
 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 14 /2554 

เร่ือง  การกระท าการหรืองดเวน้กระท าการในประการท่ีน่าจะมีผล 
ต่อการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องกิจการ 

_________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 มาตรา 247 และมาตรา 250/1 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบั 
การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41  
มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  บญัญติัให้กระท าได ้
โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ใหย้กเลิกประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 6/2552  เร่ือง การกระท าการ 
หรืองดเวน้กระท าการในประการท่ีน่าจะมีผลต่อการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องกิจการ ลงวนัท่ี  
20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2552   

ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
“กิจการ”  หมายความว่า   บริษทัท่ีมีหุ้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
“หุน้เพิ่มทุน”  หมายความวา่   หุน้ท่ีออกใหม่โดยกิจการ ไมว่า่เป็นการออกเพื่อรองรับ

หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพหรือไม ่แต่ไม่รวมถึงการออกหุน้เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 
ท่ีไดอ้อกอยูก่่อนแลว้ 

“หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ”  หมายความวา่   ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 
ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้หรือหุน้กูแ้ปลงสภาพ   

“บริษทัยอ่ย”  หมายความวา่ 
(1)  บริษทัท่ีกิจการถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของบริษทันั้น 
(2)  บริษทัท่ีบริษทัตาม (1) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ 

ออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 
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(3)  บริษทัท่ีถูกถือหุน้ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากการถือหุน้ของบริษทัตาม (2)  
ในบริษทัท่ีถูกถือหุน้ โดยการถือหุน้ของบริษทัดงักล่าวในแต่ละทอดมีจ านวนเกินกวา่ร้อยละหา้สิบ 
ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 

(4)  บริษทัท่ีกิจการหรือบริษทัตาม (1) (2) หรือ (3) ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละหา้สิบ
ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 

(5)  บริษทัท่ีกิจการหรือบริษทัตาม (1) (2) (3) หรือ (4) มีอ านาจควบคุมในเร่ือง 
การก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษทัเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมต่าง ๆ 
ของบริษทันั้น 

“บริษทัร่วม”  หมายความวา่  
(1)  บริษทัท่ีกิจการหรือบริษทัยอ่ยถือหุน้รวมกนัตั้งแต่ร้อยละยีสิ่บแต่ไม่เกินร้อยละหา้สิบ

ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 
(2)  บริษทัท่ีกิจการหรือบริษทัยอ่ยมีอ านาจในการมีส่วนร่วมตดัสินใจเก่ียวกบันโยบาย

ทางการเงินและการด าเนินงานของบริษทั แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว และไม่ถือเป็น
บริษทัยอ่ยหรือกิจการร่วมคา้ 

“ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ขอ้ 3   การกระท าของกิจการท่ีเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ซ่ึงจะเกิดขึ้น 
ในช่วงเวลาตามขอ้ 4 เขา้ลกัษณะเป็นการกระท าในประการท่ีน่าจะมีผลต่อการท าค าเสนอซ้ือ   
ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของกิจการ  เวน้แต่เป็นการกระท าที่ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
ท่ีก าหนดในขอ้ 5 หรือเป็นการกระท าภายใตค้วามยนิยอมหรือไดรั้บการผอ่นผนัตามขอ้ 6 
  (1)  การเสนอขายหุน้เพิ่มทุนหรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ  
  (2)  การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีนยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของกิจการ  
ซ่ึงรวมถึงทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือเคร่ืองจกัรหลกัท่ีใชใ้นการผลิต ท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละสิบซ่ึงค านวณ 
ตามมูลค่าสูงสุดในแต่ละวิธีตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์
ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น  

(3)  การก่อหน้ีหรือการเขา้ท า แกไ้ขเพิ่มเติม หรือยกเลิกสัญญาท่ีมีนยัส าคญั โดยมิได ้
มีลกัษณะเป็นการด าเนินการปกติในทางธุรกิจของกิจการ 
  (4)  การซ้ือหุน้คืนของกิจการ (treasury stock) หรือการก่อใหห้รือสนบัสนุนให้ 
บริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมซ้ือหุน้ของกิจการ 

(5)  การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในลกัษณะท่ีมิใช่การด าเนินการปกติ 
ของกิจการ 
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ขอ้ 4   ช่วงเวลาท่ีกิจการกระท าการตามขอ้ 3 ซ่ึงเขา้ลกัษณะเป็นการกระท าในประการ 
ท่ีน่าจะมีผลต่อการท าค าเสนอซ้ือ ใหเ้ป็นดงัน้ี 
 (1)  วนัเร่ิมตน้ของช่วงเวลา ไดแ้ก่ วนัท่ีมีการประกาศต่อสาธารณชนวา่จะเขา้ถือ
หลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ หรือวนัท่ียืน่ประกาศเจตนาในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ 
หรือวนัท่ียืน่ค  าเสนอซ้ือต่อส านกังาน แลว้แต่วนัใดจะเกิดก่อน  
 (2)  วนัสุดทา้ยของช่วงเวลา ไดแ้ก่ วนัดงัต่อไปน้ี แลว้แต่วนัใดจะเกิดหลงัสุด 

