Checklist: การควบรวมบริษทั
โดยทัวไปคณะกรรมการบริ
่
ษทั จดทะเบียนทีจ่ ะควบกับบริษทั อื่น ควรจะได้รบั ทราบและอนุมตั ใิ นเบือ้ งต้นก่อนทีฝ่ ่ายบริหารของบริษทั จดทะเบียน
จะไปดาเนินการและเจรจาเพื่อให้มกี ารควบกับบริษัทอื่นได้และถือเป็ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารของบริษัทจดทะเบียน
ในการเก็บรักษาสารสนเทศไว้เป็ นความลับอย่างทีส่ ุดจนกว่าจะมีขอ้ สรุปทีช่ ดั เจนและแน่ นอนในประเด็นต่างๆ เมื่อฝ่ายบริหารของบริษทั จดทะเบียน
เจรจาได้ขอ้ สรุปทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับการเข้าควบกับบริษทั อื่นแล้ว ให้นาเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาก่อนนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ ามข้อกาหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ ต่อไป
ทัง้ นี้ หากเป็ นการควบกับบริษัทจดทะเบียน ให้บริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลา
เดียวกัน เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ของแต่ละบริษทั ได้รบั ข่าวสารเท่าเทียมกัน
ข้อมูลที่ต้องเปิ ดเผย
1. กรณี ที่สารสนเทศเกี่ยวกับการควบบริษทั รัวไหลหรื
่
อถูกเปิ ดเผยระหว่างการเจรจาในเบือ้ งต้นซึ่งยังไม่มีข้อสรุป
ชัดเจนให้บริษทั เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที ดังนี้
 ข้อเท็จจริงเกีย
่ วกับการควบบริษทั (เช่น ประเภทธุรกิจของบริษทั ทีจ่ ะเข้าควบ สถานะล่าสุดของการเจรจา)
 วัตถุประสงค์การควบบริษท
ั
 ขัน
้ ตอนและระยะเวลาทีค่ าดว่าจะได้ขอ้ สรุปในเบือ้ งต้น
 ชื่อทีป
่ รึกษาทางการเงินของผูเ้ สนอซือ้ และผูข้ าย (ถ้ามี)
2. กรณี การควบบริษทั มีความชัดเจนในระดับหนึ่ งว่าจะเกิ ดขึ้น เช่น มีการลงนามในบันทึกความตกลงเบื้องต้นร่วมกัน หรือมี
การลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์หรือข้อตกลงอื่นใดที่มีลกั ษณะเดียวกัน ให้เปิ ดเผย ดังนี้
 ชื่อของบริษท
ั ทีจ่ ะเข้าควบและสรุปข้อมูลบริษทั (เช่น ประเภท และลักษณะการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการบริษทั ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ กรณีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่เป็ นนิตบิ ุคคลให้เปิดเผย ultimate shareholder และความสัมพันธ์กบั บริษทั จดทะเบียน กรรมการ ผูบ้ ริหาร
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ผูมู้ อี านาจควบคุมในบริษทั จดทะเบียน)







ชื่อบริษทั ทีเ่ ป็ นแกนนาในการควบบริษทั (กรณีควบหลายบริษทั )
ผลกระทบต่อการดารงสถานะเป็ นบริษัทจดทะเบียน หรือการเป็ นบริษทั สมาชิกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของบริษัท
และบริษทั ใหม่ทเ่ี กิดจากการควบบริษทั
ขัน้ ตอน ระยะเวลา และวิธกี ารควบบริษทั สาระสาคัญเกีย่ วกับการควบบริษทั (เปิดเผยเท่าทีจ่ ะเปิดได้โดยไม่ทาให้บริษทั เสียประโยชน์)
ชื่อทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
สาระสาคัญของบันทึกข้อตกลงเบือ้ งต้น หรือสัญญา หรือข้อตกลงอื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน โดยระบุ
□ เงื่อนไขการควบบริษท
ั หรือการกาหนดมูลค่าแลกเปลีย่ นหุน้ (ถ้ามี)
□ เงื่อนไขการยกเลิกข้อตกลงเบือ
้ งต้น (เช่น ผลการทา due diligence ไม่เป็ นไปตามทีค่ าดไว้หรือมีเหตุการณ์รา้ ยแรงอันมี
□

ผลกระทบต่อความสาเร็จของการควบรวมบริษทั )
เงื่อนไขบังคับก่อนทีจ่ ะเข้าทารายการ (เช่น ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทีก่ ากับดูแล ต้องได้รบั อนุ มตั ิ
จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของตนหรือคู่สญ
ั ญา) เงื่อนไข หรือข้อมูลสาคัญทีจ่ าเป็ นต่อการตัดสินใจลงทุน

3. เมื่อคณะกรรมการบริษทั จดทะเบียนมีมติ ให้ควบบริษทั เข้าด้วยกัน ให้เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
 ชื่อของบริษท
ั ทีจ่ ะเข้าควบ และสรุปข้อมูลบริษทั (เช่น ประเภท และลักษณะการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการบริษทั ผูถ้ อื หุน้






