
      
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ.  12 /2554 
เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพย ์

เพื่อครอบง ากิจการ  
___________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 247 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 248 มาตรา 255 และมาตรา 256 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกับ  
การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41  
มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัให้กระท าได ้
โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1   ในประกาศน้ี 
“กิจการ”  หมายความวา่   บริษทัท่ีมีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

  “ราคา”  หมายความวา่   ส่ิงตอบแทนในการไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยท์ั้งในรูปตวัเงิน 
และในรูปอ่ืนท่ีมิใช่ตวัเงิน 
  “ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั”  หมายความวา่   ผลรวมของมูลค่าการซ้ือขายหุ้น 
ในแต่ละวนัระหว่างระยะเวลาท่ีก าหนด หารด้วยจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ซ้ือขายในระหว่าง 
ระยะเวลาเดียวกนันั้น   

“หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ”  หมายความวา่   ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้  
ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้หุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือหลกัทรัพยอ่ื์น 
ท่ีอาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นได ้ท่ีกิจการเป็นผูอ้อก เพื่อให้สิทธิซ้ือหรือแปลงสภาพ 
เป็นหุน้ของกิจการนั้นเอง 
  “ท่ีปรึกษาทางการเงิน”  หมายความวา่   ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือ 
ท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบ 

“คณะอนุกรรมการวินิจฉยัการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ”  หมายความวา่  
คณะอนุกรรมการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการแต่งตั้งและอ านาจหน้าท่ี 
ของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ 
  “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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  “ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์”  หมายความวา่   ขอ้ความท่ีไดส้ร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา  
หรือประมวลผล ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

  ขอ้ 2   การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท่ี์อยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งประกาศน้ี ไดแ้ก่ 
(1)  การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการเพื่อปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม 

หนา้ท่ีภายหลงัการไดม้าหรือเป็นผูถื้อหุ้นในลกัษณะท่ีก าหนดตามหมวด 1 (mandatory tender offer) 
  (2)  การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการโดยสมคัรใจ (voluntary  
tender offer)  
  (3)  การท าค าเสนอซ้ือหุ้นบางส่วน (partial tender offer) ตามหมวด 5  
  (4)  การท าค าเสนอซ้ือเพื่อเพิกถอนหุน้ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยต์ามหมวด 6  

หมวด 1 
กรณีท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ 

และหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งรับซ้ือ 
______________ 

  ขอ้ 3   บุคคลใดซ้ือหรือกระท าการอ่ืนใดอนัเป็นผลใหต้นไดม้าซ่ึงหุน้หรือเป็น 
ผูถื้อหุน้ของกิจการใด ณ ส้ินวนัใดวนัหน่ึง ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงตามท่ีก าหนดในขอ้ 4  
ขอ้ 5 หรือขอ้ 6  บุคคลนั้นตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการนั้น ตามหลกัเกณฑ ์ 
ท่ีก าหนดในประกาศน้ี  เวน้แต่จะเขา้กรณีท่ีไดรั้บยกเวน้ตามหมวด 2  

ขอ้ 4   บุคคลใดซ้ือหรือกระท าการอ่ืนใดอนัเป็นผลใหต้นไดม้าซ่ึงหุน้หรือ 
เป็นผูถื้อหุ้นของกิจการใด ณ ส้ินวนัใดวนัหน่ึงเพิ่มขึ้นจนถึงหรือขา้มจุดดงัต่อไปน้ี บุคคลนั้น 
ตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ 
  (1)  ร้อยละยีสิ่บหา้ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

(2)  ร้อยละหา้สิบของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ  
(3)  ร้อยละเจ็ดสิบหา้ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 
ในกรณีท่ีกิจการมีการซ้ือหุ้นคืน และยงัมิไดจ้ าหน่ายหรือตดัหุ้นท่ีซ้ือคืนมานั้น 

ออกจากหุ้นจดทะเบียนช าระแลว้  ในการค านวณสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ใหห้ักสิทธิออกเสียง 
ของหุน้ท่ีกิจการซ้ือคืนและยงัคงคา้งอยู ่ณ วนัส้ินเดือนของเดือนก่อนเดือนท่ีมีการไดม้าในคร้ังนั้น  
ออกจากฐานในการค านวณ  
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  ขอ้ 5   ในกรณีท่ีกิจการมีการซ้ือหุน้คืน และเป็นผลใหบุ้คคลใดเป็นผูถื้อหุ้นใน 
กิจการนั้นเพิ่มขึ้นจนถึงหรือขา้มจุดท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือตามขอ้ 4 บุคคลดงักล่าวตอ้งท าค าเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ หากในเวลาต่อมาบุคคลนั้นไดม้าซ่ึงหุน้ของกิจการเพิ่มขึ้นอีกไม่วา่ 
ในจ านวนใด ๆ โดยเป็นการไดม้าเพิ่มขึ้นในขณะท่ีและยงัคงเป็นผลให้บุคคลนั้นเป็นผูถื้อหุ้น 
ของกิจการขา้มจุดท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือ 

  ขอ้ 6   บุคคลใดเขา้มามีอ านาจควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัในนิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้ 
ของกิจการอยู่ก่อนแลว้ (chain principle) ไม่ว่าการมีอ านาจควบคุมนั้นจะเกิดขึ้นโดยทางตรง 
หรือโดยทางออ้มผ่านการถือหุ้นหรือการควบคุมในนิติบุคคลอ่ืนเป็นทอด ๆ จนถึงนิติบุคคล  
ท่ีเป็นผูถื้อหุ้นของกิจการ บุคคลนั้นตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการหากเขา้ 
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1)  การเขา้มามีอ านาจควบคุมในนิติบุคคลดงักล่าวท าใหเ้ม่ือนบัรวมจ านวนหุน้ 
ท่ีถือโดยบุคคลดงักล่าว นิติบุคคลในทุกทอดตลอดสายจนถึงนิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้ของกิจการ และ
บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลเหล่านั้นแลว้ มีจ านวนถึงหรือขา้มจุดท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือตามขอ้ 4   
  (2)  การเขา้มามีอ านาจควบคุมในนิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้ของกิจการนั้น ใหร้วมถึง 
        (ก)  การถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละหา้สิบขึ้นไปของสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของนิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุ้นของกิจการ (ในกรณีท่ีเป็นอ านาจควบคุมทางตรง) หรือของ  
นิติบุคคลท่ีถูกถือหุน้ต่อกนัในแต่ละทอดทุกทอดตลอดสายจนถึงนิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุ้นในกิจการ  
(ในกรณีท่ีเป็นอ านาจควบคุมทางออ้ม) หรือ 
        (ข)  การส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเขา้เป็นกรรมการในจ านวน 
ท่ีมีนยัส าคญัเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการด าเนินงานของนิติบุคคลหรือของกิจการ  

เพื่อประโยชน์ตามวรรคหน่ึง ใหน้บัรวมจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีออกโดยกิจการและ 
ถือโดยบุคคลตามวรรคหน่ึง นิติบุคคลในทุกทอด (ถา้มี) จนถึงนิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้ของกิจการ  
และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลเหล่านั้น  เป็นหุ้นของบุคคลในกลุ่มเดียวกนั ตลอดระยะเวลา 
ท่ีบุคคลดงักล่าวยงัคงมีอ านาจควบคุมในนิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้ของกิจการ 

  ขอ้ 7   ใหห้ลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ีเป็นหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งเสนอซ้ือในกรณีท่ีเป็น 
การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ 

(1)  หุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกิจการ แต่ไม่รวมถึง 
หุน้ท่ีกิจการไดซ้ื้อคืนมาแลว้ และยงัมิไดจ้ าหน่ายหรือตดัออกจากหุน้จดทะเบียนช าระแลว้ 

(2)  ใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีออกโดยกิจการเพื่อใหสิ้ทธิซ้ือหุน้ของกิจการนั้นเอง  
ไม่วา่จะเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หรือใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้  
เวน้แต่ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
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        (ก)  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธินั้น 
เท่ากบัหรือสูงกว่าราคาเสนอซ้ือหุ้นประเภทเดียวกบัท่ีจะไดจ้ากการใชสิ้ทธิดงักล่าว และ 
บุคคลดงักล่าวไม่เคยไดม้าซ่ึงใบส าคญัแสดงสิทธินั้นโดยมีค่าตอบแทนในระหว่างระยะเวลา 
เกา้สิบวนัก่อนวนัท่ียืน่ค  าเสนอซ้ือต่อส านกังาน 
        (ข)  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีระยะเวลาการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยส้ินสุดลงก่อน 
หรือในวนัเดียวกบัวนัส้ินสุดระยะเวลารับซ้ือตามค าเสนอซ้ือ 
        (ค)  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีมีการก าหนดเง่ือนไขจ ากดับุคคลผูใ้ช้สิทธิ    
ซ่ึงเป็นผลใหผู้ท้  าค  าเสนอซ้ือไม่อาจใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวได ้

(3)  หุน้กูแ้ปลงสภาพทั้งหมดท่ีออกโดยกิจการและอาจแปลงสภาพเป็นหุน้ของ 
กิจการนั้นเอง  เวน้แต่หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(ก)  หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีราคาแปลงสภาพเม่ือค านวณจากอตัราการแปลงสภาพ 
ของหุ้นกูแ้ปลงสภาพนั้น เท่ากบัหรือสูงกว่าราคาเสนอซ้ือหุ้นประเภทเดียวกบัท่ีจะไดจ้ากการ 
แปลงสภาพนั้น และบุคคลดังกล่าวไม่เคยไดม้าซ่ึงหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นโดยมีค่าตอบแทน 
ในระหวา่งระยะเวลาเกา้สิบวนัก่อนวนัท่ียืน่ค  าเสนอซ้ือต่อส านกังาน 

(ข)  หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีระยะเวลาการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยส้ินสุดลงก่อนหรือ 
ในวนัเดียวกบัวนัส้ินสุดระยะเวลารับซ้ือตามค าเสนอซ้ือ 
 (ค)  หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีช าระดอกเบ้ียและเงินตน้เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 (4)  หุน้ท่ีจะไดม้าจากการใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยท่ี์อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิ 
เป็นหุ้นได ้ ซ่ึงผูถื้อหลกัทรัพยแ์ต่ละประเภทนั้นไดใ้ช้สิทธิในการซ้ือหรือแปลงสภาพแลว้ 
ก่อนส้ินสุดระยะเวลารับซ้ือตามค าเสนอซ้ือ  

หมวด 2 
กรณีท่ีไดรั้บยกเวน้การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ 

    

 ขอ้ 8   บุคคลท่ีไดม้าหรือเป็นผูถื้อหุน้ของกิจการใดจนถึงหรือขา้มจุดท่ีตอ้ง 
ท าค าเสนอซ้ือตามขอ้ 4 จะไดรั้บยกเวน้การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการนั้น 
เม่ือเขา้กรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  ท่ีมาของการไดม้าหรือลกัษณะของบุคคลท่ีไดม้าเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ท่ีก าหนดในขอ้ 9  

(2)  มีการลดสัดส่วนการถือหุน้หรือลดการมีอ านาจควบคุมตามหลกัเกณฑ ์
ท่ีก าหนดในขอ้ 10 
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(3)  เป็นการไดม้าตามท่ีไดรั้บผอ่นผนัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 11  
  (4)  เป็นการไดม้าตามท่ีไดรั้บผอ่นผนัให้ท าค าเสนอซ้ือหุ้นบางส่วน (partial  
tender offer) ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในหมวด 5  

  ขอ้ 9   เม่ือท่ีมาของการไดม้าซ่ึงหุ้นหรือลกัษณะของบุคคลท่ีไดม้าซ่ึงหุ้น  
เขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี  ใหบุ้คคลท่ีไดหุ้้นมาดงักล่าวไดรั้บยกเวน้การท าค าเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ  

(1)  การไดม้าโดยทางมรดก หรือโดยการใชสิ้ทธิซ้ือหรือแปลงสภาพตาม 
หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีไดม้าทางมรดก 

