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บทนํา
ป จ จุ บั น สภาพแวดล อ มทางธุ ร กิ จ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว และต อ เนื่ อ ง ทํ า ให บ ริ ษั ท
จดทะเบียนตองมีการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงนั้น หนึ่งในการปรับตัวของบริษัทที่มักจะเห็นอยู
เสมอๆ คือการปรับโครงสรางบริษัท ซึ่งสามารถทําไดหลายวิธีทั้งการควบรวมกิจการ หรือการไดมาซึ่ง
สินทรัพยหรือกิจการ (Asset / Business Acquisition) โดยวัตถุประสงคในการปรับโครงสรางทางธุรกิจก็จะ
แตกตางกันไป เชน เพื่อลดตนทุนในการดําเนินงาน เพื่อขยายฐานลูกคา เพื่อแลกเปลี่ยนความชํานาญ
(know-how) หรือเพื่อขจัดความขัดแยงทางผลประโยชน เปนตน ซึ่งการปรับโครงสรางดังกลาวอาจ
เกี่ยวของกับกฎเกณฑของหลายหนวยงาน ทั้งกระทรวงพาณิชย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพยฯ)
ดังนั้น เพื่อเปนแนวทางเบื้องตนสําหรับบริษัทจดทะเบียนในการดําเนินการปรับโครงสรางของบริษัท ตลาด
หลักทรัพยฯ ไดรวบรวมวิธีการปรับโครงสรางของบริษัทที่ตองเกี่ยวของกับเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ ไวใน
เอกสารฉบับนี้ โดยครอบคลุม 3 หัวขอ คือ
1. การควบกิจการ (Merger)
2. การไดมาซึ่งสินทรัพยหรือกิจการ (Asset / Business Acquisition) และ การเขาจดทะเบียน
กับตลาดหลักทรัพยฯ ทางออม (Backdoor Listing)
3. การปรับโครงสรางการถือหุน
สําหรับกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ ในเรื่องนี้ มีวัตถุประสงคหลัก 2 ขอ คือ
1. การเปดเผยขอมูลตอผูลงทุน : เพื่อใหผูลงทุนและผูถือหุนไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการปรับ
โครงสรางของบริษัทซึ่งเปนขอมูลที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อขายอยางครบถวน ถูกตอง เพียงพอ
และทันเวลา เชน ขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดและวัตถุประสงคของรายการ ขั้นตอนการดําเนินการ
โครงสรางและธุรกิจของบริษัทหลังการปรับโครงสราง เปนตน นอกจากนี้ หากรายการดังกลาวเปน
รายการที่มีนัยสําคัญ เชน มูลคาของรายการสูงเมื่อเทียบกับขนาดของบริษัท บริษัทตองขออนุมัติผูถือหุน
กอนทํารายการดวย
2. การพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทใหม : ในกรณีที่เปนรายการระหวางบริษัทจดทะเบียนกับบริษัทที่
ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ (บริษัทนอกตลาด) บริษัทจะตองยื่นคําขอใหรับหลักทรัพยใหม
กับตลาดหลักทรัพยฯ ดวย เพื่อที่ตลาดหลักทรัพยฯ จะพิจารณาวาภายหลังการทํารายการแลว บริษัท
ยังคงมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเปนบริษัทจดทะเบียน
อยางไรก็ตาม การปรับโครงสรางของบริษัทยังอาจเกี่ยวของกับหนวยงานอื่นที่กํากับดูแลธุรกิจของ
บริษัทโดยเฉพาะดวย เชน ธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
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คูมือฉบับนี้รวบรวมและจัดทําขึ้นโดยอางอิงขอมูลที่ปรากฏตามแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดในปจจุบัน
เพื่อใหบริษัทและผูที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางเบื้องตนในการปฏิบัติงานในการปรับโครงสรางของบริษัท
เทานั้น บริษัทควรศึกษาขั้นตอนในแตละขั้นตอนโดยละเอียดอีกครั้ง รวมถึงกฎเกณฑตางๆ ซึ่งอาจ
เปลี่ยนแปลงไปจากขณะจัดทํา การจัดทําเอกสารฉบับนี้มิไดมีความตั้งใจจะสื่อวาสิ่งที่ระบุในเอกสาร
ฉบับนี้เปนขั้นตอนการดําเนินการที่สมบูรณครบถวน ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนแตละบริษัทมี
คุณลักษณะเฉพาะที่แตกตางกัน บริษัทจึงตองตรวจสอบขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน รวมถึงกฎเกณฑเฉพาะของ
แตละธุรกิจ เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทไดดําเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมาย และกฎเกณฑที่เกี่ยวของอื่นๆ ได
ครบถวนแลว นอกจากนี้ คูมือเบื้องตนฉบับนี้มิใชคําแนะนําในดานกฎหมายและมิไดผูกพันการตีความทาง
กฎหมายของตลาดหลักทรัพยฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของแตอยางใด
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การควบกิจการ (Merger)
การควบกิจการ เปนกลยุทธหนึ่งในการขยายธุรกิจ ซึ่งกระทําโดยการควบบริษัทหรือกิจการ
ตั้งแต 2 แหงขึ้นไป ดวยความสมัครใจและยินยอมของผูถือหุนของทั้ง 2 ฝายi โดยผลที่ไดจะเปนบริษัทใหม
ที่ มี ข นาดใหญ ขึ้ น การควบกิ จ การมี ห ลายรู ป แบบ ทั้ ง การควบกิ จ การที่ มี ธุ ร กิ จ คล า ยกั น (Horizontal
Merger) สงผลใหกิจการมีขนาดใหญขึ้น สวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มสวนแบงการตลาด และลดตนทุน
ในการดําเนินงาน เนื่องจากเกิดการประหยัดตอขนาด (economies of scale)ii หรือ การควบกิจการที่อยูใน
สายการผลิตเดียวกัน (Vertical Merger) ในลักษณะของธุรกิจตนน้ํา-ปลายน้ํา ซึ่งจะทําใหบริษัทสามารถ
ลดคาใชจายบางรายการลงได เชน ตนทุนในการจัดหาวัตถุดิบ ตนทุนในการโฆษณา เปนตน หรือการควบ
กิจการที่ไมมีความเกี่ยวเนื่องกัน (Conglomerate Merger) เพื่อแลกเปลี่ยนความชํานาญและจุดแข็งที่มี
ตางกัน หรือเพื่อกระจายความเสี่ยงของธุรกิจ (Risk Diversification)iii
A + B
C
=
การควบบริษทั จะทําใหบริษัทเดิมสิน้ สภาพจากความเปนนิติบุคคล และเกิดเปนบริษัทใหม ซึ่งจะ
ไดไปทั้งทรัพยสิน หนี้ สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทที่ควบกัน โดยทีท่ นุ ของบริษทั ใหมจะตอง
ไมนอยกวาทุนชําระแลวของบริษัทที่จะควบกันรวมกัน
ตลาดหลักทรัพยฯ แบงประเด็นการพิจารณาออกเปน 2 กรณี คือ บริษัทจดทะเบียนควบกับบริษัท
นอกตลาด และบริษัทจดทะเบียนควบกับบริษัทจดทะเบียน โดยเมื่อมีการควบกิจการจะเกิดบริษัทใหม
ขึ้นมา ซึ่งบริษัทใหมนั้นจะตองยื่นคําขอจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อใหตลาดหลักทรัพยฯ พิจารณา
วาบริษัทดังกลาวมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเปนบริษัทจดทะเบียนหรือไม อยางไรก็ตาม กรณีที่บริษัทจด
ทะเบียนควบกับบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพยฯ ถือวาทั้งสองบริษัทมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจด
ทะเบี ย นแล ว จึ ง ยกเว น การยื่ น คํ า ขอให รั บ หลั ก ทรั พ ย กั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ สํ า หรั บ รายละเอี ย ดการ
ดําเนินการของการควบกิจการแตละกรณี สรุปไดดังนี้
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1. บริษัทจดทะเบียนควบกับบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ (บริษัทนอกตลาด)
 หลักการ :
(1) การควบกิจการตอ งปฏิ บัติตาม พ.ร.บ. บริษัท มหาชนจํา กัด และในกรณี ที่บริษัท
จดทะเบียนควบกิจการกับบริษัทจํากัดยังตองปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับกําหนดใหการควบกิจการตองไดรับมติจากที่ประชุม
ผูถือหุนไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน และตองมีการบอกกลาวไปยังเจาหนี้เพื่อคัดคานภายใน 2
เดือน หากมีเจาหนี้คัดคาน บริษัทจะตองดําเนินการชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ที่คัดคานให
แลวเสร็จกอนจึงจะสามารถควบกันได และดําเนินการจดทะเบียนการควบบริษัทตอ
กระทรวงพาณิชย
(2) ในกรณีที่บริษัทใหมที่เกิดจากการควบ ประสงคจะจดทะเบียนหลักทรัพยกับตลาด
หลักทรัพยฯ บริษัทที่เกิดขึ้นใหมตองยื่นคําขอใหรับหลักทรัพยตอตลาดหลักทรัพยฯ
อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพยฯ เห็นวาการควบบริษัทมีผลเปนการสงเสริม
ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นให ดี ขึ้ น ตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ อาจยกเว น คุ ณ สมบั ติ
ดังตอไปนี้
- การกระจายการถือหุน รายยอย (free float)
- ผลกําไรสุทธิจากการดําเนินงานตามปกติหลังภาษี
 กรณีตัวอยาง : บมจ. เมืองไทยประกันภัย (MTI) (15 มิ.ย. 2550 – 24 มิ.ย. 2551) เกิดจาก
การควบ บมจ. ภัทรประกันภัย (PHA) กับ บจก. เมืองไทยประกันภัย (MTI) ซึ่งเปนบริษัทนอก
ตลาด
2. บริษัทจดทะเบียนควบกับบริษัทจดทะเบียน
 หลักการ :
(1) ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจํากัด เชนเดียวกับกรณีที่ 1
(2) บริษัทไมตองยื่นคําขอใหรับหลักทรัพยตอตลาดหลักทรัพยฯ เนื่องจากทั้งสองบริษัทที่ควบ
เข า ด ว ยกั น ได ผ า นกระบวนการพิ จ ารณารั บ หลั ก ทรั พ ย ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ แล ว
แตตลาดหลักทรัพยฯ อาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อใหบริษัทที่เกิดขึ้นใหมมีคุณสมบัติครบถวน
ในการเปนบริษัทจดทะเบียนตามเกณฑดํารงสถานะ
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 กรณีตัวอยาง :
- บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น (PTTAR) (20 ก.ค 2550 – 2 ม.ค. 2551) เกิด
จากการควบ บมจ. อะโรเมติกส (ประเทศไทย) (ATC) กับ บมจ. โรงกลั่นน้ํามันระยอง
(RRC)
- บมจ. ปตท.เคมิคอล (PTTCH) (1 ก.ค. 2548 – 8 ธ.ค. 2548) เกิดจากการควบ
บมจ. ปโตรเคมีแหงชาติ (NPC) กับ บมจ. ไทยโอเลฟนส (TOC)

หลักเกณฑทเี่ กี่ยวของ
(1) พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจํากัดฯ (ม.146 – ม.153)
(2) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (กรณีบริษัทจํากัด) (ม.1238 – ม.1243)
(3) พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ (ม.89/26)
(4) ขอบังคับตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การรับหลักทรัพยของบริษัทที่เกิดจากการควบ
บริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
(5) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบกิจการของสถาบันการเงิน (กรณีสถาบันการเงิน)
(6) แนวทางการเปดเผยสารสนเทศของบริษทั จดทะเบียนเมือ่ มีการควบกิจการ
(7) ประกาศตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง เหตุการณที่บริษัทจดทะเบียนตองรายงานตาม
มาตรา 57(6)
(8) ขอบังคับตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกีย่ วกับการเปดเผย
สารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน
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ขั้นตอนการควบกิจการ
A
เปดเผยตามบัญชี 1*

Board อนุมัติ
ควบรวม

เปดเผยตามบัญชี 2*

แจงมติ
ทันที

Board เรียก แจงมติ
ประชุมรวม ทันที

(หรืออาจเรียกประชุม Board อีกครั้ง > 14 วัน
แตตอง > 14 วันกอนวันปดสมุด)
ปดสมุดเพื่อจัดสรรหุน บ.ใหม
RD
(แจงลวงหนา > 14 วัน และ SP ลวงหนา
3 วันทําการจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ)

> 14 วัน

RD

< 2 เดือน
เอกสาร (สงลวงหนา 7 วัน)
เอกสาร (สงลวงหนา 7 วัน)
– หนังสือเชิญประชุม (พ.ร.บ.
– หนังสือเชิญประชุม (บัญชี 1*)
ม.148 – ม.149)
– ความเห็น IFA
แจงมติทันที
< 6 เดือน
ประชุม ผถห.
ประชุม ผถห. รวม
(เสียง > ¾ ของเสียงทั้งหมด)
(เสียง > ½ ของเสียงทั้งหมด)
ขยายไดแต < 1 ป

ยื่นคําขอรับหลักทรัพย
กับ SET
(กรณีควบกับบ.นอกตลาด)
เอกสาร
(หมวด ก**)

< 2 เดือน

โฆษณามติทาง
นสพ. 3 วัน

N/A

< 14 วัน

< 7 วัน

แจงเจาหนี้
(ระยะเวลาคัดคาน)

ผถห.ที่คัดคาน: จัดใหมีผูซื้อหุน
จาก ผถห. ที่คัดคานที่ราคา
ตลาดกอนมีมติ/ราคาประเมิน

< 14 วัน

จดทะเบียนควบ
บริษัทตอ MOC

คําเสนอ
ขอซื้อหุน

สิ้นสุดระยะ
คัดคาน

สิ้นสุดระยะ
ขอซื้อหุน

แจงมติทันที

สงมอบกิจการ +
เอกสารให บ.ใหม
แจงผลภายหลัง
จดทะเบียน

< 7 วัน

< 14 วัน
2 เดือน

< 30 วัน

แจงผลภายหลัง
สิ้นสุดระยะซื้อหุน

สงเอกสารให SET
เอกสาร (บัญชี 3*)

SET ออกขาว
รับหลักทรัพย

แจงผลภายหลังสิ้นสุด
ระยะเวลาคัดคาน

(T)

A

เริ่มซื้อขาย
(T+2)

