
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 24 /2551 
เร่ือง  ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบติัตามประกาศเก่ียวกบั 

การเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ 
         

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 มาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 259 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535 อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ท าหนา้ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ในประกาศน้ี 
(1) “หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ”  หมายความวา่  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้  

ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ  หรือหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีอาจ 
แปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุน้ได ้ท่ีกิจการเป็นผูอ้อกเพื่อให้สิทธิซ้ือหรือแปลงสภาพเป็นหุน้ของ 
กิจการนั้นเอง 

(2) “ส านกังาน”  หมายความวา่   ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

  ขอ้ 2   ในการรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการ  ใหย้ืน่แบบ 246-2  
ตามท่ีส านกังานประกาศก าหนดต่อส านกังานภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพย  ์
ของกิจการนั้น  โดยผูร้ายงานตอ้งค านวณร้อยละของหลกัทรัพยท่ี์ถือครองตามจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
ของกิจการ ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(1)   ในกรณีหลกัทรัพยท่ี์รายงานเป็นหุ้น 
จ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดท่ีถือครอง  100 

จ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 
(2)   ในกรณีหลกัทรัพยท่ี์รายงานเป็นหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 

จ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดท่ีจะไดม้าหากมีการใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพทั้งหมดท่ีถือครอง  100 
จ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 
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ในกรณีท่ีกิจการมีการซ้ือหุน้คืนและยงัมิไดจ้ าหน่ายหรือตดัหุน้ท่ีซ้ือคืนมานั้นออกจาก 
จ านวนหุ้นท่ีจดทะเบียนช าระแลว้  ในการค านวณจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ใหห้กั 
สิทธิออกเสียงของหุน้ท่ีกิจการซ้ือคืนและยงัคงคา้งอยู ่ณ ส้ินเดือนของเดือนก่อนเดือนท่ีมีการไดม้าหรือ 
จ าหน่ายไปในคร้ังนั้นออกจากฐานการค านวณ 

ขอ้ 3   ในกรณีท่ีกิจการมีการซ้ือหุน้คืนและมีผลท าใหบุ้คคลใดซ่ึงถือหลกัทรัพยใ์น 
กิจการนั้น เม่ือค านวณร้อยละของหลกัทรัพยท่ี์ถือครองตามจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบุคคลดงักล่าว
ตามขอ้ 2 แลว้ มีสัดส่วนการถือหลกัทรัพยเ์พิ่มขึ้นจนถึงหรือขา้มจุดท่ีตอ้งรายงานการไดม้าหรือจ าหน่าย
หลกัทรัพยข์องกิจการ ใหบุ้คคลนั้นไม่มีหนา้ท่ีรายงานการเพิ่มขึ้นของหลกัทรัพยใ์นกรณีดงักล่าว   

หากต่อมาบุคคลตามวรรคหน่ึงมีการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการไม่วา่ 
จ านวนใด ๆ บุคคลนั้นมีหนา้ท่ีรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการ   

ในกรณีท่ีการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการตามวรรคสอง มีขึ้นในขณะท่ี 
การถือหลกัทรัพยข์องบุคคลนั้นไม่ถึงหรือขา้มจุดตามวรรคหน่ึง บุคคลนั้นจะมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานการ 
ไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการ ก็ต่อเม่ือการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้น เม่ือค านวณ 
ร้อยละของหลกัทรัพยท่ี์ถือครองตามจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบุคคลดงักล่าวตามขอ้ 2 แลว้  
มีผลท าใหบุ้คคลนั้นเป็นผูถื้อหลกัทรัพยใ์นจ านวนท่ีถึงหรือขา้มจุดท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานดงักล่าว   

 

  ขอ้ 4  ในกรณีท่ีบุคคลใดถือหลกัทรัพยข์องกิจการอยู่ในวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2551  
โดยบุคคลนั้นมิไดมี้หนา้ท่ีตอ้งรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการตามประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการรายงานการไดม้าหรือ
จ าหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการ แต่เม่ือค านวณร้อยละของหลกัทรัพยท่ี์ถือครองตามจ านวนสิทธิออกเสียง 
ทั้งหมดของบคุคลดงักล่าวตามขอ้ 2 และรวมกบับุคคลตามมาตรา 258 ซ่ึงเปล่ียนแปลงไปตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 เป็นผลใหก้ารถือหลกัทรัพยข์องบุคคลนั้นถึงหรือขา้มจุดท่ีมี
หนา้ท่ีตอ้งรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการ  ใหบุ้คคลนั้นไม่มีหนา้ท่ีรายงานการเพิ่มขึ้น
ของหลกัทรัพยใ์นกรณีดงักล่าว   

หากต่อมาบุคคลตามวรรคหน่ึงมีการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการไม่วา่ 
จ านวนใด ๆ บุคคลนั้นมีหนา้ท่ีรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการ   