(2)  การไดม้าเน่ืองจากกิจการจ่ายหุน้ปันผล หรือโดยการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้เพิ่มทุน 
ตามส่วนจ านวนหุน้ท่ีตนมีอยู่ (right offer)  ทั้งน้ี ไม่วา่เพื่อประโยชน์ในการใชสิ้ทธินั้น กิจการจะมี 
การออกใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ดว้ยหรือไม่ก็ตาม  

(3)  การไดม้าเน่ืองจากการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ หรือ 
จากการใชสิ้ทธิซ้ือหรือแปลงสภาพตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีไดม้าจากการท าค าเสนอซ้ือ 
หลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศน้ี  ทั้งน้ี ไม่วา่การท าค าเสนอซ้ือ 
ดงักล่าวจะกระท าโดยสมคัรใจหรือเพื่อปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหนา้ท่ีตามขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี 
 (4)  การไดม้าโดยบุคคลดงัต่อไปน้ี ซ่ึงมีขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่โดยปกติจะไม่ใช ้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการ 
        (ก)  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว (Thai Trust Fund) 

(ข)  บริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิด 
จากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายใบแสดงสิทธิ 
ในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยโดยบริษทัยอ่ยของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ซ่ึงบริษทัดงักล่าวถือหุน้ของกิจการเพื่อรองรับภาระผกูพนัท่ีคงคา้งอยูต่ามหลกัทรัพยน์ั้น 

ขอ้ 10   ใหบุ้คคลท่ีไดม้าหรือเป็นผูถื้อหุ้นจนถึงหรือขา้มจุดท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือ 
ตามขอ้ 4 ไดรั้บยกเวน้การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ หากภายหลงัจากการไดม้านั้น
บุคคลดงักล่าวไดล้ดสัดส่วนการถือหุน้หรือลดการมีอ านาจควบคุมในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  ในกรณีท่ีเป็นการไดม้าซ่ึงหุ้นในกิจการโดยตรง ผูไ้ดม้าไดด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 
        (ก)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นของกิจการดงักล่าวลงใหต้ ่ากวา่จุดท่ีตอ้งท า 
ค าเสนอซ้ือตามขอ้ 4 ภายในเจ็ดวนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งยืน่รายงานการไดม้าซ่ึงหุน้ 
ตามแบบ 246-2 ต่อส านกังาน โดยการขายหุ้นของกิจการบนกระดานหลกัของตลาดหลกัทรัพย ์ 
หรือโอนหุ้นดงักล่าวคืนใหก้บับุคคลท่ีตนรับโอนหุน้มา และ 
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        (ข)  งดเวน้การใชสิ้ทธิออกเสียงในกิจการส าหรับหุน้ในส่วนท่ีตอ้งลดสัดส่วน 
ตาม (ก) เพื่อใหถื้อหุ้นในกิจการต ่ากวา่จุดท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือ 
  (2)  ในกรณีท่ีเป็นการไดม้าโดยการเขา้มามีอ านาจควบคุมอยา่งมีนยัส าคญั 
ในนิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้ของกิจการอยูก่่อนแลว้ (chain principle) ผูไ้ดม้าไดด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอ านาจควบคุมโดยวิธีใดวิธีหน่ึง 
ดงัต่อไปน้ี ภายในเจ็ดวนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งยืน่รายงานการไดม้าซ่ึงหุ้นตามแบบ 246-2 
ต่อส านกังาน     
 1.  ลดสัดส่วนการถือหุน้ของกิจการตามวิธีการท่ีก าหนดใน (1) (ก) 
 2.  ลดสัดส่วนการถือหุน้หรือลดการมีอ านาจควบคุมในนิติบุคคลท่ีเป็น 
ผูถื้อหุน้ของกิจการจนท าใหไ้ม่มีลกัษณะตามท่ีก าหนดในขอ้ 6(2) 

     ในกรณีท่ีเป็นการลดสัดส่วนการถือหุ้นในนิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้ของ 
กิจการหรือลดสัดส่วนการถือหุน้ในนิติบุคคลในทอดใด ๆ ก่อนถึงนิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้ของกิจการ 
ผูรั้บโอนหุน้ของนิติบุคคลดงักล่าวตอ้งมิใช่บุคคลตามมาตรา 258 ของผูไ้ดม้า หรือของนิติบุคคล 
ในทอดใด ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผูไ้ดม้าตามขอ้ 6(2)  
 (ข)  งดเวน้การใชสิ้ทธิออกเสียงในกิจการส าหรับหุ้นในส่วนท่ีตอ้งลดสัดส่วน
ตาม (ก) เพื่อใหถื้อหุ้นในกิจการต ่ากวา่จุดท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือ ไม่วา่จะเป็นการใชสิ้ทธิออกเสียง 
โดยผูไ้ดม้า นิติบุคคลในทอดใด ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผูไ้ดม้าตามขอ้ 6(2) หรือบุคคลตามมาตรา 258 
ของบุคคลดงักล่าว 

ใหผู้ไ้ดม้าด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลในการลดสัดส่วนการถือหุน้หรือลดการมีอ านาจ 
ควบคุมในนิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้ของกิจการ ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  แสดงเจตนาไวใ้นรายงานการไดม้าซ่ึงหุน้ตามแบบ 246-2 ไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ 
จะลดสัดส่วนการถือหุน้ลงใหต้ ่ากวา่จุดท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือหรือลดการมีอ านาจควบคุมจนท าให้ 
ไม่มีลกัษณะตามท่ีก าหนดในขอ้ 6(2) และจะไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงในกิจการส าหรับหุน้ในส่วน 
ท่ีตอ้งลดสัดส่วนตาม (ก) เพื่อใหถื้อหุน้ในกิจการต ่ากวา่จุดท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือ 

(2)  มีหนงัสือแจง้รายละเอียดการลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอ านาจควบคุม 
ต่อส านกังานภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีด าเนินการดงักล่าว  

ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร เม่ือไดรั้บค าร้องขอจากผูไ้ดม้าก่อนส้ินสุดระยะเวลา 
ท่ีก าหนดในวรรคหน่ึง (1) (ก) หรือ (2) (ก)  ส านกังานอาจผอ่นผนัระยะเวลาหรือวิธีการลดสัดส่วน 
การถือหุน้เป็นประการอ่ืนได ้ 
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  ในกรณีท่ีเป็นการลดสัดส่วนการถือหุน้โดยการโอนหุน้ดงักล่าวคืนใหก้บับุคคล 
ท่ีตนรับโอนหุน้มา  หากการด าเนินการดงักล่าวท าใหผู้ท่ี้รับโอนหุน้คืนมานั้น เป็นผูถื้อหุน้จนถึงหรือ 
ขา้มจุดท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือจุดเดิมก่อนท่ีจะมีการโอนหุน้ดงักล่าวออกไป ใหผู้ถื้อหุ้นท่ีรับโอนหุ้น 
คืนมานั้นไดรั้บยกเวน้การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ  

 ขอ้ 11   ใหบุ้คคลท่ีประสงคจ์ะไดม้าหรือเป็นผูถื้อหุน้ของกิจการจนถึงหรือขา้มจุด 
ท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือตามขอ้ 4 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ  
หากก่อนการซ้ือหรือกระท าการอ่ืนใดอนัเป็นผลใหไ้ดม้าหรือเป็นผูถื้อหุน้ของกิจการจนถึงหรือ 
ขา้มจุดดงักล่าว บุคคลนั้นไดย้ืน่ค าขอผอ่นผนัต่อส านกังาน หรือต่อคณะอนุกรรมการวินิจฉยั 
การเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการผา่นส านกังาน โดยช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดไว ้
ในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนด
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยื่นค าขอต่าง ๆ  และ 
ค าขอดงักล่าวไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังานหรือคณะอนุกรรมการวินิจฉยัการเขา้ถือหลกัทรัพย ์
เพื่อครอบง ากิจการแลว้ แลว้แต่กรณี  โดยในกรณีท่ีมีเหตุผลสมควร การผอ่นผนัอาจระบุเง่ือนไข 
ท่ีผูไ้ดม้าตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้ 
 ค าขอผอ่นผนักรณีดงัต่อไปน้ี ใหอ้ยูใ่นอ านาจพิจารณาของส านกังาน 

(1)  การไดม้าจะไม่มีผลเปล่ียนแปลงอ านาจในการควบคุมกิจการ 
(2)  การไดม้าโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยเหลือหรือฟ้ืนฟูกิจการ 

  (3)  การไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการมีมติ 
ใหอ้อกหลกัทรัพยด์งักล่าวใหแ้ก่บุคคลนั้นโดยไม่ตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ  
(whitewash)  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานก าหนด  

(4)  กรณีอ่ืนใดซ่ึงคณะอนุกรรมการวินิจฉยัการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ 
ไดมี้แนววินิจฉยัเป็นบรรทดัฐานไวแ้ลว้  
  (5)  กรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควรประการอ่ืน 

ค าขอผอ่นผนักรณีดงัต่อไปน้ี ใหอ้ยูใ่นอ านาจพิจารณาของคณะอนุกรรมการ 
วินิจฉยัการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ 

(1)  การไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัในนิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้ของกิจการ  
(chain principle) มิไดมี้วตัถุประสงคส์ าคญัเพื่อการครอบง ากิจการ 

(2)  กรณีอ่ืนท่ีส านกังานเห็นวา่ควรไดรั้บการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการวินิจฉยั 
การเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ 
 บุคคลท่ีไดรั้บผอ่นผนัตามวรรคหน่ึง ตอ้งด าเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงหุน้ของกิจการ 
ภายในหกเดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บผ่อนผนั หากพน้ระยะเวลาดงักล่าวแลว้ใหก้ารผอ่นผนัเป็นอนัส้ินสุดลง 
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หมวด 3 
การประกาศต่อสาธารณชน 

________________ 

ขอ้ 12   บุคคลใดประกาศโดยวิธีใดวิธีหน่ึงดงัต่อไปน้ี วา่จะท าค าเสนอซ้ือหุน้ 
ของกิจการใดจนถึงหรือขา้มจุดท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือผูท้  าค  าเสนอซ้ือ 
จ านวนหุน้หรือจ านวนสิทธิออกเสียงของหุน้ท่ีจะเสนอซ้ือ ไม่วา่จะเป็นการระบุจ านวนโดยแน่นอน 
หรือโดยประมาณ ให้ถือว่าบุคคลนั้นไดป้ระกาศต่อสาธารณชนว่าจะเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อ 
ครอบง ากิจการ 

(1)  แถลงหรือโฆษณาผา่นส่ือมวลชน หรือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ หรือโครงข่ายส่ือสาร 
ประเภทอ่ืนใด ในลกัษณะท่ีเป็นการกระจายขอ้มูลในวงกวา้ง 
 (2)  แจง้ต่อกรรมการหรือผูจ้ดัการของกิจการนั้น 
 (3)  แจง้ต่อผูถื้อหุน้รายหน่ึงหรือหลายรายซ่ึงมีสิทธิออกเสียงรวมกนัตั้งแต่ 
ร้อยละสิบขึ้นไปของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น 