หมายเหตุ: - - -> หมายถึง บจ. ตองปฏิบัติตามเฉพาะกรณีที่เกี่ยวของ
* หมายถึง ขอมูลตามบัญชี 1 ถึง บัญชี 3 ตามขอบังคับตลาดหลักทรัพย เรื่อง การรับหลักทรัพยของบริษัทที่เกิดจากการควบบริษัทเปนหลักทรัพย
จดทะเบียน
** หมายถึง เอกสารหมวด ก ตามแบบคําขอและเอกสารประกอบการยื่นคําขอใหรับหุนสามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
RD หมายถึง Record Date
MOC หมายถึง กระทรวงพาณิชย
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Checklist – กรณีควบกิจการ
ขั้นตอนดําเนินการ
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (record date)
และเรียกประชุมผูถือหุนพิจารณาควบกิจการ
ขอมูลที่ตองเปดเผย
 ชื่อบริษัทที่จะควบ และขอมูลโดยสังเขป
 ชื่อของบริษัทใหม (ถามี)
 วัตถุประสงค/ประโยชนที่จะไดรับ
 ขั้นตอน ระยะเวลาดําเนินการ และวิธีการควบบริษัท
 เงื่อนไขที่ตองปฏิบัติตามขอกําหนดของหนวยงานที่เกี่ยวของ (ถามี)
 กําหนดวันประชุมผูถือหุน และวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน
 ขอมูลอื่นใดที่มีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน
2. ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาควบกิจการ
เอกสารที่ตองจัดสง (ลวงหนา > 7 วันกอนประชุม)
 หนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีขอมูลตามขอ 1.
 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
3. โฆษณามติทางหนังสือพิมพ 3 วัน
4. จัดสงหนังสือแจงเจาหนี้ของบริษัท (คัดคานภายใน 2 เดือน)
5. กรณีมีผูถือหุนที่คัดคาน: จัดใหมีผูซื้อหุนจากผูถือหุนที่คัดคาน
 จัดสงคําเสนอขอซื้อใหแกผูถือหุนที่คัดคาน
6. ประชุมคณะกรรมการเพื่อกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (record date)
และเรียกประชุมผูถือหุนรวม
ขอมูลที่ตองเปดเผย
 ชื่อของบริษัทใหม
 รายละเอียดการจัดสรรหุนของบริษัทใหมใหกับผูถือหุน
 ทุนของบริษัทใหม
 รายชื่อกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และอํานาจ
กรรมการของบริษัทใหม
 ผูสอบบัญชีของบริษัทใหม
 กําหนดวันประชุมผูถือหุนรวม และวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน
7. ประชุมผูถือหุนรวม
เอกสารที่ตองจัดสง (ลวงหนา > 7 วันกอนประชุม)
 หนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีขอมูลตามที่ พ.ร.บ. กําหนด
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หลักเกณฑที่
เกี่ยวของ 1/
(1) และ (3) – (6)

online ผาน
ระบบ SET
(มติ)

(1) และ (3) – (6)

(มติ)

(1)
(1)
(1) – (2)

(รายงานผล)

(1) และ (3) – (6)

(มติ)

(1) และ (4) – (6)

(มติ)

ขั้นตอนดําเนินการ
8. ประชุมคณะกรรมการเพื่อกําหนดวันปดสมุดเพื่อจัดสรรหุนของบริษัทใหม
(SP ลวงหนา 3 วันทําการจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ)
9. กรณีควบกับบริษัทนอกตลาด: ยื่นคําขอรับหลักทรัพยกับตลาดหลักทรัพย
เอกสารประกอบการยื่นคําขอ
 เอกสารหมวด ก ตามแบบคําขอและเอกสารประกอบการยื่น
คําขอใหรับหุนสามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
10. สงมอบกิจการและเอกสารใหคณะกรรมการของบริษัทใหม
11. จดทะเบียนการควบบริษัทตอกระทรวงพาณิชย
12. จัดสงเอกสารใหตลาดหลักทรัพยหลังจดทะเบียนการควบบริษัท
เอกสารที่ตองยื่นกับตลาดหลักทรพัย
 สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท
 สําเนาหนังสือรับรองของบริษัทใหม
 หนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัทใหม
 บัญชีรายชื่อผูถือหุนของบริษัทใหม
 ตัวอยางลายมือชื่อของกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท
 รายชื่อและตัวอยางลายมือชื่อของผูมีอํานาจรายงานขอมูลตอตลาด
หลักทรัพย
 เอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด
หมายเหตุ: 1/ อางอิงจากหลักเกณฑที่เกี่ยวของในหนา 3
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หลักเกณฑที่
เกี่ยวของ 1/
(8)

online ผาน
ระบบ SET
(มติ)

(4)

(1)
(1)
(4)

(รายงาน)

การไดมาซึ่งสินทรัพยหรือกิจการ (Asset / Business Acquisition) และ
การเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยฯ ทางออม (Backdoor Listing)
Takeover เปนกลยุทธอีกอยางหนึ่งในการขยายกิจการ ซึ่งกระทําโดยการเขาไปลงทุนในหรือ
ซื้อบริษัทอื่น รวมถึงการซื้อสินทรัพยหลักจากผูอื่น โดยอาจมีวัตถุประสงคเพื่อขยายธุรกิจเดิมที่ทําอยู หรือ
ขยายไปยัง ธุ ร กิ จใหม หากการซื้ อกิจ การนั้น ผา นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการของบริษั ท ผูขาย
จะเรียกวา “Friendly Takeover” แตหากเปนการทยอยซื้อหุนของบริษัทผูขายเก็บไวจนกลายเปนผูถือหุน
รายใหญ โดยไมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทผูขายจะเปน “Hostile Takeover”
การซื้อหรือขายสินทรัพยหรือธุรกิจนั้น บริษัทจดทะเบียนตองปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ และ
ประกาศ ก.ล.ต. เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
ทรัพยสิน นอกจากนี้ หากบริษัทจดทะเบียนไปซื้อสินทรัพยหรือธุรกิจของบริษัทนอกตลาดที่มีขนาดใหญ
กวาขนาดของบริษัทจดทะเบียนหรือมีผลทําใหเจาของสินทรัพยของธุรกิจใหมนั้นเปนผูมีอํานาจควบคุม
แทนผูถือหุนเดิมของบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพยฯ จะถือวาเปน “การเขาจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพยฯ ทางออม (Backdoor Listing)” ซึ่งบริษัทจะตองยื่นคําขอใหรับหลักทรัพยใหมกับตลาด
หลักทรัพยฯ ดวย
บจ.

