
Due Diligence  



โดยที่ปรึกษาทางการเงินสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหา รูปแบบ 
และแนวทางการทำ Due Di l igence ให เหมาะสมกับ 
แตละบริษัท 

 อนึ่ ง  เนื่องจากบริษัทที่จะออกหลักทรัพยหรือบริษัท                           
จดทะเบียนแตละบริษัทมีคุณลักษณะเฉพาะที่แตกตางกัน  
ที่ปรึกษาทางการเงินจึงยังคงตองปฏิบัติงานเยี่ยงผูประกอบ 
วิชาชีพพึงกระทำ ที่จะตองตรวจสอบขอมูลอื่นๆ ที่จำเปน หรือ 
อาจตองตรวจสอบขอมูลในเชิงลึก หรือยอนหลังมากกวาระยะ 
ที่กำหนดในเอกสารฉบับนี้ เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทที่จะออก 
หลักทรัพย หรือบริษัทจดทะเบียนมีคุณสมบัติและปฏิบัติตาม                                        
เกณฑของสำนักงานฯ และตลาดหลักทรัพยฯ ตลอดจนได                          
เปดเผยขอมลูทีเ่พยีงพอตอการตดัสนิใจของผูลงทนุ ผูถอืหุน และ 
/หรือบริษัทจดทะเบียนแลว

 ตลาดหลักทรัพยฯ ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย  
ท่ีเอ้ือเฟอขอมูลแนวทางการจัดทำ Due Diligence ดังกลาวขางตน 
เพื่อการจัดทำคูมือฉบับนี้เผยแพรใหที่ปรึกษาทางการเงินและ          
ผูที่เกี่ยวของไดใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานตอไป 

       
ฝายสรรหาบริษัทจดทะเบียน - ในประเทศ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
พฤศจิกายน 2554

 คูมือแนวทางการทำ Due Diligence สำหรับที่ปรึกษา 
ทางการเงินฉบับนี้ เปนการรวมเนื้อหาของแนวทาง 2 เลม คือ 
แนวทางการทำ Due Diligence ของที่ปรึกษาทางการเงิน                                                                                      
ในการออกและเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน (ในบางเร่ืองท่ี 
เปนปญหาท่ีพบบอยคร้ัง) และแนวทางการทำ Due Diligence ของ                                                                                               
ที่ปรึกษาทางการเงินกรณีมีการทำรายการตางๆที่สำคัญของ 
บรษิทัจดทะเบยีน การรวมเนือ้หาของแนวทางดงักลาวไวในเลม                                                                             
เดียวกันครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อใหที่ปรึกษาทางการเงิน                    
และผูที่เกี่ยวของนำคูมือนี้ไปใชโดยสะดวก แนวทางการทำ 
Due Diligence ของที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและ                                                                       
เสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน เปนการชวยเสริมสรางความ 
เขาใจถึงความคาดหวังของสำนักงานฯ ก.ล.ต. ตอที่ปรึกษาทาง 
การเงินเกี่ยวกับการทำ Due diligence ใน 4 เรื่องหลัก คือ                                                         
โครงสรางการถอืหุน การทำรายการระหวางกนั  ระบบการควบคมุ                        
ภายในและงบการเงิน เนื่องจากเปนประเด็นที่พบปญหา                     
บอยครั้งและตองใชระยะเวลานานในการแกไข แนวทางการ             
ทำ Due diligence ในเรือ่งเหลานีจ้ะชวยใหทีป่รกึษาทางการเงนิ 
สามารถทำงานไดงายขึน้และชวยลดระยะเวลาในการพิจารณา                   
คำขออนุญาตของสำนักงานฯ ก.ล.ต. สำหรับแนวทางการ 
ทำ Due Diligence ของที่ปรึกษาทางการเงินกรณีมีการทำ            
รายการตางๆ ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนนั้น เปนแนวทาง 
ศึกษาขอมูลในเบื้องตนที่จะทำใหที่ปรึกษาทางการเงินสามารถ                       
ทำหนาที่ไดอยางละเอียด รอบคอบ และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
กรณีที่ไมมีเอกสาร ใหที่ปรึกษาทางการเงินระบุวาไมมีเอกสาร                                             
โดยไมตองจัดทำขอมูลดังกลาวเพิ่มเติม เวนแตกรณีที่พิจารณา  
แลวเห็นวาเอกสารดังกลาวมีความจำเปนตอการจัดทำขอมูล                                           



แนวทางการทำ Due Diligence 

ของที่ปรึกษาทางการเงิน

ในการเสนอขายหลักทรัพย

ในประเด็นที่เปนปญหาที่พบบอยครั้ง

ตองทำ due diligence เพ่ือตรวจสอบวาไมมีปญหาในประเด็น 
ดังตอไปนี้

 1. บริษัทมีโครงสรางชัดเจน เปนธรรม และไมกอใหเกิด 
conflict of interest
 2. หากบริษัทมีการทำรายการระหวางกันกับบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยง ตองไมเปนชองทางที่กอใหเกิดการ   
ถายเทผลประโยชน
 3. บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมี 
ประสิทธิภาพ
 4. งบการเงินถูกตองตามมาตรฐานการบัญชี และไมมี
เหตุสงสัยวามีการตกแตงบัญชี

หมายเหตุ: 

 “บริษัท” ในเอกสารฉบับนี้หมายถึง บริษัทที่ยื่นคำขออนุญาต 

และบริษัทยอย/บริษัทรวมที่มีนัยสำคัญ เชน มีรายไดเกินกวารอยละ 10 

ของรายไดรวมตามงบการเงินรวม

สารบัญ

(Content)
         หนา
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 ในการเสนอขายหลักทรัพยในประเด็นที่เปนปญหา

 ที่พบบอยครั้ง

2. FA-Tender Offer 22-28

 แนวทางการทำ Due Diligence การเปนที่ปรึกษา

 ทางการเงินของผูทำคำเสนอซื้อ

3. IFA-Tender Offer 29-32

แนวทางการทำ Due Diligence การเปนที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระของผูถือหุน ในการทำคำเสนอซื้อ

หลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ

4. IFA-Whitewash  33-38

แนวทางการทำ Due Diligence การเปนที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระของผูถือหุน ในการขอผอนผันการ 

ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ 

โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถือหุน

5. IFA-Asset Acquisition & Deposition 39-46

แนวทางการทำ Due Diligence การเปนที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระของผูถือหุน ในการไดมาหรือ

จำหนายไปซึ่งสินทรัพย

6. IFA-Connected Transaction 47-53

แนวทางการทำ Due Diligence การเปนที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระของผูถือหุน ในการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน

เอกสารแนบ 1 : แนวทางการประเมินมูลคายุติธรรม 54-55

เอกสารแนบ 2 : เอกสารประกอบการทำ 56-57

       Due Diligence ในเบื้องตน
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บริษัทมี โครงสร้างชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้ เกิด  
confl ict of interest 

1. บริษัทมีโครงสร้างชัดเจน 

เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิด 

conflict of interest

โดยมีประเด็นท่ีต้องพิจารณา อย่างน้อยใน 4 ข้อหลัก ดังต่อไปน้ี

 1.1 บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ไมม่กีารทำธรุกจิแขง่ขนั
กับบริษัท
 1.2 บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ไมม่รีายการระหวา่งกนั /                                        
ไม่มีโอกาสเกิดรายการระหว่างกันกับบริษัทหรือถ้ามี                                                    
ก็มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่                                    
เพียงพอแล้ว
 1.3 บริษัทไม่พ่ึงพิงธุรกิจของบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง เช่น 

	ไม่พึ่งพิงในลักษณะเป็น value chain
	ไม่ใช้ทรัพยากรหลักร่วมกัน เช่น อาคาร เครื่องจักร 

เป็นต้น
 1.4 หากมีการปรับโครงสร้างเพ่ือขจัด conflict of interest โดย 

	ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทขายหุ้น                                                      
ที่ตนถืออยู่ในบริษัทที่มี  confl ict of interest 
ออกไปให้บุคคลภายนอก 

	ผู้บริหารของบริษัทลาออกจากการเป็นกรรมการ                                   
/ ผู้บริหารของบริษัทที่มี conflict of interest 
ต้องมั่นใจได้ว่า การปรับโครงสร้างดังกล่าวเป็น                                                                                   
true transaction

 ทั้งนี้ วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ครอบคลุม 4 ข้อหลักข้าง
ต้นให้ใช้วิธีการตรวจสอบอย่างน้อยในเรื่อง ดังต่อไปนี้

วิธีการตรวจสอบ 
ตรวจ 
แลว้ 

ประเดน็ (ตามแนบ) 

ไมม่ี มี 

1. ตรวจสอบรายชื่อบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง

1.1 ขอรายช่ือผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร ญาติสนิทของ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของบริษัท                              
และบริษัทท่ีเก่ียวข้องท่ีมี conflict of interest 
กับบริษัท โดยให้บริษัทรับรองเป็นลายลักษณ์
อักษร  ท้ังน้ี บริษัทควรมีเอกสารหลักฐานเพ่ือ
สนับสนุนคำรับรองดังกล่าวด้วย

หมายเหตุ :

ญาติสนิท หมายถึง (1) สามี - ภรรยา (2) บิดา มารดา 
พ่ีน้อง และบุตร รวมท้ังสามี - ภรรยาของบุตร ท้ังน้ี 
กรณีสามี - ภรรยาให้รวมถึงสามี - ภรรยา ที่มิได้ 
จดทะเบียนสมรส แต่เป็นที่เปิดเผยต่อสังคมด้วย

1.2 กรณีรายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังไม่ได้แสดง                                                          
ถึงบุคคลท่ีเป็นผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง เช่น 
เป็น nominee account / holding company

	ให้บริษัทระบุ ultimate shareholder 
ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว และธุรกิจหลัก 
ของ ultimate shareholder  โดยใหบ้รษิทั 
รับรองเป็นลายลักษณ์อักษร  ทั้งนี้ บริษัท 
ควรมีเอกสารหลักฐานเพื่อสนับสนุน 
คำรับรองดังกล่าวด้วย

1.3 ตรวจสอบข้อมูลตาม (1.1) ถึง (1.2) กับ 
ฐานข้อมูล MOC / BOL และฐานข้อมูลอ่ืนๆ 
เชน่ google เปน็ตน้ เพือ่ตรวจสอบวา่มบีคุคล 
ที่อาจมีความขัดแย้งอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่

หมายเหตุ 
ฐานข้อมูล MOC หมายถึง ฐานข้อมูลจาก 
กระทรวงพาณิชย์
ฐานข้อมูล BOL หมายถึง ฐานข้อมูลจาก             
Business online

1.4 ตรวจสอบ shareholders’ agreement 
ระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท 

	สอบถามบริษัทว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทมีการ            
ทำ shareholders’ agreement หรือไม่                                                                                                                                    
โดยให้บริษัทรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร                
ท้ังน้ี บริษัทควรมีเอกสารหลักฐานเพ่ือ 
สนับสนุนคำรับรองดังกล่าวด้วย และถ้ามี 
สัญญาดังกล่าวท่ีปรึกษาทางการเงิน                
ควรวิเคราะห์ ถึงอำนาจในการบริหารบริษัท 
เช่น ผู้ถือหุ้น กลุ่มใดเป็นผู้มีอำนาจ ในการ 
บริหารบริษัท ท่ีแท้จริงผู้ถือหุ้นรายใดบ้าง        
ท่ีจะมีการออกเสียงไปในทางเดียวกัน  เป็นต้น
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บริษัทมี โครงสร้างชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้ เกิด  
confl ict of interest 
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บริษัทมี โครงสร้างชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้ เกิด  
confl ict of interest 

วิธีการตรวจสอบ 
ตรวจ 
แลว้ 

ประเดน็ (ตามแนบ) 

ไมม่ี มี 

1.5 ตรวจสอบโครงสร้างการถือหุ้นและการ                        
เปล่ียนแปลงผู้บริหารของบริษัท และ                  
นิติบุคคลท่ีเป็นหรือเคยเป็นบุคคลท่ีอาจมี                                            
ความ ขัดแ ย้ง กับฐานข้อมูล  BOL / 
MOC ย้อนหลังอย่างน้อย 1 รอบปีบัญชี 
และงวดบัญชีล่าสุด และหมายเหตุประกอบ 
ของงบการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 3 รอบปี 
บัญชี และงวดบัญชีล่าสุด ในหัวข้อเงินลงทุน 
และรายการระหว่างกัน เพ่ือวิเคราะห์ว่ามี 
โอกาสท่ีจะเกิด conflict of interest หรือไม่

 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเป็นพิเศษอาจพิจารณา
ข้อมูลย้อนหลังมากกว่าที่กำหนด

1.6 review / วิเคราะห์รายชื่อคู่ค้าที่สำคัญ 
เพื่อตรวจสอบว่ามีรายใดที่เป็นหรือ 
เคยเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ตัวอย่างคู่ค้า เช่น 

	ลูกค้า / supplier รายใหญ่ 10 รายแรก
	ผู้จัดจำหน่าย / ตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ 

10 รายแรก
	เจ้าหนี้ / ลูกหนี้ รายใหญ่ 10 รายแรก
	คู่สัญญาท่ีสำคัญท่ีมีผลกระทบต่อการ 

ดำเนินงานของบริษัท หรือท่ีมีสัดส่วนของ 
ธุรกรรมมากกว่า 10% ของรายได้ ค่าใช้จ่าย 
หรือสินทรัพย์ของบริษัท แล้วแต่กรณี เช่น 
สัญญาเช่าทรัพย์สิน  สัญญาให้ / รับบริการ  
สัญญาทางการค้า  สัญญากู้ยืม / ค้ำประกัน  
สัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคโนโลยี       
สัญญาซ้ือขายหุ้นของบริษัทในกลุ่มโดย 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริหาร  เป็นต้น           

 นอกจากน้ี หากพบว่ามีรายการใดท่ีมีเง่ือนไข                                                                                
การค้าท่ีพิเศษต่างจากลูกค้าท่ัวไป ควรตรวจ
สอบในเชิงลึกว่าคู่ค้ารายดังกล่าวเป็นบุคคล                                                                           
ที่อาจมีความขัดแย้งหรือไม่

 

  

วิธีการตรวจสอบ 
ตรวจ 
แลว้ 

ประเดน็ (ตามแนบ) 

ไมม่ี มี 

2. ตรวจสอบการพ่ึงพิงทางธุรกิจ โดยลักษณะการ 

พ่ึงพิง เช่น 

	มีรายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง

	ขนาดรายการคอ่นขา้งใหญเ่มือ่เทยีบกบัตนเอง                      
หรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

	ซือ้วตัถดุบิทีจ่ำเปน็ตอ่การผลติสนิคา้จากบคุคล                                       
ที่อาจมีความขัดแย้ง

       หากพบวา่ บรษิทัและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งมโีครงสรา้ง                                                                                                
ที่พึ่งพิงกันอย่างมีนัยสำคัญอาจพิจารณาปรับ 
โครงสร้างเพื่อขจัด conflict of interest โดยการรวม  
บริษัทที่มีการพึ่งพิงทางธุรกิจเข้ามาอยู่ในกลุ่ม 
ของบริษัท

3. หากมีการปรับโครงสร้างเพื่อขจัด conflict of 

interest ต้องตรวจสอบว่าเป็น true transaction 

และไม่มี conflict of interest แล้ว เช่น

(ก) สอบถามเหตุผลที่ขาย / ลาออก เพื่อนำมา 
พิจารณาความสมเหตุสมผล

(ข) สอบถามว่าผู้ซื้อเป็นใคร เคยทำธุรกิจอะไร 
มาก่อนและมีความเกี่ยวข้องหรือไม่ (เช่น 
เปน็พนกังาน ผูบ้รหิารของบรษิทัในกลุม่ของ 
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริหาร) มีการจ่าย 
เงินกันจริงหรือไม่ และจ่ายให้ใคร พร้อมทั้ง
ขอเอกสารเพื่อใช้สอบยันข้อเท็จจริง เช่น

