ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 12/2554
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงากิจการ
(ฉบับประมวล)
___________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 248 มาตรา 255 และมาตรา 256 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล ซึ่ งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41
มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“กิจการ” 2 หมายความว่า บริ ษทั ที่มีหุน้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซ่ ึงมีลกั ษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) บริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
(2) บริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) บริ ษทั ที่เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปครั้งแรก (initial
public offering) เพื่อการจดทะเบียนหุน้ นั้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริ ษทั
ดังกล่าวไม่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ทั้งนี้ ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุน้
ที่ออกใหม่เป็ นครั้งแรกในหลายประเทศ ให้หมายความถึงเฉพาะบริ ษทั ที่แสดงเจตนาผูกพันว่าจะปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หรื อสานักงานเป็ นหลัก
(ข) บริ ษทั ที่มีหุน้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และไม่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
“ราคา” หมายความว่า สิ่ งตอบแทนในการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ท้ งั ในรู ปตัวเงิน
และในรู ปอื่นที่มิใช่ตวั เงิน
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แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทก. 50/2559 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงากิจการ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560)
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“ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก” หมายความว่า ผลรวมของมูลค่าการซื้ อขายหุ ้น
ในแต่ละวันระหว่างระยะเวลาที่ กาหนด หารด้วยจานวนหุ ้นทั้งหมดที่ ซ้ื อขายในระหว่า ง
ระยะเวลาเดียวกันนั้น
“หลักทรัพย์แปลงสภาพ” หมายความว่า ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
ใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้ หุ้นกูแ้ ปลงสภาพ หรื อหลักทรัพย์อื่น
ที่อาจแปลงสภาพแห่ งสิ ทธิ เป็ นหุ ้นได้ ที่กิจการเป็ นผูอ้ อก เพื่อให้สิทธิ ซ้ื อหรื อแปลงสภาพ
เป็ นหุน้ ของกิจการนั้นเอง
“ที่ปรึ กษาทางการเงิน” หมายความว่า ที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยูใ่ นบัญชีรายชื่อ
ที่สานักงานให้ความเห็นชอบ
“คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ” หมายความว่า
คณะอนุกรรมการตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการแต่งตั้งและอานาจหน้าที่
ของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา
หรื อประมวลผล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 2 การทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่อยูภ่ ายใต้บงั คับแห่ งประกาศนี้ ได้แก่
(1) การทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการเพื่อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หน้าที่ภายหลังการได้มาหรื อเป็ นผูถ้ ือหุ้นในลักษณะที่กาหนดตามหมวด 1 (mandatory tender offer)
(2) การทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการโดยสมัครใจ (voluntary
tender offer)
(3) การทาคาเสนอซื้อหุ ้นบางส่ วน (partial tender offer) ตามหมวด 5
(4) การทาคาเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหุน้ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ตามหมวด 6
หมวด 1
กรณี ที่ตอ้ งทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการ
และหลักทรัพย์ที่ตอ้ งรับซื้อ
______________
ข้อ 3 บุคคลใดซื้อหรื อกระทาการอื่นใดอันเป็ นผลให้ตนได้มาซึ่งหุน้ หรื อเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ ของกิจการใด ณ สิ้ นวันใดวันหนึ่ง ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามที่กาหนดในข้อ 4
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ข้อ 5 หรื อข้อ 6 บุคคลนั้นต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการนั้น ตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในประกาศนี้ เว้นแต่จะเข้ากรณีที่ได้รับยกเว้นตามหมวด 2
ข้อ 4 บุคคลใดซื้อหรื อกระทาการอื่นใดอันเป็ นผลให้ตนได้มาซึ่งหุน้ หรื อ
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของกิจการใด ณ สิ้ นวันใดวันหนึ่งเพิ่มขึ้นจนถึงหรื อข้ามจุดดังต่อไปนี้ บุคคลนั้น
ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการ
(1) ร้อยละยีส่ ิ บห้าของสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการ
(2) ร้อยละห้าสิ บของสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการ
(3) ร้อยละเจ็ดสิ บห้าของสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการ
ในกรณี ที่กิจการมีการซื้ อหุ ้นคืน และยังมิได้จาหน่ ายหรื อตัดหุ ้นที่ซ้ื อคืนมานั้น
ออกจากหุ้นจดทะเบียนชาระแล้ว ในการคานวณสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการ ให้หักสิ ทธิออกเสี ยง
ของหุน้ ที่กิจการซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันสิ้ นเดือนของเดือนก่อนเดือนที่มีการได้มาในครั้งนั้น
ออกจากฐานในการคานวณ
ข้อ 55 ในกรณีที่บุคคลใดเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของกิจการเพิม่ ขึ้นจนถึงหรื อข้ามจุดที่ตอ้ งทา
คาเสนอซื้อตามข้อ 4 เนื่องจากเหตุดงั ต่อไปนี้ บุคคลดังกล่าวต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้งั หมดของกิจการ
หากในเวลาต่อมาบุคคลนั้นได้มาซึ่งหุน้ ของกิจการเพิ่มขึ้นอีก ไม่วา่ ในจานวนใด ๆ โดยเป็ นการได้มาเพิม่ ขึ้น
ในขณะที่และยังคงเป็ นผลให้บุคคลนั้นเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของกิจการข้ามจุดที่ตอ้ งทาคาเสนอซื้อ
(1) กิจการมีการซื้อหุน้ คืน
(2) กิจการมีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผูถ้ ือหุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (right offer)
และบุคคลนั้นใช้สิทธิซ้ือหุน้ เพิ่มทุนโดยได้รับยกเว้นการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการ
ตามข้อ 9(2)
ข้อ 6 บุคคลใดเข้ามามีอานาจควบคุมอย่างมีนยั สาคัญในนิติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้
ของกิจการอยู่ก่อนแล้ว (chain principle) ไม่ว่าการมีอานาจควบคุมนั้นจะเกิดขึ้นโดยทางตรง
หรื อโดยทางอ้อมผ่านการถือหุ้นหรื อการควบคุมในนิ ติบุคคลอื่นเป็ นทอด ๆ จนถึงนิ ติบุคคล
ที่เป็ นผูถ้ ือหุ้นของกิจการ บุคคลนั้นต้องทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการหากเข้า
ลักษณะดังต่อไปนี้
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แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทก. 48/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงากิจการ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562)
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(1) การเข้ามามีอานาจควบคุมในนิ ติบุคคลดังกล่าวทาให้เมื่อนับรวมจานวนหุน้
ที่ถือโดยบุคคลดังกล่าว นิติบุคคลในทุกทอดตลอดสายจนถึงนิติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ และ
บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลเหล่านั้นแล้ว มีจานวนถึงหรื อข้ามจุดที่ตอ้ งทาคาเสนอซื้อตามข้อ 4
(2) การเข้ามามีอานาจควบคุมในนิติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของกิจการนั้น ให้รวมถึง
(ก) การถือหุ ้นและมีสิทธิออกเสี ยงตั้งแต่ร้อยละห้าสิ บขึ้นไปของสิ ทธิออกเสี ยง
ทั้งหมดของนิ ติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุ้นของกิจการ (ในกรณี ที่เป็ นอานาจควบคุมทางตรง) หรื อของ
นิติบุคคลที่ถูกถือหุน้ ต่อกันในแต่ละทอดทุกทอดตลอดสายจนถึงนิติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุ้นในกิจการ
(ในกรณีที่เป็ นอานาจควบคุมทางอ้อม) หรื อ
(ข) การส่งบุคคลหรื อมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็ นกรรมการในจานวน
ที่มีนยั สาคัญเพื่อควบคุมการบริ หารงานหรื อการดาเนินงานของนิติบุคคลหรื อของกิจการ
เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ให้นบั รวมจานวนหุน้ ทั้งหมดที่ออกโดยกิจการและ
ถือโดยบุคคลตามวรรคหนึ่ง นิติบุคคลในทุกทอด (ถ้ามี) จนถึงนิติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ
และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลเหล่านั้น เป็ นหุ ้นของบุคคลในกลุ่มเดียวกัน ตลอดระยะเวลา
ที่บุคคลดังกล่าวยังคงมีอานาจควบคุมในนิติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ
ข้อ 7 ให้หลักทรัพย์ดงั ต่อไปนี้เป็ นหลักทรัพย์ที่ตอ้ งเสนอซื้อในกรณี ที่เป็ น
การทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการ
(1) หุน้ สามัญและหุน้ บุริมสิ ทธิที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ แต่ไม่รวมถึง
หุน้ ที่กิจการได้ซ้ื อคืนมาแล้ว และยังมิได้จาหน่ายหรื อตัดออกจากหุน้ จดทะเบียนชาระแล้ว
(2) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมดที่ออกโดยกิจการเพื่อให้สิทธิซ้ือหุน้ ของกิจการนั้นเอง
ไม่วา่ จะเป็ นใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ หรื อใบแสดงสิ ทธิในการซื้อหุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิได้
เว้นแต่ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้
(ก) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ราคาใช้สิทธิซ้ือหุน้ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิน้ นั
เท่ากับหรื อสู งกว่าราคาเสนอซื้ อหุ ้นประเภทเดียวกับที่จะได้จากการใช้สิทธิ ดงั กล่าว และ
บุคคลดังกล่าวไม่เคยได้มาซึ่งใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ น้ นั โดยมีค่าตอบแทนในระหว่างระยะเวลา
เก้าสิ บวันก่อนวันที่ยนื่ คาเสนอซื้อต่อสานักงาน
(ข) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ายสิ้ นสุ ดลงก่อน
หรื อในวันเดียวกับวันสิ้ นสุ ดระยะเวลารับซื้อตามคาเสนอซื้อ
(ค) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่มีการกาหนดเงื่อนไขจากัดบุคคลผูใ้ ช้สิทธิ
ซึ่งเป็ นผลให้ผทู ้ าคาเสนอซื้ อไม่อาจใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวได้
(3) หุน้ กูแ้ ปลงสภาพทั้งหมดที่ออกโดยกิจการและอาจแปลงสภาพเป็ นหุน้ ของ
กิจการนั้นเอง เว้นแต่หุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
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(ก) หุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ราคาแปลงสภาพเมื่อคานวณจากอัตราการแปลงสภาพ
ของหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพนั้น เท่ากับหรื อสู งกว่าราคาเสนอซื้อหุ ้นประเภทเดียวกับที่จะได้จากการ
