ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 14/2554
เรื่ อง การกระทาการหรื องดเว้นกระทาการในประการที่น่าจะมีผล
ต่อการทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ของกิจการ
(ฉบับประมวล)
_________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา16/6 มาตรา 247 และมาตรา 250/1 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41
มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายคณะกรรมการกากับตลาดทุนออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุทีน่ ทจ. 6/2552 เรื่ อง การกระทาการ
หรื องดเว้ นกระทาการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ของกิจการ ลงวันที่
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
ข้อ 2 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 ที่เสนอขายหุ น้ ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปครั้งแรก (initial public
offering) เพื่อการจดทะเบียนหุ น้ นั้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริ ษทั ดังกล่าวไม่มี
หุน้ เป็ นหลักทรัพย์ซ้ื อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ทั้งนี้ ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุที่อน้ อกใหม่เป็ นครั้ง
แรกในหลายประเทศ ให้หมายความถึงเฉพาะบริ ษทั ที่แสดงเจตนาผูกพันว่าจะปฏิบตั ิตหลั
ามกเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์หรื อสานักงานเป็ นหลัก
(ข) บริ ษทั ที่มีหุน้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และไม่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์
ซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
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แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทก. 51/2559 เรื่ อง การกระทาการหรื องดเว้นกระทาการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทา
คาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ของกิจการ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560)

16 ก.ค. 2555

ทจ. 14/2554 (ฉบับประมวล)
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“หุ น้ เพิ่มทุน” หมายความว่า หุ น้ ที่ออกใหม่โดยกิจการ ไม่วา่ เป็ นการออกเพื่อรองรับ
หลักทรัพย์แปลงสภาพหรื อไม่ แต่ไม่รวมถึงการออกหุ น้ เพื่อรองรับการปรับธิสิตทามหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ที่ได้ออกอยูก่ ่อนแล้ว
“หลักทรัพย์แปลงสภาพ” หมายความว่า ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้
ใบแสดงสิ ทธิในการซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้ หรื อหุ น้ กูแ้ ปลงสภาพ
“บริ ษทั ย่อย”1 หมายความว่า บริ ษทั ที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) บริ ษทั ที่กิจการมีอานาจควบคุมบริ ษทั
(ข) บริ ษทั ที่บริ ษทั ตาม (ก) มีอานาจควบคุมบริ ษทั
(ค) บริ ษทั ที่อยูภ่ ายใต้อานาจควบคุมของบริ ษทั ตาม(ข) ต่อไปเป็ นทอด ๆ โดยเริ่ มจากการอยู่
ภายใต้อานาจควบคุมของบริ ษทั ตาม (ข)
“บริ ษทั ร่ วม”1 หมายความว่า บริ ษทั ที่กิจการหรื อบริ ษทั ย่อยมีอานาจในการมีส่วนร่ วม
ตัดสิ นใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดาเนินงานของบริ ษทั แต่ไม่ถึงระดับที่จะมีอานาจควบคุม
นโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็ นบริ ษทั ย่อยหรื อกิจการร่ วมค้า
ในกรณี ที่ กิจการหรื อบริ ษทั ย่อยถือหุ น้ ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อมรวมกันตั้งแต่
ร้อยละยีส่ ิ บแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิ บของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่
กิจาการ
หรื อบริ ษทั ย่อยมีอานาจในการมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็น
เป็ นอย่างอื่น
“อานาจควบคุมบริ ษทั ”1 หมายความว่า การมีความสัมพันธ์ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) การถือหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงในบริ ษทั เกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจานวน
สิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
(ข) การมีอานาจควบคุมคะแนนเสี ยงส่ วนใหญ่ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั
ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม หรื อไม่วา่ เพราะเหตุอื่นใด
(ค) การมีอานาจควบคุมการแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการตั้งแต่ก่ ึงหนึ่งของ
กรรมการทั้งหมด ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 31/2555 เรื่ อง การกระทาการหรื องดเว้นกระทาการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทา
คาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ของกิจการ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555)
1
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 31/2555 เรื่ อง การกระทาการหรื องดเว้นกระทาการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทา
คาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ของกิจการ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555)
1
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 31/2555 เรื่ อง การกระทาการหรื องดเว้นกระทาการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทา
คาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ของกิจการ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555)