	กรณีท่ีผู้ซ้ือเป็นนิติบุคคล ให้ตรวจสอบ               
ประวัติการเปล่ียนแปลงผู้ถือหุ้นและ                  
ผู้บริหารของผู้ซ้ือว่ามีความเก่ียวข้องกับ 
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งหรือไม่

	ตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เช่น สัญญา 
ซ้ือขาย หลักฐานการชำระเงิน เป็นต้น

(ค)  หากภายหลังปรับโครงสร้าง เพื่ อขจัด                 
conflict of interest แลว้พบขอ้มลูในลกัษณะ 
ดังต่อไปนี้  ให้ตั้งข้อสงสัยว่าการทำรายการ 
อาจไม่เป็น true transaction และต้อง 
ขยายขอบเขตการตรวจสอบ เพื่อพิสูจน์ว่า
เป็นการปรับโครงสร้างเพื่อขจัด conflict of 
interest จริงหรือไม่

	บ ริ ษั ท ที่ ข า ย อ อ ก ไ ป ยั ง ค ง มี ที่ ตั้ ง  / 
เบอร์โทรศัพท์ อยู่ที่เดียวกับบริษัท
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บริษัทมี โครงสร้างชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้ เกิด  
confl ict of interest 
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วิธีการตรวจสอบ 
ตรวจ 
แลว้ 

ประเดน็ (ตามแนบ) 

ไมม่ี มี 

	บริษัทที่ ขายออกไปยังคงมี รายการ                    
ระหว่างกันกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง หรือ 
มีราคา / เงื่อนไขการค้า การให้ความ 
ช่วยเหลือที่ผิดปกติ 

	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในสัดส่วนที่สูง 
แต่ไม่เป็นผู้บริหาร

	กรณีที่แก้ไขด้วยการลาออกจากการเป็น               
ผู้บริหาร ให้ตรวจสอบว่ายังมีอำนาจ 
ควบคมุบรษิทัอยูห่รอืไม ่เชน่ เปน็ทีป่รกึษา 
บริษัทหรือได้รับมอบอำนาจช่วง ให้ลง 
นามแทนคณะกรรมการบริษัทได้ (เป็น 
shadow director)

 

  

2. หากบริษัทมีการทำรายการระหว่างกัน                 

กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

ต้องไม่เป็นช่องทางที่ก่อให้เกิด 

การถ่ายเทผลประโยชน์

โดยมีประเด็นท่ีต้องพิจารณาอย่างน้อยใน 3 ข้อหลัก ดังต่อไปน้ี

 2.1 รายการระหว่างกันมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตาม                                            
ตลาด (เช่น เป็นสินค้าประเภท commodity ที่มีราคาตลาด 
อ้างอิง) หรือเหมือนกับที่ทำกับบุคคลภายนอก
 2.2 การทำรายการระหว่างกันต้องมีความจำเป็น 
มคีวามสมเหตสุมผล และเปน็ประโยชนต์อ่บรษิทั เชน่ บรษิทั                                                                                                
ตอ้งไมม่กีารใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิไมว่า่เปน็การให้
กู้ยืมหรือค้ำประกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่ทำให้ 
บริษัทเสียประโยชน์
 2.3 มีการกำหนดมาตรการป้องกัน conflict of interest 
ทีช่ดัเจน เพยีงพอ และเปน็ธรรม มขีัน้ตอนการอนมุตัชิดัเจน 
มีระบบ check and balance และมีการตรวจสอบอย่างมี 
ประสิทธิภาพ

 ทั้งนี้ วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ครอบคลุม 3 ข้อหลัก                    
ข้างต้นให้ใช้วิธีการตรวจสอบอย่างน้อยในเร่ือง ดังต่อไปน้ี
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หากบริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
ต้องไม่ เป็นช่องทางที่ก่อให้ เกิด การถ่ายเทผลประโยชน์ 
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หากบริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
ต้องไม่ เป็นช่องทางที่ก่อให้ เกิด การถ่ายเทผลประโยชน์ 

วิธีการตรวจสอบ 
ตรวจ 
แลว้ 

ประเดน็ (ตามแนบ) 

ไมม่ี มี 

1. รวบรวมรายการระหว่างกันท่ีบริษัททำกับบุคคล                                                    

ท่ีอาจมีความขัดแย้งตามข้อ 1 ย้อนหลัง 1 รอบปี

บัญชีและงวดบัญชีล่าสุดพร้อมกับเช็คสอบความ

ครบถ้วนของข้อมูลกับงบการเงิน และพิจารณา            

แนวโน้มการเกิดรายการระหว่างกัน 

	เป็นรายการที่ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง / เป็น 
เฉพาะคราว (one time transaction)

	เป็นรายการปกติ / พิเศษ

 หากพบการทำรายการที่ผิดปกติ เช่น บริษัท          
ทำสญัญารบัความชว่ยเหลอืดา้นการบรหิารจดัการ /           
ด้านคำปรึกษา / ด้านตลาดและวิจัยจากบริษัทแม่ 
โดยคิดค่าธรรมเนียมในอัตราที่สูง ให้ขยายขอบเขต 
การตรวจสอบในเชงิลกึเพิม่ขึน้ โดยพจิารณาถงึความ 
จำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ

2. ตรวจสอบว่า มีราคาหรือเงื่อนไขเป็นไปตามตลาด

หรือเหมือนกับท่ีทำกับบุคคลภายนอก เช่น

	สุ่มตรวจสอบ invoice โดยเปรียบเทียบราคา /  
เงื่อนไขการชำระเงินว่าต่างจากที่ทำกับลูกค้า 
ทั่วไป / ข้อมูลอุตสาหกรรมหรือไม่

 ทั้งนี้ ราคาและเงื่อนไขที่นำมาใช้อ้างอิงต้องมี  
ขนาดและปริมาณของรายการที่มากเพียงพอ 
จึงจะเป็นราคาและเงื่อนไขที่น่าเชื่อถือ

	ตัวอย่างนโยบายราคาที่คลุมเครือ  เช่น 
ราคาที่ตกลงร่วมกัน เป็นต้น

	ตั ว อ ย่ า ง น โ ย บ า ย ร า ค า ที่ ชั ด เ จ น  เ ช่ น                                
ราคาเท่ากับที่คิดกับลูกค้ารายอื่น เป็นต้น

3. การตรวจสอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

	ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคล                                                                                                         
ท่ีอาจมีความขัดแย้ง ยกเว้นเป็นการให้ความ 
ช่วยเหลือตามสัดส่วนการถือหุ้น

4. กรณีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีธุรกิจที่มี                                                              

potential ที่จะเกิดรายการระหว่างกันกับบริษัท                                                             

ถึงแม้ ในระยะเวลาที่ผ่านมายังไม่มีรายการ                          

ระหวา่งกนัจะดว้ยเหตผุลใดกต็าม เชน่ อยูร่ะหวา่ง 

ก่อสร้างโรงงาน / ฟื้นฟูกิจการ เป็นต้น 

	ให้สอบถามผู้บริหารถึงมาตรการป้องกัน              
conflict of interest ในกรณีที่เกิดรายการ 
ระหว่างกันในอนาคต เพื่อนำข้อมูลมาเปิดเผย
ต่อผู้ลงทุน

 

  

วิธีการตรวจสอบ 
ตรวจ 
แลว้ 

ประเดน็ (ตามแนบ) 

ไมม่ี มี 

5. review คู่มือการปฏิบัติงาน (work flow) และ 

รายงานของฝา่ยตรวจสอบภายใน / รายงานการ            

ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะ           

กรรมการบริษัทเกี่ยวกับขั้นตอนการทำรายการ         

ระหว่างกัน และสัมภาษณ์กรรมการผู้บริหาร                                     

คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

พร้อมกับสุ่มตรวจสอบว่าได้มีการปฏิบัติตาม 

ขั้นตอนที่กำหนดแล้ว 

6. กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบที่ชัดเจนและมี 

ประสิทธิภาพ

	ผู้มีส่วนได้เสียไม่สามารถอนุมัติรายการ

	มีการบันทึกความเห็นของผู้อนุมัติรายการเป็น
ลายลักษณ์อักษร  และระบุความจำเป็นและ  
สมเหตุสมผลของการทำรายการอย่างชัดเจน

	มรีะบบ pre และ post audit โดยคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

7. กรณีใช้ราคาประเมิน ต้องตรวจสอบว่า ท้ังบริษัท 

ประเมินมูลค่าและผู้ประเมินหลักอยู่ใน list ก.ล.ต.

8. กรณีซ้ือทรัพย์สินท่ีมีนัยสำคัญ เช่น ท่ีดินท่ีมี 

มูลค่าสูง ให้ตรวจสอบว่าการซ้ือทรัพย์สิน          

ดังกล่าวเป็นการทำรายการกับบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแย้งหรือไม่ เช่น ตรวจสอบหลังโฉนดท่ีดินว่า

	มีผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไปซื้อคั่นระหว่าง
กลางเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนขายต่อให้บริษัท 
ทำให้มีข้อสงสัยว่า ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ไปซื้อดักไว้ก่อน แล้วนำมาขายต่อให้บริษัทใน       
ราคาที่แพงกว่าที่ตนซื้อมาหรือไม่

	มีบุคคลอ่ืนเข้าไปซ้ือค่ันระหว่างกลางเป็นช่วง 
เวลาส้ันๆ ก่อนขายต่อให้บริษัท ทำให้มีข้อสงสัยว่า
หากบุคคลอ่ืนดังกล่าวมีความเก่ียวข้องกับบุคคล                                                                  
ท่ีอาจมีความขัดแย้ง การซ้ือค่ันในลักษณะ                 
ดังกล่าวอาจทำเพ่ือเล่ียงมิให้การซ้ือท่ีดินของ           
บริษัทเข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลท่ีมี 
ความขัดแย้ง ซ่ึงไม่ต้องจัดให้มีการทำรายงาน 
ประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระหรือไม่

 หากมีข้อสงสัยในลักษณะดังกล่าว ให้ขยาย 
ขอบเขตการตรวจสอบเพิม่เตมิ ซึง่หากพจิารณาแลว้ 
เป็นรายการที่ทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง               
บริษัทต้องจัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดย
บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักที่ 
อยู่ใน list ก.ล.ต.
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ระบบการควบคุมภายใน 

3. ระบบการควบคุมภายใน 

โดยมีประเด็นท่ีต้องพิจารณาอย่างน้อยใน 2 ข้อหลัก ดังต่อไปน้ี

 3.1 ระบบการควบคุมภายในเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
 3.2 การควบคุมด้านการบริหารจัดการ (management control)                         
มี check and balance และมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่    
ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และปฏิบัติตามการแบ่งแยก 
ขอบเขตอำนาจที่กำหนดไว้

   ทั้งนี้ การพิจารณาระบบการควบคุมภายในให้รวมถึง
บริษัทย่อยทุกบริษัทที่มีสัดส่วนรายได้ (ไม่ต้อง pro rata) 
อย่างน้อยร้อยละ 30 ของรายได้รวมตามงบการเงินรวม

 วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ครอบคลุม 2 ข้อหลักข้างต้น        
ให้ใช้วิธีการตรวจสอบอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

วิธีการตรวจสอบ 
ตรวจ 
แลว้ 

ประเดน็ (ตามแนบ) 

ไมม่ี มี 

1. การตรวจสอบข้อบกพร่องของระบบการ 

ควบคุมภายใน

1.1 สอบถามฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ และผูส้อบบญัชเีกีย่วกบัความ 
เพยีงพอและประสทิธภิาพของระบบการ 
ควบคุมภายใน โดยในการสอบถามให้             
ครอบคลุมถึงประเด็นว่าบริษัทมีการปฏิบัติ
ตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ 
แลว้หรอืไม ่ทัง้นี ้องคป์ระกอบของระบบการ 
ควบคุมภายในมี 5 ประการ ดังต่อไปนี้

	สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control  
Environment) : บุคลากรในองค์กร                                                                                                                 
ตระหนกัถงึความจำเปน็และความสำคญั                                                        
ของการควบคุมภายใน โดยต้องเข้าใจ 
บทบาท ขอบเขต อำนาจหน้าที่ความ 
รับผิดชอบของตนเอง 

	ประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) :                 
มีกระบวนการและดำเนินการประเมิน                                                                
ความเส่ียงขององค์กรเพ่ือกำหนดมาตรการ                             
หรือวิธีการควบคุมที่เหมาะสม และมี            
ประสิทธิผลในการจัดการความเสี่ยงนั้น

	กิจกรรมการควบคุม (Control Activity) : 
การปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการ                                                                
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน                                                                           
รวมทั้งกิจกรรมการควบคุมที่กำหนด 
อย่างครบถ้วน ได้แก่ การอนุมัติการมอบ 
อำนาจการตรวจทาน การกระทบยอดการ 
สอบทานผลการดำเนินงานการป้องกัน         
และดแูลรกัษาทรพัยส์นิและการแบง่แยก                                    
อำนาจและหน้าที่

	สารสนเทศและการส่ือสาร (Information & 
Communication) : การควบคุมภายในด้าน 
สารสนเทศและการส่ือสารท่ีดี จะเกิดข้ึนได้
ต่อเม่ือได้มีการรวบรวมและช้ีแจงข้อมูลข่าว
สารทางการเงินและข่าวสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับ 
การดำเนินงานขององค์กรให้แก่บุคคลท้ัง 
ในและนอกองค์กรทราบ

	การติดตามประเมินผล (Monitoring) :                      
มีวิธีการติดตามประเมินผล เพื่อให้มั่นใจ 
วา่มกีารปฏบิตัติามขัน้ตอนการปฏบิตังิาน                                                                                       
อย่างสม่ำเสมอ และมีการปรับปรุง                   
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ       
สถานการณ์ปัจจุบัน
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ระบบการควบคุมภายใน 

วิธีการตรวจสอบ 
ตรวจ 
แลว้ 

ประเดน็ (ตามแนบ) 

ไมม่ี มี 

1.2 เช็คสอบความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ                                                                                  
ของระบบการควบคุมภายในจากเอกสาร
ต่อไปน้ี 

	M/L ของผู้สอบบัญชี
	รายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจ 

สอบภายใน
	รายงานการประชุมของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ
	รายงานการประชุมของคณะกรรมการ  

บริษัท
 จากข้อ (1.1) และ (1.2) หากพบว่า 
บริษัทมีข้อบกพร่อง ให้ตรวจสอบเพิ่มเติมว่า       
บริษัทจะดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว 
เมื่อใดและอย่างไร 

1.3 กรณีท่ีผู้สอบบัญชีใช้วิธีตรวจสอบเน้น 
substantive test โดยมิได้ประเมินระบบ 
การควบคุมภายในของบริษัท อาจเป็นข้อ 
บ่งช้ีว่าระบบการควบคุมภายในอาจไม่ 
เพียงพอ 

	ต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบ  
การควบคุมภายในที่ เพียงพอและมี  
ประสิทธิภาพ โดยอาจจัดหาผู้เชี่ยวชาญ
ที่เป็นอิสระเข้ามาประเมินระบบการควบ
คุมภายใน

1.4 กรณีบริษัทเพ่ิงมีการวางระบบการควบคุม                                             
ภายในใหม่หรือแก้ไขระบบการควบคุม 
ภายในเดิม

	ตอ้งมัน่ใจไดว้า่บรษิทัไดป้ฏบิตัติามระบบ
ที่ปรับปรุงใหม่มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว         
(อย่างน้อย 3 เดือน) และมีผู้เชี่ยวชาญ          
อิสระเข้ามาประเมินระบบควบคุมภายใน

 

  

วิธีการตรวจสอบ 
ตรวจ 
แลว้ 

ประเดน็ (ตามแนบ) 

ไมม่ี มี 

2. ตรวจสอบว่าระบบควบคุมการบริหารจัดการของ               

บริษัทมีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน และการ 

แบ่งแยกอำนาจหน้าท่ีท่ีชัดเจน สมเหตุสมผล 

รวมท้ังมีระบบ check and balance

2.1 การแบ่งแยกอำนาจการบริหารจัดการมี          
ความชัดเจนและการกำหนดวงเงินอนุมัติ
มีความสมเหตุสมผล 