แปลงสภาพนั้น และบุคคลดังกล่าวไม่เคยได้มาซึ่ งหุ ้นกู้แปลงสภาพนั้นโดยมี ค่าตอบแทน
ในระหว่างระยะเวลาเก้าสิ บวันก่อนวันที่ยนื่ คาเสนอซื้อต่อสานักงาน
(ข) หุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ายสิ้นสุ ดลงก่อนหรื อ
ในวันเดียวกับวันสิ้ นสุ ดระยะเวลารับซื้อตามคาเสนอซื้อ
(ค) หุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ชาระดอกเบี้ยและเงินต้นเป็ นเงินตราต่างประเทศ
(4) หุน้ ที่จะได้มาจากการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพแห่งสิ ทธิ
เป็ นหุ ้นได้ ซึ่ งผูถ้ ือหลักทรัพย์แต่ละประเภทนั้นได้ใช้สิทธิ ในการซื้ อหรื อแปลงสภาพแล้ว
ก่อนสิ้ นสุ ดระยะเวลารับซื้ อตามคาเสนอซื้อ
หมวด 2
กรณีที่ได้รับยกเว้นการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการ
_______________________
ข้อ 8 บุคคลที่ได้มาหรื อเป็ นผูถ้ ือหุ้นของกิจการใดจนถึงหรื อข้ามจุดที่ตอ้ ง
ทาคาเสนอซื้อตามข้อ 4 จะได้รับยกเว้นการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการนั้น
เมื่อเข้ากรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ที่มาของการได้มาหรื อลักษณะของบุคคลที่ได้มาเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในข้อ 9
(2) มีการลดสัดส่วนการถือหุน้ หรื อลดการมีอานาจควบคุมตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในข้อ 10
(3) เป็ นการได้มาตามที่ได้รับผ่อนผันตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 11
(4) เป็ นการได้มาตามที่ได้รับผ่อนผันให้ทาคาเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (partial
tender offer) ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในหมวด 5
ข้อ 9 เมื่อที่มาของการได้มาซึ่ งหุ้นหรื อลักษณะของบุคคลที่ได้มาซึ่ งหุ้น
เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้บุคคลที่ได้หุ้นมาดังกล่าวได้รับยกเว้นการทาคาเสนอซื้ อ
หลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการ
(1) การได้มาโดยทางมรดก หรื อโดยการใช้สิทธิ ซ้ ื อหรื อแปลงสภาพตาม
หลักทรัพย์แปลงสภาพที่ได้มาทางมรดก
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(2)5 การได้มาเนื่ องจากกิจการจ่ายหุน้ ปั นผล หรื อโดยการใช้สิทธิซ้ือหุน้ เพิ่มทุนไม่เกิน
สัดส่ วนการถือหุ้นที่ตนมีอยู่ (right offer) ทั้งนี้ ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิ น้ นั กิจการจะมี
การออกใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้ ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นด้วยหรื อไม่ก็ตาม
การได้มาโดยการใช้สิทธิซ้ือหุน้ เพิ่มทุนตามวรรคหนึ่งต้องเป็ นการใช้สิทธิซ้ือหุน้
เพิ่มทุนในรอบแรกเท่านั้น
(3) การได้มาเนื่องจากการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการ หรื อ
จากการใช้สิทธิซ้ือหรื อแปลงสภาพตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ได้มาจากการทาคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศนี้ ทั้งนี้ ไม่วา่ การทาคาเสนอซื้อ
ดังกล่าวจะกระทาโดยสมัครใจหรื อเพื่อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหน้าที่ตามข้อกาหนดแห่งประกาศนี้
(4) การได้มาโดยบุคคลดังต่อไปนี้ ซึ่งมีขอ้ กาหนดที่แสดงว่าโดยปกติจะไม่ใช้
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ
(ก) กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนซึ่งเป็ นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund)
(ข) บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิด
จากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทยตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายใบแสดงสิ ทธิ
ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทยโดยบริ ษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งบริ ษทั ดังกล่าวถือหุน้ ของกิจการเพื่อรองรับภาระผูกพันที่คงค้างอยูต่ ามหลักทรัพย์น้ นั
(5)3 การได้มาเนื่องจากการปรับโครงสร้างการถือหุน้ ของกิจการที่เข้าลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) บุคคลที่ได้หุ้นของกิจการเป็ นผูม้ ีอานาจควบคุมเบ็ดเสร็ จเหนือหุ้นของกิจการ
ก่อนการได้มาซึ่งหุ ้นดังกล่าว
(ข) บุคคลที่ได้หุน้ ของกิจการอยูภ่ ายใต้อานาจควบคุมเบ็ดเสร็ จของผูม้ ีอานาจ
ควบคุมเบ็ดเสร็จเหนือหุน้ ของกิจการ ก่อนการได้มาซึ่งหุน้ ดังกล่าว
เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหนึ่ง “อานาจควบคุมเบ็ดเสร็จ” หมายความถึง
การมี อานาจตัดสิ นใจหรื อสั่งการในการใช้สิทธิ ออกเสี ยงในหุ้นของกิจการ หรื อในนิ ติบุคคลใด
ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งนี้ การมีอานาจตัดสิ นใจหรื อสัง่ การโดยทางอ้อมรวมถึงกรณีที่มีการถือหุน้
ของกิจการหรื อนิติบุคคลใดผ่านนิติบุคคลอื่น ซึ่งต้องมีการถือหุ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเก้าสิ บของสิ ทธิออกเสี ยง
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แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทก. 48/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงากิจการ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562)
3
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทก. 38/2561 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงากิจการ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)
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ทั้งหมดของนิติบุคคลที่ถูกถือหุน้ และหากมีการถือหุน้ ผ่านนิติบุคคลหลายทอด การถือหุน้ ในนิติบุคคล
แต่ละทอดต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเก้าสิ บของสิ ทธิออกเสี ยงของนิติบุคคลที่ถูกถือหุน้ นั้น
ข้อ 10 ให้บุคคลที่ได้มาหรื อเป็ นผูถ้ ือหุ ้นจนถึงหรื อข้ามจุดที่ตอ้ งทาคาเสนอซื้ อ
ตามข้อ 4 ได้รับยกเว้นการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการ หากภายหลังจากการได้มานั้น
บุคคลดังกล่าวได้ลดสัดส่วนการถือหุน้ หรื อลดการมีอานาจควบคุมในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ที่เป็ นการได้มาซึ่งหุน้ ในกิจการโดยตรง ผูไ้ ด้มาได้ดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(ก) ลดสัดส่วนการถือหุ้นของกิจการดังกล่าวลงให้ต่ากว่าจุดที่ตอ้ งทา
คาเสนอซื้อตามข้อ 4 ภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วนั ที่มีหน้าที่ตอ้ งยืน่ รายงานการได้มาซึ่งหุน้
ตามแบบ 246-2 ต่อสานักงาน โดยการขายหุ้นของกิจการบนกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์
หรื อโอนหุ้นดังกล่าวคืนให้กบั บุคคลที่ตนรับโอนหุน้ มา และ
(ข) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสี ยงในกิจการสาหรับหุน้ ในส่วนที่ตอ้ งลดสัดส่วน
ตาม (ก) เพื่อให้ถือหุ้นในกิจการต่ากว่าจุดที่ตอ้ งทาคาเสนอซื้อ
(2) ในกรณีที่เป็ นการได้มาโดยการเข้ามามีอานาจควบคุมอย่างมีนยั สาคัญ
ในนิติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของกิจการอยูก่ ่อนแล้ว (chain principle) ผูไ้ ด้มาได้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(ก) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรื อลดการมีอานาจควบคุมโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วนั ที่มีหน้าที่ตอ้ งยืน่ รายงานการได้มาซึ่งหุ้นตามแบบ 246-2
ต่อสานักงาน
1. ลดสัดส่วนการถือหุน้ ของกิจการตามวิธีการที่กาหนดใน (1) (ก)
2. ลดสัดส่ วนการถือหุน้ หรื อลดการมีอานาจควบคุมในนิติบุคคลที่เป็ น
ผูถ้ ือหุน้ ของกิจการจนทาให้ไม่มีลกั ษณะตามที่กาหนดในข้อ 6(2)
ในกรณีที่เป็ นการลดสัดส่ วนการถือหุ้นในนิติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ
กิจการหรื อลดสัดส่ วนการถือหุน้ ในนิติบุคคลในทอดใด ๆ ก่อนถึงนิติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ
ผูร้ ับโอนหุน้ ของนิติบุคคลดังกล่าวต้องมิใช่บุคคลตามมาตรา 258 ของผูไ้ ด้มา หรื อของนิติบุคคล
ในทอดใด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กบั ผูไ้ ด้มาตามข้อ 6(2)
(ข) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสี ยงในกิจการสาหรับหุ้นในส่วนที่ตอ้ งลดสัดส่วน
ตาม (ก) เพื่อให้ถือหุ้นในกิจการต่ากว่าจุดที่ตอ้ งทาคาเสนอซื้อ ไม่วา่ จะเป็ นการใช้สิทธิออกเสี ยง
โดยผูไ้ ด้มา นิติบุคคลในทอดใด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กบั ผูไ้ ด้มาตามข้อ 6(2) หรื อบุคคลตามมาตรา 258
ของบุคคลดังกล่าว
ให้ผไู ้ ด้มาดาเนินการเปิ ดเผยข้อมูลในการลดสัดส่วนการถือหุน้ หรื อลดการมีอานาจ
ควบคุมในนิติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
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(1) แสดงเจตนาไว้ในรายงานการได้มาซึ่งหุน้ ตามแบบ 246-2 ไว้อย่างชัดเจนว่า
จะลดสัดส่ วนการถือหุน้ ลงให้ต่ากว่าจุดที่ตอ้ งทาคาเสนอซื้อหรื อลดการมีอานาจควบคุมจนทาให้
ไม่มีลกั ษณะตามที่กาหนดในข้อ 6(2) และจะไม่ใช้สิทธิออกเสี ยงในกิจการสาหรับหุน้ ในส่วน
ที่ตอ้ งลดสัดส่วนตาม (ก) เพื่อให้ถือหุน้ ในกิจการต่ากว่าจุดที่ตอ้ งทาคาเสนอซื้ อ
(2) มีหนังสื อแจ้งรายละเอียดการลดสัดส่วนการถือหุ้นหรื อลดการมีอานาจควบคุม
ต่อสานักงานภายในวันทาการถัดจากวันที่ดาเนินการดังกล่าว
ในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร เมื่อได้รับคาร้องขอจากผูไ้ ด้มาก่อนสิ้ นสุ ดระยะเวลา
ที่กาหนดในวรรคหนึ่ง (1) (ก) หรื อ (2) (ก) สานักงานอาจผ่อนผันระยะเวลาหรื อวิธีการลดสัดส่วน
การถือหุน้ เป็ นประการอื่นได้
ในกรณี ที่เป็ นการลดสัดส่วนการถือหุน้ โดยการโอนหุน้ ดังกล่าวคืนให้กบั บุคคล
ที่ตนรับโอนหุน้ มา หากการดาเนินการดังกล่าวทาให้ผทู ้ ี่ รับโอนหุน้ คืนมานั้น เป็ นผูถ้ ือหุน้ จนถึงหรื อ
ข้ามจุดที่ตอ้ งทาคาเสนอซื้อจุดเดิมก่อนที่จะมีการโอนหุน้ ดังกล่าวออกไป ให้ผถู ้ ือหุ้นที่รับโอนหุ้น
คืนมานั้นได้รับยกเว้นการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการ
ข้อ 11 ให้บุคคลที่ประสงค์จะได้มาหรื อเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของกิจการจนถึงหรื อข้ามจุด
ที่ตอ้ งทาคาเสนอซื้อตามข้อ 4 ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการ
หากก่อนการซื้อหรื อกระทาการอื่นใดอันเป็ นผลให้ได้มาหรื อเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของกิจการจนถึงหรื อ
ข้ามจุดดังกล่าว บุคคลนั้นได้ยนื่ คาขอผ่อนผันต่อสานักงาน หรื อต่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัย
การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการผ่านสานักงาน โดยชาระค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดไว้
ในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนด
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคาขอต่าง ๆ และ
คาขอดังกล่าวได้รับการผ่อนผันจากสานักงานหรื อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงากิจการแล้ว แล้วแต่กรณี โดยในกรณีที่มีเหตุผลสมควร การผ่อนผันอาจระบุเงื่อนไข
ที่ผไู ้ ด้มาต้องปฏิบตั ิดว้ ยก็ได้
คาขอผ่อนผันกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้อยูใ่ นอานาจพิจารณาของสานักงาน
(1) การได้มาจะไม่มีผลเปลี่ยนแปลงอานาจในการควบคุมกิจการ
(2) การได้มาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือหรื อฟื้ นฟูกิจการ
(3) การได้มาซึ่งหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกิจการมีมติ
ให้ออกหลักทรัพย์ดงั กล่าวให้แก่บุคคลนั้นโดยไม่ตอ้ งทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการ
(whitewash) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด
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(4) กรณีอื่นใดซึ่งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
ได้มีแนววินิจฉัยเป็ นบรรทัดฐานไว้แล้ว
(5) กรณีมีเหตุจาเป็ นและสมควรประการอื่น
คาขอผ่อนผันกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้อยูใ่ นอานาจพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
วินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
(1) การได้มาซึ่งอานาจควบคุมอย่างมีนยั สาคัญในนิติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ
(chain principle) มิได้มีวตั ถุประสงค์สาคัญเพื่อการครอบงากิจการ
(1/1)6 การได้มาเนื่องจากการปรับโครงสร้างการถือหุน้ ของกิจการที่ผขู ้ อผ่อนผัน
แสดงได้วา่ หน้าที่ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการใดจะมีข้ นึ จากการเปลี่ยนแปลงลาดับ
ขั้นตอนการปรับโครงสร้างการถือหุน้ ซึ่งหากมิได้มีการเปลี่ยนแปลงลาดับขั้นตอนดังกล่าว ผูข้ อผ่อนผัน
จะไม่ตอ้ งทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการนั้น ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างการถือหุ้น
ตามคาขอผ่อนผันมิได้มีลกั ษณะเป็ นการหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์
ตามที่กาหนดในประกาศนี้
(2) กรณี อื่นที่สานักงานเห็นว่าควรได้รับการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการวินิจฉัย
การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
บุคคลที่ได้รับผ่อนผันตามวรรคหนึ่ง ต้องดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งหุน้ ของกิจการ
ภายในหกเดือนนับแต่วนั ที่ได้รับผ่อนผัน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วให้การผ่อนผันเป็ นอันสิ้ นสุ ดลง
ข้อ 11/14 ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับผ่อนผันตามข้อ 11 ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ในการผ่อนผันตามที่สานักงานหรื อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่ อครอบงากิจการ
กาหนด แล้วแต่กรณี หากการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าวมีนยั สาคัญ สานักงานอาจเสนอให้
คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการสั่งให้บุคคลที่ได้รับการผ่อนผันดังกล่าว
ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศนี้ได้ ในการนี้
คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการอาจสั่งการเกี่ยวกับราคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ดว้ ยก็ได้
4

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทก. 40/2561 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงากิจการ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561)
6
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทก. 51/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงากิจการ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562)
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ในการพิจารณาความมีนยั สาคัญตามวรรคหนึ่ง ให้นาปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบ
การพิจารณา
(1) ความรุ นแรงของผลกระทบที่มีต่อผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ
(2) จานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดในกิจการของบุคคลที่ได้รับผ่อนผัน บุคคลตาม
มาตรา 258 ของบุคคลที่ได้รับผ่อนผัน บุคคลที่กระทาการร่ วมกัน (concert party) กับบุคคลที่ได้รับผ่อนผัน
และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทาการร่ วมกันนั้น
(3) แผนการดาเนินการของกิจการที่ได้เปิ ดเผยไว้ในเอกสารประกอบการขอผ่อนผัน
หมวด 3
การประกาศต่อสาธารณชน
________________
ข้อ 12 บุคคลใดประกาศโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ ว่าจะทาคาเสนอซื้อหุน้
ของกิจการใดจนถึงหรื อข้ามจุดที่ตอ้ งทาคาเสนอซื้อ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผูท้ าคาเสนอซื้อ
จานวนหุน้ หรื อจานวนสิ ทธิออกเสี ยงของหุน้ ที่จะเสนอซื้ อ ไม่วา่ จะเป็ นการระบุจานวนโดยแน่นอน
หรื อโดยประมาณ ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้ประกาศต่อสาธารณชนว่าจะเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงากิจการ
(1) แถลงหรื อโฆษณาผ่านสื่ อมวลชน หรื อสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ หรื อโครงข่ายสื่ อสาร
ประเภทอื่นใด ในลักษณะที่เป็ นการกระจายข้อมูลในวงกว้าง
(2) แจ้งต่อกรรมการหรื อผูจ้ ดั การของกิจการนั้น
(3) แจ้งต่อผูถ้ ือหุน้ รายหนึ่งหรื อหลายรายซึ่งมีสิทธิออกเสี ยงรวมกันตั้งแต่
ร้อยละสิ บขึ้นไปของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการนั้น
(4) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์
(5) แจ้งต่อสานักงาน
ข้อ 13 ให้บุคคลที่ประกาศต่อสาธารณชนว่าจะเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ยืน่ ประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการตามแบบ 247-3
ต่อสานักงานภายในสามวันทาการนับแต่วนั ที่ประกาศต่อสาธารณชน เว้นแต่บุคคลนั้นจะได้ยนื่
คาเสนอซื้อตามแบบ 247-4 ต่อสานักงานภายในระยะเวลาดังกล่าวแล้ว
(2) ยืน่ คาเสนอซื้อตามแบบ 247-4 ต่อสานักงานภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วนั ที่
ต้องยืน่ ประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ หรื อภายในระยะเวลาที่ได้รับ
การผ่อนผันจากสานักงาน
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ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่สามารถดาเนินการตามกรณีใดในวรรคหนึ่งได้
และมิใช่เป็ นกรณี ที่ตอ้ งทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการตามข้อ 3 ให้บุคคลนั้น
ยืน่ ประกาศปฏิเสธการทาคาเสนอซื้อตามแบบ 247-5 ต่อสานักงานภายในระยะเวลาที่กาหนด
สาหรับแต่ละกรณี น้ นั ตามวรรคหนึ่งแทน
ให้บุคคลตามข้อนี้ส่งสาเนาแบบ 247-3 หรื อแบบ 247-5 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ดว้ ย
ข้อ 14 ในกรณีที่บุคคลซึ่งประกาศต่อสาธารณชนว่าจะเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงากิจการตามข้อ 12 ได้ประกาศเงื่อนไขก่อนการทาคาเสนอซื้อ บุคคลดังกล่าวยังไม่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิตามข้อ 13 จนกว่าเงื่อนไขได้สาเร็จลง และในกรณี เช่นว่านี้ ให้นบั วันทาการถัดจากวันที่
เงื่อนไขสาเร็จลง เป็ นวันเริ่ มต้นการนับระยะเวลาในการปฏิบตั ิตามข้อ 13
ในกรณีที่เงื่อนไขไม่สาเร็ จหรื อเมื่อพ้นกาหนดเวลาหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ประกาศ
ต่อสาธารณชนว่าจะเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ ให้บุคคลดังกล่าวยื่นประกาศปฏิเสธการทา
คาเสนอซื้อตามแบบ 247-5 ต่อสานักงานภายในสามวันทาการนับแต่วนั ที่เงื่อนไขไม่สาเร็จ หรื อ
วันครบกาหนดเวลาดังกล่าว แล้วแต่เวลาใดจะถึงก่อน
ข้อ 15 ห้ามมิให้บุคคลที่ยนื่ ประกาศปฏิเสธการทาคาเสนอซื้อตามข้อ 13 วรรคสอง
หรื อข้อ 14 วรรคสอง ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์หรื อกระทาการอื่นใดอันเป็ นผลให้ตอ้ งทาคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการนั้น เป็ นระยะเวลาหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่ยื่นประกาศปฏิเสธการทาคาเสนอซื้ อ
ในกรณีที่บุคคลซึ่งต้องยืน่ ประกาศปฏิเสธการทาคาเสนอซื้ อ ไม่ยื่นประกาศดังกล่าว
ภายในระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ 13 วรรคสอง หรื อข้อ 14 วรรคสอง แล้วแต่กรณี ห้ามมิให้
บุคคลดังกล่าวทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์หรื อกระทาการอื่นใดอันเป็ นผลให้ตอ้ งทาคาเสนอซื้ อ
หลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการนั้น เป็ นระยะเวลาสองปี นับแต่วนั สุ ดท้ายที่อาจยืน่ ประกาศปฏิเสธ
การทาคาเสนอซื้ อ
ข้อ 16 ในกรณี ที่เงื่ อนไขก่อนการทาคาเสนอซื้ อตามข้อ 14 วรรคหนึ่ ง
ไม่อาจสาเร็ จลงได้ เนื่ องจากเหตุปัจจัย ที่อยู่นอกเหนื อความควบคุมของบุคคลซึ่ งประกาศ
ต่อสาธารณชนว่าจะเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ มิให้นาข้อห้ามในการทาคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ตามข้อ 15 วรรคหนึ่ ง มาใช้บงั คับ กับบุคคลที่ ยื่นประกาศปฏิ เสธการทาคาเสนอซื้ อ
ภายในระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ 14 วรรคสองเนื่ องจากเหตุ ดงั กล่าว
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หมวด 4
การทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ของกิจการ
_________________
ส่วนที่ 1
คาเสนอซื้อหลักทรัพย์
_______________
ข้อ 17 เมื่อบุคคลใดได้มาหรื อเป็ นผูถ้ ือหุ้นของกิจการใดจนถึงจุดที่ตอ้ งทาคาเสนอซื้ อ
ให้บุคคลนั้นดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) กรณีหุ้นที่ได้มาจนถึงจุดที่ตอ้ งทาคาเสนอซื้อเป็ นหุ้นที่ออกใหม่ ให้รายงาน
จานวนหุ ้นที่ถืออยู่ท้ งั หมดตามแบบ 246-2 ต่อสานักงานภายในวันทาการถัดจากวันที่กิจการ
ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเสร็ จ และยื่นคาเสนอซื้ อ
ตามแบบ 247-4 ต่อสานักงานภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วนั ที่ตอ้ งยื่นแบบ 246-2 หรื อ
ภายในระยะเวลาที่ได้รับผ่อนผันจากสานักงาน
(2) กรณี อื่นนอกจาก (1) ให้รายงานจานวนหุน้ ที่ถืออยูท่ ้ งั หมดตามแบบ 246-2
พร้อมทั้งยืน่ ประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการตามแบบ 247-3 ต่อสานักงาน
ภายในวันทาการถัดจากวันที่ได้หุน้ นั้นมา และยืน่ คาเสนอซื้อตามแบบ 247-4 ต่อสานักงานภายใน
เจ็ดวันทาการนับแต่วนั ที่ตอ้ งยืน่ แบบ 247-3 หรื อภายในระยะเวลาที่ได้รับผ่อนผันจากสานักงาน
ข้อ 18 ให้ผทู ้ าคาเสนอซื้อยื่นคาเสนอซื้ อตามแบบ 247-4 พร้อมแบบตอบรับ
คาเสนอซื้ อต่อสานักงาน โดยมีที่ปรึ กษาทางการเงินเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมคาเสนอซื้ อ และชาระ
ค่าธรรมเนี ยมการยื่นคาเสนอซื้ อตามที่กาหนดไว้ในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การจดทะเบียน และการยื่นคาขอต่าง ๆ ทั้งนี้ ผูจ้ ดั เตรี ยมคาเสนอซื้ ออาจเป็ นหรื อร่ วมเป็ น
ผูท้ าคาเสนอซื้อด้วยก็ได้
คาเสนอซื้อให้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ทาการถัดจากวันที่ยนื่ คาเสนอซื้อต่อสานักงาน
ข้อ 19 คำเสนอซื้ อที่ ไ ด้ยื่น ตำมข้อ 18 ต้องมี ข้อมูล ถู ก ต้องครบถ้วนตรงต่อ
ควำมเป็ นจริ ง ไม่ มี ข ้อมู ล ที่ อำจทำให้บุค คลอื่ นสำคัญ ผิ ดในสำระสำคัญ รวมทั้งไม่มีกำรปกปิ ดข้อมูล
ที่เป็ นสำระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง
คาเสนอซื้ อต้องจัดทาเป็ นภาษาไทย โดยเอกสารประกอบคาเสนอซื้ ออาจเป็ น
ภาษาอังกฤษก็ได้
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ข้อ 20 เมื่อได้ยนื่ คาเสนอซื้อต่อสานักงานแล้ว ให้ผทู ้ าคาเสนอซื้อดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) ส่ งคาเสนอซื้ อพร้ อมแบบตอบรั บคาเสนอซื้ อให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
โดยทันทีหลังจากยืน่ คาเสนอซื้อต่อสานักงาน
(ก) ผูถ้ ือหลักทรัพย์ในประเภทและรุ่ นที่ เสนอซื้ อทุกรายตามรายชื่ อ
ในทะเบียนผูถ้ ือหลักทรัพย์ล่าสุด
(ข) ผูถ้ ือหลักทรัพย์ตามข้อ 7(2) (ก) ถึง (ค) และ (3) (ก) ถึง (ค) ทุกรายตามรายชื่อ
ในทะเบียนผูถ้ ือหลักทรัพย์ล่าสุ ด (หากเป็ นการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการ)
(ค) กิจการที่ถูกเสนอซื้อ
(ง) ตลาดหลักทรัพย์
(2) โฆษณาการทาคาเสนอซื้ อในหนังสื อพิมพ์รายวันภาษาไทยอย่างน้อยสองฉบับ
และหนังสื อพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษอย่างน้อยหนึ่งฉบับตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) ไม่นอ้ ยกว่าสามวันทาการติดต่อกันนับแต่วนั ที่ยนื่ คาเสนอซื้อต่อสานักงาน
ในกรณี ที่ผทู ้ าคาเสนอซื้ อระบุไว้ในคาเสนอซื้อตั้งแต่ตน้ ว่าระยะเวลารับซื้อและข้อเสนอตามคาเสนอซื้ อ
เป็ นระยะเวลารับซื้ อสุ ดท้ายและข้อเสนอสุ ดท้าย
(ข) ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งวันทาการนับแต่วนั ที่ยนื่ คาเสนอซื้อต่อสานักงาน
ในกรณี อื่นนอกจาก (ก) ทั้งนี้ ให้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าระยะเวลารั บซื้ อหรื อข้อเสนอตาม
คาเสนอซื้อดังกล่าวมิใช่ระยะเวลารับซื้อสุ ดท้ายหรื อข้อเสนอสุดท้าย
ข้อ 21 การโฆษณาการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามข้อ 20(2) ต้องกระทาให้ถูกต้อง
ตรงต่อความเป็ นจริ ง และต้องไม่ใช้ถอ้ ยคาหรื อข้อความใดที่ทาให้บุคคลอื่นสาคัญผิดในสาระสาคัญ
รวมทั้งมีสาระสาคัญของข้อมูลไม่ต่างไปจากที่ปรากฏในคาเสนอซื้ อที่ได้ย่นื ต่อสานักงาน และ
อย่างน้อยต้องมีขอ้ มูลตามรายการดังต่อไปนี้
(1) ชื่อและที่อยูข่ องผูท้ าคาเสนอซื้อ
(2) ชื่อของกิจการที่ถูกเสนอซื้อ
(3) ชื่อและที่อยูข่ องผูจ้ ดั เตรี ยมคาเสนอซื้อ
(4) ชื่อตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์
(5) ประเภทหรื อรุ่ นของหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ
(6) ข้อเสนอในคาเสนอซื้อ
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(ก) จานวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ และจานวนสิ ทธิออกเสี ยงของหลักทรัพย์
ที่เสนอซื้อ
(ข) ราคาเสนอซื้อ
(ค) เงื่อนไขการยกเลิกคาเสนอซื้อ
(ง) การรับซื้อกรณี มีผแู ้ สดงเจตนาขายมากกว่าหรื อน้อยกว่าจานวนที่เสนอซื้ อ
(เฉพาะกรณี การทาคาเสนอซื้ อหุน้ บางส่ วนตามหมวด 5)
(จ) ระยะเวลาที่ยนิ ยอมให้ผถู ้ ือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายตามคาเสนอซื้อ
ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
(7) ระยะเวลารับซื้ อ
(8) สถานที่ติดต่อในการรับและยืน่ แบบตอบรับคาเสนอซื้อ
(9) ข้อความที่แสดงอย่างชัดเจนว่าระยะเวลาตามคาเสนอซื้อหรื อข้อเสนอตาม
คาเสนอซื้อที่โฆษณาในครั้งนี้ เป็ นระยะเวลารับซื้อสุ ดท้ายหรื อข้อเสนอสุ ดท้ายหรื อไม่
ข้อ 22 ก่อนสิ้ นสุ ดระยะเวลารับซื้ อตามคาเสนอซื้ อ หากผูท้ าคาเสนอซื้ อ
ได้เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มิได้แสดงอยูใ่ นคาเสนอซื้อให้แก่บุคคลใดเป็ นการเฉพาะราย
ผูท้ าคาเสนอซื้อต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งดังกล่าวในคาเสนอซื้อที่ได้ยนื่ ต่อสานักงานภายใน
วันทาการถัดจากวันที่ได้เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งต่อบุคคลใดนั้น และส่ งข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นให้แก่
บุคคลตามข้อ 20(1) (ก) ถึง (ง) โดยทันทีหลังจากยืน่ แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในคาเสนอซื้อต่อสานักงาน
ส่วนที่ 2
ระยะเวลา ข้อเสนอ และการรายงานการรับซื้อหลักทรัพย์
__________________
ข้อ 23 ผูท้ าคาเสนอซื้ อต้องเริ่ มรับซื้อหลักทรัพย์ตามคาเสนอซื้อภายในสามวันทาการ
นับแต่วนั ที่ยนื่ คาเสนอซื้อต่อสานักงาน
ข้อ 24 ผูท้ าคาเสนอซื้ อต้องกาหนดระยะเวลารับซื้ อติดต่อกันไม่น้อยกว่า
ยีส่ ิ บห้าวันทาการ แต่ไม่เกินสี่ สิบห้าวันทาการ
ผูท้ าคาเสนอซื้อที่มิได้ระบุวา่ จะไม่ขยายระยะเวลารับซื้อ และไม่เคยประกาศ
ระยะเวลารับซื้อสุ ดท้าย อาจขยายระยะเวลารับซื้อได้ แต่ระยะเวลารับซื้อเดิมที่กาหนดไว้ใน
คาเสนอซื้อและระยะเวลารับซื้อที่ขยายเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินสี่ สิบห้าวันทาการ
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กาหนดระยะเวลารับซื้ อสู งสุ ดตามความในข้อนี้ มิให้ใช้บงั คับกับการทาคาเสนอซื้อ
ที่มีการแก้ไขข้อเสนอเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงต่อกิจการตามข้อ 29 หรื อการแก้ไขระยะเวลารับซื้อ
หรื อข้อเสนอเมื่อมีบุคคลอื่นทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันที่ออกโดยกิจการเดียวกัน
ตามข้อ 30
ข้อ 25 ผูท้ าคาเสนอซื้อที่ประสงค์จะขยายระยะเวลารับซื้ อ ให้ดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(1) ยื่นประกาศขยายระยะเวลารั บซื้ อตามแบบ 247-6-ก ต่อสานักงาน
ก่ อนสิ้ นระยะเวลารับซื้อเดิม
(2) ส่ งประกาศให้แก่ บุคคลตามข้อ 20(1) (ก) ถึง (ง) โดยทันทีหลังจาก
ยืน่ ประกาศดังกล่าวต่อสานักงาน และ
(3) โฆษณาประกาศตามวิธีการที่กาหนดในข้อ 20(2) เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่งวันทาการนับแต่วนั ที่ยื่นประกาศดังกล่าวต่อสานักงาน ทั้งนี้ ให้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าระยะเวลา
รับซื้อดังกล่าวเป็ นระยะเวลารับซื้อสุ ดท้ายหรื อไม่
ข้อ 26 ผูท้ าคาเสนอซื้ออาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อเสนอในคาเสนอซื้อได้
ในกรณีใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เมื่อผูท้ าคาเสนอซื้อยังไม่เคยประกาศข้อเสนอสุดท้าย และมีระยะเวลารับซื้อ
เหลือหลังจากวันประกาศแก้ไขข้อเสนออย่างน้อยสิ บห้าวันทาการ
(2) เมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อกิจการตามข้อ 45(1) โดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในข้อ 29
(3) เมื่อมีบุคคลอื่นทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันที่ออกโดยกิจการเดียวกัน
โดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 30
เว้นแต่กรณี ตามข้อ 29 การแก้ไขข้อเสนอในคาเสนอซื้ อ ต้องเป็ นการแก้ไข
เพื่อให้เป็ นข้อเสนอที่ดีกว่าข้อเสนอเดิม และต้องจัดให้ผแู ้ สดงเจตนาขายก่อนมีประกาศแก้ไข
ข้อเสนอดังกล่าว ได้รับประโยชน์ในส่ วนที่เพิ่มขึ้นด้วย
การแก้ไขข้อเสนอในคาเสนอซื้อให้ดีกว่าเดิมตามวรรคสอง ให้หมายความรวมถึง
(1) การเพิ่มราคาเสนอซื้อให้สูงขึ้น
(2) การลดหรื อยกเลิกเงื่อนไขการเสนอซื้ อ
(3) การขยายหรื อเพิ่มระยะเวลาที่ยนิ ยอมให้ผถู ้ ือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายตาม
คาเสนอซื้อยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้
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ข้อ 27 ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อเสนอในคาเสนอซื้ อ ให้ผทู ้ าคาเสนอซื้ อ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ยืน่ ประกาศแก้ไขข้อเสนอในคาเสนอซื้อตามแบบ 247-6-ก ต่อสานักงาน
(2) ส่ งประกาศให้แก่บุคคลตามข้อ 20(1) (ก) ถึง (ง) โดยทันทีหลังจากยืน่ ประกาศ
ดังกล่าวต่อสานักงาน และ
(3) โฆษณาประกาศตามวิธีการที่กาหนดในข้อ 20(2) เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่ งวันทาการนับแต่วนั ที่ย่นื ประกาศดังกล่าวต่อสานักงาน ทั้งนี้ ให้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า
ข้อเสนอดังกล่าวเป็ นข้อเสนอสุดท้ายหรื อไม่
ข้อ 28 ในกรณี ที่ผทู ้ าคาเสนอซื้อมิได้ระบุไว้ต้ งั แต่ตน้ ในคาเสนอซื้อว่าข้อเสนอ
ในคาเสนอซื้อหรื อระยะเวลารับซื้อที่ระบุไว้ในคาเสนอซื้ อเป็ นข้อเสนอหรื อระยะเวลารับซื้อสุ ดท้าย
ที่จะไม่แก้ไขเพิ่มเติมอีกแล้ว ผูท้ าคาเสนอซื้อมีหน้าที่ตอ้ งประกาศข้อเสนอสุ ดท้าย และประกาศ
ระยะเวลารับซื้อสุ ดท้าย โดยต้องดาเนินการในขณะที่มีระยะเวลารับซื้อเหลือหลังจากวันประกาศ
ข้อเสนอสุดท้ายหรื อวันประกาศระยะเวลารับซื้อสุ ดท้าย แล้วแต่กรณี อย่างน้อยสิ บห้าวันทาการ
ในการประกาศข้อเสนอสุ ดท้ายหรื อการประกาศระยะเวลารับซื้อสุ ดท้ายตามวรรคหนึ่ง
ผูท้ าคาเสนอซื้อต้องดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(1) ยืน่ ประกาศตามแบบ 247-6-ก ต่อสานักงาน
(2) ส่งประกาศให้แก่บคุ คลตามข้อ 20(1) (ก) ถึง (ง) โดยทันทีหลังจากยืน่
ประกาศดังกล่าวต่อสานักงาน และ
(3) โฆษณาประกาศตามวิธีการที่กาหนดในข้อ 20(2) เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า
สามวันทาการติดต่อกันนับแต่วนั ที่ยนื่ ประกาศดังกล่าวต่อสานักงาน ทั้งนี้ ให้ระบุไว้อย่างชัดเจน
ว่าเป็ นการประกาศข้อเสนอสุ ดท้าย หรื อประกาศระยะเวลารับซื้อสุ ดท้าย
ข้อ 29 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงต่อกิจการตามข้อ 45(1) ผูท้ าคาเสนอซื้อ
อาจแก้ไขข้อเสนอในคาเสนอซื้อโดยการลดราคาเสนอซื้ อให้ต่าลงได้ ไม่วา่ ผูท้ าคาเสนอซื้อจะได้
ประกาศข้อเสนอสุ ดท้ายหรื อประกาศระยะเวลารั บซื้ อสุ ดท้ายแล้วหรื อไม่ก็ตาม และให้ถือว่า
ข้อเสนอที่ยื่นตามข้อนี้ เป็ นข้อเสนอสุ ดท้าย และให้ผูท้ าคาเสนอซื้ อประกาศข้อเสนอสุ ดท้าย
ตามวิธีการที่กาหนดในข้อ 28 วรรคสองด้วย
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งต้องกระทาภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ดาเนินการในขณะที่คาเสนอซื้อนั้นยังมีระยะเวลารับซื้อเหลืออย่างน้อย
สิ บห้าวันทาการนับแต่วนั ประกาศแก้ไขข้อเสนอดังกล่าว หรื อ
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(2) ในกรณี ที่ระยะเวลารับซื้ อจะเหลือน้อยกว่าสิ บห้าวันทาการ ผูท้ าคาเสนอซื้อ
ได้ขยายระยะเวลารับซื้อให้เหลือเท่ากับสิ บห้าวันทาการ โดยในกรณี น้ ีให้ถือว่าระยะเวลารับซื้อ
ดังกล่าวเป็ นระยะเวลารับซื้อสุ ดท้าย และให้ผูท้ าคาเสนอซื้ อประกาศระยะเวลารับซื้ อสุ ดท้าย
ตามวิธีการที่กาหนดในข้อ 28 วรรคสองด้วย
การใช้สิทธิลดราคาเสนอซื้อตามวรรคหนึ่ง จะกระทาได้ต่อเมื่อผูท้ าคาเสนอซื้อ
ได้ระบุเหตุแห่ งการใช้สิทธิ ลดราคาเสนอซื้ อตามข้อนี้ ไว้อย่างชัดเจนแล้วในคาเสนอซื้ อ
และเมื่อเกิดเหตุแห่งการใช้สิทธิ ผูท้ าคาเสนอซื้อได้แจ้งข้อเท็จจริ งดังกล่าวให้สานักงานทราบ
และสานักงานมิได้แจ้งทักท้วงเหตุแห่ งการลดราคาเสนอซื้ อดังกล่าวต่อผูท้ าคาเสนอซื้ อ
ภายในสามวันทาการนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับแจ้งเหตุน้ นั
เมื่ อผูท้ าคาเสนอซื้ อได้ดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในข้อนี้ แล้ว
ผูท้ าคาเสนอซื้ อสามารถชาระราคาหลักทรัพย์ให้แก่ผูแ้ สดงเจตนาขายทุกรายตามราคาเสนอซื้ อ
ที่ลดลงแล้วได้ เว้นแต่หลักทรัพย์จานวนที่ผถู ้ ือหลักทรัพย์ได้แสดงเจตนาขายก่อนวันที่ผทู ้ าคาเสนอซื้ อ
ประกาศแก้ไขข้อเสนอ โดยเจตนาที่แสดงไว้แล้วนั้นเป็ นเจตนาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ผูท้ าคาเสนอซื้อ
ต้องชาระราคาหลักทรัพย์จานวนดังกล่าวตามราคาเสนอซื้อเดิมก่อนการแก้ไข
ข้อ 30 ในระหว่างระยะเวลารับซื้อตามคาเสนอซื้อ หากมีบุคคลอื่นซึ่งมิใช่
บุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าคาเสนอซื้อยืน่ คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการที่ผทู ้ าคาเสนอซื้อ
รับซื้ออยูน่ ้ นั ต่อสานักงานด้วย ผูท้ าคาเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลารับซื้อหรื อแก้ไขข้อเสนอตาม
คาเสนอซื้อเดิมได้ ไม่วา่ ผูท้ าคาเสนอซื้อจะได้ประกาศข้อเสนอสุ ดท้ายหรื อประกาศระยะเวลารับซื้อ
สุดท้ายแล้วหรื อไม่ก็ตาม
การแก้ไขคาเสนอซื้ อตามวรรคหนึ่งต้องกระทาภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ผูท้ าคาเสนอซื้อต้องยืน่ ประกาศขยายระยะเวลารับซื้อหรื อประกาศแก้ไข
ข้อเสนอตามคาเสนอซื้อ ภายในห้าวันทาการนับแต่วนั ที่บุคคลอื่นนั้นยืน่ คาเสนอซื้ อต่อสานักงาน
หรื อภายในระยะเวลารับซื้อสุ ดท้ายของตน แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน
(2) ผูท้ าคาเสนอซื้อต้องยืน่ ประกาศระยะเวลารับซื้อสุดท้ายหรื อประกาศข้อเสนอ
สุดท้ายภายในวันทาการสุดท้ายที่บุคคลอื่นนั้นสามารถประกาศระยะเวลารับซื้อสุดท้ายหรื อประกาศ
ข้อเสนอสุดท้าย
(3) การขยายระยะเวลารับซื้ อทาได้เพียงไม่เกินกว่าระยะเวลารับซื้อตามคาเสนอซื้อ
ของบุคคลอื่นนั้น
(4) ผูท้ าคาเสนอซื้อได้ระบุเหตุแห่งการใช้สิทธิในการขยายระยะเวลารับซื้อหรื อ
การแก้ไขข้อเสนอตามข้อนี้ไว้อย่างชัดเจนแล้วในคาเสนอซื้อ และในแบบ 247-6-ก ทุกครั้ง
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นอกจากหลักเกณฑ์ที่กาหนดในวรรคสองแล้ว ให้ผูท้ าคาเสนอซื้อปฏิบตั ิตาม
ความที่กาหนดในส่ วนนี้ดว้ ยโดยอนุโลม
ข้อ 31 ผูท้ าคาเสนอซื้ อต้องยินยอมให้ผูถ้ ือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขาย
ตามคาเสนอซื้ อยกเลิกการแสดงเจตนาดังกล่าวได้ตามระยะเวลาที่กาหนดในคาเสนอซื้ อ ซึ่งต้อง
ไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บวันทาการของระยะเวลารับซื้ อ ทั้งนี้ ผูท้ าคาเสนอซื้อต้องระบุขอ้ ความดังกล่าวไว้
ให้ชดั เจนในคาเสนอซื้อ
ในกรณี ที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อหรื อมีการแก้ไขข้อเสนอในคาเสนอซื้อ
ผูท้ าคาเสนอซื้อต้องขยายระยะเวลาที่ยินยอมให้ผถู ้ ือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายตามคาเสนอซื้อ
ยกเลิกการแสดงเจตนาดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นอีกเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าสิ บวันทาการนับต่อจาก
วันสุ ดท้ายที่ผทู ้ าคาเสนอซื้ อยินยอมให้ผแู ้ สดงเจตนาขายยกเลิกการแสดงเจตนาดังกล่าวได้
ในครั้งก่อน หรื อวันที่ผทู ้ าคาเสนอซื้อประกาศขยายระยะเวลารับซื้อหรื อประกาศแก้ไขข้อเสนอ
แล้วแต่วนั ใดจะถึงภายหลัง แต่ตอ้ งไม่เกินกว่าระยะเวลารับซื้อ
เมื่อผูถ้ ือหลักทรัพย์รายใดยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ผูท้ าคาเสนอซื้อต้องส่ งมอบหลักทรัพย์คืนให้แก่ผถู ้ ือหลักทรัพย์รายนั้นภายในวันทาการ
ถัดจากวันที่ผถู ้ ือหลักทรัพย์แจ้งการยกเลิกดังกล่าว
ข้อ 32 ผูท้ าคาเสนอซื้อต้องจัดให้มีตวั แทนรับซื้อหลักทรัพย์ทาหน้าที่เก็บรักษา
หลักทรัพย์ที่ผถู ้ ือหลักทรัพย์มาแสดงเจตนาขาย โดยแยกบัญชีหลักทรัพย์ดงั กล่าวไว้ต่างหากจาก
บัญชีทรัพย์สินของตัวแทนรับซื้อและผูท้ าคาเสนอซื้อ รวมทั้งส่ งมอบหลักทรัพย์ที่มีผมู ้ าแสดง
เจตนาขายให้แก่ผทู ้ าคาเสนอซื้อให้แล้วเสร็ จ ภายในวันทาการถัดจากวันที่ผทู ้ าคาเสนอซื้อชาระ
ราคาหลักทรัพย์แก่ผแู ้ สดงเจตนาขาย
ข้อ 33 ให้ผูท้ าคาเสนอซื้ อที่ ได้ประกาศระยะเวลารับซื้ อสุ ดท้ายแล้ว
รายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นตามแบบ 247-6-ข ต่อสานักงาน และสาเนาให้แก่
ตลาดหลักทรัพย์ ภายในวันทาการถัดจากวันสุ ดท้ายที่ผทู ้ าคาเสนอซื้ อยินยอมให้ผแู ้ สดงเจตนาขาย
ยกเลิกการแสดงเจตนาดังกล่าวได้ หรื อก่อนสิ้ นสุ ดระยะเวลารับซื้ อสามวันทาการ ในกรณี ที่
ผูท้ าคาเสนอซื้ อยินยอมให้ผแู ้ สดงเจตนาขายยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ตลอดระยะเวลารับซื้อ
ในกรณี ที่ผทู ้ าคาเสนอซื้อได้ยนื่ รายงานตามวรรคหนึ่งต่อสานักงานแล้ว
และต่อมาได้มีการขยายระยะเวลารับซื้อเนื่องจากเหตุตามข้อ 29 หรื อข้อ 30 ให้ผทู ้ าคาเสนอซื้อ
ปฏิบตั ิตามความในวรรคหนึ่ งอีกครั้งหนึ่ง
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ข้อ 34 ให้ผทู ้ าคาเสนอซื้ อรายงานผลการซื้ อหลักทรัพย์ตามแบบ 256-2 ต่อสานักงาน
และสาเนาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ ภายในห้าวันทาการนับแต่วนั สิ้ นสุ ดระยะเวลารับซื้อ
ส่วนที่ 3
ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
_____________________
ข้อ 35 ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ตอ้ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ราคาเสนอซื้อจากผูถ้ ือหลักทรัพย์ทุกรายในประเภทและรุ่ นเดียวกัน
ต้องเป็ นรู ปแบบเดียวกัน
(2) ราคาเสนอซื้ออาจกาหนดเป็ นทางเลือกมากกว่าหนึ่งทางเลือกก็ได้
โดยอย่างน้อยต้องกาหนดทางเลือกหนึ่งเป็ นตัวเงินเสมอ
(3) ราคาเสนอซื้อที่กาหนดเป็ นสิ่ งตอบแทนอื่นที่มิใช่ตวั เงินต้องมีการประเมิน
มูลค่าให้เป็ นตัวเงินโดยที่ปรึ กษาทางการเงิน
ข้อ 35/11 การกาหนดราคาเสนอซื้อหุน้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 36 ข้อ 37
ข้อ 38 ข้อ 39 และข้อ 40 แล้วแต่กรณี เว้นแต่เป็ นการกาหนดราคาเสนอซื้อหุน้ ในกรณี ที่ผมู ้ ีหน้าที่
ทาคาเสนอซื้อไม่ได้ยนื่ คาเสนอซื้อภายในระยะเวลาที่กาหนดหรื อที่สานักงานผ่อนผันให้ยนื่ คาเสนอซื้ อ
ตามข้อ 17 ให้เป็ นไปตามข้อ 40/1 หรื อข้อ 40/2
ข้อ 362 เว้นแต่กรณี ตามข้อ 37 ราคาเสนอซื้อหุน้ แต่ละประเภทต้องไม่ต่ากว่าราคาสู งสุ ด
ที่บุคคลดังต่อไปนี้ ได้หุน้ ประเภทนั้นมาในระหว่างระยะเวลาเก้าสิ บวันก่อนวันที่ยื่นคาเสนอซื้อต่อ
สานักงาน
(1) ผูท้ าคาเสนอซื้อ
(2) บุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าคาเสนอซื้อ
(3) บุคคลที่กระทาการร่ วมกัน (concert party) กับผูท้ าคาเสนอซื้อ
(4) บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม (3)
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ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งได้หุน้ สามัญหรื อหุ้นบุริมสิ ทธิประเภทใดประเภทหนึ่ง
ประเภทเดียวมาในระหว่างระยะเวลาเก้าสิ บวันก่อนวันที่ยื่นคาเสนอซื้ อต่อสานักงาน ราคาเสนอซื้อหุ ้น
ประเภทที่ไม่มีการได้มานั้นต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่หุน้ ประเภทและรุ่ นที่ไม่มีการได้มานั้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ ราคาเสนอซื้อต้องไม่ต่ากว่าราคาสู งสุ ดระหว่าง
(ก) ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ ประเภทที่ไม่มีการได้มานั้น
ในระหว่างห้าวันทาการล่าสุ ดก่อนวันที่ได้หุน้ อีกประเภทหนึ่งมา ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีการได้หุน้
อีกประเภทหนึ่งมาหลายครั้งในระหว่างระยะเวลาเก้าสิ บวันก่อนวันที่ยนื่ คาเสนอซื้อต่อสานักงาน
ให้ใช้ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของช่วงระยะเวลาห้าวันทาการล่าสุ ดก่อนวันที่ได้หุน้
อีกประเภทหนึ่งนั้นมาในราคาสู งสุ ด และ
(ข) มูลค่ายุติธรรมของหุ ้นประเภทที่ไม่มีการได้มานั้น ซึ่งประเมินโดย
ที่ปรึ กษาทางการเงิน
(2) กรณี อื่นนอกจาก (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) (ข)
เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหนึ่ง บุคคลที่กระทาการร่ วมกัน (concert party)
หมายความถึง บุคคลซึ่งมีเจตนาและพฤติกรรมหรื อความสัมพันธ์ในลักษณะตามที่กาหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยกาหนดลักษณะความสัมพันธ์หรื อพฤติกรรมที่เข้าลักษณะ
เป็ นการกระทาร่ วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบตั ิการตามมาตรา 246 และมาตรา 247
ข้อ 372 ในกรณี ที่เป็ นการทาคาเสนอซื้อเนื่องจากการครอบงากิจการ
ผ่านนิติบุคคลอื่นตามข้อ 6 ราคาเสนอซื้อหุ ้นต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่บุคคลตามข้อ 36 วรรคหนึ่งไม่มีการได้มาซึ่งหุน้ ของกิจการ
ในระหว่างระยะเวลาเก้าสิ บวันก่อนวันที่ยนื่ คาเสนอซื้อต่อสานักงาน ราคาเสนอซื้อหุน้ ต้องไม่ต่ากว่าต้นทุน
การได้มาซึ่งอานาจครอบงากิจการนั้นผ่านนิ ติบุคคลอื่น ทั้งนี้ ให้สานักงานมีอานาจประกาศกาหนด
หลักเกณฑ์การคานวณต้นทุนการได้มาซึ่งอานาจครอบงากิจการในลักษณะดังกล่าวได้
(2) ในกรณีที่บุคคลตามข้อ 36 วรรคหนึ่งได้หุน้ สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิของกิจการมา
ในระหว่างระยะเวลาเก้าสิ บวันก่อนวันที่ยนื่ คาเสนอซื้อต่อสานักงาน
(ก) ราคาเสนอซื้ อหุ ้นประเภทที่ได้มานั้นต้องไม่ต่ากว่าราคาสู งสุ ดระหว่าง
1. ต้นทุนการได้มาซึ่งอานาจครอบงากิจการนั้นผ่านนิติบุคคลอื่นตาม
หลักเกณฑ์การคานวณที่สานักงานกาหนดตาม (1) และ
2
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2. ราคาสู งสุ ดที่ บุคคลตามข้อ 36 วรรคหนึ่งได้หุ้นประเภทนั้นมาในระหว่าง
ระยะเวลาเก้าสิ บวันก่อนวันที่ยนื่ คาเสนอซื้อต่อสานักงาน
(ข) ราคาเสนอซื้ อหุน้ ประเภทที่ไม่มีการได้มานั้น ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดตามข้อ 36 วรรคสอง โดยอนุโลม
ข้อ 38 ในกรณี หุน้ ที่ได้มาในระหว่างระยะเวลาเก้าสิ บวันก่อนวันที่ยนื่ คาเสนอซื้อต่อ
สานักงาน เป็ นหุน้ ที่ได้มาจากการใช้สิทธิซ้ือหรื อแปลงสภาพ ให้คานวณราคาสู งสุ ดที่ได้หุน้ นั้นมาตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่มีการได้มาเนื่องจากการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์ประเภทใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ หรื อหลักทรัพย์อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกัน
ซึ่งเป็ นหลักทรัพย์ที่ได้มาในระหว่างระยะเวลาเก้าสิ บวันก่อนวันที่ยนื่ คาเสนอซื้ อต่อสานักงาน
ราคาสู งสุ ดที่ได้หุน้ นั้นมาให้หมายถึง ราคาที่สูงกว่าระหว่าง
(ก) ราคาการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ที่เป็ นที่มาแห่งการใช้สิทธิดงั กล่าว
รวมกับราคาใช้สิทธิซ้ือหุน้ ตามหลักทรัพย์ดงั กล่าว และ
(ข) ราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ นั้นในระหว่างห้าวันทาการ
ก่อนวันที่มีการใช้สิทธิซ้ือหุน้ ตามหลักทรัพย์แปลงสภาพนั้น ในกรณีที่หุน้ ประเภทเดียวกับหุน้ ที่ได้
จากการใช้สิทธิน้ นั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
2. มูลค่ายุติธรรมของหุน้ นั้นซึ่งประเมินโดยที่ปรึ กษาทางการเงิน
ในกรณีอื่นใดนอกจาก 1.
(2) ในกรณี ที่มีการได้มาเนื่องจากการแปลงสภาพตามหลักทรัพย์ประเภท
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หรื อหลักทรัพย์อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นหลักทรัพย์ที่ได้มา
ในระหว่างระยะเวลาเก้าสิ บวันก่อนวันที่ยนื่ คาเสนอซื้อต่อสานักงาน ราคาสู งสุ ดที่ได้หุ้นนั้นมา
ให้หมายถึง ราคาที่สูงกว่าระหว่าง
(ก) ราคาการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ที่เป็ นที่มาแห่งการแปลงสภาพดังกล่าว และ
(ข) ราคาตาม (1) (ข) โดยอนุโลม
(3) ในกรณีที่ไม่มีการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ที่เป็ นที่มาแห่งการใช้สิทธิซ้ือหรื อ
การแปลงสภาพมาในระหว่างระยะเวลาเก้าสิ บวันก่อนวันที่ยนื่ คาเสนอซื้อต่อสานักงาน ราคาสูงสุด
ที่ได้หุน้ นั้นมาให้หมายถึง ราคาตาม (1) (ข) โดยอนุโลม
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ข้อ 39 ในกรณีที่หุน้ ที่ได้มาในระหว่างระยะเวลาเก้าสิ บวันก่อนวันที่ยนื่ คาเสนอซื้อ
ต่อสานักงาน เป็ นการได้มาโดยการแลกเปลี่ยนกับหุ ้นของบริ ษทั อื่ น ราคาสู งสุ ดที่ได้หุ้นนั้นมา
ให้ใช้ราคาดังต่อไปนี้ คูณด้วยอัตราจานวนหุน้ ของบริ ษทั อื่นต่อจานวนหุ ้นของกิจการที่ใช้ในการ
แลกเปลี่ยนนั้น
(1) ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่ว งน้ าหนักของหุ้นของบริ ษทั อื่นนั้นในระหว่าง
ห้าวันทาการก่อนวันที่ได้หุ้นของกิจการมา ในกรณี หุน้ ของบริ ษทั อื่นนั้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
(2) มูลค่ายุติธรรมของหุ้นของบริ ษทั อื่นนั้น ซึ่งประเมินโดยที่ปรึ กษาทางการเงิน
ในกรณีที่หุน้ ของบริ ษทั อื่นที่นามาแลกเปลี่ยนนั้น มิได้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หรื อเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแต่ไม่มีการซื้ อขายในระหว่างห้าวันทาการก่อนวันที่ได้มาซึ่งหุน้
ของกิจการ
ข้อ 40 ในการคานวณราคาสูงสุ ดที่ได้หุน้ มาในระหว่างระยะเวลาเก้าสิ บวัน
ก่อนวันที่ยนื่ คาเสนอซื้อต่อสานักงาน ผูท้ าคาเสนอซื้ออาจปรับราคาหุน้ ที่ได้มาโดยคานึงถึง
ผลกระทบจากเหตุการณ์ ดงั ต่อไปนี้ ดว้ ยก็ได้ โดยผูท้ าคาเสนอซื้ อต้องแสดงรายละเอียด
การปรับราคาที่ได้มานั้นไว้ในแบบ 247-4 ด้วย
(1) การจ่ายปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้
(2) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้อนั เป็ นผลให้จานวนหุน้ เพิ่มขึ้นหรื อลดลง
(3) การให้สิทธิซ้ือหุน้ เพิ่มทุนหรื อใบแสดงสิ ทธิในการซื้อหุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิได้
แก่ผถู ้ ือหุน้ ตามส่วนจานวนหุ้นที่ถืออยูเ่ ดิม
ในกรณีที่ขอ้ กาหนดในประกาศนี้กาหนดให้ผทู ้ าคาเสนอซื้ อต้องนาราคาการได้มา
ซึ่งหลักทรัพย์ที่เป็ นที่มาแห่งการใช้สิทธิซ้ือหรื อแปลงสภาพรวมคานวณเป็ นราคาการได้มาซึ่งหุน้
ของกิจการด้วย ผูท้ าคาเสนอซื้ออาจปรับราคาการได้มาซึ่งหลักทรัพย์อื่นนั้นโดยคานึงถึงอัตรา
การมีสิทธิซ้ือหุน้ หรื ออัตราการแปลงสภาพเป็ นหุ้นต่อหลักทรัพย์หนึ่งหน่วยประกอบด้วยก็ได้
ข้อ 40/11 ในกรณี เป็ นการยื่นคาเสนอซื้ อหลังพ้นระยะเวลาที่กาหนดหรื อที่สานักงาน
ผ่อนผันให้ยนื่ คาเสนอซื้อตามข้อ 17 ราคาเสนอซื้อหุน้ สามัญและหุน้ บุริมสิ ทธิตอ้ งไม่ต่ากว่าราคาสูงสุด
ระหว่าง
1
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(1) ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นประเภทนั้นในระหว่างห้าวันทาการ
ก่อนวันที่ยนื่ คาเสนอซื้อต่อสานักงาน และ
(2) ราคาเสนอซื้อหุน้ ตามปกติบวกด้วยเงินเพิม่ เนื่ องจากการทาคาเสนอซื้อล่าช้า โดย
(ก) ราคาเสนอซื้อหุ้นตามปกติ ให้ใช้ราคาเสนอซื้อหุ ้นประเภทนั้น หากผูท้ า
คาเสนอซื้อได้ยนื่ คาเสนอซื้ อภายในระยะเวลาที่กาหนดหรื อที่ได้รับผ่อนผันจากสานักงานตามข้อ 17
ทั้งนี้ เมื่อคานวณตามหลักเกณฑ์ในข้อ 36 ข้อ 37 ข้อ 38 หรื อข้อ 39 แล้วแต่กรณี
(ข) เงินเพิ่มเนื่องจากการทาคาเสนอซื้อล่าช้า ให้คานวณตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
ราคาเสนอซื้อหุน้ ตามปกติ X อัตราดอกเบี้ย MLR X ระยะเวลาที่ไม่ได้ทาคาเสนอซื้ อ
365
เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง (2) (ข)
“อัตราดอกเบี้ย MLR” หมายความว่า อัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
แบบมีระยะเวลาที่ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่สี่อนั ดับแรกเรี ยกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ช้ นั ดี
“ระยะเวลาที่ไม่ได้ทาคาเสนอซื้อ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วนั พ้นกาหนดเวลา
ต้องยืน่ คาเสนอซื้อหรื อพ้นกาหนดเวลาที่สานักงานผ่อนผันตามข้อ 17 จนถึงวันที่ยนื่ คาเสนอซื้อตามข้อนี้
ให้นาเหตุในการปรับราคาหุ้นตามข้อ 40 มาใช้บงั คับกับการปรับราคาเสนอซื้อหุน้
ตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม ทั้งนี้ ผูม้ ีหน้าที่ทาคาเสนอซื้อต้องแสดงรายละเอียดการปรับราคาดังกล่าว
ไว้ในแบบ 247-4 ด้วย
ข้อ 40/21 ในกรณี ที่มีเหตุที่ทาให้เห็นได้วา่ ราคาเสนอซื้อที่ได้จากการคานวณ
ตามข้อ 40/1 ไม่เป็ นธรรมกับผูม้ ีหน้าที่ทาคาเสนอซื้อ ผูม้ ีหน้าที่ทาคาเสนอซื้ออาจยืน่ คาขอให้
คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการพิจารณาผ่อนผันให้กาหนด
ราคาเสนอซื้อเป็ นประการอื่นได้ ทั้งนี้ ในการพิจารณาผ่อนผัน ให้คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการคานึงถึงความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อที่เป็ นธรรมต่อผูม้ ีหน้าที่
ทาคาเสนอซื้ อและผูถ้ ือหุ ้น
ให้นาหลักเกณฑ์ในวรรคสองของข้อ 44 มาใช้บงั คับกับการยืน่ คาขอให้คณะอนุกรรมการ
วินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการพิจารณาผ่อนผันตามวรรคหนึ่งด้วย
ข้อ 41 ราคาเสนอซื้อใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ และใบแสดงสิ ทธิในการ
ซื้อหุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิได้ ต้องไม่ต่ากว่าราคาสูงสุดระหว่าง
1

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 31/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงากิจการ (ฉบับที่ 2 ) ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554)
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(1) ราคาสูงสุดที่ได้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิรุ่นนั้นมาในระหว่างระยะเวลาเก้าสิ บวัน
ก่อนวันที่ยนื่ คาเสนอซื้อต่อสานักงาน และ
(2) ผลต่างของราคาเสนอซื้อหุน้ ประเภทเดียวกับหุน้ ที่รองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิน้ นั
กับราคาใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ น้ ัน คูณด้วยจานวนหุ ้นที่สามารถใช้สิทธิ ซ้ื อได้
ต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิหนึ่งหน่วย
1
ในกรณี เป็ นการยืน่ คาเสนอซื้อหลังพ้นระยะเวลาที่กาหนดหรื อที่สานักงานผ่อนผัน
ให้ยนื่ คาเสนอซื้อตามข้อ 17 ให้ใช้ราคาเสนอซื้ อหุน้ ตามข้อ 40/1 หรื อราคาที่ได้รับผ่อนผันตามข้อ 40/2
เป็ นราคาที่ใช้คานวณตามวรรคหนึ่ง (2)
ข้อ 42 ราคาเสนอซื้ อหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ ต้องไม่ต่ากว่าราคาสู งสุ ดระหว่าง
(1) ราคาสู งสุดที่ได้หุ้นกูแ้ ปลงสภาพรุ่ นนั้นมาในระหว่างระยะเวลาเก้าสิ บวัน
ก่อนวันที่ยนื่ คาเสนอซื้อต่อสานักงาน และ
(2) ราคาเสนอซื้อหุน้ ประเภทเดียวกับหุน้ ที่รองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพนั้น
คูณด้วยจานวนหุน้ ที่พึงได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหนึ่งหน่วย
1
ในกรณี เป็ นการยืน่ คาเสนอซื้อหลังพ้นระยะเวลาที่กาหนดหรื อที่สานักงานผ่อนผัน
ให้ยนื่ คาเสนอซื้อตามข้อ 17 ให้ใช้ราคาเสนอซื้ อหุน้ ตามข้อ 40/1 หรื อราคาที่ได้รับผ่อนผันตามข้อ 40/2
เป็ นราคาที่ใช้คานวณตามวรรคหนึ่ง (2)
ข้อ 43 ในกรณี ที่ผทู ้ าคาเสนอซื้อแก้ไขราคาเสนอซื้ อหุน้ ให้สูงขึ้น ผูท้ าคาเสนอซื้ อ
ต้องแก้ไขราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์แปลงสภาพที่มีหุน้ ประเภทเดียวกับที่ได้แก้ไขราคาเสนอซื้อนั้น
เป็ นหุน้ รองรับการใช้สิทธิ ให้เป็ นไปตามข้อ 41 และข้อ 42 ด้วย
ข้อ 44 ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ เมื่อได้รับคาขอจากผูท้ าคาเสนอซื้อ คณะอนุกรรมการ
วินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการอาจผ่อนผันให้ผูท้ าคาเสนอซื้อกาหนดราคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์เป็ นประการอื่นได้
(1) เมื่อผูท้ าคาเสนอซื้อแสดงให้เห็นได้วา่ ราคาที่ได้จากการคานวณตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในประกาศนี้มิได้สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริ งของหลักทรัพย์น้ นั

1

แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 31/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงากิจการ (ฉบับที่ 2 ) ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554)
1
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 31/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงากิจการ (ฉบับที่ 2 ) ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554)
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(2) เมื่อผูท้ าคาเสนอซื้อได้หุ้นของกิจการมาด้วยวิธีอื่นนอกจากวิธีที่ได้กาหนด
หลักเกณฑ์การคานวณราคาไว้แล้วในประกาศนี้ ในระหว่างระยะเวลาเก้าสิ บวันก่อนวันที่ยนื่
คาเสนอซื้อต่อสานักงาน
ให้ผทู ้ าคาเสนอซื้อยืน่ คาขอผ่อนผันตามวรรคหนึ่งผ่านสานักงาน โดยชาระค่าธรรมเนียม
ตามที่กาหนดไว้ในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ
ทั้งนี้ ผูท้ าคาเสนอซื้ อต้องจัดให้มีที่ปรึ กษาทางการเงินแสดงความเห็นต่อราคาเสนอซื้อที่ผทู ้ าคาเสนอซื้อ
ประสงค์จะกาหนดเพื่อเสนอประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงากิจการด้วย
ส่วนที่ 4
การยกเลิกคาเสนอซื้อ
____________________
ข้อ 45 ผูท้ าคาเสนอซื้ออาจยกเลิกคาเสนอซื้อได้ในกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) มีเหตุการณ์หรื อการกระทาใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากยืน่ คาเสนอซื้ อ
ต่อสานักงานและยังไม่พน้ ระยะเวลารับซื้อ อันเป็ นเหตุหรื ออาจเป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหาย
อย่างร้ายแรงต่อฐานะหรื อทรัพย์สินของกิจการที่ถูกเสนอซื้อ โดยเหตุการณ์หรื อการกระทาดังกล่าว
มิได้เกิดจากการกระทาของผูท้ าคาเสนอซื้อหรื อการกระทาที่ผทู ้ าคาเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ
(2) กิจการที่ถูกเสนอซื้อกระทาการใด ๆ ภายหลังจากยืน่ คาเสนอซื้อต่อสานักงาน
และยังไม่พน้ ระยะเวลารับซื้อ อันเป็ นผลให้มูลค่าของหุน้ ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ
การใช้สิทธิยกเลิกคาเสนอซื้อตามวรรคหนึ่งจะกระทาได้ต่อเมื่อผูท้ าคาเสนอซื้อ
ได้ระบุเหตุดงั กล่าวไว้อย่างชัดเจนแล้วในคาเสนอซื้ อ และเมื่อเกิดเหตุแห่งการใช้สิทธิ ผูท้ าคาเสนอซื้ อ
ได้แจ้งข้อเท็จจริ งดังกล่าวให้สานักงานทราบ และสานักงานมิได้แจ้งทั กท้วงเหตุแห่ งการยกเลิก
ดังกล่าวต่อผูท้ าคาเสนอซื้อภายในสามวันทาการนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับแจ้งเหตุน้ นั
ข้อ 46 นอกจากการยกเลิกคาเสนอซื้อตามข้อ 45 แล้ว ผูท้ าคาเสนอซื้อที่ทา
คาเสนอซื้อโดยสมัครใจ อาจยกเลิกคาเสนอซื้อได้หากสิ้ นสุ ดระยะเวลารับซื้อที่กาหนดไว้
ในคาเสนอซื้อแล้ว ปรากฏว่าจานวนหุ้นที่มีผแู ้ สดงเจตนาขายมีจานวนน้อยกว่าจานวนหุน้ ที่
ผูท้ าคาเสนอซื้อกาหนดเป็ นเงื่อนไขในการรับซื้อ ทั้งนี้ ผูท้ าคาเสนอซื้อต้องระบุเงื่อนไขและ
เหตุแห่งการยกเลิกตามข้อนี้ไว้อย่างชัดเจนในคาเสนอซื้อด้วย
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ข้อ 47 ในการยกเลิกคาเสนอซื้อ ให้ผทู ้ าคาเสนอซื้อดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(1) ส่งหนังสื อแจ้งการยกเลิกคาเสนอซื้อพร้อมเหตุผลไปยังบุคคลดังต่อไปนี้
(ก) ตลาดหลักทรัพย์ กิจการที่ถูกเสนอซื้อ และผูถ้ ือหลักทรัพย์ในประเภท
หรื อรุ่ นที่เสนอซื้ อทุกรายตามรายชื่อในทะเบียนผูถ้ ือหลักทรัพย์ล่าสุ ด ภายในวันทาการหลังจากพ้น
วันทาการสุดท้ายที่สานักงานอาจแจ้งทักท้วงการยกเลิก กรณี เป็ นการยกเลิกคาเสนอซื้อตามข้อ 45
(ข) สานักงานและบุคคลตาม (ก) ภายในวันทาการถัดจากวันสิ้ นสุ ด
ระยะเวลารับซื้อ กรณี เป็ นการยกเลิกคาเสนอซื้อตามข้อ 46
(2) ให้ตวั แทนรับซื้อหลักทรัพย์คืนหลักทรัพย์ให้แก่ผแู ้ สดงเจตนาขายที่ยงั ไม่ได้
รับชาระราคาหลักทรัพย์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่แจ้งการยกเลิกคาเสนอซื้อไปยังผูแ้ สดงเจตนา
ส่วนที่ 5
ข้อบังคับหลังการทาคาเสนอซื้อ
_______________
ข้อ 48 ภายหลังการทาคาเสนอซื้อ ห้ามมิให้ผทู ้ าคาเสนอซื้อที่ได้มาหรื อเป็ นผูถ้ ือหุ้น
ของกิจการจนถึงหรื อข้ามจุดที่ตอ้ งทาคาเสนอซื้อตามข้อ 4 กระทาการดังต่อไปนี้ ไม่วา่ บุคคลดังกล่าว
จะมีการได้หลักทรัพย์จากการทาคาเสนอซื้อหรื อไม่
(1) ซื้อหรื อกระทาการอื่นใด อันเป็ นผลให้ได้มาหรื อเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ของกิจการนั้น
ในราคาหรื อด้วยสิ่ งตอบแทนที่สูงกว่าราคาหรื อสิ่ งตอบแทนในคาเสนอซื้อ ทั้งนี้ ในระหว่างระยะเวลา
หกเดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่เป็ นการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หรื อเป็ นการได้มา
เนื่องจากการทาคาเสนอซื้อซึ่ งได้รับอนุมตั ิให้สามารถกระทาได้ตามมาตรา 255
(2) ดาเนินการในส่ วนที่เป็ นสาระสาคัญแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในคาเสนอซื้อ
เป็ นระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วนั สิ้ นสุ ดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกิจการมีมติ
เป็ นประการอื่นด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง และได้แจ้งให้สานักงานทราบแล้ว
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หมวด 5
การทาคาเสนอซื้ อหุน้ บางส่วน
_________________
ข้อ 49 การทาคาเสนอซื้ อหุ ้นบางส่ วนอันจะเป็ นผลให้ บุคคลใดได้มา
หรื อเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของกิจการใดจนถึงจุ ดที่ตอ้ งทาคาเสนอซื้ อโดยได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งทา
คาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการในภายหลัง ให้อยู่ภายใต้บงั คับข้อกาหนดในหมวดนี้
รวมทั้งข้อกาหนดในหมวด 4 โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับหมวดนี้
ข้อ 50 ให้บุคคลที่ประสงค์จะขอรับการผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อหุน้ บางส่วน
ของกิจการโดยได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิ จการในภายหลัง
ยืน่ คาขอผ่อนผันต่อสานักงาน พร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดไว้ในประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบ
แสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ
คาขอผ่อนผันทาคาเสนอซื้อหุ ้นบางส่ วนของกิจการจะได้รับอนุมตั ิจากสานักงาน
ก็ต่อเมื่อผูย้ นื่ คาขอสามารถแสดงและรับรองต่อสานักงานได้วา่
(1) เมื่อรวมจานวนหุน้ ดังต่อไปนี้ท้ งั หมดแล้วจะไม่เป็ นผลให้ผขู ้ อผ่อนผัน
เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นหรื อสามารถเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงตั้ง แต่ร้อยละห้าสิ บขึ้ นไป
ของสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการ
(ก) หุ้นทุก ประเภทที่ ผูข้ อผ่อนผันและบุคคลตามมาตรา 258
ของผูข้ อผ่อนผันถืออยูเ่ ดิมก่อนการขอผ่อนผัน
(ข) หุ ้นที่จะได้จากการใช้สิทธิซ้ือหรื อแปลงสภาพตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ที่ผขู ้ อผ่อนผันและบุคคลตามมาตรา 258 ของผูข้ อผ่อนผัน ถืออยูเ่ ดิมก่อนการขอผ่อนผัน
(ค) หุน้ ที่ผขู ้ อผ่อนผันประสงค์จะได้มาโดยการทาคาเสนอซื้อบางส่วน
(2) ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของกิจการมีมติยนิ ยอมให้ผขู ้ อผ่อนผันทาคาเสนอซื้ อหุ้น
บางส่ วนของกิจการได้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่ งมาประชุมและมีสิท ธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยหนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุ้นต้องระบุ
ข้อมูลดังต่อไปนี้ไว้อย่างชัดเจน
(ก) รายละเอียดเกี่ยวกับผูท้ ี่ประสงค์จะได้หุน้ มา รวมทั้งจานวนหุ้น
และสิ ทธิ ออกเสี ยงของบุคคลดังกล่าวและบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว
ทั้งก่อนและหลังการทาคาเสนอซื้อบางส่ วน
(ข) รายละเอียดของหุ ้นที่ประสงค์จะเสนอซื้อ
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(ค) วัตถุประสงค์ของการเพิ่มสัดส่ วนการถือหุ ้นในกิจการ และผลกระทบต่อ
กิจการและผูถ้ ือหุน้ จากการดาเนินการดังกล่าว
(3) ในการขอมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อทาคาเสนอซื้อหุน้ บางส่ วนของกิจการ
ผูข้ อผ่อนผันและบุคคลตามมาตรา 258 ของผูข้ อผ่อนผันไม่ได้ใช้สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ในเรื่ องดังกล่าว
(4) ในระหว่างระยะเวลาหกเดือนก่อนวันที่ยื่นคาเสนอซื้ อต่อสานักงาน
ผูข้ อผ่อนผันและบุคคลตามมาตรา 258 ของผูข้ อผ่อนผันมีหรื อจะมีการได้มาซึ่งหุน้ ประเภทที่
ขอผ่อนผันไม่เกินหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) จานวนหุน้ ที่ได้มาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็ นการเฉพาะ ไม่วา่ ครั้งเดียว
หรื อหลายครั้งรวมกัน ไม่เกินกว่าร้อยละห้าของจานวนหุ ้นที่จะเสนอซื้อตามคาเสนอซื้ อบางส่วน และ
(ข) สิ ทธิออกเสี ยงจากหุ้นและหุน้ ที่จะได้มาจากการใช้สิทธิซ้ือหรื อแปลงสภาพ
ตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ได้มาในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว เมื่อรวมกันแล้วไม่เกินกว่าร้อยละยีส่ ิ บ
ของสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของจานวนหุ ้นที่จะเสนอซื้อตามคาเสนอซื้อบางส่ วน
ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง มิให้นบั หุ้นจานวนที่ได้มาโดยเข้ากรณียกเว้น
ตามข้อ 9 ในฐานการคานวณ
ข้อ 51 ผูท้ ี่ได้รับการผ่อนผันให้ทาคาเสนอซื้อหุน้ บางส่ วนต้องดาเนิ นการภายใต้
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) จานวนหุ ้นที่เสนอซื้ อต้องไม่ต่ากว่าร้อยละสิ บของจานวนหุ ้นในประเภทนั้น
ที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดหลังหักหุ ้นที่กิจการซื้ อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันสิ้ นเดื อนของเดื อน
ก่อนเดือนที่มีการยืน่ คาเสนอซื้อต่อสานักงาน
(2) ในกรณีที่ผไู ้ ด้รับการผ่อนผันหรื อบุคคลตามมาตรา 258 ของผูไ้ ด้รับการผ่อนผัน
มีการได้มาซึ่งหุ้นประเภทใดในระหว่างระยะเวลาหกเดือนก่อนวันที่ยื่นคาเสนอซื้ อต่อสานักงาน
ผูไ้ ด้รับการผ่อนผันต้องเสนอซื้อหุน้ ประเภทนั้นในคาเสนอซื้อหุน้ บางส่วนด้วย
(3) ในการยื่นคาเสนอซื้ อต่อสานักงาน ผูไ้ ด้รับการผ่อนผันต้องยื่นหนังสื อ
แสดงที่มา จานวน และสิ ทธิออกเสี ยงของหุน้ และหุน้ ที่จะได้มาจากการใช้สิทธิซ้ือหรื อแปลงสภาพ
ตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ผไู ้ ด้รับการผ่อนผันและบุคคลตามมาตรา 258 ของผูไ้ ด้รับการผ่อนผัน
ได้มาในระหว่างระยะเวลาหกเดือนก่อนวันที่ยนื่ คาเสนอซื้อต่อสานักงานด้วย
ในกรณีที่ปรากฏต่อสานักงานว่า ผูไ้ ด้รับการผ่อนผันมิได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหมวดนี้ ให้การผ่อนผันเป็ นอันเพิกถอนไป
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ข้อ 52 ผูท้ าคาเสนอซื้อจะซื้ อหุน้ เกินจานวนสู งสุ ดที่ระบุในคาเสนอซื้อมิได้
แม้จะมีผแู ้ สดงเจตนาขายหุ ้นประเภทที่เสนอซื้อมากกว่าจานวนสูงสุดที่เสนอซื้ อก็ตาม ทั้งนี้
ให้ผทู ้ าคาเสนอซื้อระบุขอ้ กาหนดดังกล่าวไว้ให้ชดั เจนในคาเสนอซื้อด้วย
ในกรณีที่มีผแู ้ สดงเจตนาขายหุน้ ประเภทที่เสนอซื้ อมากกว่าจานวนสูงสุดที่เสนอซื้อ
ให้ผทู ้ าคาเสนอซื้อใช้วิธีจดั สรรตามสัดส่ วนของจานวนหุ้นแต่ละประเภทที่มีผแู ้ สดงเจตนาขาย
(pro-rate) และภายใต้บงั คับความในวรรคหนึ่ง ผูท้ าคาเสนอซื้อจะปรับปรุ งจานวนการรับซื้อจาก
ผูแ้ สดงเจตนาขายแต่ละรายภายหลัง จากการจัดสรรตามสัดส่ วน เพื่อมิให้จานวนหลักทรัพย์ที่
ผูถ้ ือหลักทรัพย์ไม่สามารถขายให้แก่ผทู ้ าคาเสนอซื้อมีลกั ษณะเป็ นหน่วยย่อยของการซื้อขาย
(odd-lot) ก็ได้ ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่ซ้ือจากการทาคาเสนอซื้อบางส่วนต้องมิใช่หลักทรัพย์ของบุคคล
ตามมาตรา 258 ของผูท้ าคาเสนอซื้อ
ข้อ 53 ห้ามมิให้ผทู ้ าคาเสนอซื้อที่ได้รับการผ่อนผันให้ทาคาเสนอซื้อหุ้นบางส่วน
ของกิจการตามหมวดนี้ ซื้อหรื อกระทาการอื่นใดในระหว่างระยะเวลาหกเดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ด
ระยะเวลารับซื้อ อันเป็ นผลให้ได้หุน้ ของกิจการเพิม่ ขึ้น เว้นแต่เป็ นการได้มาในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) การได้มาโดยเข้ากรณีที่ได้รับยกเว้นการทาคาเสนอซื้อตามข้อ 9
(2) การซื้อหุน้ ที่ออกใหม่
(3) การได้มาในลักษณะอื่นใดที่สานักงานพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นและสมควร
และมิได้ขดั ต่อเจตนารมณ์ของข้อกาหนดนี้
หมวด 6
การทาคาเสนอซื้ อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์
________________
ข้อ 54 การทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการเพิกถอนหุน้ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดในหมวดนี้ รวมทั้งข้อกาหนดในหมวด 4 โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับหมวดนี้
ข้อ 55 ผูท้ าคาเสนอซื้อตามหมวดนี้ ต้องกาหนดราคาเสนอซื้ออย่างน้อย
