลเกี่ยวกับการทาคาเสนอซื้อถูกเปิ ดเผยในระหว่างที่มีการเจรจาในเบือ้ งต้น ให้เปิ ดเผยข้อมูลดังนี้
(เมือสั
่ นนิษฐานว่าข้อมูลการเจรจาซื้อขายในระหว่างทีย่ งั ไม่มกี ารประกาศต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการอาจถูกเปิดเผยหรือรัวไหล
่
ให้บริษทั เปิดเผย
ข้อมูลนัน้ ต่อตลาดหลักทรัพย์ทนั ที)

สรุปสำระสำคัญของรำยกำร
 ปจั จุบน
ั อยู่ในขัน้ ตอนกำรดำเนินกำรใด
 ระยะเวลำทีค
่ ำดว่ำจะได้ขอ้ สรุปเบือ้ งต้น
 ชื่อทีป
่ รึกษำทำงกำรเงินของผูท้ ำคำเสนอซือ้ และผูถ้ ูกทำคำเสนอซือ้ (ถ้ามี)
2. การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทาคาเสนอซื้อหลังจากทาข้อตกลงหรือสัญญาร่วมกันแล้ว
 ชื่อและจำนวนหลักทรัพย์ทจ
่ี ะขำยของผูข้ ำยแต่ละรำย
 ข้อมูลผูท
้ ำคำเสนอซือ้ ได้แก่
 ชื่อ ทีอ
่ ยู่ อำชีพ ประสบกำรณ์ทำงำน
กรณีนิตบิ ุคคลให้เปิ ดเผยวันทีจ่ ดั ตัง้ ทุนชำระแล้ว ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ คณะกรรมกำรบริษทั และรำยชื่อผูถ้ อื หุน้
ทีแ่ ท้จริง (ultimate shareholder) พร้อมสัดส่วนกำรถือหุน้
 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผูท
้ ำคำเสนอซือ้ กับบริษทั จดทะเบียน กรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ผูม้ อี ำนำจควบคุมใน
บริษทั จดทะเบียน
 จำนวนหลักทรัพย์ทผ
่ี ทู้ ำคำเสนอซือ้ ต้องกำร
 โครงสร้ำงและสัดส่วนกำรถือหุน
้ ก่อนและหลังกำรทำคำเสนอซือ้
 รำคำซือ
้ พร้อมเงื่อนไข
 ขัน
้ ตอนและระยะเวลำในกำรเจรจำซือ้ ขำยหลักทรัพย์ และสถำนะปจั จุบนั ของกำรดำเนินกำร
 ชื่อทีป
่ รึกษำทำงกำรเงินของผูท้ ำคำเสนอซือ้ และผูถ้ ูกทำคำเสนอซือ้
 สำระสำคัญของบันทึกควำมตกลงเบือ
้ งต้น หรือสัญญำจะซือ้ จะขำยหรือสัญญำอื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน โดยระบุถงึ
 เงื่อนไขกำรบรรลุ ข อ
้ ตกลง กำรกำหนดรำคำ และเปลี่ยนแปลงรำคำในกำรทำคำเสนอซื้อ กำรกำหนดมูลค่ำ
แลกเปลีย่ นหุน้ (ถ้ามี)
 เงื่อนไขกำรยกเลิกข้อตกลงเบือ
้ งต้น (เช่น ผลการทา due diligence ไม่เป็ นไปตามทีค่ าดไว้หรือมีเหตุการณ์ร้ายแรงอันมี


ผลกระทบต่อความสาเร็จของการควบรวมบริษทั )


เงื่อนไขทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดของหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง หรือเงื่อนไขสำคัญอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลอื่นใดทีม่ หี รือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ กำรตัดสินใจในกำรลงทุน หรือรำคำหลักทรัพย์
3. แบบรายงานเกี่ยวกับการทาคาเสนอซื้อที่ต้องจัดทาตามเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และเผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์
 แบบประกำศเจตนำในกำรเข้ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร (แบบ 247-3)


Checked ()

ข้อมูลที่ต้องเปิ ดเผย
 คำเสนอซือ
้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4)
 แบบประกำศปฏิเสธกำรทำคำเสนอซือ
้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-5)
 แบบแก้ไข / เพิม
่ เติมข้อมูลในคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (กรณีการแก้ไขระยะเวลารับซื้อ/ข้อเสนอในการทาคาเสนอซื้อ)(แบบ 247-6-ก)
 แบบรำยงำนผลกำรเสนอซือ
้ หลักทรัพย์เบือ้ งต้น (แบบ 247-6-ข)
 แบบรำยงำนผลกำรซือ
้ หลักทรัพย์ (แบบ 256-2)
 หนังสือแจ้งยกเลิกคำเสนอซือ
้ หลักทรัพย์ (ถ้ามี)
4. เฉพาะผูถ้ กู ทาคาเสนอซื้อ : รายงานความเห็นของบริ ษทั เกี่ยวกับคาเสนอซื้อ พร้อมรายงานความเห็น IFA (แบบ