(ก)  วนัท่ียื่นประกาศปฏิเสธการท าค าเสนอซ้ือ  
(ข)  วนัท่ีส่งหนงัสือแจง้การยกเลิกค าเสนอซ้ือพร้อมเหตุผลต่อส านกังานและ 

ส านกังานมิไดแ้จง้ทกัทว้งการยกเลิกดงักล่าว  
(ค)  วนัส้ินสุดระยะเวลารับซ้ือตามค าเสนอซ้ือ เวน้แต่ในกรณีท่ีภายหลงัการท า 

ค าเสนอซ้ือ ผูท้  าค  าเสนอซ้ือเป็นผูถื้อหุน้ของกิจการเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
ของกิจการ ใหว้นัประชุมผูถื้อหุน้คร้ังแรกหลงัจากส้ินสุดระยะเวลารับซ้ือตามค าเสนอซ้ือ เป็นวนัสุดทา้ย 
ของช่วงเวลาดงักล่าว  

ขอ้ 5   ในกรณีท่ีการกระท าของกิจการตามท่ีก าหนดในขอ้ 3 เป็นการด าเนินการ  
ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของกิจการหรือมติคณะกรรมการของกิจการ ท่ีไดอ้นุมติัไวก่้อนแลว้ และ 
เป็นไปตามองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี มิใหถื้อวา่เป็นการกระท าในประการท่ีน่าจะมีผลต่อการท าค าเสนอซ้ือ 

(1)  เป็นมติท่ีได้แจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยก่์อนวนัท่ีมีการประกาศต่อสาธารณชน 
ว่าจะเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ หรือวนัท่ียื่นประกาศเจตนาในการเขา้ถือหลกัทรัพย์  
เพื่อครอบง ากิจการ หรือวนัท่ียืน่ค  าเสนอซ้ือต่อส านกังาน แลว้แต่วนัใดจะเกิดก่อน 

(2)  มีการระบุรายละเอียดของการกระท าตามขอ้ 3 ไวอ้ยา่งชดัเจนในหนงัสือนดัประชุม 
ผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการ แลว้แต่กรณี  ทั้ งน้ี ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนหรือ
หลกัทรัพย์แปลงสภาพตามขอ้ 3(1) มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในกรณีดังกล่าวต้องมิใช่การเพิ่มทุน 
แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) และในมตินั้นตอ้งมีการระบุรายละเอียดในเร่ืองดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(ก)  วตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินเพิ่มทุน รวมทั้งเหตุผลและความจ าเป็นในการ 
ใชเ้งินเพิ่มทุนตามวตัถุประสงคด์งักล่าว 

(ข)  ลกัษณะการเสนอขาย ซ่ึงตอ้งเป็นการเสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน 
การถือหุน้ หรือการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป หรือการเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั โดยในกรณี 
ท่ีเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงท่ีจะมีส่วนร่วมในการบริหาร (strategic partner)  
ตอ้งระบุช่ือผูล้งทุนดงักล่าวอยา่งชดัเจน 

(ค)  จ านวนหุน้ท่ีจะเสนอขายแก่ผูล้งทุน 
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(3)  ไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อกรรมการหรือคณะกรรมการของกิจการในเร่ือง 
ความสนใจของผูท้  าค  าเสนอซ้ือท่ีจะเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการในขณะท่ีมีมติดงักล่าว 
 เพื่อประโยชน์ตามวรรคหน่ึง (2) ค  าว่า “การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate)”  หมายความวา่   การเพิ่มทุนของบริษทัจดทะเบียนโดยการขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ไวล้่วงหนา้และใหอ้ านาจคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนก าหนดวตัถุประสงค ์การออกและจดัสรรหุ้น
เพิ่มทุน เช่น การก าหนดราคา วนัและเวลาท่ีจะเสนอขาย หรือเง่ือนไขในการเสนอขายหุ้น ในแต่ละคราว
ตามความเหมาะสม 

ขอ้ 6   การกระท าของกิจการท่ีเขา้ลกัษณะเป็นการกระท าในประการท่ีน่าจะมีผลต่อ 
การท าค าเสนอซ้ือตามท่ีก าหนดในขอ้ 3 หากเป็นการด าเนินการภายใตค้วามยนิยอมหรือการผ่อนผนั
ดงัต่อไปน้ี กิจการไม่จ าตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหก้ระท าการดงักล่าว 

(1)  ไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูท้  าค  าเสนอซ้ือ ใหก้ระท าการเช่นนั้นได ้
(2)  ไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังานในกรณีท่ีกิจการแสดงไดว้า่มีขอ้จ ากดัในการ 

จดัประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการ และการกระท านั้นมิไดมี้เจตนาเพื่อก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท าค าเสนอซ้ือ  
โดยตอ้งยืน่ขอผ่อนผนัต่อส านกังานก่อนท่ีกิจการจะกระท าการดงักล่าว และในกรณีท่ีเห็นสมควร 
ส านกังานอาจเสนอให้คณะอนุกรรมการวินิจฉยัการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการพิจารณาค าขอ
ผอ่นผนัดงักล่าวได ้

  ขอ้ 7   ในกรณีท่ีกิจการตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามขอ้ 3 หนงัสือนดัประชุม 
ผูถื้อหุน้เพื่อขอมติดงักล่าว ตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ีอยา่งชดัแจง้ 
  (1)  รายละเอียดเก่ียวกบัการท าค าเสนอซ้ือเท่าท่ีคณะกรรมการของกิจการทราบ 

(2)  ในกรณีเป็นการเสนอขายหุน้เพิ่มทุนหรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพตามขอ้ 3(1)  
ตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบของการเสนอขายหุน้เพิ่มทุนหรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพต่อการท าค าเสนอซ้ือ 
และต่อผูถื้อหุ้นของกิจการดว้ย 

(3)  ในกรณีเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นตามขอ้ 3(2) ตอ้งมีความเห็น
ของคณะกรรมการในเร่ืองดงัต่อไปน้ีดว้ย  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีจะเป็นการเขา้ท ารายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป
ซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละหา้สิบขึ้นไป ใหมี้ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในเร่ือง
ดงักล่าวดว้ย 

(ก)  ความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของการท ารายการ 
(ข)  ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนของกิจการในกรณีท่ีกิจการตกลง 

เขา้ท ารายการ  
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(ค)  ความเห็นวา่ผูถื้อหุน้ควรลงมติเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัการท ารายการ  
พร้อมระบุเหตุผลประกอบ 

(4)  ความเห็นของคณะกรรมการของกิจการเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลและ  
ประโยชน์ของการท ารายการตามท่ีก าหนดในขอ้ 3 ต่อกิจการ พร้อมระบุเหตุผลประกอบ  ทั้งน้ี ในกรณีท่ี
จะเป็นการเขา้ท ารายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละห้าสิบขึ้นไป  
ใหมี้ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในเร่ืองดงักล่าวดว้ย 
  ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตามวรรคหน่ึง (3) และ (4) และการเปิดเผยความเห็นของ 
ท่ีปรึกษาทางการเงินดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น 

 ขอ้ 8   ในกรณีท่ีกิจการกระท าการตามขอ้ 3 โดยไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
ของกิจการ ผูท้  าค  าเสนอซ้ือจะใชสิ้ทธิยกเลิกค าเสนอซ้ือหรือลดราคาเสนอซ้ือไดต่้อเม่ือผูท้  าค  าเสนอซ้ือ 
ไดร้ะบุเหตุดงักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนในค าเสนอซ้ือและไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานแลว้ 

เม่ือเกิดเหตุท่ีผูท้  าค  าเสนอซ้ือจะใชสิ้ทธิตามวรรคหน่ึง ให้ผูท้  าค  าเสนอซ้ือแจง้ 
ขอ้เท็จจริงดงักล่าวเป็นหนังสือให้ส านักงานทราบก่อนการใช้สิทธิ และหากส านักงานมิไดท้กัทว้ง 
เป็นประการใดภายในสามวนัท าการนับแต่วนัท่ีส านักงานไดรั้บแจง้ ให้ถือว่าผูท้  าค  าเสนอซ้ือได้รับ 
ความเห็นชอบใหใ้ชสิ้ทธิตามวรรคหน่ึงได ้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูท้  าค  าเสนอซ้ือ บุคคลท่ีกระท าการร่วมกนั 
ตามมาตรา 247 หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลเหล่านั้นไดใ้ชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบดว้ย
กบัการกระท าการตามขอ้ 3 ผูท้  าค  าเสนอซ้ือจะใชสิ้ทธิตามวรรคหน่ึงมิได ้ 

  ขอ้ 9   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  16 สิงหาคม พ.ศ. 2554   เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
 
 
 
(นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 

เลขาธิการ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ประธานกรรมการ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


