
 

16 ก.ค. 2555  ทจ. 14/2554 (ฉบบัประมวล) 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 14/2554 

เร่ือง  การกระท าการหรืองดเวน้กระท าการในประการท่ีน่าจะมีผล  
ต่อการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องกิจการ 

(ฉบบัประมวล) 
_________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 มาตรา 247 และมาตรา 250/1 แห่งพระราชบญัญติั
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์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  บญัญติัใหก้ระท าได้  
โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

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

ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
“กิจการ”2  หมายความวา่   บริษทัท่ีมีหุน้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งมีลกัษณะใด

ลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  บริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 
  (2)  บริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
         (ก)  บริษทัท่ีเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปคร้ังแรก (initial public 
offering) เพื่อการจดทะเบียนหุน้นั้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์โดยบริษทัดงักล่าวไม่มี
หุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่เป็นคร้ัง
แรกในหลายประเทศ ใหห้มายความถึงเฉพาะบริษทัท่ีแสดงเจตนาผกูพนัวา่จะปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาด
หลกัทรัพยห์รือส านกังานเป็นหลกั 
         (ข)  บริษทัท่ีมีหุน้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละไม่มีหุน้เป็นหลกัทรัพย ์
ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

                                                           
2 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทก. 51/2559  เร่ือง การกระท าการหรืองดเวน้กระท าการในประการท่ีน่าจะมีผลต่อการท า
ค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องกิจการ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2560) 
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“หุน้เพิ่มทุน”  หมายความวา่   หุน้ท่ีออกใหม่โดยกิจการ ไม่วา่เป็นการออกเพื่อรองรับ
หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพหรือไม่ แต่ไม่รวมถึงการออกหุน้เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 
ท่ีไดอ้อกอยูก่่อนแลว้ 

“หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ”  หมายความวา่   ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้หรือหุน้กูแ้ปลงสภาพ   

“บริษทัยอ่ย”1  หมายความวา่   บริษทัท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี    
(ก)  บริษทัท่ีกิจการมีอ านาจควบคุมบริษทั 
(ข)  บริษทัท่ีบริษทัตาม (ก) มีอ านาจควบคุมบริษทั 
(ค)  บริษทัท่ีอยูภ่ายใตอ้  านาจควบคุมของบริษทัตาม (ข) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากการอยู่

ภายใตอ้ านาจควบคุมของบริษทัตาม (ข) 
“บริษทัร่วม”1  หมายความวา่   บริษทัท่ีกิจการหรือบริษทัย่อยมีอ านาจในการมีส่วนร่วม

ตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษทั แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะมีอ านาจควบคุม
นโยบายดงักล่าว และไม่ถือเป็นบริษทัยอ่ยหรือกิจการร่วมคา้ 

ในกรณีท่ีกิจการหรือบริษทัยอ่ยถือหุน้ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มรวมกนัตั้งแต่  
ร้อยละยีสิ่บแต่ไม่เกินร้อยละหา้สิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั  ใหส้ันนิษฐานไวก่้อนวา่กิจการ
หรือบริษทัยอ่ยมีอ านาจในการมีส่วนร่วมตดัสินใจตามวรรคหน่ึง เวน้แต่จะพิสูจน์ใหเ้ห็น  
เป็นอยา่งอ่ืน 

“อ านาจควบคุมบริษทั”1  หมายความวา่   การมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะใด  
ลกัษณะหน่ึงดงัน้ี    

(ก)  การถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงในบริษทัเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวน  
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 

(ข)  การมีอ านาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั  
ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม หรือไม่วา่เพราะเหตุอ่ืนใด 

(ค)  การมีอ านาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่ก่ึงหน่ึงของ  
กรรมการทั้งหมด ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม   

“ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
                                                           
1 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 31/2555  เร่ือง การกระท าการหรืองดเวน้กระท าการในประการท่ีน่าจะมีผลต่อการท า
ค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องกิจการ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555) 
1 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 31/2555  เร่ือง การกระท าการหรืองดเวน้กระท าการในประการท่ีน่าจะมีผลต่อการท า
ค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องกิจการ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555) 
 1 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 31/2555  เร่ือง การกระท าการหรืองดเวน้กระท าการในประการท่ีน่าจะมีผลต่อการท า
ค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องกิจการ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555) 
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ขอ้ 3   การกระท าของกิจการท่ีเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ซ่ึงจะเกิดข้ึน 
ในช่วงเวลาตามขอ้ 4 เขา้ลกัษณะเป็นการกระท าในประการท่ีน่าจะมีผลต่อการท าค าเสนอซ้ือ   
ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการ  เวน้แต่เป็นการกระท าท่ี เป็นไปตามหลกัเกณฑ์  
ท่ีก าหนดในขอ้ 5 หรือเป็นการกระท าภายใตค้วามยนิยอมหรือไดรั้บการผอ่นผนัตามขอ้ 6 
  (1)  การเสนอขายหุน้เพิ่มทุนหรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ  
  (2)  การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีนยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของกิจการ  
ซ่ึงรวมถึงทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือเคร่ืองจกัรหลกัท่ีใชใ้นการผลิต ท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละสิบซ่ึงค านวณ 
ตามมูลค่าสูงสุดในแต่ละวธีิตามท่ีก 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 

