
 

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 31 /2554 
เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพย ์

เพื่อครอบง ากิจการ 
(ฉบบัท่ี  2 ) 

 
 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 247 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ. 2551  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และ
มาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติั
แห่งกฎหมาย คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 35/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ.12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ  
ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
  “ขอ้ 35/1   การก าหนดราคาเสนอซ้ือหุน้ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 36 ขอ้ 37  
ขอ้ 38 ขอ้ 39 และขอ้ 40 แลว้แต่กรณี  เวน้แต่เป็นการก าหนดราคาเสนอซ้ือหุน้ในกรณีท่ีผูมี้หนา้ท่ี 
ท าค าเสนอซ้ือไม่ไดย้ืน่ค าเสนอซ้ือภายในระยะเวลาท่ีก าหนดหรือท่ีส านกังานผอ่นผนัใหย้ืน่ค  าเสนอซ้ือ
ตามขอ้ 17 ให้เป็นไปตามขอ้ 40/1 หรือขอ้ 40/2” 

ขอ้ 2   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 40/1 และขอ้ 40/2 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ท่ี ทจ.12/2554  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ  
ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 

“ขอ้ 40/1   ในกรณีเป็นการยื่นค าเสนอซ้ือหลงัพน้ระยะเวลาท่ีก าหนดหรือท่ีส านกังาน
ผอ่นผนัใหย้ืน่ค  าเสนอซ้ือตามขอ้ 17  ราคาเสนอซ้ือหุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิตอ้งไม่ต ่ากวา่ราคาสูงสุด
ระหวา่ง 

(1)  ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นประเภทนั้นในระหวา่งหา้วนัท าการ 
ก่อนวนัท่ียืน่ค  าเสนอซ้ือต่อส านกังาน และ 
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(2)  ราคาเสนอซ้ือหุน้ตามปกติบวกดว้ยเงินเพิ่มเน่ืองจากการท าค าเสนอซ้ือล่าชา้ โดย 
 (ก)  ราคาเสนอซ้ือหุ้นตามปกติ ใหใ้ชร้าคาเสนอซ้ือหุ้นประเภทนั้น หากผูท้  า 

ค าเสนอซ้ือไดย้ืน่ค  าเสนอซ้ือภายในระยะเวลาท่ีก าหนดหรือท่ีไดรั้บผ่อนผนัจากส านกังานตามขอ้ 17   
ทั้งน้ี เม่ือค านวณตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 36 ขอ้ 37 ขอ้ 38 หรือขอ้ 39 แลว้แต่กรณี  

                     (ข)  เงินเพิ่มเน่ืองจากการท าค าเสนอซ้ือล่าชา้ ใหค้  านวณตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
ราคาเสนอซ้ือหุน้ตามปกติ X อตัราดอกเบ้ีย MLR X ระยะเวลาท่ีไม่ไดท้ าค าเสนอซ้ือ 

                                                   365 
เพื่อประโยชน์ตามวรรคหน่ึง (2) (ข)  

                           “อตัราดอกเบ้ีย MLR”  หมายความวา่   อตัราดอกเบ้ียโดยเฉล่ียของอตัราดอกเบ้ียเงินกู้
แบบมีระยะเวลาท่ีธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ส่ีอนัดบัแรกเรียกเก็บจากลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี 

“ระยะเวลาท่ีไม่ไดท้ าค าเสนอซ้ือ”  หมายความวา่   ระยะเวลาตั้งแต่วนัพน้ก าหนดเวลา
ตอ้งยืน่ค  าเสนอซ้ือหรือพน้ก าหนดเวลาท่ีส านกังานผอ่นผนัตามขอ้ 17 จนถึงวนัท่ียืน่ค  าเสนอซ้ือตามขอ้น้ี  

ใหน้ าเหตุในการปรับราคาหุ้นตามขอ้ 40  มาใชบ้งัคบักบัการปรับราคาเสนอซ้ือหุน้
ตามวรรคหน่ึง โดยอนุโลม  ทั้งน้ี ผูมี้หนา้ท่ีท าค าเสนอซ้ือตอ้งแสดงรายละเอียดการปรับราคาดงักล่าว
ไวใ้นแบบ 247-4 ดว้ย 
 ขอ้ 40/2   ในกรณีท่ีมีเหตุท่ีท าใหเ้ห็นไดว้า่ราคาเสนอซ้ือท่ีไดจ้ากการค านวณ 
ตามขอ้ 40/1 ไม่เป็นธรรมกบัผูมี้หนา้ท่ีท าค าเสนอซ้ือ  ผูมี้หนา้ท่ีท าค าเสนอซ้ืออาจยืน่ค าขอให้
คณะอนุกรรมการวินิจฉยัการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการพิจารณาผอ่นผนัใหก้ าหนด 
ราคาเสนอซ้ือเป็นประการอ่ืนได ้ ทั้งน้ี ในการพิจารณาผ่อนผนั ให้คณะอนุกรรมการวินิจฉยัการเขา้ถือ
หลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการค านึงถึงความเหมาะสมของราคาเสนอซ้ือท่ีเป็นธรรมต่อผูมี้หน้าท่ี 
ท าค าเสนอซ้ือและผูถื้อหุ้น 

ใหน้ าหลกัเกณฑใ์นวรรคสองของขอ้ 44 มาใชบ้งัคบักบัการยืน่ค าขอใหค้ณะอนุกรรมการ
วินิจฉยัการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการพิจารณาผ่อนผนัตามวรรคหน่ึงดว้ย” 

ขอ้ 3   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองของขอ้ 41 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ท่ี ทจ.12/2554  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ  
ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
  “ในกรณีเป็นการยืน่ค  าเสนอซ้ือหลงัพน้ระยะเวลาท่ีก าหนดหรือท่ีส านกังานผ่อนผนั 
ใหย้ืน่ค  าเสนอซ้ือตามขอ้ 17  ใหใ้ชร้าคาเสนอซ้ือหุน้ตามขอ้ 40/1 หรือราคาท่ีไดรั้บผ่อนผนัตามขอ้ 40/2 
เป็นราคาท่ีใชค้  านวณตามวรรคหน่ึง (2)” 
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ขอ้ 4   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองของขอ้ 42 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ท่ี ทจ.12/2554  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ  
ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
  “ในกรณีเป็นการยืน่ค  าเสนอซ้ือหลงัพน้ระยะเวลาท่ีก าหนดหรือท่ีส านกังานผ่อนผนั 
ใหย้ืน่ค  าเสนอซ้ือตามขอ้ 17  ใหใ้ชร้าคาเสนอซ้ือหุน้ตามขอ้ 40/1 หรือราคาท่ีไดรั้บผ่อนผนัตามขอ้ 40/2 
เป็นราคาท่ีใชค้  านวณตามวรรคหน่ึง (2)” 

ขอ้ 5   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  16 กนัยายน พ.ศ. 2554  เป็นตน้ไป  

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  13 กนัยายน พ.ศ. 2554 
 

 
 

(นายชาลี  จนัทนยิง่ยง) 
รองเลขาธิการ 

รักษาการเลขาธิการ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ประธานกรรมการ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

 

 