บ./
สินทรัพย
นอกตลาด

บจ.+
บ.นอกตลาด

หลักการ
(1) การซื้อสินทรัพยขนาดใหญที่มีนัยสําคัญอาจพิจารณาไดวาเปนการซื้อหรือรับโอนกิจการ
ของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท ซึ่งตองไดรับอนุมัติจากผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
3 ใน 4 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจดทะเบียนจะตอง
สงเอกสารซึ่งมีเนื้อหาขั้นต่ําตามที่ ก.ล.ต. กําหนดใหผูถือหุนพิจารณาลวงหนา รวมถึงตองมี
การแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหความเห็นตอผูถือหุนดวย ในกรณีนี้ผูถือหุนที่มีสวน
ไดเสียไมมีสิทธิออกเสียง นอกจากนี้ หากเปนรายการที่ทํากับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทยัง
ตองปฏิบัติตามเกณฑรายการที่เกี่ยวโยงกันของ ก.ล.ต. อีกดวย
(2) บริษัทตองยื่นคําขอใหตลาดหลักทรัพยฯ พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทนั้นเสมือนการรับ
หลักทรัพยใหม ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอยไดมาซึ่งสินทรัพยทั้งหมดหรือ
เกือบทั้งหมดของบริษัทนอกตลาด โดยอาจนับรวมรายการตางๆ ในชวง 12 เดือน และมี
ลักษณะดังนี้
- เมื่อคํานวณขนาดรายการตามเกณฑไดมา/จําหนายไปแลว > 100% หรือ
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- มีการโอนอํานาจการควบคุมจากผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนไป
ยังผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมของบริษัทนอกตลาด หรือเจาของเดิมของสินทรัพยนั้น
หรือ
- เปนการรวมกิจการเขาดวยกันและมีผลใหผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนถือหุน <50%
ของทุนชําระแลวของบริษัทภายหลังการรวมเขาดวยกัน หรือมีการโอนอํานาจการ
ควบคุมจากผูถ ือหุน ที่มีอาํ นาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนไปยังผูถอื หุนของบริษทั ที่
เกิดจากการรวมเขาดวยกัน
อยางไรก็ตาม หากรายการดังกลาวมีลักษณะดังตอไปนีท้ ุกประการ จะไดรับยกเวนไมตอง
ยื่นคําขอใหตลาดหลักทรัพยฯ รับหลักทรัพยใหม
- ธุรกิจที่ไดมามีขนาดไมเกิน 120%
- ธุรกิจที่ไดมามีลักษณะคลายคลึงหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน
- บริษัทจดทะเบียนไมมีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในธุรกิจหลัก
- กลุมบริษัทจดทะเบียนอันเปนผลจากการไดมามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียน
กับตลาดหลักทรัพยฯ
- ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและใน
อํานาจการควบคุมบริษัทหรือผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน
(3) ในกรณีที่ บ ริ ษั ท ได ม าซึ่ ง หุ น ของบริ ษั ท จดทะเบีย นอื่ น จนกลายเป น ผู ถื อ หุน ในบริ ษั ท จด
ทะเบียนอื่นแตะจุด 25% 50% หรือ 75% ขึ้นไป ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด บริษัท
จะต องทํา คํ า เสนอซื้อ หลั ก ทรัพ ย ทั้ ง หมดของบริ ษัท จดทะเบี ย นอื่น นั้ น ดว ย (Mandatory
Tender Offer)
กรณีตวั อยาง
- บมจ. อาปโก ไฮเทค (AH) (19 พ.ค. 2546 – 27 มิ.ย. 2546) เพื่อขยายจากธุรกิจผลิต
ชิ้นสวนรถยนต ไปยังธุรกิจผลิตชิ้นสวนโครงรถกระบะ
- บมจ. ลิฟวิง่ แลนด แคปปตอล (LL) (4 ก.ค. 2550 – 1 ส.ค. 2551) (เดิมชื่อ บมจ.นครหลวง
เสนใยสังเคราะห (HTX)) เพือ่ แกไขเหตุแหงการถูกเพิกถอน โดยเปลี่ยธุรกิจจากธุรกิจผลิต
และจําหนายเสนใยไนลอน เปนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
หลักเกณฑทเี่ กี่ยวของ
(1) พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัดฯ (ม. 107)
(2) พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ (ม.89/12 ม.89/13 ม. 89/26 และ ม.89/29)
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(3) ประกาศของ ก.ล.ต. ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่
เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน
(4) ประกาศของ ก.ล.ต. ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
(5) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย (ขอ 20 – 24)
(6) ขอบั งคับตลาดหลักทรัพ ยฯ เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ย วกับการเปดเผย
สารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน
(7) ข อ บั ง คั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ เรื่ อ ง การรั บ หุ น สามั ญ หรื อ หุ น บุ ริ ม สิ ท ธิ เ ป น หลั ก ทรั พ ย
จดทะเบียน
กรณีเพิ่มทุน
(8) พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัดฯ (ม.136 – ม.138)
(9) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการ
เปดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน
(10) ประกาศตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ เงื่ อ นไข และวิ ธี ก ารพิ จ ารณาคํ า ขอให รั บ
หุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิในสวนเพิ่มทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
(11) ประกาศของ ก.ล.ต. ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุน
ที่ออกใหม
กรณีตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของกิจการ
(12) พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ม. 245 – ม.259)
(13) ประกาศของ ก.ล.ต. ที่ ทจ. 24/2551 เรื่ อ ง กํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
ประกาศเกี่ยวกับการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ
(14) ประกาศของ ก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือ
หลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ
(15) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง แนวทางการเปดเผยสารสนเทศของบริษัท
จดทะเบียนในกรณีบริษัทจดทะเบียนถูกครอบงํากิจการ
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ขั้นตอนการเขาจดทะเบียนกับ ตลท. โดยออม (Backdoor Listing)
Board อนุมัติ
ซื้อสินทรัพย

แจงมติ
ทันที

ยื่นคําขอใหรับ
หลักทรัพยใหมตอ ตลท.

> 14 วัน

RD
เอกสาร (สงลวงหนา 14 วัน)
– หนังสือเชิญประชุม
– ความเห็น IFA

เอกสาร
(หมวด ก*)

< 30 วัน

< 2 เดือน

ตลท. อนุมัติ
ประชุม ผถห.

(เสียง > ¾ เวนผูมีสวนไดเสีย)

แจงมติทันที

กรณีเพิ่มทุน
RO

PP

PO

สงหนังสือแจง
การจัดสรร

ขออนุญาต
ก.ล.ต.

> 5 วันทําการ

ระยะเวลาจอง
ซื้อ + ชําระเงิน

เสนอขาย

(< 6 เดือน ขยาย
ได < 1 ป)

(> 5 วันทําการ)

< 14 วันนับแตปดจองซื้อ

กรณีตองทํา tender offer
ยื่นแบบ 246-2
จดทะเบียนเพิ่มทุนตอ MOC +
<1
ตอ ก.ล.ต.
วันทําการ รายงานผลการขายหุนตอ SET (F53-5)
< 7 วันทําการ

ยื่นคําเสนอซื้อ
(แบบ 247-4)
ตอ ก.ล.ต.

< 30 วันนับแตปดจองซื้อ

ยื่นคําขอใหรับหุนเพิ่มทุนตอ SET (F53-6)
< 3 วันทําการ

Tender offer (25-45 วันทําการ)

ซื้อธุรกิจใหม
แจงขาว SET
SET ออกขาว บจ.
Qualified
< 5 วันทําการ

วันทําการถัดจากวันสิ้นสุด withdraw **
< 15 วันทําการ

ยื่นความเห็นกิจการ
(แบบ 250-2) ตอ ก.ล.ต.

รายงานผล
(แบบ 256-2)
ตอ ก.ล.ต.

รายงานผลเบื้องตน
(แบบ 247-6-ข) ตอ ก.ล.ต.

หมายเหตุ: - - -> หมายถึง บจ. ตองปฏิบัติตามเฉพาะกรณีที่เกี่ยวของ
* หมายถึง เอกสารหมวด ก ตามแบบคําขอและเอกสารประกอบการยื่นคําขอใหรับหุนสามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
** ระยะเวลายกเลิกเจตนาขาย (withdraw) ตองไมนอยกวา 20 วันทําการ ในกรณีที่ใหสิทธิ withdraw ไดตลอดระยะเวลา tender offer
ใหยื่นแบบ 247-6 ข กอนสิ้นสุดเวลา tender offer 3 วันทําการ
RD หมายถึง Record Date
MOC หมายถึง กระทรวงพาณิชย
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Checklist – กรณีเขาขาย Backdoor Listing สําหรับหลักทรัพยซอื้ ขายในหมวดปกติ
การดําเนินการ

1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (record date) และ
เรียกประชุมผูถือหุนพิจารณาซื้อสินทรัพย
ขอมูลที่ตองเปดเผย
 วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ
 คูกรณี และความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน
 ลักษณะทั่วไปของรายการ
 รายละเอียดของสินทรัพยที่ซื้อ และธุรกิจที่จะทําตอไป
 มูลคารวมสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชําระราคา
 มูลคาของสินทรัพยที่ซื้อ
 เกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคาสิ่งตอบแทน
 จํานวนกําไรสุทธิหลังภาษีและหลังรายการพิเศษยอนหลัง 2 ป ของ
สินทรัพยที่ซื้อ
 ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
 แหลงเงินทุนที่ใชซื้อสินทรัพย
 กรณีออกหลักทรัพยเพื่อชําระคาซื้อสินทรัพย: ประเภทและรายละเอียดของ
หลักทรัพยที่ออก
 เงื่อนไขการดําเนินการที่ตองไดรับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพยและ
จากที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี)
 กรณีกิจการที่ซื้อมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันถือหุน > 10%: เหตุผลที่ บจ. ไมถือ
หุนทั้งหมด และมาตรการปองการความขัดแยงทางผลประโยชน
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการที่แตกตางจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัท
2. ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติรายการซื้อสินทรัพย
เอกสารที่ตองจัดสง (ลวงหนา > 14 วันกอนประชุม)
2.1 หนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีขอมูลตามประกาศของ ตลท. เรื่อง การไดมา/
จําหนายไปซึ่งสินทรัพย
2.2 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
3. ยื่นคําขอใหรับหลักทรัพยตอตลาดหลักทรัพย
เอกสารประกอบการยื่นคําขอ
 เอกสารหมวด ก ตามแบบคําขอและเอกสารประกอบการยื่นคําขอใหรับหุน
สามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียน

11

หลักเกณฑที่
เกี่ยวของ 2/
(1) – (5)

online ผาน
ระบบ SET
(มติ)

(1) – (5)

(มติ)

(7)

การดําเนินการ

4. หนังสือตอบรับจากตลาดหลักทรัพยอนุมัติคุณสมบัติเบื้องตน
5. รายงานผลการซื้อสินทรัพย/ธุรกิจใหมตอตลาดหลักทรัพย
6. กรณีเพิ่มทุน
7.1 นําสงแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) พรอมมติคณะกรรมการอนุมัติเพิ่มทุน
PP
RO
PO
สง Checklist ให ก.ล.ต. สงหนังสือแจงการ
หนังสืออนุญาต
(แลวแตกรณี)
จัดสรรใหผูถือหุน
จาก ก.ล.ต.
จัดสรรหุนและชําระเงิน จองซื้อหุนและชําระเงิน เสนอขายหุน
7.2 จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนตอกระทรวงพาณิชย
7.3 รายงานผลการขายหุนเพิ่มทุนตอตลาดหลักทรัพย (F53-5)
7.4 รายงานผลการขายหุนกรณี PP และ PO ตอ ก.ล.ต.
(แบบ 81-1 กรณี PO)
7.5 จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวตอกระทรวงพาณิชยและนําสงสําเนาให
ตลาดหลักทรัพย
7.6 จัดสงคําขอใหรับหุนเพิ่มทุนตอตลาดหลักทรัพย (F53-6)
8. กรณีตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ
8.1 จัดสงแบบ 246-2 ให ก.ล.ต.
8.2 จัดสงคําเสนอซื้อให ก.ล.ต. และผูถือหุน (แบบ 247-4) และนําสงสําเนาให
ตลาดหลักทรัพย
8.3 จัดสงความเห็นของกิจการ (แบบ 250-2)
8.4 รายงานผลการรับซื้อเบื้องตน (แบบ 247-6-ข) และนําสงสําเนาให
ตลาดหลักทรัพย
8.5 รายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพยตอ ก.ล.ต. (แบบ 256-2) และนําสง
สําเนาใหตลาดหลักทรัพย
หมายเหตุ: 2/ หมายถึง หลักเกณฑที่เกี่ยวของในหนา 8 – 9
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หลักเกณฑที่
เกี่ยวของ 2/

online ผาน
ระบบ SET

(6)
(8) – (11)

(รายงาน)

(รายงาน)

(รายงาน)

(12) – (15)
(รายงานสวนที่ 1)
(รายงาน)
(รายงาน)
(รายงาน)

Checklist – กรณีเขาขาย Backdoor Listing
สําหรับบริษทั จดทะเบียนอยูระหวางฟนฟูกิจการตาม พ.ร.บ. ลมละลาย
หลักเกณฑที่เกี่ยวของ

การดําเนินการ

2/

1. ศาลอนุมัติแผนฟนฟูฯ
2. ผูบริหารแผนดําเนินการตามแผนฟนฟูฯ
3. รายงานผลการดําเนินการตามแผนฟนฟูฯ ตอตลาดหลักทรัพย
กรณีบริษัทจดทะเบียนประสงคจะขอพนเหตุเพิกถอน
4. บริษัทยื่นคําขอพนเหตุเพิกถอนหลักทรัพยตอตลาดหลักทรัพย
เอกสารประกอบการยื่นคําขอ
 หนังสือชี้แจงเหตุผล/ขอมูลสนับสนุนเรื่องฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัท

(6)
(6)
(6)
แนวทางดําเนินการตอ
บริษัทจดทะเบียนกรณีมี
การดําเนินงานหรือฐานะ
การเงินที่เขาขายอาจถูก
เพิกถอน

online ผาน
ระบบ SET
(รายงาน)
(รายงาน)
(รายงาน)
(รายงาน)

หมายเหตุ: 2/ หมายถึง หลักเกณฑที่เกี่ยวของในหนา 8 – 9 นอกจากนี้ บริษัทจดทะเบียนที่อยูระหวางฟนฟูกิจการตาม พ.ร.บ.
ลมละลายฯ ตองปฏิบัติตามแนวทางการเปดเผยขอมูลของบริษัทจดทะเบียนที่เขาสูกระบวนการการฟนฟูกิจการตาม พ.ร.บ. ลมละลาย ดวย
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การปรับโครงสรางการถือหุน
นอกจากการควบกิจการ (Merger) และการไดมาซึ่งสินทรัพยหรือกิจการ (Asset / Business
Acquisition) แลว บริษัทยังอาจปรับโครงสรางบริษัทโดยการปรับโครงสรางการถือหุน ซึ่งทําไดหลาย
รูป แบบ ทั้ง การปรับ โครงสร า งระหว า งบริษั ท ในกลุม หรือจั ดตั้ ง บริ ษั ท ขึ้ น มาใหม ใ นลั ก ษณะ Holding
Company เปนตน ซึ่งอาจตองเกี่ยวของกับการซื้อ/ขายสินทรัพยหรือธุรกิจ การแลกหุน (Share swap) หรือ
การเพิกถอนหลักทรัพย (ในกรณีที่เมื่อปรับโครงสรางแลว มีการเพิกถอนบริษัทจดทะเบียนที่เปนบริษัทยอย
ออกไป เหลือเพียงบริษัทแมที่ยังเปนบริษัทจดทะเบียน) สําหรับวัตถุประสงคของการปรับโครงสรางการถือ
หุนของแตละบริษัทอาจแตกตางกัน เชน เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจ ขจัดความขัดแยง
ทางผลประโยชน (Conflict of Interest) หรือขจัดการถือหุนไขว (Cross-holding) เปนตน
ผถห.
B

ผถห.
A

ผถห.
C

ผถห.
A

บจ. XYZ
(listed)
บ.ยอย
P

บ.ยอย
Q

ผถห.
B

ผถห.
C

บจ. Holding
(newly listed)
บ. XYZ
(de-listed)

บ.ยอย
P

บ.ยอย
Q

หลักการ
(1) ก.ล.ต. มีขอกําหนดเรื่องการถือหุนไขว (Cross-holding) และความขัดแยงทางผลประโยชน
(Conflict of Interest) ดังนั้นบริษัทจดทะเบียนอาจตองปรับโครงสรางการถือหุนเพื่อให
สอดคลองกับขอกําหนดดังกลาว
(2) ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนการประกอบธุรกิจเปน Holding Company อาจมี
ผลกระทบตอผูถือหุนอยางมีนัยสําคัญ ตลาดหลักทรัพยฯ จึงกําหนดใหบริษัทยื่นคําขอให
พิจารณารับหลักทรัพยใหม
(3) ในกรณีที่มีการจัดตั้ง Holding Company ขึ้นใหมและนํา Holding Company มาเปนบริษัท
จดทะเบียนแทนบริษัทจดทะเบียนเดิม และเพิกถอนบริษัทจดทะเบียนเดิมออกโดยการทําคํา
เสนอซื้อหลักทรัพยเดิมและชําระดวยหลักทรัพยใหม หรือในกรณีที่เปนการปรับโครงสรางการ
ถือหุนระหวางบริษัทจดทะเบียนโดยการทําคําเสนอซื้อดวยการแลกหุน และเพิกถอนบริษัทจด
ทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อออกจากตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทตองปฏิบัติตามเกณฑของ ก.ล.ต.
เรื่ อง หลั ก เกณฑเ กี่ ย วกับ การเสนอขายหลั ก ทรั พ ย ที่อ อกใหมพ ร อ มกับ การทํา คํา เสนอซื้ อ
หลักทรัพยเดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการดวย
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กรณีตวั อยาง
- บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) (19 มี.ค. 2550 – 14 ก.ย. 2550) เดิม บมจ.
ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี (UCOM) เปนบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเปน Holding Co. แตขาด
คุณสมบัติการเปนบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการถือหุนในบริษัทแกน จึงไดปรับโครงสรางและ
นํา DTAC ซึ่งเปนบริษัทรวมและเปนบริษัทที่กอใหเกิดรายไดหลักของ UCOM เขาจดทะเบียน
แทน และเพิกถอน UCOM ไป
- บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (GRAMMY) (13 ส.ค. 2551 – 20 ก.พ. 2552) โดย GRAMMY เพิ่ม
สัดสวนการถือหุนใน บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย (GMMM) จาก 80% เปน 100% และเพิกถอน
GMMM ภายหลังปรับโครงสรางเสร็จสิ้น
- บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ (MAJOR) (9 มิ.ย. 2547 – 12 ต.ค. 2547) โดย MAJOR ซื้อหุนจาก
ผูถือหุนเดิมของ บมจ. อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท (EGV) โดยชําระดวยหุนเพิ่มทุนของ MAJOR
สงผลให EGV เปนบริษัทยอย 100% ของ MAJOR และเพิกถอน EGV ไป
- บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล (MINT) (22 ม.ค. 2552 – 22 มิ.ย. 2552) เพื่อขจัดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นระหวาง MINT และ บมจ.ไมเนอร คอรปอเรชั่น (MINOR)
โดย MINT ทําคําเสนอซื้อโดยการแลกหุนกับหุนของ MINOR และไดเพิกถอน MINOR ไป
ภายหลังการปรับโครงสรางเสร็จสิ้น
- บมจ. ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป (TISCO) (27 ก.พ .2551 – 16 ม.ค. 2552) โดยตั้ง Holding
Co. ขึ้นใหมและใหถือหุนในบริษัทในเครือทั้งหมดแทนธนาคาร
หลักเกณฑที่เกี่ยวของ
(1) พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ม.89/12 ม.89/13 ม. 89/26 และ ม.89/29)
(2) ประกาศของ ก.ล.ต. ที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพยที่ออก
ใหมพรอมกับการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสรางการถือ
หุนและการจัดการ
(3) ประกาศของ ก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545 เรื่อง หลั กเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขา ถือ
หลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ
(4) ประกาศของ ก.ล.ต. ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่
ออกใหม
(5) ประกาศของ ก.ล.ต. ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขาย
เปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน
(6) ประกาศของ ก.ล.ต. ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
(7) ขอบังคับตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
(8) ขอบังคับตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพยจดทะเบียน
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(9) พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัดฯ (ม.136 – ม.138)
(10) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเปดเผย
สารสนเทศเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน
(11) ประกาศตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิ ธีการพิจ ารณาคําขอให รับหุน
สามัญหรือหุนบุริมสิทธิในสวนเพิ่มทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
(12) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการ
เปดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน
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ขั้นตอนการปรับโครงสรางการถือหุนที่เกี่ยวของกับการแลกหุน
บริษัทแม/
Holding Co.

บริษัทเปาหมาย
Board อนุมัติแผน
+ เพิกถอน แจงมติทันที

Board อนุมัติแผน
(ยื่นแผนให SET พิจารณา)
+ share swap แจงมติทันที
 30 วัน

> 14 วัน

SET เห็นชอบ
เบื้องตนตอแผน
ปรับโครงสราง

RD
< 2 เดือน

(เสียง > ¾ เวนผูมีสวนไดเสีย) แจงมติทันที

ยื่นแบบ 69/247-1
ตอ ก.ล.ต.
< 45 วัน

ก.ล.ต. อนุมัติ
แบบ 69/247-1

< 2 เดือน

กรณี บ.เปาหมายเปน บจ.
< 15
บ.เปาหมาย
วันทําการ

ยื่นความเห็นกิจการ
(แบบ 250-2)
ตอ ก.ล.ต.

< 3 วันทําการ

Tender (swap หุน)
25-45 วันทําการ
< 5 วันทําการ

RD

< 30 วัน

SET อนุมัติ
เพิกถอนหลักทรัพย

< 14 วันนับแตปดจองซื้อ

รายงานผล
(แบบ 256-2)
ตอ ก.ล.ต.

จดทะเบียน MOC +
รายงานผลการขายหุนตอ SET (F53-5)
< 30 วันนับแตปดจองซื้อ

ยื่นคําขอใหรับหุนเพิ่มทุนตอ SET (F53-6)

SET ประกาศ
เพิกถอนหลักทรัพย
(T)

SET ออกขาว
รับหุนเพิ่มทุน
(T+6 @17.00 น.)

เริ่มซื้อขาย

บจ. + FA จัดประชุม
ชี้แจงแกนักลงทุนทั่วไป
> 7 วัน

ประชุม ผถห.
แจงมติทันที
(เสียง > ¾ ของ จน.หุนทั้งหมด
คัดคาน < 10%)
เอกสาร (สงลวงหนา 14 วัน)
– แบบรายงานการขอเพิกถอน
(F10-6)
ยื่นคําขอเพิกถอน
–
ความเห็น IFA
ตอ SET
– แบบ 56-1
(F10-7)

ประชุม ผถห.
เอกสาร (สงลวงหนา 14 วัน)
– ขอมูลตามประกาศ ก.ล.ต. ที่
ทจ. 34/2552
– ความเห็น IFA
– เกณฑไดมา/จําหนาย
สินทรัพย

> 14 วัน

(วันเดียวกัน)

(T+8)

หลักทรัพยสิ้นสภาพ
การเปน บจ.
(T+8)

หมายเหตุ: RD หมายถึง Record Date
MOC หมายถึง กระทรวงพาณิชย
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Checklist – กรณีปรับโครงสรางการถือหุนที่เกี่ยวของกับการแลกหุน
หลักเกณฑที่
เกี่ยวของ 3/

การดําเนินการ

online ผาน
ระบบ SET

กรณีบริษัทแม/ Holding Co.
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (record date)
(1) – (2) และ
(มติ)
และเรียกประชุมผูถือหุนพิจารณาแผนการปรับโครงสรางและการแลกหุน (share
(4) – (6)
swap)
2. ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแผนปรับโครงสรางและ share swap
(2) และ (4)
(มติ)
เอกสารที่ตองจัดสงใหผูถือหุน (ลวงหนา > 14 วันกอนประชุม)
 หนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีขอมูลตามประกาศของ ก.ล.ต. ที่
ทจ. 34/2552
 ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
 กรณีซื้อ/จําหนายสินทรัพย: ปฏิบัติตามประกาศของ ก.ล.ต. ที่ ทจ. 20/2551
และ/หรือ ทจ. 21/2551
3. จัดตั้งบริษัท holding company (ถามี)
(รายงาน)
4. เพิ่มทุน holding co. เพื่อรองรับการทํา share swap กับหลักทรัพยประเภทเดียวกัน (9) – (10)
(รายงาน)
(ถามี)
 จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนตอกระทรวงพาณิชย
5. ยื่นแบบ 69/247-1 ตอ ก.ล.ต.
(2)
6. หนังสืออนุญาตจาก ก.ล.ต.
7. จัดสงแบบ 69/247-1 ใหผูถือหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(2)
(สรุปสาระสําคัญ)
8. รายงานผลการรับซื้อหลักทรัพย (share swap) เบื้องตนตอ ก.ล.ต. (แบบ 247-6-ข)
(2)
และนําสงสําเนาใหตลาดหลักทรัพย
9. รายงานผลการทํา share swap ตอ ก.ล.ต. (แบบ 256-2) และนําสงสําเนาให
(2)
(รายงาน)
ตลาดหลักทรัพย
10. รายงานผลการขายหุนตอตลาดหลักทรัพย (F53-5)
(10)
(รายงาน)
11. จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวตอกระทรวงพาณิชยและนําสงสําเนาให
(รายงาน)
ตลาดหลักทรัพย
12. ยื่นคําขอใหรับหุนเพิ่มทุนตอตลาดหลักทรัพย (F53-6)
(11)
กรณีบริษัทลูก ซึ่งจะเพิกถอนภายหลังรายการ
13. ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (record date)
(1) – (2) และ
(มติ)
และเรียกประชุมผูถือหุนอนุมัติแผนการปรับโครงสรางและเพิกถอนหลักทรัพย
(8)
ขอมูลที่ตองเปดเผย
 แบบรายงานขอถอนหุน (F10-6)
14. ประชุมชี้แจงแกนักลงทุนทั่วไป
(8)
(สรุปคําถาม)
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การดําเนินการ
15. ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติแผนปรับโครงสรางและเพิกถอนหลักทรัพย
เอกสารที่ตองจัดสงใหผูถือหุน (ลวงหนา > 14 วันกอนประชุม)
 หนังสือเชิญประชุม
 แบบรายงานการขอเพิกถอน (F10-6)
 ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (56-1)
16. ยื่นความเห็นของกิจการตอ ก.ล.ต. (แบบ 250-2)
17. ยื่นคําขอเพิกถอนหลักทรัพย (F10-7)
18. หนังสืออนุมัติเพิกถอนหลักทรัพยจากตลาดหลักทรัพย
หมายเหตุ: 3/ หมายถึง หลักเกณฑที่เกี่ยวของในหนา 15 – 16
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หลักเกณฑที่
เกี่ยวของ 3/
(2) และ (8)

online ผาน
ระบบ SET
(มติ)

(2)
(8)

(รายงาน)
(รายงาน)

คําอธิบายรายละเอียดในขั้นตอนการดําเนินการ
มติคณะกรรมการ :
1. กรณีเปนการไดมาซึ่งสินทรัพยหรือกิจการ/การปรับโครงสรางการถือหุน ใชมติคณะกรรมการในเรื่อง
ดังตอไปนี้
(1) การปรับโครงสรางการถือหุนและการทําคําเสนอซื้อหุน (ถามี)
(2) การเขาซื้อหุนและ/หรือสินทรัพยของบริษัท
(3) การเพิ่มทุน (ถามี)
(4) การเพิกถอนหุน (voluntary delisting) (ถามี)
(5) กรณีเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน ใหปฏิบัติตามเกณฑดวย
(6) วัน Record Date / วันประชุมผูถือหุน
2. กรณีเปนการควบกิจการ ใชมติคณะกรรมการในเรื่องดังตอไปนี้
(1) การควบกิจการ ซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการควบกิจการ และบริษัทใหมที่เกิดจากการ
ควบกิจการ
(2) วัน Record Date / วันประชุมผูถือหุน (แตละบริษัท / ประชุมรวมกัน)
Record Date : บริษัทแจงวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน (Record Date) ให
ตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อแพรขาวตอผูลงทุนลวงหนาไมนอยวา 14 วันกอนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนดังกลาว
ความเห็น IFA : ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับราคาที่ยุติธรรมและความสมเหตุสมผล
ของรายการ หรือเปนที่ปรึกษาและเสนอแนะความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาการขอเพิกถอนหุนจากการ
เปนหลักทรัพยจดทะเบียน
ประชุมผูถือหุน : มติของที่ประชุมผูถือหุนใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
1. ในกรณีปกติ มติที่ประชุมผูถือหุน ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
2. ในกรณีดังตอไปนี้ มติที่ประชุมผูถือหุน ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3/4 ของจํานวนเสียงของ
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2.1 กรณีเปนการแลกหุนเพื่อปรับโครงสรางการถือหุน ใชมติในเรื่องดังตอไปนี้
(1) การซื้อ/โอนกิจการของบริษัท และมติแผนการปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการ
ของบริษัท กรณีเปนการไดมาซึ่งหุนของกิจการ
(2) การเขาซื้อหุนและ/หรือ ซื้อ/ขายสินทรัพยของบริษัทที่จะทําคําเสนอซื้อ
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2.2

(3) การเพิ่มทุน (ถามี)
(4) การเพิกถอนหุน (ไมนอยกวา 3/4 และคัดคานไมเกิน 10% ของทุนชําระแลว)
(5) การตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน
กรณีเปนการควบกิจการ ใชมติในเรื่องดังตอไปนี้
(1) การควบกิจการ

การทําการเสนอซื้อ (Tender offer) ขั้นตอนการเสนอซื้อ สรุปไดดังนี้
1. ยื่นคําเสนอซื้อตอสํานักงาน ก.ล.ต. กอนและสงใหผูถือหุนทุกราย ตลอดจนสําเนาใหบริษัทที่ถูกเสนอ
ซื้อและตลาดหลักทรัพยฯ
2. โฆษณาในหนังสือพิมพไมนอยกวา 3 วันทําการติดตอกันนับแตวันที่ยื่นตอสํานักงาน ก.ล.ต.
3. บริษัทแตงตั้งตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย (agent) เพื่อดําเนินการรับซื้อหลักทรัพยภายใน 3
วันทําการนับแตวันที่สํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับคําเสนอซื้อ
4. ระยะเวลารับซื้อ
4.1 กรณีปกติ ระยะเวลารับซื้อคือ 25 – 45 วันทําการ
4.2 กรณีเปนการทําคําเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย ระยะเวลาการรับซื้อคือ 45 วันทําการ ยกเวน
กรณีปรับโครงสรางตามประกาศของ ก.ล.ต. ที่ ทจ. 34/2552 ดังตอไปนี้ที่ระยะเวลารับซื้อคือ 2545 วันทําการ
(1) มีการจัดตั้ง holding co. เพื่อรองรับการปรับโครงสรางการถือหุนของบริษัทจดทะเบียน หรือ
(2) บริษัทจดทะเบียนทําการ tender offer หุนทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียนที่ขอเพิกถอนหุน
การแจงมติการควบบริษัทไปยังเจาหนี้และการโฆษณามติดังกลาว : บริษัทตองแจงมติการควบบริษัทไป
ยังเจาหนี้ของบริษัทภายใน 14 วันนับแตวันที่มีมติที่ประชุมผูถือหุน โดยกําหนดเวลาใหสงคําคัดคานภายใน 2
เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงมตินั้น ทั้งนี้ ใหบริษัทโฆษณามติดังกลาวทางหนังสือพิมพเปนเวลา 3 วัน
กอนที่จะมีหนังสือแจงเจาหนี้ ในกรณีมีเจาหนี้คัดคาน บริษัทจะตองดําเนินการชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ที่คัดคาน
ใหแลวเสร็จกอนจึงจะสามารถควบกันได
การประชุมผูถือหุนรวมกัน : บริษัทที่จะควบกันตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนรวมกัน เพื่อพิจารณาในเรื่อง
ดังตอไปนี้ โดยตองประชุมใหเสร็จภายใน 6 เดือนนับแตวันที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งมีมติใหควบกันเปนรายหลังสุด
เวนแตที่ประชุมในครั้งนี้ลงมติใหขยายเวลาออกไป แตตองไมเกิน 1 ป โดยใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือ
หุนที่มีประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. การจัดสรรหุนของบริษัทใหแกผูถือหุน
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อของบริษัทที่เกิดจากการควบ
วัตถุประสงคของบริษัทที่เกิดจากการควบ
ทุนของบริษัทที่เกิดจากการควบ
หนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัทที่เกิดจากการควบ
กรรมการและผูสอบบัญชีของบริษัทที่เกิดจากการควบ
เรื่องอื่นๆ ที่จําเปน