ขอ้ 4   ช่วงเวลาท่ีกิจการกระท าการตามขอ้ 3 ซ่ึงเขา้ลกัษณะเป็นการกระท าในประการ 
ท่ีน่าจะมีผลต่อการท าค าเสนอซ้ือ ใหเ้ป็นดงัน้ี 
 (1)  วนัเร่ิมตน้ของช่วงเวลา ไดแ้ก่ วนัท่ีมีการประกาศต่อสาธารณชนวา่จะเขา้ถือหลกัทรัพย์เพื่อ
ครอบง ากิจการ หรือวนัท่ียืน่ประกาศเจตนาในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ หรือวนัท่ียืน่ค  าเสนอ
ซ้ือต่อส านกังาน แลว้แต่วนัใดจะเกิดก่อน  
 (2)  วนัสุดทา้ยของช่วงเวลา ไดแ้ก่ วนัดงัต่อไปน้ี  แลว้แต่วนัใดจะเกิดหลงัสุด 

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

ส านกังานมิไดแ้จง้ทกัทว้งการยกเลิกดงักล่าว  
(ค)  วนัส้ินสุดระยะเวลารับซ้ือตามค าเสนอซ้ือ เวน้แต่ในกรณีท่ีภายหลงัการท า  

ค าเสนอซ้ือ ผูท้  าค  าเสนอซ้ือเป็นผูถื้อหุน้ของกิจการเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
ของกิจการ ใหว้นัประชุมผูถื้อหุน้คร้ังแรกหลงัจากส้ินสุดระยะเวลารับซ้ือตามค าเสนอซ้ือ เป็นวนัสุดทา้ย 
ของช่วงเวลาดงักล่าว  
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ขอ้ 5   ในกรณีท่ีการกระท าของกิจการตามท่ีก าหนดในขอ้ 3 เป็นการด าเนินการ  
ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการหรือมติคณะกรรมการของกิจการ ท่ีไดอ้นุมติัไวก่้อนแลว้ และ 
เป็นไปตามองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี มิใหถื้อวา่เป็นการกระท าในประการท่ีน่าจะมีผลต่อการท าค าเสนอซ้ือ 

(1)  เป็นมติท่ีได้ แจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยก่์อนวนัท่ีมีการประกาศต่อสาธารณชน  
วา่จะเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ หรือวนัท่ียืน่ประกาศเจตนาในการเขา้ถือหลกัทรัพย์  
เพื่อครอบง ากิจการ หรือวนัท่ียืน่ค  าเสนอซ้ือต่อส านกังาน แลว้แต่วนัใดจะเกิดก่อน 

(2)  มีการระบุรายละเอียดของการกระท าตามขอ้ 3 ไวอ้ยา่งชดัเจนในหนงัสือนดัประชุม 
ผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการ แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี ในกรณีเป็นการเสนอขายหุน้เพิ่มทุนหรือหลกัทรัพย์
แปลงสภาพ ตามขอ้ 3(1) มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในกรณีดงักล่า วตอ้ง มิใช่การ เพิ่มทุน  
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 
(3)  ไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อกรรมการหรือคณะกรรมการของกิจการในเร่ือง  

ความสนใจของผูท้  าค  าเสนอซ้ือท่ีจะเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการในขณะท่ีมีมติดงักล่าว 
 เพื่อประโยชน์ตามวรรคหน่ึง (2) ค าวา่ “การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไ ป 
(General Mandate)”  หมายความวา่   การเพิ่มทุนของบริษทัจดทะเบียนโดยการขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไว้
ล่วงหนา้และใหอ้ านาจคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนก าหนดวตัถุประสงค ์การออกและจดัสรรหุน้เพิ่มทุน 
เช่น การก าหนดราคา วนัและเวลาท่ีจะเสนอขาย หรือเง่ือนไขในการเสนอขายหุน้  
ในแต่ละคราวตามความเหมาะสม 