	แบ่งแยกอำนาจอย่างน้อย 4 ด้านต่อไปน้ี 
ออกจากกัน  (ก) อำนาจอนุมัติ (ข) การบันทึก 
บัญชี (ค) การดูแลทรัพย์สิน และ (ง) 
การตรวจสอบ

	วงเงนิทีผู่อ้นมุตัริายการไดร้บัมอบอำนาจ                                                           
ต้องไม่สูงเกินความจำเป็นทางธุรกิจ                                               
เมื่อเทียบกับรายได้ / สินทรัพย์ / ส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัท

	หากเป็นการอนุมัติรายการสำคัญที่มี   
ขนาดใหญ่ ควรให้คณะกรรมการบริษัท 
เป็นผู้อนุมัติ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
ต้องไม่มีสิทธิออกเสียง

2.2 มีการกำหนดการสอบยันและผู้สอบยันมี 
ความเป็นอิสระ

	ผู้สอบยันไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือ                      
มี ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ร่ ว ม ห รื อ เ ป็ น ค น ใ น 
ครอบครัวเดียวกัน เช่น ไม่ได้เป็นสามี 
ภรรยา บิดา - มารดา และบุตร

	กรรมการตรวจสอบไม่ควรมีอำนาจ 
ลงนามผูกพันบริษัท   

	กรณีเป็น family business ซ่ึงคณะกรรมการ 
บริษัทส่วนใหญ่เป็นคนในครอบครัวของ                     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ MD และ CFO                                                                                                                                  
เป็นคนในครอบครัวของผู้ถือหุ้นรายใหญ่                                                                    
ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษและควร                    
แนะนำให้บริษัทมีการควบคุมภายใน          
ที่รัดกุม และมี check and balance เช่น 
	ประธานกรรมการบริษัทและ MD 

ไม่ควรเป็นคนเดียวกัน
	ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการสอบ                                                                                                 

ยันและการทำหน้าท่ีของคณะกรรมการ              
ตรวจสอบแtละฝ่ายตรวจสอบภายใน 
เช่น 
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วิธีการตรวจสอบ 
ตรวจ 
แลว้ 

ประเดน็ (ตามแนบ) 

ไมม่ี มี 

- ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบ 
การทำรายการที่สำคัญและมีขนาด 
ใหญ่ทุกรายการ 

- กรณีเป็นการทำรายการกับบุคคลที่ 
อาจมีความขัดแย้ง ผู้อนุมัติการทำ            
รายการต้องไม่ใช่บุคคลที่มีส่วนได้ 
เสียจากการทำรายการดังกล่าว 

-  รายงานการทำรายการกับบุคคลที่ 
อาจมคีวามขดัแยง้ใหค้ณะกรรมการ  
ตรวจสอบรับทราบอย่างสม่ำเสมอ 
เช่น ทุกๆ ไตรมาส

	ใหเ้ขม้งวดเปน็พเิศษกบัการมอบอำนาจ                                                                
ให้อนุมัติรายการต่างๆ และวงเงินที่ 
มอบอำนาจ

3. กรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระตามเกณฑ์                                               

ของสำนักงาน มีความรู้ความสามารถท่ีจะ 

คุ้มครองผู้ถือหุ้นรายย่อย และรายงานตรงต่อ 

คณะกรรมการบริษัท

	ตรวจสอบความเป็นอิสระของกรรมการตรวจ 
สอบจากฐานข้อมูล MOC / BOL และหัวข้อ        
รายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน

	สัมภาษณ์กรรมการตรวจสอบว่า กรรมการ               
ตรวจสอบมีความรู้ความสามารถและความ         
เข้าใจที่จะสามารถรักษาผลประโยชน์ของ                                                               
ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้  เช่น สามารถบ่งชี้ถึง                  
ปัญหาของระบบการควบคุมภายในที่ต้อง 
แก้ไข เป็นต้น

4. มีฝ่ายตรวจสอบภายในไม่ว่า in-house หรือ                                                                                        

outsource ซึ่งมีความเป็นอิสระมีความรู้  

ความสามารถ และรายงานตรงต่อคณะ  

กรรมการตรวจสอบ และเข้าตรวจสอบการ      

ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

อย่างสม่ำเสมอ

 

  4. งบการเงิน

โดยมีประเด็นท่ีต้องพิจารณาอย่างน้อยใน 2 ข้อหลัก ดังต่อไปน้ี

 4.1 งบการเงินถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และไม่มี
เหตุสงสัยว่ามีการตกแต่งบัญชี
 4.2 บุคลากรฝ่ายบัญชีมีความรู้ความสามารถเพียงพอ

 วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ครอบคลุม 2 ข้อหลักข้างต้น        
ให้ใช้วิธีการตรวจสอบอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

วิธีการตรวจสอบ 
ตรวจ 
แลว้ 

ประเดน็ (ตามแนบ) 

ไมม่ี มี 

1. ผู้สอบบัญชีอยู่ใน list ก.ล.ต.

2. หน้ารายงานผู้สอบบัญชี  ไม่มีลักษณะดังต่อไปน้ี

(ก) งบการเงินผิดมาตรฐานการบัญชี

(ข) ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน

(ค) มีเงื่อนไขเนื่องจากถูกจำกัดขอบเขตโดย 
ผู้บริหาร

3. หน้ารายงานผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตท่ีผิดปกติ 

หากมีให้ตรวจสอบในเชิงลึกต่อไป

4. สอบถามผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ                         

เกีย่วกบัปญัหาการจดัทำงบการเงนิ การใหค้วาม 

ร่วมมือของบริษัท และความรู้ความสามารถ 

ของบุคลากรฝ่ายบัญชี เช่น 

	เมือ่เปรยีบเทยีบงบ in-house กบังบ audit แลว้ 
ไม่มีความแตกต่างในประเด็นและจำนวนเงิน 
ที่มีนัยสำคัญ

	บริษัทสามารถจัดทำงบการเงินให้ เสร็จ 
ทันเวลา
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งบการเงิน 
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แนวทางการทำ Due Dil igence ของที่ปรึกษาทางการเงิน 
ในการเสนอขายหลักทรัพย์ ในประเด็นที่ เป็นปัญหาที่พบบ่อยครั้ง 

วิธีการตรวจสอบ 
ตรวจ 
แลว้ 

ประเดน็ (ตามแนบ) 

ไมม่ี มี 

5. กรณีที่ตรวจพบรายการที่มีลักษณะผิดปกติ          

ให้ทำการตรวจสอบในเชิงลึกเพิ่มเติม ตัวอย่าง 

เช่น

	มีรายการหรือตัวเลขผิดปกติ หรือมีตัวเลขที่ 
เปลี่ยนแปลงจากงวดก่อนอย่างมาก

	ไม่เปิดเผย aging ลูกหนี้หรือเปิดเผยไม่ชัดเจน

	แม้ลูกหนี้การค้าค้างหนี้นาน แต่ก็ยังคงขาย 
สินค้าให้ลูกหนี้รายนั้น

	ไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ แม้ว่าจะ        
ค้างชำระมาเป็นเวลานาน

	มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไม่เพียงพอ                                                                              
สำหรับยอดลูกหนี้ที่ค้างหนี้นานกว่า 1 ปี

	ไม่มีการตั้งค่าเผื่อการเสื่อมสภาพของสินค้า
คงเหลือ กรณีเป็นสินค้าที่เสื่อมสภาพง่าย / 
ล้าสมัยง่าย

	กรณีปรับโครงสร้างภายในกลุ่ม (under 
common control) มีการบันทึก goodwill 
เป็นสินทรัพย์ของบริษัท

	ก ร ณี ข า ย สิ น ท รั พ ย์ ห ลั ก ที่ มี ข น า ด ใ ห ญ่                
ให้ดูว่าเป็น true sale หรือไม่

	 มีการตั้งด้อยค่าทรัพย์สินจำนวนมาก

	เงื่อนไขสัญญามีรายละเอียด / เงื่อนไขผิดปกติ 
ไปจากสัญญาอื่น ๆ

 ท้ังน้ี หากตรวจสอบแล้วพบว่ารายการดังกล่าว                
ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ ควรแนะนำให้บริษัท                                                                                    
แก้ไขงบการเงินดังกล่าว 

6. หากการทำ due diligence ของที่ปรึกษา                  

ทางการเงินพบว่ามีรายการที่ยังไม่เปิดเผยใน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน เช่น

	เปิดเผยรายการระหว่างกันไม่ครบทุกรายการ 
หรือเปิดเผยนโยบายราคาและเงื่อนไขทางการ
ค้าไม่ครบถ้วน

	เปิดเผยภาระผูกพันที่สำคัญ เช่น ภาระ 
ค้ำประกันเงินกู้ เป็นต้น ไม่ครบถ้วน

       ควรแนะนำให้บริษัทปรับปรุงการเปิดเผยข้อ
มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินให้ชัดเจนขึ้น 
ในงวดถัดไป

 

  

ข้อพึงระวัง

 แม้ว่าที่ปรึกษาทางการเงินจะได้ทำ due diligence 
อย่างน้อย ตามแนวทางทั้ง 4 ข้อนี้แล้ว แต่หากสำนักงาน
พบเรื่องดังต่อไปนี้ 

 1. การประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทมีสมมติฐานที่ใช้ 
ในการกำหนดราคาไม่สมเหตุสมผล 
 2. มีประเด็นข้อสงสัยว่างบการเงินของบริษัทอาจไม่                                                                                    
ถูกต้อง เช่น  ในงวดบัญชีล่าสุดก่อนยื่นคำขออนุญาต                                                      
บรษิทัมกีารเปลีย่นนโยบายบญัชทีีอ่าจชว่ยในการตกแตง่รายได ้                                                                       
หรือมีการขายสินทรัพย์ (เช่น ลูกหนี้ หุ้น) ที่อาจไม่เป็น true 
transaction เป็นต้น  

 สำนกังานอาจขอใหบ้รษิทัดำเนนิการเพิม่เตมิ เชน่ จดัใหม้กีาร 
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินใหม่ หรือแก้ไขรายงานประเมินมูลค่า 
ทรพัยส์นิฉบบัเดมิ หรอืใหแ้กไ้ขงบการเงนิ ซึง่การสัง่การดงักลา่ว 
อาจมีผลให้ระยะเวลาในการพิจารณาคำขออนุญาตต้อง
ใช้เวลานานขึ้น  ดังนั้น หากที่ปรึกษาทางการเงินมีข้อสงสัย 
เกี่ยวกับกรณีข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินควรแนะนำให้บริษัท
ดำเนินการแก้ไขก่อนยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
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แนวทางการทำ Due Dil igence ของที่ปรึกษาทางการเงิน 
ในการเสนอขายหลักทรัพย์ ในประเด็นที่ เป็นปัญหาที่พบบ่อยครั้ง 

ตัวอย่างแหล่งข้อมูลท่ีสำคัญ

ท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินควรใช้ในการทำ 

Due Diligence

1. สมัภาษณข์อ้มลูจากผูบ้รหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี

2. ตรวจสอบข้อมูลในเอกสารดังต่อไปนี้  ย้อนหลัง 
อย่างน้อย 1 รอบปีบัญชีและงวดบัญชีล่าสุด

 2.1 สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ สำเนาหนังสือรับรอง 
กระทรวงพาณิชย์ ข้อบังคับบริษัท 

 2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (แบบ บอจ.5 )

 2.3 รายงานการประชุมในปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 รายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิทั (รวมรายงาน 

การประชุมเกี่ยวกับการมอบอำนาจด้วย) 
 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการต่างๆ เช่น 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นต้น

 2.4 รายงานความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายในคดี  
ฟ้องร้องต่างๆ

 2.5 งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย อย่างน้อย 3 รอบ
ปีบัญชีย้อนหลังและงวดบัญชีล่าสุด

 2.6 รายงานการประเมินระบบการควบคุมภายใน 
ของบริษัท และบริษัทย่อยทุกบริษัทที่มีสัดส่วน
รายได้ (ไม่ต้อง pro rata) อย่างน้อยร้อยละ 30 
ของรายได้รวมจากงบการเงินรวม โดยรายงาน                    
การประเมินดังกล่าวอาจจัดทำโดยผู้ตรวจสอบ 
ภายในที่เป็น in-house หรือ outsource ก็ได้

 2.7  Management Letter (M/L) ของผู้สอบบัญชี
 2.8  Audit plan ของผู้ตรวจสอบภายใน

 2.9 คู่มือกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่  และวงเงิน 
ของผู้บริหาร

 2.10 โครงสร้างขององค์กร 
 2.11 รายงานของหน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแลบริษัท 

เช่น ผลการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย 
(กรณีสถาบันการเงิน) รวมถึงหนังสือโต้ตอบกับหน่วย 
งานทางการที่กำกับดูแลบริษัท (Correspondent  
letter) ในเรื่องที่สำคัญ เช่น หนังสือจากกรมสรรพากร 
หนังสือจากธนาคารแห่งประเทศไทย (กรณีธนาคาร 
พาณิชย์) หนังสือจากกรมการประกันภัย (กรณีธุรกิจ 
ประกันภัย) เป็นต้น

 2.12 สัญญาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น สัญญาเงินกู้ สัญญาซื้อ 
ขายทีด่นิ สญัญาซือ้ขายวตัถดุบิ ภาระผกูพนัของบรษิทั 
เป็นต้น

 2.13 ข่าวสารต่างๆ เช่น ข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ย้อนหลัง
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แนวทางการทำ Due Diligence 

การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 

ของผู้ทำคำเสนอซ้ือ (FA-Tender Offer)

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

 1. ตรวจสอบขอ้มลูเกีย่วกบัผูท้ำคำเสนอซือ้ทีเ่ปดิเผย 
ในคำเสนอซื้อถูกต้องและครบถ้วน ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้  
บุคคลอ่ืนสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมท้ังไม่มีการปกปิดข้อมูล
ที่เป็นสาระสำคัญ
 2. ตรวจสอบหลักฐานทางการเงิน เพื่อแสดงว่า                    
ผูท้ำคำเสนอซือ้สามารถดำเนนิการตามขอ้เสนอในคำเสนอซือ้                                                                        
ข้างต้นได้จริง
 3. สอบทานนโยบายและแผนการบรหิารกจิการของ
ผู้ทำคำเสนอซื้อ ดังนี้

	ผูท้ำคำเสนอซือ้จะสามารถดำเนนิการตามนโยบาย                    
และแผนการบริหารกิจการดังกล่าวได้

 สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนการ              
บริหารกิจการได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล 

 มกีารอธบิายผลกระทบตอ่กจิการและความเสีย่งที ่        
อาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือผู้ถือหลักทรัพย์   
อยา่งชดัเจนเพยีงพอ โดยการใหค้วามเหน็ดงักลา่ว 
ต้องใช้ข้อมูลของผู ้ทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ 
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้มาประกอบการพิจารณา

 รายได ้ฐานะการเงนิ และวตัถปุระสงคข์องการ
เข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

	ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการเข้าถือหลักทรัพย์          
ประวัติการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงำท่ีผ่านมา                                                                                      
และประวัติการดำเนินกิจการภายหลังจากท่ีผู้ทำ                                                                                   
คำเสนอซ้ือหลักทรัพย์ได้เข้าครอบงำแล้ว

	ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามผู้ทำคำเสนอซื้อ                                                            
หลักทรัพย์ ถึงสมมติฐานและเหตุผลประกอบ                                                     
สมมติฐานในการจัดทำนโยบาย และแผนงาน 
ในอนาคตของกิจการที่ถูกเสนอซื้อ

 4. ตรวจสอบหลักฐานการได้หลักทรัพย์ของกิจการท่ี                                                                                             
ผู้ทำคำเสนอซ้ือหรือบุคคลตามมาตรา 258 ไดม้าในระยะเวลา 
90 วันก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ และราคาเสนอซื้อที่ได้ตรวจสอบ 
แล้วเป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.                   
ที่ กจ. 53/2545
 5. ดำเนินการให้ผู้ทำคำเสนอซ้ือหลักทรัพย์ทราบถึง 
หน้าที่และความรับผิดชอบ ในส่วนที่เกี่ยวกับการเข้าถือ                                                                       
หลักทรัพย์เพ่ือครอบงำกิจการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์                            
และตลาดหลักทรัพย์  รวมถึงประกาศและหนังสือเวียน 
ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการตรวจสอบ
ตรวจ
แล้ว