Checked ()

250-2) (ในการจัดทาความเห็นตามแบบ 250-2 หรือแบบ 250-2-ก ผู้ขายต้องจัดให้มคี วามเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระทีไ่ ด้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.)



เปิ ดเผยแบบ 250-2
กรณีมกี ำรแก้ไขระยะเวลำรับซือ้ /ข้อเสนอในกำรทำคำเสนอซือ้ ให้เปิ ดเผยแบบ 250-2-ก
(ให้ผถู้ ูกทาคาเสนอซื้อเผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 5 วันทาการ นับแต่วนั ทีผ่ ทู้ าคาเสนอซื้อเผยแพร่แบบ 247-6-ก)

Timeline กำรนำส่งแบบรำยงำนกำรทำคำเสนอซือ้ voluntary tender offer (VTO) และ mandatory tender offer (MTO) ต่อตลำดหลักทรัพย์
หน้ำที่ผู้ท ำคำเสนอซื้ อ

ส่งแบบ 246-2**
แบบ 247-3

ส่งแบบ
247-4
เริ่มรับซื้อ

ประกำศต่อสำธำรณชน* (VTO)
วันที่ได้หุ้น MTO)

3 วันทำกำร

3 วันทำกำร (VTO)
1 วันทำกำร (MTO)

หน้ำทีผ่ ู้ถูกทำคำเสนอซื้อ

แจ้งรับทรำบ
แบบ 247-3

ส่งแบบ
25 -2

ส่งแบบ
247-6-ข
วันทำกำรสุดท้ำย
ที่ย กเลิกเจตนำขำย
20 วันทำกำร

1 วันทำกำร

15 วันทำกำร

วันทำกำร

แจ้งรับทรำบ
แบบ 247-4

สิ้นสุด
เวลำรับซื้อ

ส่งแบบ
250-2

5 วันทำกำร

แจ้งรับทรำบ
แบบ 247-6-ข

แจ้งรับทรำบ
แบบ 25 -2

กำรประกำศต่อสำธำรณชน ได้แก่ 1.กำรแจ้งต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ตลท. 2.กำรแถลงผ่ำนสื่อในวงกว้ำง 3.กำรแจ้งต่อกรรมกำรหรือผู้จดั กำรของบริ ษ ัท ที่
ถูกทำคำเสนอซื้อ 4.กำรแจ้งผู้ถือหุ้น > 1 รำยที่มีเสียงรวมกันตังแต่
้ 10% ของจำนวนสิทธิออกเสียงของบริษทั ที่ถูกทำคำเสนอซื้อ
*MTO ที่มีกำรออกหุ้นใหม่ ให้ส่งแบบ 246-2 ำยใน 1 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ได้หุ้น และไม่ต้องส่งแบบ 24 -3
หำกผู้ทำคำเสนอซื้อยอมให้ยกเลิกเจตนำขำยได้ตลอดเวลำรับซื้อ สำมำรถนำส่งได้ ำยใน 3 วันทำกำรก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลำรับซื้อ

Template ที่ต้องเลือกเมื่อเผยแพร่ข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
การตัง้ ชื่อหัวข้อข่าว
กรณีผทู้ ำคำเสนอซือ้
แจ้งกำรทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์......

Template
เลือก - กำรทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์
- รำยกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์
(กรณีขนาดรายการเข้าข่ายต้องเปิดเผย)
- กำหนดกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี)

กรณีผถู้ ูกทำคำเสนอซือ้
แจ้งรับทรำบกำรทำคำเสนอซือ้ โดย ..............

เลือก - กำรทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์

อ้ำงอิง: 1.ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง แนวทำงกำรเปิดเผยสำรสนเทศของบริษทั จดทะเบียนในกรณีบริษทั จดทะเบียนถูกครอบงำกิจกำร
2.ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ำรในกำรเข้ำถือหลักทรัพย์ เพือ่ ครอบงำกิจกำร
3.ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 40/2552 เรือ่ ง แบบรำยกำรและระยะเวลำจัดทำควำมเห็นเกีย่ วกับคำเสนอซื้อ