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

(1)  ไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูท้  าค  าเสนอซ้ือ ใหก้ระท าการเช่นนั้นได้ 
(2)  ไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังานในกรณีท่ีกิจการแสดงไดว้า่มีขอ้จ ากดัในการ 
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จดัประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการ และการกระท านั้นมิไดมี้เจตนาเพื่อก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการท าค าเสนอซ้ือ  
โดยตอ้งยืน่ขอผอ่นผนัต่อส านกังานก่อนท่ีกิจการจะกระท าการดงักล่าว และในกรณีท่ีเห็นสมควร 
ส านกังานอาจเสนอใหค้ณะอนุกรรมการวนิิจฉยัการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการพิจารณาค าขอผอ่นผนั
ดงักล่าวได ้

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

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

(3)  ในกรณีเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นตามขอ้ 3(2) ตอ้งมีความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดงัต่อไปน้ีดว้ย  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีจะเป็นการเขา้ท ารายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
ทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละหา้สิบข้ึนไป ใหมี้ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในเร่ืองดงักล่าวดว้ย 

(ก)  ความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของการท ารายการ  
(ข)  ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวยีนของกิจการในกรณีท่ีกิจการตกลง 

เขา้ท ารายการ  
(ค)  ความเห็นวา่ผูถื้อหุน้ควรลงมติเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัการท ารายการ  

พร้อมระบุเหตุผลประกอบ 
(4)  ความเห็นของคณะกรรมการของกิจการเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลและ  

ประโยชน์ของการท ารายการตามท่ีก าหนดในขอ้ 3 ต่อกิจการ พร้อมระบุเหตุผลประกอบ  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีจะ
เป็นการเขา้ท ารายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละหา้สิบข้ึนไป  
ใหมี้ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในเร่ืองดงักล่าวดว้ย 
  ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตามวรรคหน่ึง (3) และ (4) และการเปิดเผยความเห็นของ 
ท่ีปรึกษาทางการเงินดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น 

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

เม่ือเกิดเหตุ ท่ีผูท้  าค  าเสนอซ้ือจะ ใชสิ้ทธิตามวรรคหน่ึง  ให้ผูท้  าค  าเสนอซ้ือแจง้  
ขอ้เทจ็จริงดงักล่าว เป็นหนงัสือ ใหส้ านกังานทราบ ก่อนการใชสิ้ทธิ และหากส านกังานมิไดท้กัทว้ง  



 

16 ม.ค. 2560  ทจ. 14/2554 (ฉบบัประมวล) 

 6  

เป็นประการใด ภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแจง้  ใหถื้อวา่ผูท้  าค  าเสนอซ้ือไดรั้บ  
ความเห็นชอบใหใ้ชสิ้ทธิตามวรรคหน่ึงได้  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูท้  าค  าเสนอซ้ือ บุคคลท่ีกระท าการร่วมกนั 
ตามมาตรา 247 หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลเหล่านั้นไดใ้ชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบดว้ยกบัการ
กระท าการตามขอ้ 3 ผูท้  าค  าเสนอซ้ือจะใชสิ้ทธิตามวรรคหน่ึงมิได้  

  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 
 



 
 

 

สารบัญเชิงอรรถ 

 

ล าดับ 
ประกาศ 
ณ วนัที่ 

เลขทีป่ระกาศ ช่ือเร่ือง เนือ้หา สถานะ 

 25 ก.ค. 54 ทจ. 14/2554 การกระท าการหรืองดเวน้กระท าการในประการ 
ท่ีน่าจะมีผลต่อการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์อง
กิจการ 

 ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่ 

16 ส.ค. 54 เป็นตน้ไป) 
1 28 มิ.ย. 55 ทจ. 31/2555 การกระท าการหรืองดเวน้กระท าการในประการ 

ท่ีน่าจะมีผลต่อการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์อง
กิจการ (ฉบบัท่ี 2 ) 

- แกไ้ขนิยาม “บริษทัยอ่ย” 
และ “บริษทัร่วม” 
- เพิ่มนิยาม “อ านาจควบคุม
บริษทั” 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่ 

16 ก.ค. 55  เป็นตน้ไป) 

2 16 ธ.ค. 59 ทจ. 51/2559 การกระท าการหรืองดเวน้กระท าการในประการ 
ท่ีน่าจะมีผลต่อการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์อง
กิจการ (ฉบบัท่ี 3 ) 

แกไ้ขนิยาม “กิจการ” ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่ 

16 ม.ค. 60 เป็นตน้ไป) 
 