(4)  แจง้ต่อตลาดหลกัทรัพย ์
 (5)  แจง้ต่อส านกังาน 

 ขอ้ 13   ใหบุ้คคลท่ีประกาศต่อสาธารณชนวา่จะเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ  
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ยืน่ประกาศเจตนาในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการตามแบบ 247-3 
ต่อส านกังานภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีประกาศต่อสาธารณชน  เวน้แต่บุคคลนั้นจะไดย้ืน่ 
ค าเสนอซ้ือตามแบบ 247-4 ต่อส านกังานภายในระยะเวลาดงักล่าวแลว้ 
  (2)  ยืน่ค  าเสนอซ้ือตามแบบ 247-4 ต่อส านกังานภายในเจ็ดวนัท าการนบัแต่วนัท่ี 
ตอ้งยืน่ประกาศเจตนาในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ หรือภายในระยะเวลาท่ีไดรั้บ 
การผอ่นผนัจากส านกังาน 
  ในกรณีท่ีบุคคลดงักล่าวไม่สามารถด าเนินการตามกรณีใดในวรรคหน่ึงได ้ 
และมิใช่เป็นกรณีท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการตามขอ้ 3  ใหบุ้คคลนั้น 
ยืน่ประกาศปฏิเสธการท าค าเสนอซ้ือตามแบบ 247-5 ต่อส านกังานภายในระยะเวลาท่ีก าหนด
ส าหรับแต่ละกรณีนั้น ตามวรรคหน่ึงแทน 
  ใหบุ้คคลตามขอ้น้ีส่งส าเนาแบบ 247-3 หรือแบบ 247-5 ให้แก่ตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย 
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  ขอ้ 14   ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงประกาศต่อสาธารณชนวา่จะเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อ 
ครอบง ากิจการตามขอ้ 12 ไดป้ระกาศเง่ือนไขก่อนการท าค าเสนอซ้ือ  บุคคลดงักล่าวยงัไม่ตอ้ง 
ปฏิบติัตามขอ้ 13 จนกวา่เง่ือนไขไดส้ าเร็จลง และในกรณีเช่นวา่น้ี ให้นบัวนัท าการถดัจากวนัท่ี 
เง่ือนไขส าเร็จลง เป็นวนัเร่ิมตน้การนบัระยะเวลาในการปฏิบติัตามขอ้ 13 
  ในกรณีท่ีเง่ือนไขไม่ส าเร็จหรือเม่ือพน้ก าหนดเวลาหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีประกาศ 
ต่อสาธารณชนวา่จะเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ ใหบุ้คคลดงักล่าวยืน่ประกาศปฏิเสธการท า 
ค าเสนอซ้ือตามแบบ 247-5 ต่อส านกังานภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีเง่ือนไขไม่ส าเร็จหรือ 
วนัครบก าหนดเวลาดงักล่าว แลว้แต่เวลาใดจะถึงก่อน 

  ขอ้ 15   หา้มมิใหบุ้คคลท่ียืน่ประกาศปฏิเสธการท าค าเสนอซ้ือตามขอ้ 13 วรรคสอง  
หรือขอ้ 14 วรรคสอง ท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยห์รือกระท าการอ่ืนใดอนัเป็นผลใหต้อ้งท าค าเสนอซ้ือ 
หลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการนั้น เป็นระยะเวลาหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ียื่นประกาศปฏิเสธการท าค าเสนอซ้ือ 
  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงตอ้งยืน่ประกาศปฏิเสธการท าค าเสนอซ้ือ ไม่ยื่นประกาศดงักล่าว 
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามขอ้ 13 วรรคสอง หรือขอ้ 14 วรรคสอง แลว้แต่กรณี  ห้ามมิให้ 
บุคคลดงักล่าวท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยห์รือกระท าการอ่ืนใดอนัเป็นผลให้ตอ้งท าค าเสนอซ้ือ 
หลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการนั้น เป็นระยะเวลาสองปีนบัแต่วนัสุดทา้ยท่ีอาจยืน่ประกาศปฏิเสธ 
การท าค าเสนอซ้ือ 

  ขอ้ 16   ในกรณีท่ีเง่ือนไขก่อนการท าค าเสนอซ้ือตามขอ้ 14 วรรคหน่ึง 
ไม่อาจส าเร็จลงได้ เน่ืองจากเหตุปัจจยัท่ีอยู่นอกเหนือความควบคุมของบุคคลซ่ึงประกาศ 
ต่อสาธารณชนวา่จะเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ มิใหน้ าขอ้หา้มในการท าค าเสนอซ้ือ 
หลกัทรัพยต์ามขอ้ 15 วรรคหน่ึง มาใช้บงัคบักบับุคคลท่ียื่นประกาศปฏิเสธการท าค าเสนอซ้ือ 
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามขอ้ 14 วรรคสองเน่ืองจากเหตุดงักล่าว 

หมวด 4 
การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องกิจการ 

_________________ 

ส่วนท่ี 1 
ค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์

_______________ 

 ขอ้ 17   เม่ือบุคคลใดไดม้าหรือเป็นผูถื้อหุ้นของกิจการใดจนถึงจุดท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือ 
ใหบุ้คคลนั้นด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
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(1)  กรณีหุ้นท่ีไดม้าจนถึงจุดท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือเป็นหุ้นท่ีออกใหม่  ใหร้ายงาน 
จ านวนหุ้นท่ีถืออยู่ทั้งหมดตามแบบ 246-2  ต่อส านกังานภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีกิจการ 
ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เสร็จ  และยื่นค าเสนอซ้ือ  
ตามแบบ 247-4  ต่อส านักงานภายในเจ็ดวนัท าการนับแต่วนัท่ีตอ้งยื่นแบบ 246-2 หรือ 
ภายในระยะเวลาท่ีไดรั้บผ่อนผนัจากส านกังาน 

(2)  กรณีอ่ืนนอกจาก (1)  ให้รายงานจ านวนหุน้ท่ีถืออยูท่ ั้งหมดตามแบบ 246-2   
พร้อมทั้งยืน่ประกาศเจตนาในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการตามแบบ 247-3  ต่อส านกังาน
ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีไดหุ้น้นั้นมา  และยืน่ค  าเสนอซ้ือตามแบบ 247-4 ต่อส านกังานภายใน 
เจ็ดวนัท าการนบัแต่วนัท่ีตอ้งยืน่แบบ 247-3 หรือภายในระยะเวลาท่ีไดรั้บผอ่นผนัจากส านกังาน 

ขอ้ 18   ใหผู้ท้  าค  าเสนอซ้ือยื่นค าเสนอซ้ือตามแบบ 247-4 พร้อมแบบตอบรับ 
ค าเสนอซ้ือต่อส านักงาน โดยมีท่ีปรึกษาทางการเงินเป็นผูจ้ดัเตรียมค าเสนอซ้ือ และช าระ 
ค่าธรรมเนียมการยื่นค าเสนอซ้ือตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล  
การจดทะเบียน และการยื่นค าขอต่าง ๆ  ทั้งน้ี ผูจ้ดัเตรียมค าเสนอซ้ืออาจเป็นหรือร่วมเป็น 
ผูท้  าค  าเสนอซ้ือดว้ยก็ได ้ 
  ค าเสนอซ้ือใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท าการถดัจากวนัท่ียืน่ค  าเสนอซ้ือต่อส านกังาน 

 ขอ้ 19   ค  ำเสนอซ้ือท่ีได้ยื่นตำมข้อ 18 ต้องมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน  
ตรงต่อควำมเป็นจริง ไม่มีข้อมูลท่ีอำจท ำให้บุคคลอ่ืนส ำคัญผิดในสำระส ำคัญ  
รวมทั้งไม่มีกำรปกปิดขอ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคญัซ่ึงควรบอกใหแ้จง้  

ค าเสนอซ้ือต้องจัดท าเป็นภาษาไทย โดยเอกสารประกอบค าเสนอซ้ือ 
อาจเป็นภาษาองักฤษก็ได ้

 ขอ้ 20   เม่ือไดย้ืน่ค  าเสนอซ้ือต่อส านกังานแลว้ ใหผู้ท้  าค  าเสนอซ้ือด าเนินการ 
ดงัต่อไปน้ี  
 (1)  ส่งค าเสนอซ้ือพร้อมแบบตอบรับค าเสนอซ้ือให้แก่บุคคลดงัต่อไปน้ี  
โดยทนัทีหลงัจากยืน่ค  าเสนอซ้ือต่อส านกังาน  
 (ก)  ผูถื้อหลกัทรัพยใ์นประเภทและรุ่นท่ีเสนอซ้ือทุกรายตามรายช่ือ 
ในทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพยล์่าสุด 

(ข)  ผูถื้อหลกัทรัพยต์ามขอ้ 7(2) (ก) ถึง (ค) และ (3) (ก) ถึง (ค) ทุกรายตามรายช่ือ 
ในทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพยล์่าสุด (หากเป็นการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ) 
 (ค)  กิจการท่ีถูกเสนอซ้ือ 
 (ง)  ตลาดหลกัทรัพย ์ 
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 (2)  โฆษณาการท าค าเสนอซ้ือในหนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาไทยอยา่งนอ้ยสองฉบบั 
และหนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาองักฤษอยา่งนอ้ยหน่ึงฉบบัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
  (ก)  ไม่นอ้ยกวา่สามวนัท าการติดต่อกนันบัแต่วนัท่ียืน่ค  าเสนอซ้ือต่อส านกังาน  
ในกรณีท่ีผูท้  าค  าเสนอซ้ือระบุไวใ้นค าเสนอซ้ือตั้งแต่ตน้วา่ระยะเวลารับซ้ือและขอ้เสนอตามค าเสนอซ้ือ 
เป็นระยะเวลารับซ้ือสุดทา้ยและขอ้เสนอสุดทา้ย 
  (ข)  ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงวนัท าการนบัแต่วนัท่ียืน่ค  าเสนอซ้ือต่อส านกังาน  
ในกรณีอ่ืนนอกจาก (ก)  ทั้งน้ี ให้ระบุไวอ้ย่างชัดเจนว่าระยะเวลารับซ้ือหรือขอ้เสนอตาม 
ค าเสนอซ้ือดงักล่าวมิใช่ระยะเวลารับซ้ือสุดทา้ยหรือขอ้เสนอสุดทา้ย   

 ขอ้ 21   การโฆษณาการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยต์ามขอ้ 20(2) ตอ้งกระท าใหถู้กตอ้ง 
ตรงต่อความเป็นจริง และตอ้งไม่ใชถ้อ้ยค าหรือขอ้ความใดท่ีท าใหบุ้คคลอ่ืนส าคญัผิดในสาระส าคญั 
รวมทั้งมีสาระส าคญัของขอ้มูลไม่ต่างไปจากท่ีปรากฏในค าเสนอซ้ือท่ีไดย้ื่นต่อส านกังาน และ 
อยา่งนอ้ยตอ้งมีขอ้มูลตามรายการดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ช่ือและท่ีอยูข่องผูท้  าค  าเสนอซ้ือ 
 (2)  ช่ือของกิจการท่ีถูกเสนอซ้ือ 
 (3)  ช่ือและท่ีอยูข่องผูจ้ดัเตรียมค าเสนอซ้ือ 
 (4)  ช่ือตวัแทนรับซ้ือหลกัทรัพย ์
 (5)  ประเภทหรือรุ่นของหลกัทรัพยท่ี์เสนอซ้ือ  
 (6)  ขอ้เสนอในค าเสนอซ้ือ 

(ก)  จ านวนหลกัทรัพยท่ี์เสนอซ้ือ และจ านวนสิทธิออกเสียงของหลกัทรัพย ์
ท่ีเสนอซ้ือ 
  (ข)  ราคาเสนอซ้ือ 
  (ค)  เง่ือนไขการยกเลิกค าเสนอซ้ือ 
  (ง)  การรับซ้ือกรณีมีผูแ้สดงเจตนาขายมากกวา่หรือนอ้ยกวา่จ านวนท่ีเสนอซ้ือ  
(เฉพาะกรณีการท าค าเสนอซ้ือหุน้บางส่วนตามหมวด 5) 
  (จ)  ระยะเวลาท่ียนิยอมใหผู้ถื้อหลกัทรัพยท่ี์แสดงเจตนาขายตามค าเสนอซ้ือ 
ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย  
 (7)  ระยะเวลารับซ้ือ 

(8)  สถานท่ีติดต่อในการรับและยืน่แบบตอบรับค าเสนอซ้ือ 
(9)  ขอ้ความท่ีแสดงอยา่งชดัเจนวา่ระยะเวลาตามค าเสนอซ้ือหรือขอ้เสนอตาม 

ค าเสนอซ้ือท่ีโฆษณาในคร้ังน้ี เป็นระยะเวลารับซ้ือสุดทา้ยหรือขอ้เสนอสุดทา้ยหรือไม่ 
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  ขอ้ 22   ก่อนส้ินสุดระยะเวลารับซ้ือตามค าเสนอซ้ือ หากผูท้  าค  าเสนอซ้ือได ้
เปิดเผยขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมิไดแ้สดงอยูใ่นค าเสนอซ้ือให้แก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะราย  
ผูท้  าค  าเสนอซ้ือตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงดงักล่าวในค าเสนอซ้ือท่ีไดย้ืน่ต่อส านกังานภายใน 
วนัท าการถดัจากวนัท่ีไดเ้ปิดเผยขอ้เทจ็จริงต่อบุคคลใดนั้น และส่งขอ้มูลท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นใหแ้ก่
บุคคลตามขอ้ 20(1) (ก) ถึง (ง) โดยทนัทีหลงัจากยืน่แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลในค าเสนอซ้ือต่อส านกังาน 