สงมอบกิจการ : คณะกรรมการของบริษัทเดิมตองสงมอบกิจการ ทรัพยสิน บัญชี เอกสาร และหลักฐานตางๆ
ของบริษัทใหแกคณะกรรมการของบริษัทที่เกิดจากการควบภายใน 7 วันนับแตวันที่ประชุมผูถือหุนรวมกัน
การดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน : บริษัทดําเนินการดังตอไปนี้เพื่อจดทะเบียนเพิ่มทุน
1. บริษัทยื่นคําขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแกไขหนังสือบริคณหสนธิตอกระทรวงพาณิชย
(1) คําขอจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (แบบ บมจ. 101)
(2) หนังสือบริคณหสนธิ ของบริษัทมหาชนจํากัด (แบบ บมจ. 001)
(3) วัตถุประสงคของบริษัทมหาชนจํากัด (แบบ บมจ. 002)
(4) เอกสารประกอบการจดทะเบียน
2. บริษัทยื่นคําขอจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวตอกระทรวงพาณิชย
(1) หนังสือบริคณหสนธิ ของบริษัทมหาชนจํากัด (แบบ บมจ. 001)
(2) แบบรายการขอมูล ของบริษัทมหาชนจํากัด (แบบ บมจ. 005)
(3) บัญชีรายชื่อผูถือหุนของบริษัทมหาชนจํากัด (แบบ บมจ. 006) เฉพาะผูซื้อหุนเพิ่มทุน
(4) เอกสารประกอบการจดทะเบียน
3. บริษัทยื่นคําขอใหรับหุนเพิ่มทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยฯ
4. บริษัทแจงผลการจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยฯ และ fax ใบเสร็จรับเงินใหนายทะเบียน
5. TSD ทําการ credit หลักทรัพยเพิ่มทุนของบริษัทเขาบัญชีใหสมาชิกผูฝากและออกใบหลักทรัพย
ใหแกผูถือหุนที่ตองการรับเปนใบหลักทรัพย
6. บริษัทจัดทําหนังสือแจงเปลี่ยนแปลงทุนถึงผูถือหุนโดยจัดสงผาน TSD หรือจัดสงใหผูถือหุนเองก็ได
7. บริษัทประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพอยางนอย 1 ฉบับ ภายใน 14 วันนับจากวันจดทะเบียนที่
กระทรวงพาณิชย
การสิ้นสภาพของหุนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน : หลักทรัพยของบริษัทสิ้นสภาพจากการเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนภายหลังตลาดหลักทรัพยฯ ประกาศเพิกถอนลวงหนาเปนเวลา 7 วัน (วันเดียวกับหุน
ของบริษัทผูทําคําเสนอซื้อเริ่มซื้อขาย)
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การสิ้นสภาพนิติบุคคลของบริษัท : บริษัทเดิมสิ้นสภาพจากการเปนนิติบุคคลในวันที่กระทรวงพาณิชยรับ
จดทะเบียนการควบบริษัท
แนวทางการพิจารณารับหลักทรัพย : ตลาดหลักทรัพยฯ จะพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทตามที่กําหนดไว
ในขอบังคับตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน (เกณฑรับ
หลักทรัพย) ดังนี้
คุณสมบัติ
Backdoor Listing
ควบกิจการ
ปรับโครงสรางฯ
สวนของผูถือหุน
กําไรสุทธิ
พิจารณาจาก
ผลการดําเนินงานยอนหลัง
บริษัทนอกตลาด
งบการเงิน
พิจารณาภาพรวม พิจารณาภาพรวม
ผูบริหารกลุมเดียวกันมาไมนอยกวา 1 ป
ของบริษัท
ของบริษัท
คุณสมบัติผูบริหาร
ภายหลังเสร็จสิ้น ภายหลังเสร็จสิ้น
การกระจายรายยอย (Free Float)
พิจารณาภาพรวม
รายการ
รายการ
ของบริษัท
ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
ภายหลังเสร็จสิ้น
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
รายการ
ความขัดแยงทางผลประโยชน
ผูสอบบัญชี
Silent Period
55% ของผูถือหุนกลุมใหม
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แบบรายงาน
ชื่อรายงาน / คําอธิบาย
ข อ มู ล ที่ ต อ ง ร า ย ง า น ต อ ต ล ท . เ มื่ อ
คณะกรรมการของ บจ. มีมติใหควบบริษัท
2. บัญชี 2
ข อ มู ล ที่ ต อ ง ร า ย ง า น ต อ ต ล ท . เ มื่ อ
คณะกรรมการ บจ.มี ม ติ ใ ห ป ระชุ ม ผถห.
รวมกันกับบริษัทที่จะควบกัน
3. บัญชี 3
เอกสารที่ตองนําสงตอ ตลท.เมื่อจดทะเบียน
ควบบริษัทแลว
4. เอกสารหมวด แบบคําขอและเอกสารประกอบคําขอใหรบั หุน
ก.
สามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียน

เกณฑอางอิง

1. บัญชี 1

5. F 53-4
6. F 53-5
7. F53-6

แบบรายงานการเพิ่มทุน
แบบรายงานผลการขายหุนตอ ตลท.
แบบยื่นคําขอใหรับหุนเพิ่มทุนตอ ตลท.

แบบรายงานการขอถอนหุนออกจากการเปน
หลั ก ทรั พ ยจ ดทะเบี ย น
(เมื่อ ได รั บ มติ
คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน)
9. F 10-7
แบบคําขอถอนหุนออกจากการเปนหลักทรัพย
จดทะเบียน (เมื่อไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุม
ผูถือหุนแลว)
10. แบบ 246-2
แบบรายงานการไดมาหรือจําหนายหลักทรัพย
ของกิจการ (เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพยที่ผานทุกๆ 5%)
11. แบบ 247-3
ประกาศเจตนาในการเขาถือหลักทรัพยเพือ่
ครอบงํากิจการ
12. แบบ 247-4
คําเสนอซื้อ
13. แบบ 247-6-ข แบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพยเบื้องตน
14. แบบ 250-2
ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคําเสนอซื้อ
หลักทรัพย
15. แบบ 256-2
แบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย

ขอบังคับ ตลท. เรื่อง การรับหลักทรัพย
ของบริษัทที่เกิดจากการควบบริษัทเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน
ขอบังคับ ตลท. เรื่อง การรับหุนสามัญ
หรื อ หุ น บุ ริ ม สิ ท ธิ เ ป น หลั ก ทรั พ ย จ ด
ทะเบียน
ประกาศคณะกรรมการ ตลท. เรื่อง
1) หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
พิจารณาคําขอใหรับหุนสามัญหรือหุน
บุริมสิทธิในสวนเพิ่มทุนเปนหลักทรัพย
จดทะเบียน และ
2) หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใน
การเปดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเพิ่ม
ทุนของบริษัทจดทะเบียน

8. F10-6
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ข อ บั ง คั บ ตลท. เรื่ อ งการเพิ ก ถอน
หลักทรัพยจดทะเบียน

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ.
53/2545 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อ
ครอบงํากิจการ

ชื่อรายงาน / คําอธิบาย

เกณฑอางอิง

16. แบบ 69/247- แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ทจ.
1
หลักทรัพยพรอมการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการ
เสนอขายหลั ก ทรั พ ย ที่ อ อกใหม พ ร อ ม
กั บ การทํ า คํ า เสนอซื้ อ หลั ก ทรั พ ย เ ดิ ม
ข อ ง บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย น เ พื่ อ ป รั บ
โครงสรางการถือหุนและการจัดการ
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