ประเด็น
หมายเหตุ*

ไม่มี มี

1. ตรวจสอบข้อมูลผู้ทำคำเสนอซ้ือ 

1.1 ข้อมูลทั่วไปผู้ทำคำเสนอซื้อ 
	นิติบุคคล 
		แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) 

(กรณีบริษัทจดทะเบียน)/รายงาน 
ประจำปี (ถ้ามี) 

	ประวัติความเป็นมา ลักษณะการประกอบ 
ธุรกิจ ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียก 
ชำระแล้ว

	ข้อมูลบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้อง 
	งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี และงบไตรมาสล่าสุด                                        

พร้อมหมายเหตุประกอบงบ
	ม ติ ก ร ร ม ก า ร / ที่ ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น                  

ย้อนหลัง 1 ปี
		คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร
	ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นและ Ultimate 

Shareholders เพื่อให้ทราบว่าใครคือ 
Ultimate Offeror

		เอกสารประกอบการจัดตั้งบริษัท เช่น 
หนังสือรับรอง หนังสือบริคณฑ์สนธิ 
ข้อบังคับ

		ข้อมูลจาก Website/Google/ ข่าว
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วิธีการตรวจสอบ
ตรวจ
แล้ว

ประเด็น
หมายเหตุ*

ไม่มี มี

	ประวัติการทำความผิดทางอาญาและ 
ข้อพิพาททางกฎหมาย

	ขอ้มลูสำคญัพรอ้มหนงัสอืรบัรองความ 
ถูกต้องของข้อมูล

		บุคคลธรรมดา 
	บัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
	ป ร ะ วั ติ ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ป ร ะ วั ติ  

การทำงาน 5 ปีย้อนหลังหรือมากกว่า 
เพ่ือประกอบการพิจารณาให้เห็นเก่ียวกับ                
คุณสมบัติของผู้ทำคำเสนอซื้อ

	ข้อมูลบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง 
	ข้อมูลจาก Website / Google / ข่าว
	เอกสารทางการเงิน เช่น Bank Statement
	ประวัติการทำความผิดทางอาญา 

และข้อพิพาททางกฎหมาย
	ขอ้มลูสำคญัพรอ้มหนงัสอืรบัรองความ 

ถูกต้องของข้อมูล
1.2 แหล่งเงินทุนและความเพียงพอของ  

เงินทุนที่ใช้ในการทำคำเสนอซื้อ
		นิติบุคคล 
	งบการเงนิยอ้นหลงั 3 ป ีและงบไตรมาส 

ล่าสุดพร้อมหมายเหตุประกอบงบ
	วงเงินสินเชื่อที่สามารถใช้ได้
	หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน
	ขอ้ตกลงระหวา่งผูส้นบัสนนุทางการเงนิ                  

ผู้เสนอซื้อ แผนการชำระหนี้
	หากมีการใช้แหล่งเงินทุนจากกิจการ เช่น                                                               

ให้กิจการเป็นผู้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน                                                                             
หรือใช้สินทรัพย์ของกิจการเป็นแหล่ง                  
เงินทุนในการทำคำเสนอซ้ือ ต้องวิเคราะห์ 
ความเหมาะสมและผลกระทบท่ีอาจเกิด 
ข้ึนกับกิจการและผู้ถือหุ้น

		บุคคลธรรมดา 
	เอกสารทางการเงิน เช่น Bank Statement
	หนังสือรับรองแหล่งที่มาของเงินทุน
	ขอ้ตกลงระหวา่งผูส้นบัสนนุทางการเงนิ                 

ผู้เสนอซื้อ แผนการชำระหนี้
	หากมีการใช้แหล่งเงินทุนจากกิจการ เช่น            

ให้กิจการเป็นผู้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน                                                                                           
หรือใช้สินทรัพย์ของกิจการเป็นแหล่งเงินทุน                                              
ในการทำคำเสนอซ้ือ ต้องวิเคราะห์ความ 
เหมาะสมและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน                          
กับกิจการและผู้ถือหุ้นรายอื่น

วิธีการตรวจสอบ
ตรวจ
แล้ว

ประเด็น
หมายเหตุ*

ไม่มี มี

1.3 หลักทรัพย์และราคาที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ                 
บุคคลตามมาตรา 258 และ Acting in 
Concert  ได้มาก่อนการทำคำเสนอซื้อ 
(ข้อมูลย้อนหลัง 90 วัน) 
	บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ
	ง บ ก า ร เ งิ น ข อ ง ผู้ ท ำ ค ำ เ ส น อ ซื้ อ                                

เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการถือหุ้นจาก
บัญชีเงินลงทุน

	บัญชีแยกประเภทท่ัวไป  (General Ledger)                 
ในส่วนของเงินลงทุนในหลักทรัพย์                    
เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการถือหุ้น

	เอกสารประกอบการซ้ือขายหลักทรัพย์ เช่น 
เอกสาร Confirm การซื้อขายหลักทรัพย์          
เอกสารแสดงถงึการชำระเงนิ (กรณซีือ้ขาย 
ห ลั ก ท รั พ ย์ น อ ก ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์  
แห่งประเทศไทย)

	เอกสารยืนยันจำนวนและราคาซื้ อ 
จดัทำโดย Broker (กรณซีือ้ขายหลักทรัพย์ 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

	ขอหนั งสือยืนยันความถูกต้องของ                                                                                 
หลักทรัพย์ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่

	รายงาน 246-2 ต้ังแต่วันท่ีมีรายช่ือผู้ถือหุ้น 
ล่าสุดจนถึงวันประกาศเจตนารมย์

	MOU และสัญญาซื้อขายหุ้น 
	ข้อตกลงในการซ้ือหุ้นในอนาคต ข้อตกลงท่ี 

สำคัญอ่ืนอันเก่ียวเน่ืองกับรายการ (ถ้ามี)
1.4 ข้อมูลทั่วไปของกิจการ เพื่อใช้ในการ 

กรอกข้อมูลในแบบ 247-4
		งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี และงบไตรมาส 

ล่าสุดพร้อมหมายเหตุประกอบงบ
		รายงานประจำปี
		แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 (ถ้ามี)
		บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ
		บทวิเคราะห์ (Research Paper) 
		ข่าวของบริษัท

1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อ 
บุคคลตามมาตรา 258 และ Acting in 
Concert และกิจการ
1.5.1 การถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซ้ือใน 

กิจการ/การถือหุ้นของกิจการใน   
ผู้ทำคำเสนอซ้ือ

1.5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซ้ือ/
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ประเด็น
หมายเหตุ*
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กิจการ/กรรมการ/ผู้บริหารกิจการ          
ข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซ้ือและกิจการ                
เปรียบเทียบกันโดยตรวจข้อมูลจาก  
ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นหลัก
	บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 1 ปี
	โครงสร้างการถือหุ้นและการ 

เปล่ียนแปลงผู้บริหารของบริษัท และ 
นิติบุคคลที่เป็นหรือเคยเป็นบุคคล 
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบัฐานขอ้มลู 
BOL/MOC ย้อนหลังอย่างน้อย          
1 รอบปีบัญชีและงวดบัญชีล่าสุด

	รายช่ือผู้ทำคำเสนอซ้ือ ผู้ถือหุ้น 
ผู้บริหาร ญาติสนิทของผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่และผู้บริหารของบริษัท 
และบุคคลตามมาตรา 258

	หนังสือรับรองระบุรายชื่อบุคคลที่                  
เป็นกลุ่มเดียวกับผู้ประกาศเจตนา

	หนังสือรับรองเรื่องความสัมพันธ์ 
และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1.5.3 รายการระหว่างกันระหว่างผู้ทำ 
คำเสนอซ้ือและกิจการ (รวมถึงบริษัท 
ที่เกี่ยวข้อง)
	หมายเหตุประกอบของงบการเงิน

ย้อนหลังอย่างน้อย 3 รอบปีบัญชี 
และงวดบัญชีล่าสุดในหัวข้อเงิน 
ลงทุนและรายการระหว่างกัน

	รายการท่ีเก่ียวโยงกันตามตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/
หรือสำนักงาน ก.ล.ต. 1 ปี ย้อนหลัง 
(เว้นแต่เป็นกรณีท่ีรายการระหว่าง                             
กันมีลักษณะเป็น Cycle เช่น 
ราคาพืชผลผันผวนในแต่ละปี 
เ ป็น ต้น  ใ ห้ ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ มู ล 
ย้อนหลังจนครอบคลุมช่วงเวลา 
Cycle ดังกล่าว)

	ข้อตกลงหรือสัญญาทางการค้า 
สัญญาทางธุรกิจ

	หนังสือรับรองความถูกต้องจาก 
ผู้ทำคำเสนอซื้อ

	อ ธิ บ า ย แ น ว โ น้ ม ใ น อ น า ค ต 
เกีย่วกบัประเภท ขนาด และนโยบาย 
ของรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้น

วิธีการตรวจสอบ
ตรวจ
แล้ว

ประเด็น
หมายเหตุ*

ไม่มี มี

2. นโยบายและแผนงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ

2.1 วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซ้ือ ตรวจสอบ 
มตคิณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอซือ้
หรือการลงทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อ

2.2 นโยบายภายหลังการทำคำเสนอซ้ือ                                                           
สอบถามผู้บริหาร/ผู้ทำคำเสนอซ้ือถึงการ                      
เปล่ียนแปลงนโยบายภายหลังการทำคำเสนอซ้ือ 
		นโยบายการดำรงสถานะเป็นบริษัท  

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
		นโยบายในการทำรายการะหว่างกันกับ 

ผู้ทำคำเสนอซื้อในอนาคต
		นโยบายการ เปลี่ ยนแปลงลักษณะ 

การดำเนินธุรกิจในอนาคต
		นโยบายขายหลักทรัพย์ของกิจการ 

ภายหลังทำคำเสนอซื้อ
2.3 แผนงาน

	แผนการดำเนินธุรกิจ ศึกษาถึงความเป็น 
ไปได้ของแผน โดยพิจารณาครอบคลุม 
ด้านต่างๆ ได้แก่
	ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อุตสาหกรรม
	คู่แข่งขัน
	การตลาด
	กำลังการผลิต
	ทรัพยากรที่มีอยู่
	เทคโนโลยี ฯลฯ

	แผนการปรับโครงสร้างองค์กรและการ 
จัดบุคลากร
	พิจารณาว่าสอดคล้องกับแผนการ 

ดำเนินธุรกิจหรือไม่
	เแผนการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ 

และผู้บริหาร
	กรณีเพ่ิมบุคลากร มีปัญหาในการจัดหา 

บุคลากรเพ่ิมเติมหรือไม่ เป็นสายวิชาชีพ 
ท่ีขาดแคลนหรือไม่ 

	เแผนการในการจัดหาบุคลากรและ 
งบประมาณท่ีเก่ียวข้อง

	กรณลีดบคุลากร มคีา่ใชจ้า่ยในการลด       
กำลังคนมากเพียงใด จะมีปัญหาด้าน       
การเงินหรือไม่

	กิจการมีการจัดต้ังสหภาพแรงงานหรือไม่ 
จะมแีนวทางในการดำเนนิการอยา่งไร

	แผนการจำหน่ายทรัพย์สินของกิจการ 
หรือบริษัทย่อย
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	พิจารณาว่าสอดคล้องกับแผนการ 
ดำเนินธุรกิจหรือไม่

	กรณีมีแผนการจำหน่ายท่ีชัดเจน 
ให้พิจารณารายละเอียด เช่น รายละเอียด 
ของสินทรัพย์ท่ีจะจำหน่าย ลักษณะ 
และสภาพการใช้งาน มูลค่าตามบัญชี 
มูลค่าตามราคาตลาด (ถ้ามี ) จำหน่ายให้ใคร 
ราคาจำหน่าย วิธีการจำหน่าย แผนการใช้เงิน

	แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน
	พิจารณาว่าสอดคล้องกับแผนการ 

ดำเนินธุรกิจหรือไม่
	พิจารณาว่าเป็นโครงสร้างทางการเงิน 

ที่เหมาะสมหรือไม่ และจะมีค่าใช้จ่าย 
เพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นจำนวนเท่าใด

	แผนงานเก่ียวกับกิจการภายหลังการเสนอซ้ือ            
ซึ่งฝ่ายจัดการนำเสนอคณะกรรมการของ 
ผู้ทำคำเสนอซื้อเพื่อตัดสินใจ

	ตรวจสอบสมมตฐิานและเหตผุลประกอบ 
สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำนโยบายและ 
แผนงานในอนาคตของกิจการท่ีถูกเสนอซ้ือ 
ซ่ึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของผู้ทำ 
คำเสนอซื้อในประเด็นต่างๆ (ถ้ามี)

	หนังสือรับรองนโยบายต่างๆ จากผู้ทำ 
คำเสนอซื้อ

3. ข้อกำหนด/เงื่อนไขในการทำคำเสนอซ้ือ/ข้อมูลอื่นๆ

3.1  ตรวจสอบและประเมินมูลค่าส่ิงตอบแทน
	การประเมินมูลค่าสิ่งตอบแทน
	ส่ิงตอบแทนท่ีมิไช่ตัวเงิน ให้ประเมินมูลค่า 

โดยตรวจสอบสมมติฐาน ราคาประเมิน 
จากผู้เชี่ยวชาญ

	ส่ิงตอบแทนเป็นตัวเงิน ตรวจสอบราคา 
เสนอซื้อ เป็นราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำ 
เสนอซื้อได้มาในเวลา  90  วันก่อน 
ยื่นคำเสนอซื้อ โดยรายละเอียดการ 
ตรวจสอบตามข้อ 1.3

3.2  ตรวจสอบเงือ่นไขการเสนอซือ้เปน็ธรรม 
ต่อนักลงทุนรายใหญ่และรายย่อย

หมายเหตุ : * ในช่องหมายเหตุ ควรระบุรายละเอียดการตรวจสอบ เช่น วิธีการตรวจสอบ 

แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการตรวจสอบ ประเด็นต่างๆ ท่ีตรวจพบ  

แนวทางการทำ Due Diligence           

การเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้น 

ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์             

ทั้งหมดของกิจการ (IFA-Tender Offer)

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 1. วิเคราะห์และประเมินฐานะการเงินและผลการ 
ดำเนินงานของกิจการ 
 2. ตรวจสอบความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อ                
เมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่คำนวณได้ทางทฤษฎี พร้อมทั้ง         
ตรวจสอบสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณราคาดังกล่าว            
โดยราคาในทางทฤษฎีดังกล่าวต้องคำนึงถึงฐานะการเงินและ 
ผลการดำเนินงานของกิจการด้วย 
 3. ประเมินความเป็นไปได้ของแผนงานและนโยบาย 
ของผู้ทำคำเสนอซื้อ 
 4. ให้ความเห็นเก่ียวกับผลกระทบจากแผนงานและ                                                                                
นโยบายตามที่ผู้เสนอซื้อระบุไว้ในคำเสนอซื้อ รวมทั้ง             
ความเป็นไปได้ของแผนงานและนโยบาย 
 5. ให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลที่สมควรจะตอบรับ 
และ/หรือเหตุผลที่สมควรปฏิเสธคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ ที่ปรึกษา 
ของผู้ถือหุ้นต้องทำการวิเคราะห์และการประเมินอย่างเพียงพอ               
โดยไม่ทำให้ผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการที่ถูกเสนอซื้อสำคัญผิด         
และจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการ                                                  
ที่ถูกเสนอซื้อดังกล่าวเป็นสำคัญ
 6. ให้ความเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้                                                            
รับและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้น ในกรณีที่  
ผู้ถือหุ้นปฏิเสธคำเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีที่คำเสนอซื้อนั้น                                                                                                    
เ ป็ น ค ำ เ ส น อ ซื้ อ เ พื่ อ เ พิ ก ถ อ น ห ลั ก ท รั พ ย์ จ า ก ก า ร เ ป็ น                                    
หลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบั งคับตลาดหลักทรัพย์                                                          
แห่งประเทศไทย) 
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วิธีการตรวจสอบ*
ตรวจ
แล้ว