ในกรณีท่ีการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการตามวรรคสอง มีขึ้นในขณะท่ี 
การถือหลกัทรัพยข์องบุคคลนั้นไม่ถึงหรือขา้มจุดตามวรรคหน่ึง บุคคลนั้นจะมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานการ 
ไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการ ก็ต่อเม่ือการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้น เม่ือค านวณ 
ร้อยละของหลกัทรัพยท่ี์ถือครองตามจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบุคคลดงักล่าวตามขอ้ 2 แลว้  
มีผลท าใหบุ้คคลนั้นเป็นผูถื้อหลกัทรัพยใ์นจ านวนท่ีถึงหรือขา้มจุดท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานดงักล่าว   
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ขอ้ 5  บุคคลใดถือหุน้ของกิจการอยูใ่นวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2551 โดยการถือหุน้ 
ของบุคคลนั้นมิไดถึ้งหรือขา้มจุดท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการตาม 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ 
ในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ แต่เม่ือนบัรวมจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบุคคลดงักล่าว 
กบัจ านวนสิทธิออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 ซ่ึงเปล่ียนแปลงไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 มีผลท าใหก้ารถือหุน้ของบุคคลนั้นถึงหรือขา้มจุดท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือ 
หลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ฉบบัดงักล่าว ใหบุ้คคลนั้นไม่มีหนา้ท่ีท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการในกรณีดงักล่าว   
  บุคคลใดไม่มีหนา้ท่ีท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการตามวรรคหน่ึง  
หากต่อมามีการไดหุ้น้ของกิจการไม่วา่จ านวนใด ๆ บุคคลนั้นตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมด 
ของกิจการ เวน้แต่จะเป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นการไดหุ้้นของกิจการในขณะท่ีการถือหุน้ของบุคคลนั้นไม่ถึงหรือขา้มจุด 
ตามวรรคหน่ึง และการไดหุ้้นนั้นไม่มีผลท าใหก้ารถือหุน้ของบุคคลนั้นถึงหรือขา้มจุดท่ีมีหนา้ท่ีตอ้ง 
ท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ 
  (2)  เป็นการไดหุ้้นของกิจการในขณะท่ีการถือหุน้ของบุคคลนั้นถึงหรือขา้มจุด 
ตามวรรคหน่ึง แต่บุคคลนั้นจ าหน่ายหุน้ของกิจการในส่วนท่ีมีการไดม้าทั้งหมดบนกระดานหลกั 
ของตลาดหลกัทรัพยห์รือจ าหน่ายคืนบุคคลท่ีตนซ้ือมาภายในเจ็ดวนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดม้าซ่ึงหุน้ 
ของกิจการ แต่ตอ้งก่อนวนัท่ีบุคคลนั้นมีสถานะเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ในการประชุมผูถื้อหุน้  

  ขอ้ 6   บุคคลตามขอ้ 5 วรรคหน่ึง ท่ีมีการไดหุ้้นของกิจการในขณะท่ีการถือหุน้ของบุคคลนั้น 
ถึงหรือขา้มจุดท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ และเป็นการไดหุ้น้ของกิจการ 
ในคร้ังแรกภายในระยะเวลาหกเดือนตั้งแต่วนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั  ใหบุ้คคลนั้นไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้ง 
ท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ  หากปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

(1)  แจง้ต่อส านกังานภายในสิบหา้วนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดม้าซ่ึงหุน้ของกิจการ  
โดยใชแ้บบ 246-2 ตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด และ 

(2)  ลดสัดส่วนการถือหุน้ของกิจการในส่วนท่ีมีการไดม้าทั้งหมด โดยจ าหน่าย 
บนกระดานหลกัของตลาดหลกัทรัพยห์รือจ าหน่ายคืนบุคคลท่ีตนซ้ือมาภายในเจ็ดวนัท าการนบัแต่ 
วนัท่ีแจง้ต่อส านกังาน แต่ตอ้งก่อนวนัท่ีบุคคลนั้นมีสถานะเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ 
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ขอ้ 7   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  31  สิงหาคม  พ.ศ. 2551  เป็นตน้ไป 

   ประกาศ   ณ   วนัท่ี  31  สิงหาคม  พ.ศ. 2551 
 
 

                                 (นายวิจิตร  สุพินิจ) 
      ประธานกรรมการ   
       คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

     

หมายเหต ุ  พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ไดมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  
31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้มา เป็นผลใหบ้ทบญัญติัในเร่ืองการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง า
กิจการมีการแกไ้ขเพิ่มเติมบางประการ จึงจ าเป็นตอ้งปรับปรุงหลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบติัในเร่ือง
ดงักล่าวใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมใหม่   
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