รายใหญ่ กรณีผู้ถอื หุน้ รายใหญ่ เป็ นนิตบิ ุคคลให้เปิดเผย ultimate shareholder และความสัมพันธ์กบั บริษัทจดทะเบียน กรรมการ
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ผูมู้ อี านาจควบคุมในบริษทั จดทะเบียน)
ชื่อและชื่อย่อบริษทั ใหม่ (ถ้ามี)

ทุนจดทะเบียน และมูลค่าทีต่ ราไว้ของบริษทั ใหม่
วัตถุประสงค์หรือประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากการควบบริษทั
อธิบายขัน้ ตอน ระยะเวลาดาเนินการ วิธกี ารควบกิจการและเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญ (เช่น การจัดสรรหุน้ เพือ่ ควบบริษัท
อัตราส่วน ราคาต่อหุน้ เป็นต้น)



การดาเนินการเมื่อมีผถู้ อื หุน้ เจ้าหนี้ คัดค้าน (เช่น การจัดให้มกี ารซื้อหุน้ จากผูค้ ดั ค้าน การชาระหนี้ ทัง้ นี้ ให้นาส่งหนังสือแจ้งมติการ
ควบกิจการให้เจ้าหนี้ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานผลการซื้อหุน้ จากผูค้ ดั ค้านและผลการให้สทิ ธิเจ้าหนี้คดั ค้าน)

Checked ()

ข้อมูลที่ต้องเปิ ดเผย
 กาหนดวันประชุมผูถ
้ อื หุน้ Record Date เพื่อสิทธิเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้
 เงื่อนไขทีต
่ อ้ งปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง (ถ้ามี)
 ข้อมูลอื่นใดทีม
่ หี รือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ การตัดสินใจในการลงทุน หรือราคาหลักทรัพย์
4. เมื่อคณะกรรมการบริ ษัทมีมติ จดั ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมกันกับผู้ถือหุ้นของบริ ษัทที่ จะเข้าควบ (ประชุมภายใน 6

Checked ()

เดือนนับแต่วนั ทีบ่ ริ ษทั สุดท้ายมีมติ ให้ควบรวม)

กาหนด Record Date เพื่อให้สทิ ธิเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ และวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ร่วม (แนะนาให้ใช้ Record Date)
 กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
้ เพื่อสิทธิรบั จัดสรรหุน้ ของบริษทั ใหม่และขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ หยุดพัก
การซือ้ ขาย (SP) จนกว่าจะดาเนินการควบรวมแล้วเสร็จ
 วาระเพื่อพิจารณาอนุ มต
ั ิ เช่น
□
ชื่อของบริษทั ใหม่และชื่อย่อหลักทรัพย์
□
ทุนจดทะเบียนบริษทั ใหม่
□
การจัดสรรหุน้ ของบริษทั ใหม่ให้ผถู้ อื หุน้
□
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษทั ใหม่
□
แต่งตัง้ คณะกรรมการบริษทั ใหม่ และอานาจกรรมการบริษทั
□
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
□
วาระอื่น (ถ้ามี)
5. แจ้งมติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นร่วม
6. แจ้งผลการจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ใหม่ (บริษทั ใหม่ยนื ่ คาขอจดทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ร่วม)
7. ส่งเอกสารให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังจดทะเบียนการควบบริษทั (ผ่านระบบ SET Portal ช่องทาง ”รายงาน”)
 สาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนบริษท
ั หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
 บัญชีรายชื่อผูถ
้ อื หุน้ ของบริษทั ใหม่
 แบบแจ้งรายชื่อผูใ้ ช้งานและประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ (แบบ Contact person)
 รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ
 เอกสารอื่นตามทีต
่ ลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด


Template ที่ต้องเลือกเมื่อเผยแพร่ข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
การตัง้ ชื่อหัวข้อข่าว
การควบกิจการระหว่าง ...(ระบุ)... และกาหนดประชุมผูถ้ อื หุน้
มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้

การจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ร่วมกัน

Template
เลือก กาหนดการประชุมผูถ้ อื หุน้
เลือก มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
กรณีเห็นด้วย เลือก
> อนุมตั ติ ามทีค่ ณะกรรมการเสนอ
กรณีไม่เห็นด้วย เลือก
> เปลีย่ นแปลงจากทีค่ ณะกรรมการเสนอและให้ระบุวาระทีไ่ ม่เป็ นไปตามที่
คณะกรรมการเสนอ
เลือก กาหนดการประชุมผูถ้ อื หุน้

อ้างอิง: 1. ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง การรับหลักทรัพย์ของบริษทั ทีเ่ กิดจากการควบบริษทั เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542
2. ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง เหตุการณ์ทบ่ี ริษทั จดทะเบียนต้องรายงานตามมาตรา 57(6) พ.ศ. 2560
3. ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547
4. แนวทางเปิดเผยสารสนเทศของบริษทั จดทะเบียนเมือ่ มีการควบกิจการ
5. แนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการควบกิจการของสถาบันการเงิน

