
 

แบบประกาศเจตนาในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ 
 

1. วนัท่ียืน่แบบประกาศเจตนา         
 

2. ช่ือผูป้ระกาศเจตนาในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ (ระบุช่ือทุกคนท่ีจะร่วมท าค าเสนอซ้ือ)
                                                                            

      หมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้         
 

3. เจตนาจะท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์อง        
                   (ระบุช่ือกิจการ) 
 

4. รายละเอียดหลกัทรัพยท่ี์จะท าค าเสนอซ้ือ 
  ( ) จะเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ 
  ( ) จะเสนอซ้ือหุน้บางส่วนของกิจการ ตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
      ท่ี กจ. 53/2545    
 

ประเภท 
 
 

รุ่น จ านวนท่ี 
เสนอซ้ือ  

(หุ้น/หน่วย) 

ร้อยละของหลกัทรัพยท่ี์เสนอซ้ือเมื่อเทียบกบั 
ราคาท่ี
คาดว่าจะ
เสนอซ้ือ 
ต่อหน่วย 

มูลค่าท่ีเสนอซ้ือ 
จ านวนหลกัทรัพย ์
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ 
ทั้งหมดในประเภท/ 

รุ่นนั้น 1 

สิทธิออกเสียง 
ทั้งหมดของกิจการ 

หุ้นสามญั       
หุ้นบุริมสิทธิ       
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น       
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ       
หลกัทรัพยอ่ื์น 
(ถา้มี) 

      

   รวม        

 

 
1 ในกรณีหลกัทรัพยป์ระเภทหุ้น ไม่ว่าประเภทหรือรุ่นใด จ านวนหลกัทรัพยท่ี์จ าหน่ายไดแ้ลว้ 

ทั้งหมด = จ านวนหุ้นสามญั + หุน้บุริมสิทธิ -  หุ้นท่ีกิจการซ้ือคืนและยงัคงคา้งอยู ่ณ วนัส้ินเดือนของเดือน 
ก่อนเดือนท่ีมีการย่ืนประกาศเจตนาในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ    

แบบ 247-3 
(สจ.  6/2546) 
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5.  หลกัทรัพยท่ี์ถืออยู่ก่อนท าค าเสนอซ้ือ  และหลกัทรัพยท่ี์จะไดม้าในอนาคตตามขอ้ตกลงอ่ืนใด 
      (ขอ้มูล ณ วนัท่ียืน่แบบประกาศเจตนา) 

5.1 หุน้ 

ช่ือ ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 

ร้อยละเมื่อเทียบกบั
จ านวนหุ้นท่ี 

จ าหน่ายไดแ้ลว้ 

ทั้งหมดของกิจการ2 

ร้อยละเมื่อเทียบกบั
สิทธิออกเสียง 

ทั้งหมดของกิจการ 

I. ผูป้ระกาศเจตนา     
II. บุคคลกลุ่มเดียวกบัผูป้ระกาศเจตนา     
     1.     
     2.     
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II      
      1.     
      2.     
IV. ขอ้ตกลงอ่ืนท่ีจะท าให้บุคคลตาม I ถึง III  
      ไดหุ้้นเพ่ิมขึ้น 

    

 รวม    
 

5.2 หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 

ช่ือ 

หลกัทรัพย ์
แปลงสภาพ 

จ านวนหน่วย 

 
จ านวน 

หุ้นรองรับ3  

ร้อยละเมื่อเทียบ 
กบัจ านวนหุ้น 

ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ 

ทั้งหมดของกิจการ4 
ประเภท รุ่น 

I. ผูป้ระกาศเจตนา      
II. บุคคลกลุ่มเดียวกบัผูป้ระกาศเจตนา      
     1.      
     2.      
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I  
      และ II 

     

      1.      
      2.      
IV. ขอ้ตกลงอ่ืนท่ีจะท าให้บุคคลตาม I ถึง III  
      ไดห้ลกัทรัพยแ์ปลงสภาพเพ่ิมขึ้น  

     

   รวม   

 
6.  ช่ือผูจ้ดัเตรียมค าเสนอซ้ือ         
 
7.  ช่ือท่ีปรึกษาอ่ืน (ถา้มี)           

 
2 จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด = จ านวนหุ้นสามญั + หุ้นบุริมสิทธิ -  หุ้นท่ีกิจการซ้ือคืนและยงัคง

คา้งอยู ่ณ วนัส้ินเดือนของเดือนก่อนเดือนท่ีมีการย่ืนประกาศเจตนาในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ    
3 จ านวนหุ้นรองรับ  =  จ านวนหน่วยคูณดว้ยจ านวนหุ้นท่ีจะไดจ้ากการใชสิ้ทธิซ้ือหรือแปลงสภาพต่อ 

หน่ึงหน่วยของหลกัทรัพยใ์นรุ่นนั้น 
4
 ดูเชิงอรรถ 2 
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8.  วนัท่ีคาดวา่จะสามารถยื่นค าเสนอซ้ืออยา่งเป็นทางการ5      
 
9.  สรุปสาระส าคญัของสัญญา/ ขอ้ตกลง/ บนัทึกความเขา้ใจ ท่ีผูป้ระกาศเจตนากระท าขึ้นก่อนมีการ   
     ประกาศเจตนาในคร้ังน้ี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกิจการอยา่งมีนยัส าคญั    
     ทั้งน้ี ไม่วา่การท าสัญญา/ ขอ้ตกลง/ บนัทึกความเขา้ใจดงักล่าว จะเป็นการท าเพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 
     ในค าเสนอซ้ือหรือไม่ก็ตาม  
     9.1  สัญญา/ขอ้ตกลง/บนัทึกความเขา้ใจ ท าขึ้นระหวา่ง   และ   
     9.2  วนัท่ีท าสัญญา/ขอ้ตกลง/บนัทึกความเขา้ใจ    
     9.3  หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ประเภท 
หลกัทรัพย ์

รุ่น 
จ านวนหลกัทรัพย ์

หุ้น/หน่วย 

ร้อยละเมื่อเทียบกบัจ านวน
หลกัทรัพยท่ี์จ าหน่ายได้

แลว้ทั้งหมดใน 

ประเภท/รุ่นนั้น6 

ร้อยละเมื่อเทียบกบั
จ านวนสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมดของกิจการ7 

     
     
     
  รวม   

 

 9.4 ช่ือท่ีปรึกษาในการท าสัญญา/ขอ้ตกลง/บนัทึกความเขา้ใจ (ถา้มี)            
9.5 เง่ือนไขและระยะเวลามีผลบงัคบัของสัญญา/ ขอ้ตกลง/ บนัทึกความเขา้ใจ และความรับผิดชอบ 

ของคู่สัญญา             
 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้ถูกตอ้งครบถว้น ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีขอ้มูล 
ท่ีอาจท าใหบุ้คคลอ่ืนส าคญัผิดในสาระส าคญั และมิไดมี้การปกปิดขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัซ่ึงควรบอกใหแ้จง้  
 

 (ลงช่ือ)      
           (                ) 
   ผูป้ระกาศเจตนา 
 

 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้มูลโดยรอบคอบแลว้ ขอรับรองวา่ผูป้ระกาศเจตนาสามารถ 
ท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยต์ามท่ีประกาศต่อสาธารณชนไดจ้ริง และไดเ้ปิดเผยขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้นแลว้ 
 

 (ลงช่ือ)      
           (                ) 
                          ผูจ้ดัเตรียมค าเสนอซ้ือ 

 
5  ตามขอ้ 15 แห่งประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ท่ี กจ. 53/2545  ค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(แบบ 247-4) ตอ้ง

ยื่นต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ียื่นประกาศเจตนา 
6  ดูเชิงอรรถ 1  
7  ระบุจ านวนสิทธิออกเสียงเฉพาะกรณีหลกัทรัพยเ์ป็นหุน้  


	แบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