ประเด็น
หมายเหตุ**

ไม่มี มี

1. ตรวจสอบข้อมูลผู้ทำคำเสนอซื้อ 

 1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ทำคำเสนอซื้อ 
		นิติบุคคล 
	แบบคำเสนอซื้อ (แบบ 247-4)
	แบบแสดงรายการข้อมูล  (แบบ 

56-1) (กรณีบริษัทจดทะเบียน) /
รายงานประจำปี (ถ้ามี) 

	ประวัติความเป็นมา ลักษณะการประกอบ                  
ธุรกิจ ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

	ข้อมูลบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
	งบการเงนิยอ้นหลงั 3 ป ีและงบไตรมาส 

ล่าสุดพร้อมหมายเหตุประกอบงบ
	มติกรรมการ/ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 1 ปี
	รายช่ือคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร
	ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นและ Ultimate 

Shareholders ย้อนหลังอย่างน้อย 1 ปี 
	เอกสารประกอบการจัดต้ังบริษัท ได้แก่ 

หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ 
ข้อบังคับ 

	ข้อมูลจาก Website/Google/ข่าว 
	บุคคลธรรมดา 
	แบบคำเสนอซื้อ (แบบ 247-4)
	ประวัติความเป็นมา ลักษณะการ 

ประกอบธุรกิจ/อาชีพ
	บุคคล/บริษัท/กิจการที่เกี่ยวข้อง 
	ข้อมูลจาก Website/Google/ข่าว

 1.2 ข้อมูลทั่วไปของกิจการ 
	งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี และงบไตรมาส 

ล่าสุดพร้อมหมายเหตุประกอบงบ
	รายงานประจำปี
	แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 (ถ้ามี)
		บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ
	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (1 ปีย้อนหลัง)  
	บทวิเคราะห์ (Research Paper) 
	ข่าวของกิจการ

2. ให้ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของราคาเสนอซ้ือ

2.1 ความเหมาะสมของราคาและส่ิงตอบแทน 
ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
2.1.1 ก ร ณี ก า ร ท ำ ค ำ เ ส น อ ซ้ือ ท่ัว ไ ป                                

โดยเปรียบเทียบราคาเสนอซ้ือกับมูลค่า                          
ยุติธรรมของหลักทรัพย์ซ่ึงมีแนวทาง 
การประเมินตามเอกสารแนบ 1

วิธีการตรวจสอบ*
ตรวจ
แล้ว

ประเด็น
หมายเหตุ**

ไม่มี มี

2.1.2 ก ร ณี ก า ร เ พิ ก ถ อ น ห ลั ก ท รั พ ย์  
จดทะเบียน (Delist)  
 2.1.2.1 เปรียบเทียบราคาเสนอซื้อ 

กั บ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ ร ร ม ข อ ง 
หลักทรัพย์ ซึ่งมีแนวทาง 
การประเมินตามเอกสารแนบ 1

 2.1.2.2 ตรวจสอบราคาเสนอซื้อ          
ต้องไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุด 
ข อ ง ร า ค า ท่ี ค ำ น ว ณ                          
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
	ราคาสู งสุดที่ ผู้ ทำคำ-

เ ส น อ ซื้ อ ห รื อ บุ ค ค ล 
ตามมาตรา 258 ของผูท้ำ 
คำเสนอซื้อได้หุ้นสามัญ
หรือหุ้นบุริมสิทธิ์นั้นมา 
ในระหว่างระยะเวลา 90 วัน 
ก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อ 
ต่อสำนักงาน

	ราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วง 
น้ ำ ห นั ก ข อ ง หุ้ น น้ั น  
ในระหว่าง 5 วันทำการ 
ก่อนวันท่ีคณะกรรมการ 
ของกิจการมีมติเพ่ือเสนอ 
ใ ห้ ท่ี ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น 
พิจารณาการเพิกถอนหุ้น 
หรือวันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
ของกิจการมีมติให้เพิกถอน 
หุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์   
จ ด ท ะ เ บีย น ใ น ต ล า ด 
หลักทรัพย์ แล้วแต่วันใด 
จะเกิดก่อน

	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ 
กิจการ โดยคำนวณจาก 
มูลค่าทางบัญชีท่ีปรับปรุง 
ให้สะท้อนราคาตลาดล่าสุด 
ของสินทรัพย์และหน้ีสิน 
ของกิจการน้ันแล้ว

	มูลค่ายุติธรรมของหุ้น 
สามัญหรือหุ้นบุริมสิทธ์ิ        
ของกิจการซ่ึงประเมิน 
โดยท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซ่ึงมีแนวทางการประเมิน 
ตามเอกสารแนบ 1
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วิธีการตรวจสอบ*
ตรวจ
แล้ว
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3. ให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และ           

ให้ความเห็นว่าควรตอบรับคำเสนอซื้อหรือไม่ 

โดยพิจารณาจากแบบ 247-4 ระบุเหตุผลที่ควร 

ตอบรับและปฏิเสธคำเสนอซื้อโดยให้เหตุผลทั้ง        

ตอบรับและปฏิเสธ และสรุปความเห็นว่าควร       

ตอบรับหรือปฏิเสธอีกครั้ง

4. ให้ความเห็นเกี่ยวกับประโยชน์และผลกระทบที่        

อาจเกิดต่อผู้ถือหุ้นจากนโยบายและแผนงาน       

ของผู้ทำคำเสนอซื้อตามที่ระบุในแบบ 247-4

4.1 ความเป็นไปได้ของแผนงานและ 
นโยบายดังกล่าว

4.2 ประโยชน์ของการทำรายการต่อผู้ถือหุ้น
4.3 ความเสี่ยงในการทำรายการ 
4.4 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น เช่น

4.4.1 ผลกระทบต่อฐานะการเงิน
4.4.2 ผลกระทบต่อฐานะการดำเนินงาน
4.4.3 ผลกระทบต่อความสามารถในการ 

ประกอบธุรกิจ
4.4.4 Dilution Effect ทั้ง Control Dilution 

และ Price Dilution 
4.4.5 ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะได้รับและผลกระทบ                                 

ท่ีจะเกิดข้ึนต่อผู้ถือหุ้นในกรณีท่ีผู้ถือหุ้น 
ปฏิเสธคำเสนอซ้ือ (เฉพาะกรณี Delist)

หมายเหตุ : * ในกรณีที่มีการเสนอซื้อหลักทรัพย์ประเภทอื่นด้วย เช่น warrant 

หุ้นกู้แปลงสภาพ  ที่ปรึกษาควรดำเนินการในลักษณะเดียวกัน

** ในช่องหมายเหตุ ควรระบุรายละเอียดการตรวจสอบ เช่น วิธีการตรวจสอบ

แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการตรวจสอบ ประเด็นต่างๆ ท่ีตรวจพบ

แนวทางการทำ Due Diligence 

การเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้น 

ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซ้ือ

หลักทรัพย์ท้ังหมดของกิจการโดยอาศัย

มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  (IFA-Whitewash)

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

 1. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของรายช่ือและ 
จำนวนหุ้นท่ีถือโดยบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน
 2. ตรวจสอบความเหมาะสมของราคาหลักทรัพย์          
ออกใหม่ที่กิจการจะเสนอขายให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน (ถ้ามี)
 3. ตรวจสอบสิทธิออกเสียงทั้งหมดที่ผู้ขอผ่อนผัน                             
จะมีภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์และที่จะสามารถ            
ได้มาเพ่ิมเติมในอนาคตโดยไม่เกิดหน้าท่ีในการทำคำเสนอ-                                     
ซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ
 4. ตรวจสอบว่า ไม่มีข้อมูลสำคัญอื่นใดที่อาจมี                 
ผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนที่ยังไม่ได้เปิดเผย                                                                            
ไว้ในแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ความเห็น-                
ชอบให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อ                                                
หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ
 5. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลและความเป็นไปได้           
ของสมมตฐิานในการจดัทำนโยบายและแผนงานในอนาคต                                                        
ของผู้ขอผ่อนผัน
 6. วิเคราะห์และประเมินผลกระทบของการผ่อนผัน                                            
ดังกล่าวต่อสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น อย่างน้อย                                                          
ในเรื่องสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและกำไรต่อหุ้น
 7. ให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลที่สมควรจะตอบรับ 
และ/หรือเหตุผลที่สมควรปฏิเสธการทำรายการดังกล่าว
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วิธีการตรวจสอบ
ตรวจ
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ประเด็น
หมายเหตุ*
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1. ตรวจสอบข้อมูลผู้ขอผ่อนผัน 

 1.1 ข้อมูลทั่วไปผู้ขอผ่อนผัน
	นิติบุคคล 
	แบบคำขอผ่อนผัน (แบบ 247-7)
	ข้อมูล 56-1 (กรณีบริษัทจดทะเบียน) /

รายงานประจำปี (ถ้ามี) 
	ประวัติความเป็นมา ลักษณะการ 

ประกอบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
	ข้อมูลบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
	งบการเงนิยอ้นหลงั 3 ป ีและงบไตรมาส 

ล่าสุดพร้อมหมายเหตุประกอบงบ
	ม ติ ก ร ร ม ก า ร / ที่ ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น        

ย้อนหลัง 1 ปี
	ร า ย ชื่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ ค ณ ะ 

ผู้บริหาร 1 ปี 
	ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นและ Ultimate 

Shareholders ย้อนหลังอย่างน้อย 1 ปี
	เอกสารประกอบการจัดตั้ งบริษัท 

หนังสือรับรอง หนังสือบริคณฑ์สนธิ 
ข้อบังคับ 

	ข้อมูลจาก Website/Google/ข่าว/
บทวิจัย

	เอกสารรับรองประวัติการทำความ 
ผิดทางอาญาและข้อพิพาททางกฎหมาย 
ลงนามโดยผู้ขอผ่อนผัน

	ขอ้มลูสำคญัพรอ้มหนงัสอืรบัรองความ 
ถูกต้องของข้อมูล

	บุคคลธรรมดา 
	บัตรประจำตัวประชาชน/สำเนา 

ทะเบียนบ้าน
	ประวัติความเป็นมา ลักษณะการ 

ประกอบธุรกิจ/อาชีพ
	บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
	ข้อมูลจาก Website/Google/ข่าว
	ประวตักิารทำความผดิทางอาญา และ                                                  

ข้อพิพาททางกฎหมาย ข้อมูลสำคัญ        
พร้อมหนังสือรับรองความถูกต้องของข้อมูล

1.2 ความครบถ้วนถูกต้องของรายชื่อและ 
จำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ขอผ่อนผันและ 
บุคคลตามมาตรา 258 และ Acting in 
Concert (ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี)

วิธีการตรวจสอบ
ตรวจ
แล้ว

ประเด็น
หมายเหตุ*

ไม่มี มี

	รายชื่อบุคคลตามมาตรา 258 ของ 
ผู้ขอผ่อนผัน

	บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ
	งบการเงนิของผูข้อผอ่นผนั เพือ่ตรวจสอบ 

รายละเอียดการถือหุ้นจากบัญชีเงินลงทุน
	บัญชีแยกประเภทท่ัวไป (General Ledger) 

ของผู้ขอผ่อนผันในส่วนของเงินลงทุนใน                
หลักทรัพย์ เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดการถือหุ้น

	เอกสารประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์ 
เชน่ เอกสาร Confirm การซือ้ขายหลกัทรพัย ์
เอกสารแสดงถงึการชำระเงนิ (กรณซีือ้ขาย 
ห ลั ก ท รั พ ย์ น อ ก ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์  
แห่งประเทศไทย)

	เอกสารยืนยันจำนวนและราคาซ้ือ จัดทำโดย 
Broker (กรณีซื้อขายหลักทรัพย์ใน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

	ขอหนั งสือยืนยันความถูกต้องของ                                                             
หลักทรัพย์ที่ผู้ ขอผ่อนผันและบุคคล 
ตามมาตรา 258 ถืออยู่

	MOU และสัญญาซื้อขายหุ้น 
	ข้อตกลงในการซื้อหุ้นในอนาคต (ถ้ามี)
	ความสมัพนัธร์ะหวา่งกลุม่บคุคลทีน่บัรวม                                  

Acting in Concert
1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอผ่อนผัน 

และกิจการ
 1.3.1 ก า ร ถื อ หุ้ น ข อ ง ผู้ ข อ ผ่ อ น ผั น 

ในกิจการ/การถือหุ้นของกิจการ 
ในผู้ขอผ่อนผัน

 1.3.2 ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูข้อผอ่นผนั/
กิจการ/กรรมการ/ผู้บริหารกิจการ
	ขอ้มลูของผูข้อผอ่นผนัและกจิการ 

เปรียบเทียบกัน
	บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 1 ปี
	โครงสร้ า งการถื อหุ้ นและ 

การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของ 
บรษิทั และนติบิคุคลทีเ่ปน็หรอื 
เคยเป็นบุคคลที่อาจมีความ 
ขัดแย้งกับฐานข้อมูล BOL/
MOC ยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 1 รอบ 
ปีบัญชีและงวดบัญชีล่าสุด



แนวทางการทำ Due Dil igence การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้น  
ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (IFA-Whitewash) 

 แนวทางการทำ Due Diligence สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน 36
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วิธีการตรวจสอบ
ตรวจ
แล้ว

ประเด็น
หมายเหตุ*

ไม่มี มี

	รายชื่อผู้ขอผ่อนผัน ผู้ถือหุ้น 
ผูบ้รหิาร ญาตสินทิของผูถ้อืหุน้ 
รายใหญ่และผู้บริหาร ของบริษัท 
และบุคคลตามมาตรา 258

	หนังสือรับรองระบุ รายชื่ อ            
บุคคลที่ เป็นกลุ่ ม เดี ยวกับ                        
ผู้ประกาศเจตนา

	หนังสือรับรองเร่ืองความสัมพันธ์  
และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1.3.3 รายการระหว่างกันระหว่างผู้ขอ 
ผ่อนผันและกิจการ (รวมถึงบริษัท 
ที่เกี่ยวข้อง)
	หมายเหตปุระกอบของงบการเงนิ 

ย้อนหลังอย่างน้อย 1 รอบปีบัญชี 
และงวดบัญชีล่าสุด ในหัวข้อเงินลงทุน 
และรายการระหว่างกัน

	รายการที่เกี่ยวโยงกันตามตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/
หรือสำนักงาน ก.ล.ต. 1 ปี ย้อนหลัง 

	ข้อตกลงหรือสัญญาทางการค้า 
สัญญาทางธุรกิจ

	หนังสือรับรองความถูกต้องจาก 
ผู้ขอผ่อนผัน

2. นโยบายและแผนการบริหารกิจการของผู้ขอ         

ผ่อนผันภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์

2.1 วตัถปุระสงคใ์นการขอผอ่นผนั ตรวจสอบ 
มติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน 
ของผู้ขอผ่อนผัน

2.2 นโยบายภายหลังการผ่อนผัน สอบถาม        
ผู้บริหารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
ภายหลังการผ่อนผัน
	นโยบายการดำรงสถานะเป็นบริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
	นโยบายในการทำรายการระหว่างกันกับ 

ผู้ขอผ่อนผันในอนาคต
	นโยบายการ เปลี่ ยนแปลงลักษณะ             

การดำเนินธุรกิจในอนาคต
	นโยบายขายหลักทรัพย์ของกิจการ 

ภายหลังการขอผ่อนผัน
2.3 ให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการบริหาร 

กิจการตามที่ระบุในแบบ 247-7 

วิธีการตรวจสอบ
ตรวจ
แล้ว

ประเด็น
หมายเหตุ*

ไม่มี มี

	แผนการดำเนินธุรกิจ ศึกษาถึงความ                   
เป็นไปได้ของแผน โดยพิจารณาครอบคลุม 
ด้านต่างๆ ได้แก่
	ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อุตสาหกรรม
	คู่แข่งขัน
	การตลาด
	กำลังการผลิต
	ทรัพยากรที่มีอยู่
	เทคโนโลยี ฯลฯ

	แผนการปรับโครงสร้างองค์กรและการ 
จัดบุคลากร
	แผนการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ 

และผู้บริหาร
	พิจารณาว่าสอดคล้องกับแผนการ 

ดำเนินธุรกิจหรือไม่
	กรณเีพิม่บคุลากร มปีญัหาในการจดัหา 

บุคลากรเพ่ิมเติมหรือไม่ เป็นสายวิชาชีพ 
ที่ขาดแคลนหรือไม่

	แผนการในการจัดหาบุคลากร
	กรณลีดบคุลากร มคีา่ใชจ้า่ยในการลด       

กำลังคนมากเพียงใด จะมีปัญหาด้าน          
การเงินหรือไม่

	กิจการมีการจัดต้ังสหภาพแรงงานหรือไม่ 
จะมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไร

	แผนการจำหน่ายทรัพย์สินของกิจการ 
หรือบริษัทย่อย
	พิจารณาว่าสอดคล้องกับแผนการ 

ดำเนินธุรกิจหรือไม่
	พจิารณาผลกระทบตอ่กจิการและผูถ้อื    

หุ้นของกิจการ
	กรณีมีแผนการจำหน่าย ท่ีชัดเจน                       

ขอรายละเอียด เช่น จำหน่ายให้ใคร ราคา 
จำหน่าย วิธีการจำหน่าย แผนการใช้เงิน

	แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน
	พิจารณาว่าสอดคล้องกับแผนการ 

ดำเนินธุรกิจหรือไม่
	พิจารณาว่าเป็นโครงสร้างทางการเงิน 

ที่เหมาะสมหรือไม่
	นโยบายในการจ่ายเงินปันผล

	รายการระหว่างกัน
	พิจารณาว่ารายการระหว่างกันกับ 

ผู้ขอผ่อนผันหรือบุคคลตามมาตรา 258



แนวทางการทำ Due Diligence  

การเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้น 

ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

(IFA-The Acquisition and Disposition of Assets)

แนวทางการทำ Due Dil igence การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้น  
ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (IFA-Whitewash) 

 แนวทางการทำ Due Diligence สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน 38  แนวทางการทำ Due Diligence สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน 39

วิธีการตรวจสอบ
ตรวจ
แล้ว

ประเด็น
หมายเหตุ*

ไม่มี มี

ของผู้ขอผ่อนผันมีแนวโน้มเปล่ียนไป            
จากปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ 
และอธิบายลักษณะของรายการ

	นโยบายการทำรายการะหว่างกันในอนาคต
	ปริมาณรายการระหว่างกัน โดยประมาณ 

รวมไปถึงแนวโน้มและประเภทของ 
รายการด้วย

	แผนงานเกี่ยวกับกิจการภายหลังการ 
ขอผ่อนผัน ซึ่ งผู้ขอผ่อนผันนำเสนอ 
คณะกรรมการเพื่อตัดสินใจ

	หนังสือรับรองนโยบายต่างๆ จากผู้ขอผ่อนผัน

3. ตรวจสอบสิทธิออกเสียงของผู้ขอผ่อนผัน          

ภายหลงัการไดม้าซึง่หลกัทรพัยแ์ละทีจ่ะสามารถ                                            

ได้มาเพิ่มเติมในอนาคตโดยไม่เกิดหน้าที่ ในการ 

ทำคำเสนอซื้อ

4. ให้ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิด 

ต่อผู้ถือหุ้น

4.1 ประโยชน์ของการทำรายการต่อผู้ถือหุ้น
4.2 ความเสี่ยงในการทำรายการ 
4.3 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น เช่น

 4.3.1 ผลกระทบต่อฐานะการเงิน
 4.3.2 ผลกระทบต่อฐานะการดำเนินงาน
 4.3.3 ผลกระทบต่อความสามารถในการ 

ประกอบธุรกิจ
 4.3.4 Dilution Effect ทั้ง Control Dilution 

และ Price Dilution 

5.ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา                                         

หลักทรัพย์ออกใหม่ที่กิจการจะเสนอขายให้แก่ 

ผู้ขอผ่อนผัน

5.1 พิจารณาความเหมาะสมของราคาหลักทรัพย์                                                        
ท่ีออกใหม่โดยเปรียบเทียบราคาหลักทรัพย์  
ท่ีออกใหม่กับมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์                 
ซ่ึงมีแนวทางการประเมินตามเอกสารแนบ 1

5.2 ประโยชน์ต่อกิจการและผู้ถือหุ้น รวมไปถึง 
ราคาว่าเหมาะสมหรือไม่ โดยพิจารณา 
จากแบบคำขอผ่อนผัน (แบบ 247-7)

6. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการขอผ่อนผัน

หมายเหตุ : * ในช่องหมายเหตุ ควรระบุรายละเอียดการตรวจสอบ เช่น วิธีการตรวจสอบ

แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการตรวจสอบ ประเด็นต่างๆ ท่ีตรวจพบ 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

 1. ตรวจสอบลักษณะและรายละเอียดของรายการ

	ประเภทและขนาดของรายการ
	ลักษณะของสินทรัพย์ บริการ หลักทรัพย์ หรือความ 

ช่วยเหลือทางการเงิน
	คู่กรณีท่ีเก่ียวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

 2. ตรวจสอบมูลค่าสิ่งตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและ 
ไม่เป็นตัวเงิน
 3. ตรวจสอบนโยบายและแผนงานภายหลังการได้มา 
และ/หรือการจำหน่ายไป
 4. วิเคราะห์และประเมินความสมเหตุสมผลจากการ 
ทำรายการ

	วัตถุประสงค์และความจำเป็นที่ต้องทำรายการ
	เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการทำรายการ              

กับการไม่ทำรายการ
 5. ตรวจสอบความเหมาะสมของสิ่งตอบแทนและ 
เงื่อนไขของรายการ
 6. ตรวจสอบความสมเหตุสมผล และประโยชน์ของ 
รายการต่อบริษัทจดทะเบียน
 7. ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัเหตผุลทีส่มควรจะตอบรบัและ/              
หรือเหตุผลที่สมควรปฏิเสธการทำรายการดังกล่าว
 8. ตรวจสอบความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน                                                                   
ของกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่บริษัทจดทะเบียนหรือ                                                                                      
บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการประเภทที่  4 หรือการเข้า                                    
จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยอ้อม
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วิธีการตรวจสอบ
ตรวจ
แล้ว

ประเด็น
หมายเหตุ*

ไม่มี มี

1. ข้อมูลลักษณะทั่วไปของการเข้าทำรายการ 

ซึ่งรวมถึง

1.1 คู่กรณีที่ เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ 
กับบริษัทจดทะเบียน (ควรศึกษาความ 
สัมพันธ์กับคู่ กรณีให้ชัด เจนว่าไม่ เป็น 
การเลี่ยงรายการที่เกี่ยวโยงกัน)

1.2 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ ได้มา 
หรือจำหน่ายไป 
	ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง สิ น ท รั พ ย์ ที่ ไ ด้ ม า ห รื อ 

จำหน่ายไป เช่น สินทรัพย์ที่มีตัวตน 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน การได้มาซ่ึงสิทธิ/
สละสิทธิ เป็นต้น กรณีอสังหาริมทรัพย์                
ควรพิจารณาความคืบหน้าการก่อสร้าง 
และสัดส่วนการจำหน่าย

	ลักษณะเงื่อนไขที่สำคัญ
	ข้อจำกัด (เช่น ที่ดินติดภาระจำยอม 

ชนิดของเอกสารสิทธิ์ เช่น โฉนด นส.3 
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น) 

	ภาระผูกพันในอนาคต  
	กรรมสิทธิ์
	การด้อยค่าในอดีต

เอกสารที่ต้องศึกษา ไม่มี มี หมายเหตุ

เอกสารที่ต้องศึกษาในเบื้องต้นมีรายละเอียดดังนี้

1. ศึกษาข้อมูลท่ัวไปของกิจการ (เอกสารแนบ 2)
2 .ตรวจสอบข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการทำ                              

รายการในครั้งนี้
 ก. ม ติ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ / ม ติ ค ณ ะ 

กรรมการ/มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการ 
ทำรายการในครั้งนี้

 ข. หนังสือข้อตกลงเบ้ืองต้น/(ร่าง) สัญญาซ้ือขาย/ 
(ร่าง) สัญญาจะซ้ือจะขาย

 ค. สัญญาที่เกี่ยวข้อง
 ง. ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ข อ ง ที่ ป รึ ก ษ า อื่ น

อายุไม่ เกิน 6 เดือน และจัดทำขึ้นเพื่อ 
วัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ

 จ. แผนการดำเนินธุรกิจสำหรับการทำรายการ 
ในครั้งนี้

 ฉ. ความเห็นของที่ปรึกษากฎหมาย ภาษี ผู้สอบ 
บัญชีและอื่นๆ เกี่ยวกับการทำรายการ 

 ช. หนังสือรับรองความถูกต้องจากกิจการ

วิธีการตรวจสอบ
ตรวจ
แล้ว

ประเด็น
หมายเหตุ*

ไม่มี มี

1.3 เงื่อนไขของการทำรายการ

2. ข้อมูลทางการเงินของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

กบัการทำรายการ ซึง่รวมถงึกำไรสทุธทิีไ่ดม้าจาก 
สินทรัพย์ดังกล่าว มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ มูลค่า 
ทางบัญชีของสินทรัพย์

3. ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และสิ่งตอบแทน 

ในการเข้าทำรายการ

3.1 ในกรณีของการได้มาของสินทรัพย์
3.1.1 กรณีชำระสิ่งตอบแทนทั้งหมดหรือ 

บางส่วนด้วยการออกหลักทรัพย์ของ  
บริษัทจดทะเบียน
 3.1.1.1 จำนวน ลักษณะ มูลค่าที่                             

ตราไวข้องหลกัทรพัยท์ีอ่อก 
 3.1.1.2 ลำดับของหลักทรัพย์
 3.1.1.3 ราคาของหลักทรัพย์ วิธีการ 

ประเมินราคา 
 3.1.1.4 กรณีท่ีผู้ขายเป็นบริษัท หรือ 

นิติบุคคล ให้ระบุช่ือบริษัท 
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ 
รายช่ือคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น 
และโครงสร้างการถือหุ้น

 3.1.1.5 กรณีที่ผู้ขายเป็นรายบุคคล 
ระบุชื่อของผู้ขาย

 3.1.1.6   ข้อมูลทางธุรกิจท่ีสำคัญ
 3.1.1.7 ผลการดำเนินงาน

3.1.2 กรณีชำระสิ่ งตอบแทนในรูปของ 
เงนิสด อธบิายถงึแหลง่ทีม่าของเงนิทนุ 
รายละเอียดของสิ่งตอบแทน และ 
รายละเอียดของผู้ขาย (กรณีชำระสิ่ง 
ตอบแทนในรูปเงินสด ควรตรวจสอบ 
ความน่าเชื่อถือของแหล่งเงินทุน)

 3.1.3 หนี้สินทั้งหมด หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
หลักประกันต่างๆ ที่เกิดจากการทำ 
รายการ รวมทัง้ภาระรบัผดิชอบทีอ่าจ  
เกิดขึ้นหลังทำรายการ

3.2 ในกรณีของการจำหน่ายไปของสินทรัพย์
3.2.1 กำไรหรือขาดทุนที่กลุ่มบริษัทคาดว่า

จะได้รับจากการเข้าทำรายการ
 3.2.2 กรณีที่สิ่งตอบแทนเป็นเงินสดต้อง            

อธิบายถึงวัตถุประสงค์ในการจำหน่าย 
การใช้ไปของเงินท่ีได้มาจากการจำหน่าย 
ระยะเวลาการใช้ไปของเงินที่ได้มา



แนวทางการทำ Due Dil igence การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้น  
ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (IFA-The Acquisition and Disposition of Assets) 

 แนวทางการทำ Due Diligence สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน 42

แนวทางการทำ Due Dil igence การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้น  
ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (IFA-The Acquisition and Disposition of Assets) 

 แนวทางการทำ Due Diligence สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน 43

วิธีการตรวจสอบ
ตรวจ
แล้ว

ประเด็น
หมายเหตุ*

ไม่มี มี

และ รายละเอียดของผู้ซ้ือ ตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือของแหล่งเงินทุนท่ีจะได้รับชำระ

 3.2.3 กรณีที่ได้รับสิ่งตอบแทนเป็นหุ้นหรือ 
หลักทรัพย์อื่นๆ 
 3.2.3.1 จำนวน ลักษณะ มูลค่า 

ท่ีตราไว้ของหลักทรัพย์ท่ีออก 
 3.2.3.2 ลำดับของหลักทรัพย์
 3.2.3.3 ราคาของหลักทรัพย์ วิธีการ 

ประเมินราคา 
 3.2.3.4 บัญชีของหลักทรัพย์ท่ีได้รับ
 3.2.3.5 ทนุทีอ่อกและเรยีกชำระแลว้ 

ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
 3.2.3.6 รายชื่อของคณะกรรมการ 

ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของ 
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

 3.2.3.7 ข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญ
 3.2.3.8 ผลการดำเนินงาน
 3.2.3.9 หนีส้นิทัง้หมดทีเ่กดิจากการ 

ทำรายการ
 3.2.3.10 มูลค่าท่ีแท้จริงของการทำรายการ

4. รายชื่อคณะกรรมการและ/หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ ่                       

และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ หรือ                       

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม                      

ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการ รวมถึงลักษณะ  

และขอบเขตของผลประโยชน์ที่จะได้รับ

5. การอนุมัติจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ที่ประชุม 
ผูถ้อืหุน้ หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเจา้หนา้ทีร่ฐับาล                                                                   
ระยะเวลาที่คาดว่าจะยื่นเอกสารอนุมัติต่อ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6. ระยะเวลาในการเข้าทำรายการ

7. นโยบายภายหลังการได้มา/จำหน่ายไป สอบถาม 
ผู้บริหารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย  
ภายหลังการเข้าทำรายการ

	 น โ ย บ า ย ก า ร ด ำ ร ง ส ถ า น ะ เ ป็น บ ริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

	 นโยบายในการทำรายการระหว่างกัน 
กับผู้ที่ได้มา/จำหน่ายไปในอนาคต

	 นโยบายการเปลี่ยนแปลงลักษณะการ 
ดำเนินธุรกิจในอนาคต

	 น โ ย บ า ย ข า ย ห ลั ก ท รั พ ย์ ข อ ง กิ จ ก า ร 
ภายหลังการทำรายการ

วิธีการตรวจสอบ
ตรวจ
แล้ว

ประเด็น
หมายเหตุ*

ไม่มี มี

8. แผนการดำเนินธุรกิจภายหลังการได้มา/ 

จำหน่ายไป ศึกษาถึงความเป็นไปได้ของแผน 
โดยพิจารณาครอบคลุมด้านต่างๆ ได้แก่

	 ศึกษาแผนธุรกิจภายหลังการได้มาและ                       
จำหน่ายไป โดยพิจารณาครอบคลุม  
ด้านต่างๆ ได้แก่
	ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อุตสาหกรรม
	คู่แข่งขัน
	การตลาด
	กำลังการผลิต
	ทรัพยากรที่มีอยู่
	เทคโนโลยี ฯลฯ

	 แผนการปรับโครงสร้างองค์กรและการ 
จัดบุคลากร
	แผนการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ 

และผู้บริหาร
	พิจารณาว่ าสอดคล้องกับแผนการ 

ดำเนินธุรกิจหรือไม่ 
	กรณีเพิ่มบุคลากร มีปัญหาในการจัดหา 

บุคลากรเพิ่มเติมหรือไม่ เป็นสายวิชาชีพ 
ที่ขาดแคลนหรือไม่

	แผนการในการจัดหาบุคลากร
	กรณีลดบุคลากร มีค่าใช้จ่ายในการลด 

กำลงัคนมากเพยีงใด จะมปีญัหาดา้นการ 
เงินหรือไม่

	กิจการมีการจัดต้ังสหภาพแรงงานหรือไม่ 
จะมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไร

	 แผนการจำหน่ายทรัพย์สินของกิจการ 
หรือบริษัทย่อย
	พจิารณาวา่สอดคลอ้งกบัแผนการดำเนนิ 

ธุรกิจหรือไม่
 	ก ร ณี มีแ ผ น ก า ร จ ำ ห น่า ย ท่ีชัด เ จ น                                  

ขอรายละเอียด เช่น จำหน่ายให้ใคร ราคา 
จำหน่าย วิธีการจำหน่าย แผนการใช้เงิน

	 แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน
	พิจารณาว่ าสอดคล้องกับแผนการ 

ดำเนินธุรกิจหรือไม่
	พิจารณาว่าเป็นโครงสร้างทางการเงิน 

ที่เหมาะสมหรือไม่
	นโยบายในการจ่ายเงินปันผล

	 แผนงานเก่ียวกับกิจการภายหลังการได้มา/ 
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วิธีการตรวจสอบ
ตรวจ
แล้ว

ประเด็น
หมายเหตุ*

ไม่มี มี

จำหน่ายไป ซึ่งนำเสนอคณะกรรมการ 
เพื่อตัดสินใจ

	หนังสือรับรองนโยบายต่างๆ

9. ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ข อ ง 

บริษัทจดทะเบียน กรณีที่สินทรัพย์ที่ได้มาเป็น  
หลกัทรพัยข์องบรษิทั เปดิเผยลกัษณะการประกอบ 
ธุรกิจของบริษัทที่ได้มาด้วย 

10.ความสมเหตุสมผลของรายการ

10.1 วัตถุประสงค์และเหตุผลของการเข้า 
ทำรายการ 

10.2 ผลประโยชน์ที่บริษัทจดทะเบียนคาดว่า 
จะได้รับจากการทำรายการ

10.3 ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการทำรายการ 
ของบริษัทจดทะเบียน เช่น
	ผลกระทบต่อฐานะการเงิน
	ผลกระทบต่อฐานะการดำเนินงาน
	ผลกระทบต่อความสามารถในการประกอบธุรกิจ
	ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกิจการ 
	ผลกระทบต่อการดำเนินการตามเง่ือนไขต่าง  ๆเช่น
	เงือ่นไขตาม Covenant ของสญัญาเงนิกู ้

ในปัจจุบัน เช่น  D/E Ratio 
	ภาระผูกพันของสินทรัพย์ดังกล่าว เช่น 

จำนอง/จำนำ 
	Dilution Effect ทั้ง Control Dilution และ 

Price Dilution 
	โอกาสเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	ผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารจัดการ

11.ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

12.การประเมินความเหมาะสมของมูลค่าสินทรัพย์ 

ที่ ได้มา/จำหน่ายไปและมูลค่าของสิ่งตอบแทน 

ในกรณีเป็นหลักทรัพย์

12.1 ลักษณะการได้มาของส่ิงตอบแทน 
12.2 ขั้นตอนการชำระสิ่ งตอบแทนและ 

เงื่อนไขในการชำระ
12.3 ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มาหรือ 

จำหน่ายไปและมูลค่าของสิ่งตอบแทน 
(เอกสารแนบ 1) 

13.เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ท่ีมีนัยสำคัญจากการตรวจสอบ

หมายเหตุ : * ในชอ่งหมายเหต ุควรระบุรายละเอียดการตรวจสอบ เชน่ วิธกีารตรวจสอบ 

แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการตรวจสอบ ประเด็นต่างๆ ท่ีตรวจพบ  

แนวทางสำหรับการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ 

ประเภทธุรกิจต่างๆ

กรณีที่การทำรายการเป็นการได้มาและจำหน่ายไปของ
บริษัทอสังหาริมทรัพย์ 
 1. ลักษณะทั่วไปของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้แก่

	ลักษณะของอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน สถานที่ตั้ง                                                                                             
จำนวนไร ่  โฉนดทีด่นิ  แผนทีต่ัง้  แผนทีอ่สงัหารมิทรพัย ์  
ในโครงการที่จะซื้อ/ขาย/เช่า

	กรณีเป็นการซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย                                                                                  
หากเป็นการซ้ือโครงการเก่าให้ตรวจสอบรายละเอียด                 
โครงการ เชน่ วนัทีเ่ปดิโครงการ มลูคา่โครงการรวม 
ยอดขายในแต่ละปีจนถึงวันที่เข้าไปซื้อ เป็นต้น

	กรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า เช่น รายละเอียด 
ของการให้เช่า รายได้จากการให้เช่าต่อปีหรือต่อเดือน 
เงื่อนไขในการต่อสัญญาเช่า

	กรณทีีเ่ปน็การเชา่อสงัหารมิทรพัย ์ใหร้ะบถุงึจำนวน 
ปีที่เช่า ปีที่หมดอายุการเช่า

	ตรวจสอบการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์                                                    
โ ด ย ร ะ บุ ถึ ง ผู้ ป ร ะ เ มิ น ร า ค า  วั น ที่ ป ร ะ เ มิ น 
วิธีที่ใช้ในการประเมิน ราคาตลาดซึ่งจัดทำโดยมี 
วัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ

	มูลค่าทางบัญชีตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผ่านการ 
ตรวจสอบ กรณีท่ีเป็นการจำหน่ายไปของโรงงาน
ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้อธิบายถึงผลกระทบของการ                  
ดำเนินงานท่ีจะได้รับจากการจำหน่ายไปของโรงงาน

 2. กรณีอสังหาริมทรัพย์เป็นอาคาร เช่น อายุการใช้งาน 
ของอาคาร จำนวนพ้ืนท่ีท่ีให้เช่า จำนวนพ้ืนท่ีท่ีให้เช่าแล้ว 
อัตราท่ีเช่าแล้วของพ้ืนท่ีดังกล่าว

 3. กรณีอสังหาริมทรัพย์อยู่ระหว่างรอการพัฒนา หรือ 
มีแผนท่ีจะพัฒนา ต้องอธิบายถึง

	รายละเอยีดของอสงัหารมิทรพัยท์ีร่อการพฒันา เชน่ 
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ชือ่โครงการ ประเภทของอสงัหารมิทรพัยท์ีร่อพฒันา                                                                    
ที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม พาณิชย์ จำนวนยูนิต

	ต้นทุนท่ีใช้ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว
	ปีท่ีคาดว่าจะเปิดดำเนินการและปีท่ีคาดว่าจะส้ินสุด 

โครงการท่ีจะพัฒนา
	กำไรท่ีคาดว่าจะได้รับ
	ร้อยละท่ีดำเนินการเสร็จแล้ว (Percentage of             

Completion)
	แหล่งท่ีมาของเงินทุน
	การขอใบอนุญาตต่างๆ

กรณีท่ีการทำรายการเป็นการได้มาและจำหน่ายไปของ 
บริษัทรับเหมาก่อสร้าง 
 1. ลกัษณะของโครงการปจัจบุนั เชน่ ประเภทของการ 
ก่อสร้าง ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ มูลค่า
 2. ปีที่คาดว่าจะเปิดดำเนินการ และปีที่คาดว่าจะ 
สิ้นสุดการก่อสร้าง
 3. มูลค่าก่อสร้างของโครงการปัจจุบัน และโครงการ
ที่ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว

กรณีที่การทำรายการเป็นการได้มาและจำหน่ายไป         
ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค 
 1. รายละเอียดของสัมปทาน/ใบอนุญาต รวมถึง

	ลักษณะของสัมปทาน/ใบอนุญาต (Build-Operate-Transfer, 
Build-Transfer-Operate, Build-Own-Operate, etc.)

	อายุของสัมปทาน/ใบอนุญาต
	เงื่อนไขของสัมปทาน/ใบอนุญาต
	สทิธแิละขอ้ผกูพนัของโครงการสาธารณปูโภคจาก

การได้รับสัมปทาน/ใบอนุญาต
	พระราชบญัญตั/ิกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งของการไดร้บั 

สัมปทาน/ใบอนุญาต

 2. ความสัมพันธ์ของบริษัทกับผู้ให้สัมปทาน/ใบอนุญาต
 3. แหล่งที่มาของเงินทุน

แนวทางการทำ Due Diligence 

การเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้น 

ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน  

(IFA-Connected Transaction)

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

 1. ตรวจสอบลักษณะและรายละเอียดของรายการ           
ที่เกี่ยวโยงกัน

	ประเภทและขนาดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
	ลักษณะของสินทรัพย์ บริการ หลักทรัพย์ หรือ 

ความช่วยเหลือทางการเงิน

 2. ตรวจสอบมูลค่าสิ่งตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและ 
ไม่เป็นตัวเงิน
 3. ตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
 4. ความครบถ้วนถูกต้องของรายชื่อและจำนวนหุ้น 
ที่ถือโดยบุคคลดังกล่าว
 5. วิเคราะห์และประเมินความสมเหตุสมผลจาก 
การทำรายการ

	วัตถุประสงค์และความจำเป็นที่ต้องทำรายการ
	เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการทำรายการกับ 

การไม่ทำรายการ
	เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียระหว่างการทำรายการกับ 

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและบุคคลภายนอก

 6. ตรวจสอบความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไข 
ของรายการ
 7. ให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลที่สมควรจะตอบรับ 
และ/หรือเหตุผลที่สมควรปฏิเสธการทำรายการดังกล่าว
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วิธีการตรวจสอบ
ตรวจ
แล้ว

ประเด็น
หมายเหตุ*

ไม่มี มี

1. ศึกษารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในอดีต

1.1 หมายเหตุประกอบงบการเงินย้อนหลัง
อย่างน้อย 3 รอบปีบัญชี และงวดบัญชี 
ล่าสุด ในหัวข้อเงินลงทุนและรายการ
ระหว่างกัน

1.2  รายการที่ เกี่ยวโยงกันตามประกาศ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/
หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. 3 ปี ย้อนหลัง 

2. การศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งบรษิทัจดทะเบยีน 

และบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั และบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

บุคคลดังกล่าวซึ่งทำรายการในครั้งนี้

2.1 โครงสร้างการถือหุ้น
2.2 Organization Chart และอำนาจการส่ังการ
2.3 รายชื่อคณะกรรมการ 
2.4 รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Ultimate)
2.5 รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ                    

หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งทางตรงหรือ 
ทางอ้อม

เอกสารที่ต้องศึกษา ไม่มี มี หมายเหตุ

เอกสารที่ต้องศึกษาในเบื้องต้นมีรายละเอียดดังนี้

1. ศึกษาข้อมูลท่ัวไปของกิจการ (เอกสารแนบ 2)
2. ตรวจสอบข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการทำ                              

รายการในครั้งนี้
ก. ม ติ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ / ม ติ ค ณ ะ 

กรรมการ/มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เกี่ ยวกับ                                          
การทำรายการที่ เกี่ยวโยงกันครั้ งนี้  และ 
รายการที่เกี่ยวโยงกันในอดีต

ข. รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ค. หนังสือข้อตกลงเบื้องต้น/(ร่าง)  สัญญา 

การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ง. สัญญาที่เกี่ยวข้อง
จ. แ ผ น ก า ร ด ำ เ นิ น ธุ ร กิ จ ส ำ ห รั บ ร า ย ก า ร                

ที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้
ฉ. ความเห็นของที่ปรึกษากฎหมาย ภาษี  

ผู้สอบบัญชีและอ่ืนๆ เก่ียวกับการทำรายการ
ช. ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ข อ ง ที่ ป รึ ก ษ า อื่ น

อายุไม่ เกิน 6 เดือน และจัดทำขึ้นเพื่อ 
วัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ

ซ. หนังสือรับรองความถูกต้องจากกิจการ

วิธีการตรวจสอบ
ตรวจ
แล้ว

ประเด็น
หมายเหตุ*

ไม่มี มี

 2.5.1 รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับกรรมการ 
โดยตรวจสอบข้อมูลตามรายงานการมี 
ส่วนได้ส่วนเสีย 

 2.5.2 รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ โดยตรวจสอบจากเอกสารซ่ึง 
รับรองความถูกต้องโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่

2.6 รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันซ่ึงเป็นคู่กรณี
ในคร้ังน้ี ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
สัดส่วนการถือหุ้น พฤติการณ์ท่ีบ่งช้ีได้ว่า 
เป็นผู้มีอำนาจควบคุม แล้วแต่กรณี 

2.7 ความสัมพันธ์ของคู่กรณีในครั้งนี้กับ 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ 
ควบคุม บุคคลที่จะได้รับการเสนอเป็น                         
ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้ง             
ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคล 
ดังกล่าว

2.8 รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย ตามมาตรา                
89/14 พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

3. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน  

3.1 กรณรีายการธรุกจิปกต ิเชน่ การขายสนิคา้ 
ซื้อวัตถุดิบ การให้บริการที่ เป็นรายการ 
ขนาดใหญแ่ละ ไมเ่ปน็ไปตามเงือ่นไขการคา้ 
ทั่วไป พิจารณาจาก
	สัญญาหรือเง่ือนไขการซ้ือ/ขาย/ให้บริการ

3.2 กรณีรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น 
การจา้งขนสนิคา้ จา้งทำโฆษณา จา้งบรหิาร 
รับความช่วยเหลือทางเทคนิคที่เป็นรายการ                  
ขนาดใหญ่และไม่ เป็นไปตามเงื่อนไข 
การค้าทั่วไป พิจารณาจาก
	สัญญาหรือเง่ือนไขการซ้ือ/ขาย/ให้บริการ

3.3 กรณีรายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
เกิน 3 ปี ให้ศึกษาข้อมูลดังต่อไปน้ี
	การประเ มินค่า เ ช่าอสังหา ริมท รัพย์  

โดยระบุถึงผู้ประเมินราคา วันท่ีประเมิน 
วิธีที่ใช้ในการประเมิน ราคาตลาด

	ศึกษารายละเอยีดของอสงัหารมิทรพัย์ เชน่ 
โฉนดท่ีดิน แผนท่ี สภาพอสังหาริมทรัพย์ 
พ้ืนท่ีการใช้งาน ลักษณะการใช้งาน อายุการ 
ใช้งาน การบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค 
พ้ืนฐาน กรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน
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วิธีการตรวจสอบ
ตรวจ
แล้ว

ประเด็น
หมายเหตุ*

ไม่มี มี

	ศึกษารายละเอียดสัญญาเช่า  เช่น 
จำนวนปีที่ เช่า ปีที่หมดอายุการเช่า 
คา่เชา่ อตัราการขึน้คา่เชา่ วธิกีารชำระเงนิ 
เงื่อนไขที่สำคัญ

3.4 กรณีรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ 
ให้ศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้
 3.4.1 กรณีรายการเก่ียวกับสินทรัพย์ (รวม 

ทั้งการได้มาซึ่งสิทธิและสละสิทธิ 
ในสินทรัพย์)
	ศึกษาการประเมินราคาทรัพย์สิน 

โ ด ย ร ะ บุ ถึ ง ผู้ ป ร ะ เ มิ น ร า ค า                                                                                   
วันท่ีประเมิน วิธีท่ีใช้ในการประเมิน 
ราคาตลาด (มอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 
และประเมนิเพือ่วตัถปุระสงคเ์พือ่ 
ใช้สำหรับสาธารณะ) 

	โฉนดท่ีดิน แผนท่ี สภาพสินทรัพย์ 
พ้ืนท่ีอาคาร ลักษณะการใช้งาน 
อายุการใช้งาน การบำรุงรักษา 
ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
กรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพันในอนาคต 
การด้อยค่าในอดีต ข้อจำกัด 
เช่น ติดภาระจำยอม ลักษณะ 
ของเอกสารสิทธ์ิ เช่น โฉนด นส.3 
หรือ นส. 3 ก พร้อมข้อกฎหมาย           
ท่ีเก่ียวข้อง ความคืบหน้าการก่อสร้าง 
และสัดส่วนการจำหน่าย

	มูลค่าทางบัญชีตามงบการเงิน 
ปีล่ าสุดที่ผ่ านการศึกษาโดย                    
ผู้สอบบัญชี

 	กรณีที่สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 
ข อ ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ กิ จ ก า ร 
ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ด ำ เ นิ น ธุ ร กิ จ 
ฐานะการเงินและการดำเนินงาน 
งบการเงิน แผนงานในอนาคต 
ประมาณการทางการเงนิ รายงาน 
ก าร ป ร ะ เมิ น รา ค าท รั พ ย์ สิ น 
ภาระผูกพันหรือค้ำประกัน

 	กรณีที่เป็นการจำหน่ายไปของ 
สิ น ท รั พ ย์ ที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ น ปั จ จุ บั น 
ให้อธิบายถึงผลกระทบของการ 
ดำเนินงานที่จะได้รับจากการ 
จำหนา่ยไปของสนิทรพัยด์งักลา่ว

วิธีการตรวจสอบ
ตรวจ
แล้ว

ประเด็น
หมายเหตุ*

ไม่มี มี

 	กรณีจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุน                
ในบริษทัอื่นซึ่งทำให้บริษัทอืน่นั้น             
สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อย/
บริษัทร่วม ให้ศึกษามูลค่าเงิน 
ให้กู้ยืม มูลค่าภาระค้ำประกัน 
หรือภาระอื่นๆ ที่บริษัทดังกล่าว 
ยังคงค้างต่อบริษัทจดทะเบียน/
บริษัทย่อย

3.4.2 กรณีรายการเกี่ยวกับบริการ 
 	ป ร ะ เ ภ ท ก า ร ใ ห้ / รั บ บ ริ ก า ร                             

ขอบข่ายการให้/รับบริการ เง่ือนไข 
ทางการค้า เงื่อนไขการชำระเงิน 

3.5 กรณีรายการให้ /รับความช่วยเหลือ 
ทางการเงิน 
3.5.1 กรณีให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

เช่น จำนวนเงินต้น อัตราดอกเบี้ย 
ระยะเวลาการให้เงินยืม รายละเอียด 
การชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย 
ความสามารถในการชำระหนี้ รวมทั้ง         
ประเมินมูลค่าภาระค้ำประกันหรือ          
มูลค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่                                      
บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย                  
หากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่สามารถ 
ชำระหนี้ได้ แหล่งเงินทุน 

 3.5.2 กรณี รั บความช่ วย เหลื อทาง 
การเงนิ : จำนวนเงนิตน้ ดอกเบีย้และ/
หรอืผลประโยชนท์ีบ่รษิทัจดทะเบยีน/
บริษัทย่อยจะต้องจ่ายให้แก่บุคคลที่                                          
เกี่ยวโยงกัน ระยะเวลาการให้เงินยืม 
ตารางการชำระคืน เ งิ นต้นและ 
ดอกเบี้ย แหล่งเงินทุน วัตถุประสงค์
การใช้เงินของผู้กู้ให้ชัดเจน  
หมายเหต ุ : หากมีการทำรายการท่ีเก่ียวโยง 
กันดังกล่าวในอดีตให้ศึกษาข้อมูล 
การทำรายการในอดีตเพิ่มเติม

4. การคำนวณขนาดรายการ

4.1  สอบทานการคำนวณขนาดรายการ
4.2 ศกึษาการแยกรายการทีเ่กีย่วโยงกนัเปน็

หลายรายการ ในงวด 6 -12 เดือนก่อนเกิด 
รายการที่เกี่ยวโยงกัน

 	หมายเหตุงบการเงิน ในหัวข้อรายการท่ีเก่ียว 
โยงกันเพ่ือศึกษารายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน             
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วิธีการตรวจสอบ
ตรวจ
แล้ว

ประเด็น
หมายเหตุ*

ไม่มี มี

ความสัมพันธ์และรายการท่ีเก่ียวโยงกันในอดีต
 	รายการที่เกี่ยวโยงกันจาก Website ตลท.
	รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท

5.ศึกษามูลค่าสิ่งตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและ 

ไม่เป็นตัวเงิน

5.1 กรณีสิ่งตอบแทนเป็นเงินสด 
	แหล่งเงินทุน
	ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

5.2 กรณีส่ิงตอบแทนเป็นหุ้นหรือหลักทรัพย์อ่ืนๆ
	จำนวน ลักษณะ มูลค่าที่ตราไว้ของ 

หลักทรัพย์ที่ออก 
	ลำดับของหลักทรัพย์
	ราคาของหลักทรัพย์ วิธีการประเมินราคา 
	ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท
	รายชื่อของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น         

ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และ 
ประวัติการเปลี่ยนแปลง

	หนี้สินทั้งหมดที่เกิดจากการทำรายการ 
ที่ประเมินโดยผู้ซื้อ

	โครงสร้างผู้ถือหุ้นภายหลังการทำรายการ
	ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
	ข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญ
	ผลการดำเนินงาน

5.3 กรณีสิ่งตอบแทนเป็นการผ่อนชำระ เช่น 
อัตราดอกเบี้ย งวดการชำระ หลักประกัน 
แหล่งเงินทุนในการผ่อนชำระ เงื่อนไขใน 
การโอนสินทรัพย์

5.4 กรณี เป็นการกู้ ยื ม  ศึกษาเงื่ อนไขที่                       
อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น 
ขอ้จำกดัการจา่ยเงนิปนัผล  การดำรงเงือ่นไข 
สำคัญอื่นต่อสถาบันการเงิน

6. ความสมเหตุสมผลของรายการ

6.1 วัตถุประสงค์ของการทำรายการ
6.2 ความจำเป็นที่ต้องทำรายการ
6.3 เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียระหว่าง 

การทำรายการและไม่ทำรายการ 
 ตัวอย่างผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นได้แก่
	ผลกระทบต่อฐานะการเงิน
	ผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน
	ผลกระทบต่อความสามารถในการ 

ประกอบธุรกิจ

วิธีการตรวจสอบ
ตรวจ
แล้ว

ประเด็น
หมายเหตุ*

ไม่มี มี

	ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกิจการ 
	ผลกระทบต่อการดำเนินการตามเงื่อนไข 

ต่างๆ เช่น 
	เงื่อนไขตาม Covenant ของสัญญา 

เงินกู้ในปัจจุบัน เช่น  D/E Ratio 
	ภาระผกูพนัของสนิทรพัยด์งักลา่ว เชน่ 

จำนอง/จำนำ
	Dilution Effect ทั้ง Control Dilution และ 

Price Dilution
	ผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารจัดการ
	ผลกระทบต่อการดำรงสถานะเป็นบริษัท                                                                              

จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์  
แห่งประเทศไทย

6.4 เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียระหว่าง         
การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
และบุคคลภายนอก

7. ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ

7.1 ความเหมาะสมของราคาและส่ิงตอบแทน
โดยเปรียบเทียบจากหลายวิธี เช่น
 7.1.1 ราคาตลาด
 7.1.2 ราคาอ้างอิงของราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ 

เช่น ราคาประเมินท่ีดินของกรมท่ีดิน            
ราคาซ้ือไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

 7.1.3 ราคาท่ีได้รับการเสนอจากบุคคลภายนอก
 7.1.4 ราคาที่ ได้จากการสอบถามของ 

สถาบันการเงิน
 7.1.5 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
7.1.6 ราคาประเมินโดยที่ปรึกษาทาง 

การเงินอิสระ (เอกสารแนบ 1)
7.2 ความเป็นธรรมและเหมาะสมของ  

เงื่อนไขของรายการพิจารณาจาก
	สัญญา/ร่างสัญญา การทำรายการ                    

เกี่ยวโยงกันที่ระบุถึงเงื่อนไขการชำระ 
ราคาหรือสิ่งตอบแทน โดยพิจารณา
	เงื่อนไขบังคับก่อนการทำรายการ
	เงื่อนไขยกเลิกการทำรายการ
	เงื่อนไขบังคับหลังการทำรายการ

หมายเหตุ : * ในช่องหมายเหตุ ควรระบุรายละเอียดการตรวจสอบ เช่น วิธีการตรวจสอบ 

แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการตรวจสอบ ประเด็นต่างๆ ท่ีตรวจพบ  
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เอกสารแนบ 1 : แนวทางการประเมินมูลค่ายุติธรรม

		แนวทางการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
  ควรระบุวิธีที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าหุ้น เหตุผล              
ข้อจำกัดในการใช้วิธีการคำนวณต่างๆ สมมติฐานและ 
ช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณ โดยวิธีการประเมินมูลค่าหุ้น 
ในเบื้องต้น มีรายละเอียดดังนี้

	วิธีมูลค่าทางบัญชี 

	วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี

	วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด 
 (Market comparables)

	วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (DCF) 

	วิธีราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 
 (Weighted Average Market Price)

	วิธีอื่นๆ  ตามความเหมาะสม

 หมายเหตุ :

 1. ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ควรคำนึงว่า หลักทรัพย์ 
นั้นเป็น listed หรือ non-listed

 2. กรณีประเมินด้วยวิธีมูลค่าทางบัญชี หากทราบ            
อยูแ่ลว้วา่จะมรีายการใดๆ ทีเ่กดิขึน้แลว้กระทบ BV            
เช่น การเพิ่มทุน PP ก็ควรนำมาคำนวณรวมใน 
มูลค่าทางบัญชีด้วย

 3. กรณีซื้ อหลักทรัพย์ โดยใช้ วิ ธี  P /E  RATIO 
การนำข้อมูลหลักทรัพย์ในตลาดฯ (peer group) 
มาเปรียบเทียบ ควรพิจารณาสภาพคล่องของ 
หลักทรัพย์ดังกล่าวด้วย และระบุเหตุผลการเลือก 
Peer ให้ชัดเจน

		แนวทางการประเมินสินทรัพย์อื่นๆ 
  เช่น อสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่า สิทธิอื่นๆ และ 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เป็นต้น ใช้ราคาประเมินของผู้เช่ียวชาญอิสระ 
เช่น ราคาประเมินที่ดิน ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาที่ดิน                                 
ราคาที่ประเมินจากมูลค่าที่จะได้รับจากการใช้งานของ                                                                                 
สินทรัพย์ ซึ่งประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นต้น

 หมายเหตุ :

1. กรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไม่มีความเชี่ยวชาญ        
เฉพาะด้านในข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมหรือร่วมจัดทำ                                                                                         
หรอืใหค้วามเหน็ในฐานะเปน็ทีป่รกึษาทางการเงนิ                                         
ส่วนใด ที่ปรึกษาทางการเงินอาจนำข้อมูลจาก                                                         
บุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นมาอ้างอิง 
หรอืประกอบความเหน็ได ้ทัง้นี ้ทีป่รกึษาทางการเงนิ 
ควรใชว้จิารณญาณในการเลอืกใชแ้หลง่ขอ้มลูหรอื             
ผู้ เชี่ยวชาญที่มีความน่าเชื่อถือ และควรเป็น                  
ผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญในดา้นนัน้จรงิๆ และเหมาะสม                                                                           
ในระยะเวลานั้นๆ รวมทั้งควรพิจารณาความ                
น่าเชื่อถือของผลงานของผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว โดย            
อย่างน้อยควรสอบทานรายงานด้วยความระมัด                                                            
ระวังรอบคอบเท่าท่ีวิญญูชนพึงกระทำ ทั้ งนี้                                                           
ที่ปรึกษาทางการเงินควรพิจารณานำรายงานของ                                          
ผู้เชี่ยวชาญเปิดเผยไว้ในรายงานของที่ปรึกษา 
ทางการเงินตามความเหมาะสม

2. กรณีใช้รายงานประเมินสินทรัพย์ที่จัดทำโดย 
ผู้ประเมินราคาอิสระ ควรมีการตรวจสอบความ              
น่าเชื่อถือและความสมเหตุสมผลของสมมติฐาน 
ของการจัดทำ

3. กรณีที่ผู้ เชี่ยวชาญอิสระ/ผู้ประเมิน ยินยอม 
ควรสัมภาษณ์ผู้ เชี่ ยวชาญอิสระ/ผู้ประเมิน 
หากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ/ผู้ประเมิน 
ยังไม่ชัดเจน 



แนวทางการประเมินมูลค่ายุติธรรม 

 แนวทางการทำ Due Diligence สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน 56

เอกสารประกอบการทำ Due Dil igence ในเบื้องต้น 

 แนวทางการทำ Due Diligence สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน 57

เอกสารแนบ 2 : เอกสารประกอบการทำ 

Due Diligence ในเบื้องต้น

เอกสารที่ต้องศึกษา
(ทั้งบริษัทจดทะเบียนและคู่สัญญา) ไม่มี มี หมายเหตุ

เอกสารที่ต้องศึกษาในเบื้องต้นมีรายละเอียดดังนี้

1. แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) (กรณีบริษัท 
จดทะเบียน)

2. รายงานประจำปี
3. งบการเงนิยอ้นหลงั 3 ป ีและงบการเงนิไตรมาสลา่สดุ 

พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน
4. โครงสร้างการจัดองค์กรล่าสุด 
5. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและ/หรือสมุดทะเบียนหุ้น           

ล่าสุด 3 ปี
6. รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 
7. รายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม ลงนามรับรองโดยบริษัท 

จดทะเบียนและคู่สัญญา
8. หนังสือรับรองล่าสุด หนังสือบริคณห์สนธิ และ                 

ข้อบังคับบริษัท
9. ข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
10. ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ เช่น

10.1 ฝ่ายวิจัยของธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์  
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

10.2 ข่าวจากหนังสือพิมพ์/แหล่งข้อมูลสาธารณะ           
ในอินเตอร์เน็ต

10.3 สารสนเทศที่เคยส่งให้สำนักงานคณะกรรม-            
การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“กลต.”) หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
(“ตลท.”)

11. การสัมภาษณ์ผู้บริหาร
12. งบการเงินภายในบริษัทล่าสุด (Management             

Account) (ถ้ามี)
13. Internal Budget Plan (ถ้ามี)
14. ประมาณการทางการเงิน พร้อมทั้งสมมติฐาน (ถ้ามี)
15. Feasibility Study (ถ้ามี)
16. งบการเงินเสมือน (Managerial Consolidation) (ถ้ามี) 

กรณีปรับโครงสร้างกิจการท่ีมีนัยสำคัญ ซ่ึงรับรองโดย        
ผู้สอบบัญชีท่ีได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.

17. แผนการดำเนินธุรกิจ (ถ้ามี)
18. การเปล่ียนแปลงทางด้านกฎระเบียบและด้านการเมือง                                                                                       

ซ่ึงเก่ียวข้องกับบริษัทเป้าหมายหรืออุตสาหกรรม                  
ท่ีบริษัทเป้าหมายดำเนินธุรกิจอยู่ เป็นต้น

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีเอกสาร ให้ที่ปรึกษาทางการเงินระบุว่าไม่มีเอกสารโดย                                 

ไม่ต้องจัดทำข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่า 

เอกสารดังกล่าวมีความจำเป็นต่อการจัดทำข้อมูล 

เอกสารที่ต้องศึกษา
(ทั้งบริษัทจดทะเบียนและคู่สัญญา) ไม่มี มี หมายเหตุ

19. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจและบัตรส่งเสริมการลงทุน        
พร้อมทั้งรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ (ถ้ามี) 

20. เอกสารคดีที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง (ถ้ามี)
21. สัญญาต่างๆ ที่สำคัญ



ชมรมวาณชิธนกจิ สมาคมบรษิทัหลกัทรพัย 

195/6 อาคารชุดเลครัชดาออฟฟศคอมเพล็กซ 2 ชั้น 5 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  

กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท : 0-2264-0909  โทรสาร : 0-2661-8505-6 

http://www.asco.or.th 

ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย 

62 อาคารตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท : 0-2229-2000 โทรสาร : 0-2654-5596 

http://www.set.or.th 

สำนักงานคณะกรรมการกำกบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ชั้น 10, ชั้น 13-16 อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ 

93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท : 0-2695-9999, 0-2263-6499  โทรสาร : 0-2256-7711 

http://www.sec.or.th 