หนึ่งทางเลือกเป็ นตัวเงิน เว้นแต่การทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์น้ นั เป็ นไปเพื่อปรับโครงสร้าง
การถือหุน้ ของบริ ษทั จดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของ
บริ ษทั จดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ
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ข้อ 56 ราคาเสนอซื้อหุน้ ตามคาเสนอซื้อในหมวดนี้ ต้องไม่ต่ากว่าราคาสูงสุด
ของราคาที่คานวณตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1)5 ราคาสูงสุดที่บุคคลดังต่อไปนี้ ได้หุ้นประเภทนั้นมาในระหว่างระยะเวลาเก้าสิ บวัน
ก่อนวันที่ยื่นคาเสนอซื้ อต่อสานักงาน
(ก) ผูท้ าคาเสนอซื้อ
(ข) บุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าคาเสนอซื้อ
(ค) บุคคลที่กระทาการร่ วมกัน (concert party) กับผูท้ าคาเสนอซื้อ
(ง) บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม (ค)
(2) ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นนั้นในระหว่างห้าวันทาการ
ก่อนวันที่คณะกรรมการของกิจการมีมติเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาการเพิกถอนหุน้
หรื อวันที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของกิจการมีมติให้เพิกถอนหุน้ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่วนั ใดจะเกิดก่อน
(3) มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกิจการ โดยคานวณจากมูลค่าทางบัญชีที่ปรับปรุ ง
ให้สะท้อนราคาตลาดล่าสุดของสิ นทรัพย์และหนี้สินของกิจการนั้นแล้ว และ
(4)2 มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิ ทธิของกิจการซึ่งประเมินโดย
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
ข้อ 57 ผูท้ าคาเสนอซื้อตามหมวดนี้ หากประสงค์จะลดราคาเสนอซื้อเนื่องจาก
เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงต่อกิจการตามข้อ 45(1) ต้องยืน่ คาขอความเห็นชอบต่อคณะอนุกรรมการ
วินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการผ่านสานักงาน และผูท้ าคาเสนอซื้อจะลดราคา
เสนอซื้อได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ผูท้ าคาเสนอซื้อ
ต้องจัดให้มีที่ปรึ กษาทางการเงินแสดงความเห็นต่อราคาเสนอซื้อใหม่ดงั กล่าวเพื่อเสนอประกอบ
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการด้วย
ข้อ 58 ผูท้ าคาเสนอซื้อตามหมวดนี้ อาจยกเลิกคาเสนอซื้อได้ในกรณี ใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้

5

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทก. 48/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงากิจการ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562)
2
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทก. 50/2559 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงากิจการ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560)
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(1) มีเหตุการณ์หรื อการกระทาใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากยืน่ คาเสนอซื้อต่อสานักงาน
และยังไม่พน้ ระยะเวลารับซื้อ อันเป็ นเหตุหรื ออาจเป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะ
หรื อทรัพย์สินของกิจการที่ถูกเสนอซื้อ โดยเหตุการณ์หรื อการกระทาดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทา
ของผูท้ าคาเสนอซื้อหรื อการกระทาที่ผทู ้ าคาเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ
(2) มีเหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้การขอเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ระงับไป
การใช้สิทธิยกเลิกคาเสนอซื้อตามวรรคหนึ่งจะกระทาได้ต่อเมื่อผูท้ าคาเสนอซื้อ
ได้ระบุเหตุแห่ งการใช้สิทธิดงั กล่าวไว้อย่างชัดเจนแล้วในคาเสนอซื้ อ และเมื่อเกิดเหตุแห่งการใช้สิทธิน้ นั
ผูท้ าคาเสนอซื้ อได้แจ้งข้อเท็จจริ งดังกล่าวให้สานักงานทราบ และสานักงานมิได้แจ้งทักท้วงเหตุ
แห่ งการยกเลิกดังกล่าวต่อผูท้ าคาเสนอซื้ อภายในสามวันทาการนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับแจ้งเหตุน้ นั
หมวด 7
อื่น ๆ
__________
ข้อ 59 ให้ผทู ้ าคาเสนอซื้อสามารถทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้อีกแม้จะไม่พน้
ระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วนั สิ้ นสุ ดระยะเวลารับซื้อที่กาหนดไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งก่อน
ในกรณี ที่เป็ นการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเพิกถอนหุน้ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ เฉพาะกรณี ที่ผทู ้ าคาเสนอซื้อได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งก่อนว่า
ผูท้ าคาเสนอซื้อมีความประสงค์จะเพิกถอนหุน้ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ข้อ 60 ในกรณีที่ปรากฏว่าคาเสนอซื้อมีขอ้ มูลไม่เป็ นไปตามที่กาหนดในข้อ 19
ให้ผทู ้ าคาเสนอซื้อและผูจ้ ดั เตรี ยมคาเสนอซื้อแก้ไขหรื อเพิ่มเติมข้อมูล เพื่อให้เป็ นไปตามที่กาหนด
ในข้อ 19 ในการนี้ สานักงานอาจสั่งการให้ผทู ้ าคาเสนอซื้อดาเนิ นการเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าว
ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาและตามวิธีการที่กาหนด และในกรณีที่มีเหตุอนั สมควร
สานักงานอาจสั่งการให้ผทู ้ าคาเสนอซื้อขยายระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์หรื อขยายระยะเวลาที่
ยินยอมให้ผแู ้ สดงเจตนาขายหลักทรัพย์ยกเลิกการแสดงเจตนาด้วยก็ได้
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ข้อ 614 ให้คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการมีอานาจ
ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ในการดาเนินการดังกล่าวให้คานึงถึงความเหมาะสมและมาตรการคุม้ ครองผูถ้ ือหลักทรัพย์
ของกิจการเป็ นสาคัญ
(1) ผ่อนผันไม่นาหลักเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่งหรื อหลายข้อในประกาศนี้มาใช้บงั คับกับ
การทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ใด ในกรณี มีเหตุที่ทาให้เห็นได้วา่ การทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ดงั กล่าว
มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งหรื อหลายลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) หลักเกณฑ์ดงั กล่าวจะทาให้มีการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหลักทรัพย์ของกิจการ
อย่างไม่เป็ นธรรมหรื อไม่เท่าเทียมกัน
(ข) หลักเกณฑ์ที่ตอ้ งปฏิบตั ิในการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์อาจก่อให้เกิดภาระ
เกินสมควรแก่ผทู ้ าคาเสนอซื้ อเมื่อเทียบกับความคุม้ ครองที่ผถู ้ ือหุน้ ของกิจการจะได้รับจากการปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
(ค) มีขอ้ เท็จจริ งที่ชดั เจนซึ่งทาให้พิจารณาได้วา่ หลักเกณฑ์ที่จะไม่นามาใช้บงั คับ
ไม่มีนยั สาคัญ และผูท้ าคาเสนอซื้อจัดให้มีมาตรการอื่นทดแทนอย่างเพียงพอแล้ว
คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการอาจกาหนด
เงื่อนไขให้ผทู ้ าคาเสนอซื้ อที่ได้รับการผ่อนผันตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบตั ิดว้ ยก็ได้
(2) สั่งให้หยุดนับระยะเวลารับซื้ อหลักทรัพย์ตามคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ไว้
เป็ นการชัว่ คราว
ข้อ 62 แบบรายงานที่ตอ้ งยืน่ ต่อสานักงานตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
ให้มีรูปแบบและรายละเอียดตามที่สานักงานประกาศกาหนด
ข้อ 63 ให้บุคคลที่ได้ยนื่ รายงานหรื อข้อมูลดังต่อไปนี้ต่อสานักงานในรู ปเอกสาร
สิ่ งพิมพ์ ส่งรายงานหรื อข้อมูลดังกล่าวต่อสานักงานในรู ปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นระบบการรับส่ง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงานด้วย
(1) การประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ ตามแบบ 247-3
(2) การยืน่ คาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ ตามแบบ 247-4
(3) การประกาศปฏิเสธการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตามแบบ 247-5
(4) การประกาศขยายระยะเวลารับซื้อ การประกาศแก้ไขข้อเสนอในคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ การประกาศข้อเสนอสุ ดท้าย หรื อการประกาศระยะเวลารับซื้อสุ ดท้าย ตามแบบ 247-6-ก
(5) การรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น ตามแบบ 247-6-ข
(6) การรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ ตามแบบ 256-2
(7) การแจ้งยกเลิกคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ ตามข้อ 47(1)
4

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทก. 40/2561 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงากิจการ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561)
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รายงานหรื อข้อมูลที่ยนื่ ต่อสานักงานทั้งในรู ปเอกสารสิ่ งพิมพ์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ต้องมีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน และต้องไม่มีการแสดงข้อความอันเป็ นเท็จในสาระสาคัญ หรื อปกปิ ด
ข้อความจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่ควรบอกให้แจ้ง
หมวด 8
บทเฉพาะกาลและวันมีผลใช้บงั คับของประกาศ
____________
ข้อ 64 ให้บรรดาประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คาสั่ง และหนังสื อเวียน ที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กก. 4/2538 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2538 และประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 53/2545 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงากิจการ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ซึ่งใช้บงั คับอยูใ่ นวันก่อนที่ประกาศนี้ใช้บงั คับ
ยังคงใช้บงั คับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อกาหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ คาสั่ง
และหนังสื อเวียนที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ใช้บงั คับ
ข้อ 65 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กก. 4/2538 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงากิจการ ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2538 และประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 53/2545 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงากิจการ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิง
ประกาศฉบับนี้
ข้อ 66 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
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