ส่วนท่ี 2 
ระยะเวลา ขอ้เสนอ และการรายงานการรับซ้ือหลกัทรัพย ์

__________________ 

ขอ้ 23   ผูท้  าค  าเสนอซ้ือตอ้งเร่ิมรับซ้ือหลกัทรัพยต์ามค าเสนอซ้ือภายในสามวนัท าการ
นบัแต่วนัท่ียืน่ค  าเสนอซ้ือต่อส านกังาน 

ขอ้ 24   ผูท้  าค  าเสนอซ้ือตอ้งก าหนดระยะเวลารับซ้ือติดต่อกันไม่น้อยกว่า 
ยีสิ่บหา้วนัท าการ แต่ไม่เกินส่ีสิบหา้วนัท าการ  
  ผูท้  าค  าเสนอซ้ือท่ีมิไดร้ะบุวา่จะไม่ขยายระยะเวลารับซ้ือ และไม่เคยประกาศ 
ระยะเวลารับซ้ือสุดทา้ย อาจขยายระยะเวลารับซ้ือได ้แต่ระยะเวลารับซ้ือเดิมท่ีก าหนดไวใ้น 
ค าเสนอซ้ือและระยะเวลารับซ้ือท่ีขยายเม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินส่ีสิบหา้วนัท าการ 
  ก าหนดระยะเวลารับซ้ือสูงสุดตามความในขอ้น้ี มิใหใ้ชบ้งัคบักบัการท าค าเสนอซ้ือ 
ท่ีมีการแกไ้ขขอ้เสนอเม่ือเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงต่อกิจการตามขอ้ 29 หรือการแกไ้ขระยะเวลารับซ้ือ 
หรือขอ้เสนอเม่ือมีบุคคลอ่ืนท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยป์ระเภทเดียวกนัท่ีออกโดยกิจการเดียวกนั 
ตามขอ้ 30  

 ขอ้ 25   ผูท้  าค  าเสนอซ้ือท่ีประสงคจ์ะขยายระยะเวลารับซ้ือ ใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ยื่นประกาศขยายระยะเวลารับซ้ือตามแบบ 247-6-ก ต่อส านักงาน 
ก่อนส้ินระยะเวลารับซ้ือเดิม 
 (2)  ส่งประกาศให้แก่บุคคลตามขอ้ 20(1) (ก) ถึง (ง) โดยทนัทีหลงัจาก 
ยืน่ประกาศดงักล่าวต่อส านกังาน และ 

(3)  โฆษณาประกาศตามวิธีการท่ีก าหนดในขอ้ 20(2) เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 
หน่ึงวนัท าการนบัแต่วนัท่ียื่นประกาศดงักล่าวต่อส านกังาน   ทั้งน้ี ให้ระบุไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ระยะเวลา 
รับซ้ือดงักล่าวเป็นระยะเวลารับซ้ือสุดทา้ยหรือไม่   
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 ขอ้ 26   ผูท้  าค  าเสนอซ้ืออาจแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้เสนอในค าเสนอซ้ือได ้ 
ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 (1)  เม่ือผูท้  าค  าเสนอซ้ือยงัไม่เคยประกาศขอ้เสนอสุดทา้ย  และมีระยะเวลารับซ้ือ 
เหลือหลงัจากวนัประกาศแกไ้ขขอ้เสนออยา่งนอ้ยสิบหา้วนัท าการ  

 (2)  เม่ือมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อกิจการตามขอ้ 45(1) โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ 
ท่ีก าหนดในขอ้ 29 

 (3)  เม่ือมีบุคคลอ่ืนท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยป์ระเภทเดียวกนัท่ีออกโดยกิจการเดียวกนั 
โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 30   
  เวน้แต่กรณีตามขอ้ 29  การแกไ้ขขอ้เสนอในค าเสนอซ้ือ ตอ้งเป็นการแกไ้ข 
เพื่อใหเ้ป็นขอ้เสนอท่ีดีกวา่ขอ้เสนอเดิม และตอ้งจดัใหผู้แ้สดงเจตนาขายก่อนมีประกาศแกไ้ข 
ขอ้เสนอดงักล่าว ไดรั้บประโยชน์ในส่วนท่ีเพิ่มขึ้นดว้ย 
  การแกไ้ขขอ้เสนอในค าเสนอซ้ือใหดี้กวา่เดิมตามวรรคสอง ใหห้มายความรวมถึง 
 (1)  การเพิ่มราคาเสนอซ้ือให้สูงขึ้น 

(2)  การลดหรือยกเลิกเง่ือนไขการเสนอซ้ือ 
(3)  การขยายหรือเพิ่มระยะเวลาท่ียนิยอมใหผู้ถื้อหลกัทรัพยท่ี์แสดงเจตนาขายตาม

ค าเสนอซ้ือยกเลิกการแสดงเจตนาขายได ้ 

 ขอ้ 27   ในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้เสนอในค าเสนอซ้ือ ใหผู้ท้  าค  าเสนอซ้ือ 
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

 (1)  ยืน่ประกาศแกไ้ขขอ้เสนอในค าเสนอซ้ือตามแบบ 247-6-ก  ต่อส านกังาน  
(2)  ส่งประกาศใหแ้ก่บุคคลตามขอ้ 20(1) (ก) ถึง (ง) โดยทนัทีหลงัจากยืน่ประกาศ 

ดงักล่าวต่อส านกังาน และ 
(3)  โฆษณาประกาศตามวิธีการท่ีก าหนดในขอ้ 20(2) เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 

หน่ึงวนัท าการนับแต่วนัท่ียื่นประกาศดงักล่าวต่อส านกังาน  ทั้งน้ี ให้ระบุไวอ้ย่างชดัเจนว่า 
ขอ้เสนอดงักล่าวเป็นขอ้เสนอสุดทา้ยหรือไม่   

 ขอ้ 28   ในกรณีท่ีผูท้  าค  าเสนอซ้ือมิไดร้ะบุไวต้ั้งแต่ตน้ในค าเสนอซ้ือวา่ขอ้เสนอ 
ในค าเสนอซ้ือหรือระยะเวลารับซ้ือท่ีระบุไวใ้นค าเสนอซ้ือเป็นขอ้เสนอหรือระยะเวลารับซ้ือสุดทา้ย 
ท่ีจะไม่แกไ้ขเพิ่มเติมอีกแลว้  ผูท้  าค  าเสนอซ้ือมีหนา้ท่ีตอ้งประกาศขอ้เสนอสุดทา้ย และประกาศ 
ระยะเวลารับซ้ือสุดทา้ย โดยตอ้งด าเนินการในขณะท่ีมีระยะเวลารับซ้ือเหลือหลงัจากวนัประกาศ 
ขอ้เสนอสุดทา้ยหรือวนัประกาศระยะเวลารับซ้ือสุดทา้ย แลว้แต่กรณี อยา่งนอ้ยสิบหา้วนัท าการ   
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ในการประกาศขอ้เสนอสุดทา้ยหรือการประกาศระยะเวลารับซ้ือสุดทา้ยตามวรรคหน่ึง 
ผูท้  าค  าเสนอซ้ือตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  ยืน่ประกาศตามแบบ 247-6-ก  ต่อส านกังาน 
(2)  ส่งประกาศใหแ้ก่บุคคลตามขอ้ 20(1) (ก) ถึง (ง) โดยทนัทีหลงัจากยืน่ 

ประกาศดงักล่าวต่อส านกังาน และ 
(3)  โฆษณาประกาศตามวิธีการท่ีก าหนดในขอ้ 20(2)  เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 

สามวนัท าการติดต่อกนันบัแต่วนัท่ียืน่ประกาศดงักล่าวต่อส านกังาน   ทั้งน้ี ใหร้ะบุไวอ้ยา่งชดัเจน 
วา่เป็นการประกาศขอ้เสนอสุดทา้ย หรือประกาศระยะเวลารับซ้ือสุดทา้ย 

  ขอ้ 29   ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงต่อกิจการตามขอ้ 45(1)  ผูท้  าค  าเสนอซ้ือ 
อาจแกไ้ขขอ้เสนอในค าเสนอซ้ือโดยการลดราคาเสนอซ้ือใหต้ ่าลงได ้ไม่วา่ผูท้  าค  าเสนอซ้ือจะได ้
ประกาศขอ้เสนอสุดทา้ยหรือประกาศระยะเวลารับซ้ือสุดทา้ยแลว้หรือไม่ก็ตาม และให้ถือว่า 
ขอ้เสนอท่ียื่นตามขอ้น้ีเป็นขอ้เสนอสุดทา้ย  และให้ผูท้  าค  าเสนอซ้ือประกาศขอ้เสนอสุดทา้ย 
ตามวิธีการท่ีก าหนดในขอ้ 28 วรรคสองดว้ย 
  การด าเนินการตามวรรคหน่ึงตอ้งกระท าภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ด าเนินการในขณะท่ีค าเสนอซ้ือนั้นยงัมีระยะเวลารับซ้ือเหลืออยา่งนอ้ย 
สิบหา้วนัท าการนบัแต่วนัประกาศแกไ้ขขอ้เสนอดงักล่าว หรือ 

(2)  ในกรณีท่ีระยะเวลารับซ้ือจะเหลือนอ้ยกวา่สิบหา้วนัท าการ ผูท้  าค  าเสนอซ้ือ 
ไดข้ยายระยะเวลารับซ้ือใหเ้หลือเท่ากบัสิบหา้วนัท าการ โดยในกรณีน้ีใหถื้อวา่ระยะเวลารับซ้ือ 
ดงักล่าวเป็นระยะเวลารับซ้ือสุดทา้ย และให้ผูท้  าค  าเสนอซ้ือประกาศระยะเวลารับซ้ือสุดทา้ย 
ตามวิธีการท่ีก าหนดในขอ้ 28 วรรคสองดว้ย 

การใชสิ้ทธิลดราคาเสนอซ้ือตามวรรคหน่ึง จะกระท าไดต่้อเม่ือผูท้  าค  าเสนอซ้ือ 
ไดร้ะบุเหตุแห่งการใช้สิทธิลดราคาเสนอซ้ือตามขอ้น้ีไวอ้ย่างชดัเจนแลว้ในค าเสนอซ้ือ  
และเม่ือเกิดเหตุแห่งการใชสิ้ทธิ  ผูท้  าค  าเสนอซ้ือไดแ้จง้ขอ้เทจ็จริงดงักล่าวใหส้ านกังานทราบ  
และส านักงานมิได้แจง้ทกัทว้งเหตุแห่งการลดราคาเสนอซ้ือดังกล่าวต่อผูท้  าค  าเสนอซ้ือ 
ภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแจง้เหตุนั้น  
  เม่ือผูท้  าค  าเสนอซ้ือได้ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในขอ้น้ีแลว้  
ผูท้  าค  าเสนอซ้ือสามารถช าระราคาหลกัทรัพยใ์ห้แก่ผูแ้สดงเจตนาขายทุกรายตามราคาเสนอซ้ือ 
ท่ีลดลงแลว้ได ้ เวน้แต่หลกัทรัพยจ์ านวนท่ีผูถื้อหลกัทรัพยไ์ดแ้สดงเจตนาขายก่อนวนัท่ีผูท้  าค  าเสนอซ้ือ 
ประกาศแกไ้ขขอ้เสนอ โดยเจตนาท่ีแสดงไวแ้ลว้นั้นเป็นเจตนาท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้ผูท้  าค  าเสนอซ้ือ 
ตอ้งช าระราคาหลกัทรัพยจ์ านวนดงักล่าวตามราคาเสนอซ้ือเดิมก่อนการแกไ้ข   
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  ขอ้ 30   ในระหวา่งระยะเวลารับซ้ือตามค าเสนอซ้ือ หากมีบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่ 
บุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้  าค  าเสนอซ้ือยืน่ค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องกิจการท่ีผูท้  าค  าเสนอซ้ือ 
รับซ้ืออยูน่ั้นต่อส านกังานดว้ย  ผูท้  าค  าเสนอซ้ืออาจขยายระยะเวลารับซ้ือหรือแกไ้ขขอ้เสนอตาม 
ค าเสนอซ้ือเดิมได ้ไม่วา่ผูท้  าค  าเสนอซ้ือจะไดป้ระกาศขอ้เสนอสุดทา้ยหรือประกาศระยะเวลารับซ้ือ
สุดทา้ยแลว้หรือไม่ก็ตาม   

การแกไ้ขค าเสนอซ้ือตามวรรคหน่ึงตอ้งกระท าภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(1)  ผูท้  าค  าเสนอซ้ือตอ้งยืน่ประกาศขยายระยะเวลารับซ้ือหรือประกาศแกไ้ข 

ขอ้เสนอตามค าเสนอซ้ือ ภายในหา้วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบุคคลอ่ืนนั้นยืน่ค  าเสนอซ้ือต่อส านกังาน  
หรือภายในระยะเวลารับซ้ือสุดทา้ยของตน แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน 

(2)  ผูท้  าค  าเสนอซ้ือตอ้งยืน่ประกาศระยะเวลารับซ้ือสุดทา้ยหรือประกาศขอ้เสนอ 
สุดทา้ยภายในวนัท าการสุดทา้ยท่ีบุคคลอ่ืนนั้นสามารถประกาศระยะเวลารับซ้ือสุดทา้ยหรือประกาศ
ขอ้เสนอสุดทา้ย 
  (3)  การขยายระยะเวลารับซ้ือท าไดเ้พียงไม่เกินกวา่ระยะเวลารับซ้ือตามค าเสนอซ้ือ
ของบุคคลอ่ืนนั้น  
  (4)  ผูท้  าค  าเสนอซ้ือไดร้ะบุเหตุแห่งการใชสิ้ทธิในการขยายระยะเวลารับซ้ือหรือ 
การแกไ้ขขอ้เสนอตามขอ้น้ีไวอ้ยา่งชดัเจนแลว้ในค าเสนอซ้ือ และในแบบ 247-6-ก ทุกคร้ัง  
  นอกจากหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในวรรคสองแลว้  ใหผู้ท้  าค  าเสนอซ้ือปฏิบติัตาม 
ความท่ีก าหนดในส่วนน้ีดว้ยโดยอนุโลม 

  ขอ้ 31   ผูท้  าค  าเสนอซ้ือตอ้งยินยอมให้ผูถื้อหลกัทรัพยท่ี์แสดงเจตนาขาย 
ตามค าเสนอซ้ือยกเลิกการแสดงเจตนาดงักล่าวไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนดในค าเสนอซ้ือ ซ่ึงตอ้ง 
ไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บวนัท าการของระยะเวลารับซ้ือ  ทั้งน้ี ผูท้  าค  าเสนอซ้ือตอ้งระบุขอ้ความดงักล่าวไว ้
ใหช้ดัเจนในค าเสนอซ้ือ 
  ในกรณีท่ีมีการขยายระยะเวลารับซ้ือหรือมีการแกไ้ขขอ้เสนอในค าเสนอซ้ือ  
ผูท้  าค  าเสนอซ้ือตอ้งขยายระยะเวลาท่ียนิยอมใหผู้ถื้อหลกัทรัพยท่ี์แสดงเจตนาขายตามค าเสนอซ้ือ 
ยกเลิกการแสดงเจตนาดงักล่าวไดเ้พิ่มขึ้นอีกเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่สิบวนัท าการนบัต่อจาก 
วนัสุดทา้ยท่ีผูท้  าค  าเสนอซ้ือยนิยอมใหผู้แ้สดงเจตนาขายยกเลิกการแสดงเจตนาดงักล่าวได ้
ในคร้ังก่อน หรือวนัท่ีผูท้  าค  าเสนอซ้ือประกาศขยายระยะเวลารับซ้ือหรือประกาศแกไ้ขขอ้เสนอ  
แลว้แต่วนัใดจะถึงภายหลงั แต่ตอ้งไม่เกินกวา่ระยะเวลารับซ้ือ 
  เม่ือผูถื้อหลกัทรัพยร์ายใดยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลา 
ท่ีก าหนด ผูท้  าค  าเสนอซ้ือตอ้งส่งมอบหลกัทรัพยค์ืนใหแ้ก่ผูถื้อหลกัทรัพยร์ายนั้นภายในวนัท าการ 
ถดัจากวนัท่ีผูถื้อหลกัทรัพยแ์จง้การยกเลิกดงักล่าว 
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  ขอ้ 32   ผูท้  าค  าเสนอซ้ือตอ้งจดัใหมี้ตวัแทนรับซ้ือหลกัทรัพยท์ าหนา้ท่ีเก็บรักษา
หลกัทรัพยท่ี์ผูถื้อหลกัทรัพยม์าแสดงเจตนาขาย โดยแยกบญัชีหลกัทรัพยด์งักล่าวไวต้่างหากจาก 
บญัชีทรัพยสิ์นของตวัแทนรับซ้ือและผูท้  าค  าเสนอซ้ือ  รวมทั้งส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์มีผูม้าแสดง 
เจตนาขายใหแ้ก่ผูท้  าค  าเสนอซ้ือใหแ้ลว้เสร็จ ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีผูท้  าค  าเสนอซ้ือช าระ 
ราคาหลกัทรัพยแ์ก่ผูแ้สดงเจตนาขาย 

 ขอ้ 33   ให้ผูท้  าค  าเสนอซ้ือท่ีไดป้ระกาศระยะเวลารับซ้ือสุดทา้ยแลว้  
รายงานผลการเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์บ้ืองตน้ตามแบบ 247-6-ข  ต่อส านกังาน และส าเนาใหแ้ก่ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ภายในวนัท าการถดัจากวนัสุดทา้ยท่ีผูท้  าค  าเสนอซ้ือยนิยอมใหผู้แ้สดงเจตนาขาย 
ยกเลิกการแสดงเจตนาดงักล่าวได ้ หรือก่อนส้ินสุดระยะเวลารับซ้ือสามวนัท าการ ในกรณีท่ี 
ผูท้  าค  าเสนอซ้ือยนิยอมใหผู้แ้สดงเจตนาขายยกเลิกการแสดงเจตนาขายไดต้ลอดระยะเวลารับซ้ือ 
  ในกรณีท่ีผูท้  าค  าเสนอซ้ือไดย้ืน่รายงานตามวรรคหน่ึงต่อส านกังานแลว้  
และต่อมาไดมี้การขยายระยะเวลารับซ้ือเน่ืองจากเหตุตามขอ้ 29 หรือขอ้ 30 ใหผู้ท้  าค  าเสนอซ้ือ 
ปฏิบติัตามความในวรรคหน่ึงอีกคร้ังหน่ึง 

 ขอ้ 34   ใหผู้ท้  าค  าเสนอซ้ือรายงานผลการซ้ือหลกัทรัพยต์ามแบบ 256-2  ต่อส านกังาน 
และส าเนาใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพย ์ภายในหา้วนัท าการนบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลารับซ้ือ  

ส่วนท่ี 3 
ราคาเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์

_____________________ 

 ขอ้ 35   ราคาเสนอซ้ือหลกัทรัพยต์อ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
  (1)  ราคาเสนอซ้ือจากผูถื้อหลกัทรัพยท์ุกรายในประเภทและรุ่นเดียวกนั  
ตอ้งเป็นรูปแบบเดียวกนั  
 (2)  ราคาเสนอซ้ืออาจก าหนดเป็นทางเลือกมากกวา่หน่ึงทางเลือกก็ได ้ 
โดยอยา่งนอ้ยตอ้งก าหนดทางเลือกหน่ึงเป็นตวัเงินเสมอ 
 (3)  ราคาเสนอซ้ือท่ีก าหนดเป็นส่ิงตอบแทนอ่ืนท่ีมิใช่ตวัเงินตอ้งมีการประเมิน 
มูลค่าใหเ้ป็นตวัเงินโดยท่ีปรึกษาทางการเงิน   

 ขอ้ 36   เวน้แต่กรณีตามขอ้ 37 ราคาเสนอซ้ือหุน้แต่ละประเภทตอ้งไม่ต ่ากวา่ 
ราคาสูงสุดท่ีผูท้  าค  าเสนอซ้ือหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้  าค  าเสนอซ้ือ ไดหุ้้นประเภทนั้นมา 
ในระหวา่งระยะเวลาเกา้สิบวนัก่อนวนัท่ียืน่ค  าเสนอซ้ือต่อส านกังาน 
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 ในกรณีท่ีผูท้  าค  าเสนอซ้ือหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้  าค  าเสนอซ้ือ  
ไดหุ้น้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิประเภทใดประเภทหน่ึงประเภทเดียวมาในระหวา่งระยะเวลาเกา้สิบวนั 
ก่อนวนัท่ียืน่ค  าเสนอซ้ือต่อส านกังาน ราคาเสนอซ้ือหุน้ประเภทท่ีไม่มีการไดม้านั้นตอ้งเป็นไปตาม 
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ในกรณีท่ีหุน้ประเภทและรุ่นท่ีไม่มีการไดม้านั้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย ์ราคาเสนอซ้ือตอ้งไม่ต ่ากวา่ราคาสูงสุดระหวา่ง  
  (ก)  ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นประเภทท่ีไม่มีการไดม้านั้น 
ในระหวา่งหา้วนัท าการล่าสุดก่อนวนัท่ีไดหุ้น้อีกประเภทหน่ึงมา  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการไดหุ้น้ 
อีกประเภทหน่ึงมาหลายคร้ังในระหวา่งระยะเวลาเกา้สิบวนัก่อนวนัท่ียืน่ค  าเสนอซ้ือต่อส านกังาน 
ใหใ้ชร้าคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของช่วงระยะเวลาหา้วนัท าการล่าสุดก่อนวนัท่ีไดหุ้น้ 
อีกประเภทหน่ึงนั้นมาในราคาสูงสุด และ  
  (ข)  มูลค่ายติุธรรมของหุ้นประเภทท่ีไม่มีการไดม้านั้น ซ่ึงประเมิน 
โดยท่ีปรึกษาทางการเงิน  

(2)  กรณีอ่ืนนอกจาก (1) ให้ใชร้าคาตาม (1) (ข)  

  ขอ้ 37   ในกรณีท่ีเป็นการท าค าเสนอซ้ือเน่ืองจากการครอบง ากิจการ 
ผา่นนิติบุคคลอ่ืนตามขอ้ 6  ราคาเสนอซ้ือหุ้นตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1)  ในกรณีท่ีผูท้  าค  าเสนอซ้ือหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้  าค  าเสนอซ้ือ 
ไม่มีการไดม้าซ่ึงหุน้ของกิจการในระหวา่งระยะเวลาเกา้สิบวนัก่อนวนัท่ียืน่ค  าเสนอซ้ือต่อส านกังาน   
ราคาเสนอซ้ือหุ้นตอ้งไม่ต ่ากว่าตน้ทุนการไดม้าซ่ึงอ านาจครอบง ากิจการนั้นผ่านนิติบุคคลอ่ืน   
ทั้งน้ี ให้ส านกังานมีอ านาจประกาศก าหนดหลกัเกณฑก์ารค านวณตน้ทุนการไดม้าซ่ึงอ านาจ 
ครอบง ากิจการในลกัษณะดงักล่าวได ้

(2)  ในกรณีท่ีผูท้  าค  าเสนอซ้ือหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้  าค  าเสนอซ้ือ 
ไดหุ้น้สามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิของกิจการมาในระหว่างระยะเวลาเกา้สิบวนัก่อนวนัท่ียืน่ค  าเสนอซ้ือ 
ต่อส านกังาน 

(ก)  ราคาเสนอซ้ือหุ้นประเภทท่ีไดม้านั้นตอ้งไม่ต ่ากวา่ราคาสูงสุดระหวา่ง 
 1.  ตน้ทุนการได้มาซ่ึงอ านาจครอบง ากิจการนั้นผ่านนิติบุคคลอ่ืน 

ตามหลกัเกณฑก์ารค านวณท่ีส านกังานก าหนดตาม (1)  และ 
2.  ราคาสูงสุดท่ีผูท้  าค  าเสนอซ้ือหรือบุคคลตามมาตรา 258  

ของผูท้  าค  าเสนอซ้ือไดหุ้้นประเภทนั้นมาในระหวา่งระยะเวลาเกา้สิบวนัก่อนวนัท่ียืน่ค  าเสนอซ้ือ 
ต่อส านกังาน 
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(ข)  ราคาเสนอซ้ือหุน้ประเภทท่ีไม่มีการไดม้านั้น ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ท่ีก าหนดตามขอ้ 36 วรรคสอง โดยอนุโลม 

ขอ้ 38   ในกรณีหุน้ท่ีไดม้าในระหวา่งระยะเวลาเกา้สิบวนัก่อนวนัท่ียืน่ 
ค าเสนอซ้ือต่อส านกังาน เป็นหุน้ท่ีไดม้าจากการใชสิ้ทธิซ้ือหรือแปลงสภาพ ใหค้  านวณ 
ราคาสูงสุดท่ีไดหุ้น้นั้นมาตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ในกรณีท่ีมีการไดม้าเน่ืองจากการใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยป์ระเภทใบส าคญั 
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ หรือหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั  
ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยท่ี์ไดม้าในระหวา่งระยะเวลาเกา้สิบวนัก่อนวนัท่ียืน่ค  าเสนอซ้ือต่อส านกังาน  
ราคาสูงสุดท่ีไดหุ้น้นั้นมาให้หมายถึง ราคาท่ีสูงกวา่ระหว่าง 

(ก)  ราคาการไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์เป็นท่ีมาแห่งการใชสิ้ทธิดงักล่าว  
รวมกบัราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามหลกัทรัพยด์งักล่าว และ 

(ข)  ราคาใดราคาหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
       1.  ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้นั้นในระหว่างหา้วนัท าการ 

ก่อนวนัท่ีมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพนั้น ในกรณีท่ีหุน้ประเภทเดียวกบัหุน้ท่ีได ้
จากการใชสิ้ทธินั้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์หรือ 

              2.  มูลค่ายติุธรรมของหุน้นั้นซ่ึงประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงิน  
ในกรณีอ่ืนใดนอกจาก 1. 

(2)  ในกรณีท่ีมีการไดม้าเน่ืองจากการแปลงสภาพตามหลกัทรัพยป์ระเภท 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยท่ี์ไดม้า 
ในระหวา่งระยะเวลาเกา้สิบวนัก่อนวนัท่ียืน่ค  าเสนอซ้ือต่อส านกังาน ราคาสูงสุดท่ีไดหุ้้นนั้นมา 
ใหห้มายถึง ราคาท่ีสูงกวา่ระหวา่ง 

  (ก)  ราคาการไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์เป็นท่ีมาแห่งการแปลงสภาพดงักล่าว และ 
        (ข)  ราคาตาม (1) (ข) โดยอนุโลม  
(3)  ในกรณีท่ีไม่มีการไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์เป็นท่ีมาแห่งการใชสิ้ทธิซ้ือหรือ 

การแปลงสภาพมาในระหวา่งระยะเวลาเกา้สิบวนัก่อนวนัท่ียืน่ค  าเสนอซ้ือต่อส านกังาน ราคาสูงสุด 
ท่ีไดหุ้น้นั้นมาใหห้มายถึง ราคาตาม (1) (ข) โดยอนุโลม 

ขอ้ 39   ในกรณีท่ีหุน้ท่ีไดม้าในระหวา่งระยะเวลาเกา้สิบวนัก่อนวนัท่ียืน่ค  าเสนอซ้ือ
ต่อส านักงาน เป็นการไดม้าโดยการแลกเปล่ียนกับหุ้นของบริษทัอ่ืน ราคาสูงสุดท่ีได้หุ้นนั้นมา 
ใหใ้ชร้าคาดงัต่อไปน้ี คูณดว้ยอตัราจ านวนหุน้ของบริษทัอ่ืนต่อจ านวนหุ้นของกิจการท่ีใชใ้นการ 
แลกเปล่ียนนั้น 
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(1)  ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริษทัอ่ืนนั้นในระหว่าง 
หา้วนัท าการก่อนวนัท่ีไดหุ้้นของกิจการมา ในกรณีหุน้ของบริษทัอ่ืนนั้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย ์

(2)  มูลค่ายติุธรรมของหุ้นของบริษทัอ่ืนนั้น ซ่ึงประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงิน  
ในกรณีท่ีหุน้ของบริษทัอ่ืนท่ีน ามาแลกเปล่ียนนั้น มิไดเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 
หรือเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแต่ไม่มีการซ้ือขายในระหว่างหา้วนัท าการก่อนวนัท่ีไดม้าซ่ึงหุน้ 
ของกิจการ 

 ขอ้ 40   ในการค านวณราคาสูงสุดท่ีไดหุ้น้มาในระหวา่งระยะเวลาเกา้สิบวนั 
ก่อนวนัท่ียืน่ค  าเสนอซ้ือต่อส านกังาน  ผูท้  าค  าเสนอซ้ืออาจปรับราคาหุน้ท่ีไดม้าโดยค านึงถึง 
ผลกระทบจากเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีดว้ยก็ได ้ โดยผูท้  าค  าเสนอซ้ือตอ้งแสดงรายละเอียด 
การปรับราคาท่ีไดม้านั้นไวใ้นแบบ 247-4 ดว้ย 
 (1)  การจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
 (2)  การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวอ้นัเป็นผลใหจ้ านวนหุน้เพิ่มขึ้นหรือลดลง 
 (3)  การใหสิ้ทธิซ้ือหุน้เพิ่มทุนหรือใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้
แก่ผูถื้อหุน้ตามส่วนจ านวนหุ้นท่ีถืออยูเ่ดิม  
 ในกรณีท่ีขอ้ก าหนดในประกาศน้ีก าหนดใหผู้ท้  าค  าเสนอซ้ือตอ้งน าราคาการไดม้า 
ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์เป็นท่ีมาแห่งการใชสิ้ทธิซ้ือหรือแปลงสภาพรวมค านวณเป็นราคาการไดม้าซ่ึงหุน้ 
ของกิจการดว้ย ผูท้  าค  าเสนอซ้ืออาจปรับราคาการไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยอ่ื์นนั้นโดยค านึงถึงอตัรา 
การมีสิทธิซ้ือหุน้หรืออตัราการแปลงสภาพเป็นหุ้นต่อหลกัทรัพยห์น่ึงหน่วยประกอบดว้ยก็ได ้ 

 ขอ้ 41   ราคาเสนอซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้และใบแสดงสิทธิในการ 
ซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้ตอ้งไม่ต ่ากวา่ราคาสูงสุดระหวา่ง 

(1)  ราคาสูงสุดท่ีไดใ้บส าคญัแสดงสิทธิรุ่นนั้นมาในระหว่างระยะเวลาเกา้สิบวนั
ก่อนวนัท่ียืน่ค  าเสนอซ้ือต่อส านกังาน  และ 

(2)  ผลต่างของราคาเสนอซ้ือหุน้ประเภทเดียวกบัหุน้ท่ีรองรับใบส าคญัแสดงสิทธินั้น
กบัราคาใช้สิทธิซ้ือหุ้นตามใบส าคญัแสดงสิทธินั้น คูณด้วยจ านวนหุ้นท่ีสามารถใช้สิทธิซ้ือได้ 
ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิหน่ึงหน่วย  

 ขอ้ 42   ราคาเสนอซ้ือหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ตอ้งไม่ต ่ากว่าราคาสูงสุดระหว่าง 
 (1)  ราคาสูงสุดท่ีไดหุ้้นกูแ้ปลงสภาพรุ่นนั้นมาในระหวา่งระยะเวลาเกา้สิบวนั 
ก่อนวนัท่ียืน่ค  าเสนอซ้ือต่อส านกังาน  และ 
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(2)  ราคาเสนอซ้ือหุน้ประเภทเดียวกบัหุน้ท่ีรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพนั้น  
คูณดว้ยจ านวนหุน้ท่ีพึงไดรั้บจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพตามหุน้กูแ้ปลงสภาพหน่ึงหน่วย  

  ขอ้ 43   ในกรณีท่ีผูท้  าค  าเสนอซ้ือแกไ้ขราคาเสนอซ้ือหุน้ใหสู้งขึ้น ผูท้  าค  าเสนอซ้ือ
ตอ้งแกไ้ขราคาเสนอซ้ือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีมีหุน้ประเภทเดียวกบัท่ีไดแ้กไ้ขราคาเสนอซ้ือนั้น 
เป็นหุน้รองรับการใชสิ้ทธิ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 41 และขอ้ 42 ดว้ย 

  ขอ้ 44   ในกรณีดงัต่อไปน้ี เม่ือไดรั้บค าขอจากผูท้  าค  าเสนอซ้ือ  คณะอนุกรรมการ
วินิจฉยัการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการอาจผ่อนผนัใหผู้ท้  าค  าเสนอซ้ือก าหนดราคาเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยเ์ป็นประการอ่ืนได ้ 

(1)  เม่ือผูท้  าค  าเสนอซ้ือแสดงใหเ้ห็นไดว้า่ราคาท่ีไดจ้ากการค านวณตามหลกัเกณฑ ์
ท่ีก าหนดในประกาศน้ีมิไดส้ะทอ้นถึงมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพยน์ั้น 

(2)  เม่ือผูท้  าค  าเสนอซ้ือไดหุ้้นของกิจการมาดว้ยวิธีอ่ืนนอกจากวิธีท่ีไดก้ าหนด 
หลกัเกณฑก์ารค านวณราคาไวแ้ลว้ในประกาศน้ี ในระหวา่งระยะเวลาเกา้สิบวนัก่อนวนัท่ียืน่ 
ค าเสนอซ้ือต่อส านกังาน 
  ใหผู้ท้  าค  าเสนอซ้ือยืน่ค  าขอผ่อนผนัตามวรรคหน่ึงผา่นส านกังาน โดยช าระค่าธรรมเนียม
ตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย 
การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ   
ทั้งน้ี ผูท้  าค  าเสนอซ้ือตอ้งจดัใหมี้ท่ีปรึกษาทางการเงินแสดงความเห็นต่อราคาเสนอซ้ือท่ีผูท้  าค  าเสนอซ้ือ
ประสงคจ์ะก าหนดเพื่อเสนอประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉยัการเขา้ถือหลกัทรัพย ์
เพื่อครอบง ากิจการดว้ย   

ส่วนท่ี 4 
การยกเลิกค าเสนอซ้ือ 

____________________ 

 ขอ้ 45   ผูท้  าค  าเสนอซ้ืออาจยกเลิกค าเสนอซ้ือไดใ้นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีเหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ เกิดขึ้นภายหลงัจากยืน่ค  าเสนอซ้ือ 
ต่อส านกังานและยงัไม่พน้ระยะเวลารับซ้ือ อนัเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย 
อยา่งร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพยสิ์นของกิจการท่ีถูกเสนอซ้ือ โดยเหตุการณ์หรือการกระท าดงักล่าว 
มิไดเ้กิดจากการกระท าของผูท้  าค  าเสนอซ้ือหรือการกระท าท่ีผูท้  าค  าเสนอซ้ือตอ้งรับผิดชอบ  

(2)  กิจการท่ีถูกเสนอซ้ือกระท าการใด ๆ ภายหลงัจากยืน่ค  าเสนอซ้ือต่อส านกังาน 
และยงัไม่พน้ระยะเวลารับซ้ือ อนัเป็นผลใหมู้ลค่าของหุน้ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั 
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การใชสิ้ทธิยกเลิกค าเสนอซ้ือตามวรรคหน่ึงจะกระท าไดต้่อเม่ือผูท้  าค  าเสนอซ้ือ 
ไดร้ะบุเหตุดงักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนแลว้ในค าเสนอซ้ือ และเม่ือเกิดเหตุแห่งการใชสิ้ทธิ ผูท้  าค  าเสนอซ้ือ 
ไดแ้จง้ขอ้เท็จจริงดงักล่าวให้ส านักงานทราบ และส านกังานมิไดแ้จง้ทกัทว้งเหตุแห่งการยกเลิก  
ดงักล่าวต่อผูท้  าค  าเสนอซ้ือภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแจง้เหตุนั้น   

ขอ้ 46   นอกจากการยกเลิกค าเสนอซ้ือตามขอ้ 45 แลว้ ผูท้  าค  าเสนอซ้ือท่ีท า 
ค าเสนอซ้ือโดยสมคัรใจ อาจยกเลิกค าเสนอซ้ือไดห้ากส้ินสุดระยะเวลารับซ้ือท่ีก าหนดไว ้
ในค าเสนอซ้ือแลว้ ปรากฏวา่จ านวนหุ้นท่ีมีผูแ้สดงเจตนาขายมีจ านวนนอ้ยกวา่จ านวนหุน้ท่ี 
ผูท้  าค  าเสนอซ้ือก าหนดเป็นเง่ือนไขในการรับซ้ือ  ทั้งน้ี ผูท้  าค  าเสนอซ้ือตอ้งระบุเง่ือนไขและ 
เหตุแห่งการยกเลิกตามขอ้น้ีไวอ้ยา่งชดัเจนในค าเสนอซ้ือดว้ย 

ขอ้ 47   ในการยกเลิกค าเสนอซ้ือ ใหผู้ท้  าค  าเสนอซ้ือด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1)  ส่งหนงัสือแจง้การยกเลิกค าเสนอซ้ือพร้อมเหตุผลไปยงับุคคลดงัต่อไปน้ี 

 (ก)  ตลาดหลกัทรัพย ์กิจการท่ีถูกเสนอซ้ือ และผูถื้อหลกัทรัพยใ์นประเภท 
หรือรุ่นท่ีเสนอซ้ือทุกรายตามรายช่ือในทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพยล์่าสุด ภายในวนัท าการหลงัจากพน้ 
วนัท าการสุดทา้ยท่ีส านกังานอาจแจง้ทกัทว้งการยกเลิก กรณีเป็นการยกเลิกค าเสนอซ้ือตามขอ้ 45 
 (ข)  ส านกังานและบุคคลตาม (ก) ภายในวนัท าการถดัจากวนัส้ินสุด 
ระยะเวลารับซ้ือ กรณีเป็นการยกเลิกค าเสนอซ้ือตามขอ้ 46 
  (2)  ใหต้วัแทนรับซ้ือหลกัทรัพยค์ืนหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ผูแ้สดงเจตนาขายท่ียงัไม่ได ้
รับช าระราคาหลกัทรัพย ์ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีแจง้การยกเลิกค าเสนอซ้ือไปยงัผูแ้สดงเจตนา  

ส่วนท่ี 5 
ขอ้บงัคบัหลงัการท าค าเสนอซ้ือ 

_______________ 

  ขอ้ 48   ภายหลงัการท าค าเสนอซ้ือ หา้มมิให้ผูท้  าค  าเสนอซ้ือท่ีไดม้าหรือเป็นผูถื้อหุ้น
ของกิจการจนถึงหรือขา้มจุดท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือตามขอ้ 4 กระท าการดงัต่อไปน้ี ไม่วา่บุคคลดงักล่าว 
จะมีการไดห้ลกัทรัพยจ์ากการท าค าเสนอซ้ือหรือไม่  
  (1)  ซ้ือหรือกระท าการอ่ืนใด อนัเป็นผลใหไ้ดม้าหรือเป็นผูถื้อหลกัทรัพยข์องกิจการนั้น 
ในราคาหรือดว้ยส่ิงตอบแทนท่ีสูงกวา่ราคาหรือส่ิงตอบแทนในค าเสนอซ้ือ  ทั้งน้ี ในระหวา่งระยะเวลา 
หกเดือนนบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลารับซ้ือ  เวน้แต่เป็นการไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ หรือเป็นการไดม้า
เน่ืองจากการท าค าเสนอซ้ือซ่ึงไดรั้บอนุมติัใหส้ามารถกระท าไดต้ามมาตรา 255 



 22  

  (2)  ด าเนินการในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัแตกต่างไปจากท่ีระบุไวใ้นค าเสนอซ้ือ 
เป็นระยะเวลาหน่ึงปีนบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลารับซ้ือ  เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการมีมติเป็น
ประการอ่ืนดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง และไดแ้จง้ใหส้ านกังานทราบแลว้ 

หมวด 5 
การท าค าเสนอซ้ือหุน้บางส่วน 

_________________ 

  ขอ้ 49   การท าค าเสนอซ้ือหุ้นบางส่วนอนัจะเป็นผลให้บุคคลใดไดม้า 
หรือเป็นผูถื้อหุ้นของกิจการใดจนถึงจุดท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือโดยได้รับยกเวน้ไม่ตอ้งท า 
ค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการในภายหลงั ให้อยู่ภายใตบ้งัคบัขอ้ก าหนดในหมวดน้ี   
รวมทั้งขอ้ก าหนดในหมวด 4 โดยอนุโลม เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัหมวดน้ี 

  ขอ้ 50   ใหบุ้คคลท่ีประสงคจ์ะขอรับการผอ่นผนัการท าค าเสนอซ้ือหุน้บางส่วน 
ของกิจการโดยได้รับยกเวน้ไม่ตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการในภายหลงั  
ยืน่ค  าขอผอ่นผนัต่อส านกังาน พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบ 
แสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ 
  ค าขอผอ่นผนัท าค าเสนอซ้ือหุ้นบางส่วนของกิจการจะไดรั้บอนุมติัจากส านกังาน 
ก็ต่อเม่ือผูย้ืน่ค  าขอสามารถแสดงและรับรองต่อส านกังานไดว้า่  
  (1)  เม่ือรวมจ านวนหุน้ดงัต่อไปน้ีทั้งหมดแลว้จะไม่เป็นผลใหผู้ข้อผอ่นผนั 
เป็นผูถื้อหุ้นหรือสามารถเป็นผูถื้อหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละห้าสิบขึ้นไป 
ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ  
        (ก)  หุ้นทุกประเภทท่ีผูข้อผ่อนผนัและบุคคลตามมาตรา 258  
ของผูข้อผอ่นผนัถืออยูเ่ดิมก่อนการขอผ่อนผนั  
        (ข)  หุ้นท่ีจะไดจ้ากการใชสิ้ทธิซ้ือหรือแปลงสภาพตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 
ท่ีผูข้อผอ่นผนัและบุคคลตามมาตรา 258 ของผูข้อผอ่นผนั ถืออยูเ่ดิมก่อนการขอผ่อนผนั 
        (ค)  หุน้ท่ีผูข้อผ่อนผนัประสงคจ์ะไดม้าโดยการท าค าเสนอซ้ือบางส่วน 

(2)  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของกิจการมีมติยนิยอมใหผู้ข้อผ่อนผนัท าค าเสนอซ้ือหุ้น 
บางส่วนของกิจการได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งระบุ  
ขอ้มูลดงัต่อไปน้ีไวอ้ยา่งชดัเจน 
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        (ก)  รายละเอียดเก่ียวกบัผูท่ี้ประสงคจ์ะไดหุ้น้มา รวมทั้งจ านวนหุ้น 
และสิทธิออกเสียงของบุคคลดงักล่าวและบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดงักล่าว  
ทั้งก่อนและหลงัการท าค าเสนอซ้ือบางส่วน 
        (ข)  รายละเอียดของหุ้นท่ีประสงคจ์ะเสนอซ้ือ 
        (ค)  วตัถุประสงคข์องการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการ และผลกระทบต่อ 
กิจการและผูถื้อหุน้จากการด าเนินการดงักล่าว  
  (3)  ในการขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อท าค าเสนอซ้ือหุน้บางส่วนของกิจการ  
ผูข้อผ่อนผนัและบุคคลตามมาตรา 258 ของผูข้อผ่อนผนัไม่ไดใ้ช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ในเร่ืองดงักล่าว 
  (4)  ในระหว่างระยะเวลาหกเดือนก่อนวนัที่ยื่นค าเสนอซ้ือต่อส านักงาน  
ผูข้อผอ่นผนัและบุคคลตามมาตรา 258 ของผูข้อผอ่นผนัมีหรือจะมีการไดม้าซ่ึงหุน้ประเภทท่ี 
ขอผอ่นผนัไม่เกินหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
        (ก)  จ านวนหุน้ท่ีไดม้าจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการเฉพาะ ไม่วา่คร้ังเดียว 
หรือหลายคร้ังรวมกนั ไม่เกินกวา่ร้อยละหา้ของจ านวนหุ้นท่ีจะเสนอซ้ือตามค าเสนอซ้ือบางส่วน และ 
        (ข)  สิทธิออกเสียงจากหุ้นและหุน้ท่ีจะไดม้าจากการใชสิ้ทธิซ้ือหรือแปลงสภาพ 
ตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีไดม้าในระหวา่งระยะเวลาดงักล่าว เม่ือรวมกนัแลว้ไม่เกินกวา่ร้อยละยีสิ่บ
ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของจ านวนหุ้นท่ีจะเสนอซ้ือตามค าเสนอซ้ือบางส่วน   
         ในการพิจารณาตามวรรคหน่ึง มิใหน้บัหุ้นจ านวนท่ีไดม้าโดยเขา้กรณียกเวน้ 
ตามขอ้ 9 ในฐานการค านวณ  

  ขอ้ 51   ผูท่ี้ไดรั้บการผ่อนผนัใหท้ าค าเสนอซ้ือหุน้บางส่วนตอ้งด าเนินการภายใต ้
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  จ านวนหุ้นท่ีเสนอซ้ือตอ้งไม่ต ่ากว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นในประเภทนั้น 
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดหลงัหักหุ้นท่ีกิจการซ้ือคืนและยงัคงคา้งอยู่ ณ วนัส้ินเดือนของเดือน 
ก่อนเดือนท่ีมีการยืน่ค  าเสนอซ้ือต่อส านกังาน 
  (2)  ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บการผ่อนผนัหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผูไ้ดรั้บการผ่อนผนั 
มีการไดม้าซ่ึงหุ้นประเภทใดในระหว่างระยะเวลาหกเดือนก่อนวนัท่ียื่นค าเสนอซ้ือต่อส านักงาน  
ผูไ้ดรั้บการผอ่นผนัตอ้งเสนอซ้ือหุน้ประเภทนั้นในค าเสนอซ้ือหุน้บางส่วนดว้ย 
  (3)  ในการยื่นค าเสนอซ้ือต่อส านักงาน ผูไ้ด้รับการผ่อนผนัตอ้งยื่นหนังสือ 
แสดงท่ีมา จ านวน และสิทธิออกเสียงของหุน้และหุน้ท่ีจะไดม้าจากการใชสิ้ทธิซ้ือหรือแปลงสภาพ 
ตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีผูไ้ดรั้บการผ่อนผนัและบุคคลตามมาตรา 258 ของผูไ้ดรั้บการผอ่นผนั  
ไดม้าในระหวา่งระยะเวลาหกเดือนก่อนวนัท่ียืน่ค  าเสนอซ้ือต่อส านกังานดว้ย  
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  ในกรณีท่ีปรากฏต่อส านกังานวา่ ผูไ้ดรั้บการผ่อนผนัมิไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม 
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นหมวดน้ี ใหก้ารผ่อนผนัเป็นอนัเพิกถอนไป  

  ขอ้ 52   ผูท้  าค  าเสนอซ้ือจะซ้ือหุน้เกินจ านวนสูงสุดท่ีระบุในค าเสนอซ้ือมิได ้ 
แมจ้ะมีผูแ้สดงเจตนาขายหุ้นประเภทท่ีเสนอซ้ือมากกวา่จ านวนสูงสุดท่ีเสนอซ้ือก็ตาม  ทั้งน้ี  
ใหผู้ท้  าค  าเสนอซ้ือระบุขอ้ก าหนดดงักล่าวไวใ้หช้ดัเจนในค าเสนอซ้ือดว้ย  
  ในกรณีท่ีมีผูแ้สดงเจตนาขายหุน้ประเภทท่ีเสนอซ้ือมากกวา่จ านวนสูงสุดท่ีเสนอซ้ือ 
ใหผู้ท้  าค  าเสนอซ้ือใชวิ้ธีจดัสรรตามสัดส่วนของจ านวนหุ้นแต่ละประเภทท่ีมีผูแ้สดงเจตนาขาย  
(pro-rate)  และภายใตบ้งัคบัความในวรรคหน่ึง ผูท้  าค  าเสนอซ้ือจะปรับปรุงจ านวนการรับซ้ือจาก 
ผูแ้สดงเจตนาขายแต่ละรายภายหลงัจากการจดัสรรตามสัดส่วน เพื่อมิให้จ านวนหลกัทรัพยท่ี์ 
ผูถื้อหลกัทรัพยไ์ม่สามารถขายใหแ้ก่ผูท้  าค  าเสนอซ้ือมีลกัษณะเป็นหน่วยยอ่ยของการซ้ือขาย  
(odd-lot) ก็ได ้ ทั้งน้ี หลกัทรัพยท่ี์ซ้ือจากการท าค าเสนอซ้ือบางส่วนตอ้งมิใช่หลกัทรัพยข์องบุคคล 
ตามมาตรา 258 ของผูท้  าค  าเสนอซ้ือ 

  ขอ้ 53   หา้มมิใหผู้ท้  าค  าเสนอซ้ือท่ีไดรั้บการผ่อนผนัใหท้ าค าเสนอซ้ือหุ้นบางส่วน 
ของกิจการตามหมวดน้ี  ซ้ือหรือกระท าการอ่ืนใดในระหวา่งระยะเวลาหกเดือนนบัแต่วนัส้ินสุด 
ระยะเวลารับซ้ือ อนัเป็นผลใหไ้ดหุ้น้ของกิจการเพิ่มขึ้น  เวน้แต่เป็นการไดม้าในกรณีใดกรณีหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี  
  (1)  การไดม้าโดยเขา้กรณีท่ีไดรั้บยกเวน้การท าค าเสนอซ้ือตามขอ้ 9  
  (2)  การซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่ 
  (3)  การไดม้าในลกัษณะอ่ืนใดท่ีส านกังานพิจารณาเห็นวา่มีเหตุจ าเป็นและสมควร 
และมิไดข้ดัต่อเจตนารมณ์ของขอ้ก าหนดน้ี 

หมวด 6 
การท าค าเสนอซ้ือเพื่อเพิกถอนหลกัทรัพย ์

________________ 

  ขอ้ 54   การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยต์ามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
วา่ดว้ยการเพิกถอนหุน้ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ใหเ้ป็นไปตาม 
ขอ้ก าหนดในหมวดน้ี รวมทั้งขอ้ก าหนดในหมวด 4 โดยอนุโลม เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัหมวดน้ี   

  ขอ้ 55   ผูท้  าค  าเสนอซ้ือตามหมวดน้ี ตอ้งก าหนดราคาเสนอซ้ืออยา่งนอ้ย 
หน่ึงทางเลือกเป็นตวัเงิน  เวน้แต่การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นเป็นไปเพื่อปรับโครงสร้าง 
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การถือหุน้ของบริษทัจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์
เก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่พร้อมกบัการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์ดิมของ 
บริษทัจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุน้และการจดัการ 

  ขอ้ 56   ราคาเสนอซ้ือหุน้ตามค าเสนอซ้ือในหมวดน้ี ตอ้งไม่ต ่ากวา่ราคาสูงสุด 
ของราคาท่ีค านวณตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ราคาสูงสุดท่ีผูท้  าค  าเสนอซ้ือหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้  าค  าเสนอซ้ือ  
ไดหุ้้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธินั้นมาในระหว่างระยะเวลาเกา้สิบวนัก่อนวนัที่ยื่นค าเสนอซ้ือ 
ต่อส านกังาน 

(2)  ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของหุ้นนั้นในระหว่างห้าวนัท าการ 
ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการของกิจการมีมติเพื่อเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาการเพิกถอนหุ้น  
หรือวนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของกิจการมีมติใหเ้พิกถอนหุน้ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย ์แลว้แต่วนัใดจะเกิดก่อน 

(3)  มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการ โดยค านวณจากมูลค่าทางบญัชีท่ีปรับปรุง 
ใหส้ะทอ้นราคาตลาดล่าสุดของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจการนั้นแลว้ และ 

(4)  มูลค่ายติุธรรมของหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิของกิจการซ่ึงประเมินโดย 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

  ขอ้ 57   ผูท้  าค  าเสนอซ้ือตามหมวดน้ี หากประสงคจ์ะลดราคาเสนอซ้ือเน่ืองจาก 
เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงต่อกิจการตามขอ้ 45(1)  ตอ้งยืน่ค าขอความเห็นชอบต่อคณะอนุกรรมการ 
วินิจฉยัการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการผา่นส านกังาน และผูท้  าค  าเสนอซ้ือจะลดราคา 
เสนอซ้ือไดต้่อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการดงักล่าวแลว้   ทั้งน้ี ผูท้  าค  าเสนอซ้ือ 
ตอ้งจดัใหมี้ท่ีปรึกษาทางการเงินแสดงความเห็นต่อราคาเสนอซ้ือใหม่ดงักล่าวเพื่อเสนอประกอบ 
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉยัการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการดว้ย  

  ขอ้ 58   ผูท้  าค  าเสนอซ้ือตามหมวดน้ี อาจยกเลิกค าเสนอซ้ือไดใ้นกรณีใดกรณีหน่ึง 
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  มีเหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ เกิดขึ้นภายหลงัจากยืน่ค  าเสนอซ้ือต่อส านกังาน 
และยงัไม่พน้ระยะเวลารับซ้ือ อนัเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงต่อฐานะ
หรือทรัพยสิ์นของกิจการท่ีถูกเสนอซ้ือ โดยเหตุการณ์หรือการกระท าดงักล่าวมิไดเ้กิดจากการกระท า
ของผูท้  าค  าเสนอซ้ือหรือการกระท าท่ีผูท้  าค  าเสนอซ้ือตอ้งรับผิดชอบ 

(2)  มีเหตกุารณ์อ่ืนใดท่ีท าให้การขอเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยร์ะงบัไป 
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การใชสิ้ทธิยกเลิกค าเสนอซ้ือตามวรรคหน่ึงจะกระท าไดต้่อเม่ือผูท้  าค  าเสนอซ้ือ 
ไดร้ะบุเหตุแห่งการใชสิ้ทธิดงักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนแลว้ในค าเสนอซ้ือ และเม่ือเกิดเหตุแห่งการใชสิ้ทธินั้น 
ผูท้  าค  าเสนอซ้ือไดแ้จง้ขอ้เท็จจริงดงักล่าวให้ส านกังานทราบ และส านักงานมิไดแ้จง้ทกัทว้งเหตุ 
แห่งการยกเลิกดงักล่าวต่อผูท้  าค  าเสนอซ้ือภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแจง้เหตุนั้น   

หมวด 7 
อ่ืน ๆ 

__________ 

ขอ้ 59   ใหผู้ท้  าค  าเสนอซ้ือสามารถท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยไ์ดอี้กแมจ้ะไม่พน้ 
ระยะเวลาหน่ึงปีนบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลารับซ้ือท่ีก าหนดไวใ้นค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยค์ร้ังก่อน  
ในกรณีท่ีเป็นการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์พื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
ประเทศไทยวา่ดว้ยการเพิกถอนหุน้ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์   
ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีผูท้  าค  าเสนอซ้ือไดร้ะบุไวอ้ยา่งชดัเจนในค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยค์ร้ังก่อนวา่ 
ผูท้  าค  าเสนอซ้ือมีความประสงคจ์ะเพิกถอนหุน้จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

   ขอ้ 60   ในกรณีท่ีปรากฏวา่ค าเสนอซ้ือมีขอ้มูลไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดในขอ้ 19   
ใหผู้ท้  าค  าเสนอซ้ือและผูจ้ดัเตรียมค าเสนอซ้ือแกไ้ขหรือเพิ่มเติมขอ้มูล เพื่อใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนด 
ในขอ้ 19  ในการน้ี ส านกังานอาจสั่งการใหผู้ท้  าค  าเสนอซ้ือด าเนินการเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าว 
ไปยงับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งภายในระยะเวลาและตามวิธีการท่ีก าหนด และในกรณีท่ีมีเหตุอนัสมควร  
ส านกังานอาจสั่งการใหผู้ท้  าค  าเสนอซ้ือขยายระยะเวลารับซ้ือหลกัทรัพยห์รือขยายระยะเวลาท่ี 
ยนิยอมใหผู้แ้สดงเจตนาขายหลกัทรัพยย์กเลิกการแสดงเจตนาดว้ยก็ได ้

  ขอ้ 61   นอกจากท่ีไดก้ าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในประกาศน้ี ใหค้ณะอนุกรรมการ
วินิจฉยัการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการมีอ านาจวินิจฉยัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  และมีอ านาจสั่งให ้
หยดุการนบัระยะเวลารับซ้ือหลกัทรัพยต์ามค าเสนอซ้ือนั้นไวเ้ป็นการชัว่คราวจนกว่าผลการพิจารณา 
จะแลว้เสร็จก็ได ้ 
 (1)  กรณีที่มีข้อสงสัยว่าราคาเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ตามค าเสนอซ้ือใด 
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามประกาศน้ีหรือไม่   
 (2)  กรณีที่ผูท้  าค  าเสนอซ้ือเพื่อเพิกถอนหลกัทรัพย์ตามหมวด 6 ประสงค์ 
จะลดราคาเสนอซ้ือ เน่ืองจากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงต่อกิจการตามขอ้ 45(1) 
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  ขอ้ 62   แบบรายงานท่ีตอ้งยืน่ต่อส านกังานตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศน้ี   
ใหมี้รูปแบบและรายละเอียดตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

  ขอ้ 63   ใหบุ้คคลท่ีไดย้ืน่รายงานหรือขอ้มูลดงัต่อไปน้ีต่อส านกังานในรูปเอกสาร 
ส่ิงพิมพ ์ส่งรายงานหรือขอ้มูลดงักล่าวต่อส านกังานในรูปขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นระบบการรับส่ง 
ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตามท่ีก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังานดว้ย 

(1) การประกาศเจตนาในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ ตามแบบ 247-3 
(2) การยืน่ค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์ตามแบบ 247-4 
(3) การประกาศปฏิเสธการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์ตามแบบ 247-5 
(4) การประกาศขยายระยะเวลารับซ้ือ การประกาศแกไ้ขขอ้เสนอในค าเสนอซ้ือ

หลกัทรัพย ์การประกาศขอ้เสนอสุดทา้ย หรือการประกาศระยะเวลารับซ้ือสุดทา้ย ตามแบบ 247-6-ก 
(5) การรายงานผลการเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์บ้ืองตน้ ตามแบบ 247-6-ข 
(6) การรายงานผลการซ้ือหลกัทรัพย ์ตามแบบ 256-2 
(7) การแจง้ยกเลิกค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์ตามขอ้ 47(1) 
รายงานหรือขอ้มูลท่ียืน่ต่อส านกังานทั้งในรูปเอกสารส่ิงพิมพแ์ละขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ 

ตอ้งมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั และตอ้งไม่มีการแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จในสาระส าคญั หรือปกปิด 
ขอ้ความจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีควรบอกใหแ้จง้ 
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  ขอ้ 64   ใหบ้รรดาประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ค าสั่ง และหนงัสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กก. 4/2538  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือ
หลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2538 และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 53/2545  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพย  ์
เพื่อครอบง ากิจการ ลงวนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั  
ยงัคงใชบ้งัคบัไดต้่อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี จนกวา่จะไดมี้ประกาศ ค าสั่ง 
และหนงัสือเวียนท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 
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  ขอ้ 65   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กก. 4/2538  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพย์ 
เพื่อครอบง ากิจการ ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2538 และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 53/2545  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพย์ 
เพื่อครอบง ากิจการ ลงวนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545  ให้การอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิง
ประกาศฉบบัน้ี 

  ขอ้ 66   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี  13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
 
 
 
 (นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ประธานกรรมการ  
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 
_________________________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ  เพื่อปรับปรุงขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการประกาศ 
ต่อสาธารณชน การยกเวน้การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการในกรณีลดสัดส่วน 
การถือหุ้นในกิจการใหต้ ่ากวา่จุดท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบัหลงัการท าค าเสนอซ้ือ 
หลกัทรัพย ์รวมทั้งปรับรูปแบบและถอ้ยค าใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และประกาศฉบบัอ่ืน  จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี 
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