16 ม.ค. 2560
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ข้อ 3 การกระทาของกิจการที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ซึ่ งจะเกิดขึ้น
ในช่วงเวลาตามข้อ 4 เข้าลัก ษณะเป็ นการกระทาในประการที่น่าจะมีผลต่อการทาคาเสนอซื้ อ
ต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของกิจการ เว้นแต่เป็ นการกระทาที่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในข้อ 5 หรื อเป็ นการกระทาภายใต้ความยินยอมหรื อได้รับการผ่อนผันตามข้อ 6
(1) การเสนอขายหุ น้ เพิ่มทุนหรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพ
(2) การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินที่มีนยั สาคัญต่อการดาเนินธุ รกิจของกิจการ
ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาหรื อเครื่ องจักรหลักที่ใช้ในการผลิต ที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละสิ บซึ่งคานวณ
ตามมูลค่าสู งสุ ดในแต่ละวิธีตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน
(3) การก่อหนี้หรื อการเข้าทา แก้ไขเพิ่มเติม หรื อยกเลิกสัญญาที่มีนยั สาคัญ โดยมิได้
มีลกั ษณะเป็ นการดาเนินการปกติในทางธุ รกิจของกิจการ
(4) การซื้ อหุ น้ คืนของกิจการ (treasury stock) หรื อการก่อให้หรื อสนับสนุนให้
บริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมซื้ อหุ น้ ของกิจการ
(5) การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในลักษณะที่มิใช่การดาเนินการปกติ
ของกิจการ
ข้อ 4 ช่วงเวลาที่กิจการกระทาการตามข้อ 3 ซึ่งเข้าลักษณะเป็ นการกระทาในประการ
ที่น่าจะมีผลต่อการทาคาเสนอซื้ อ ให้เป็ นดังนี้
(1) วันเริ่ มต้นของช่วงเวลา ได้แก่ วันที่มีการประกาศต่อสาธารณชนว่าจะเข้าถือหลักทรัพเพืย์่อ
ครอบงากิจการ หรื อวันที่ยนื่ ประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ หรื อวันที่ยนื่ คาเสนอ
ซื้ อต่อสานักงาน แล้วแต่วนั ใดจะเกิดก่อน
(2) วันสุ ดท้ายของช่วงเวลา ได้แก่ วันดังต่อไปนี้ แล้วแต่วนั ใดจะเกิดหลังสุ ด
(ก) วันที่ยนื่ ประกาศปฏิเสธการทาคาเสนอซื้ อ
(ข) วันที่ส่งหนังสื อแจ้งการยกเลิกคาเสนอซื้ อพร้อมเหตุผลต่อสานักงานและ
สานักงานมิได้แจ้งทักท้วงการยกเลิ กดังกล่าว
(ค) วันสิ้ นสุ ดระยะเวลารับซื้ อตามคาเสนอซื้ อ เว้นแต่ในกรณี ที่ภายหลังการทา
คาเสนอซื้ อ ผูท้ าคาเสนอซื้ อเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของกิจการเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด
ของกิจการ ให้วนั ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ครั้งแรกหลังจากสิ้ นสุ ดระยะเวลารับซืตามค
้ อ าเสนอซื้ อ เป็ นวันสุ ดท้าย
ของช่วงเวลาดังกล่าว

16 ม.ค. 2560
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ข้อ 5 ในกรณี ที่การกระทาของกิจการตามที่กาหนดในข้อ 3 เป็ นการดาเนินการ
ตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของกิจการหรื อมติคณะกรรมการของกิจการที่ได้อนุมตั ิไว้ก่อนแล้ว และ
เป็ นไปตามองค์ประกอบดังต่อไปนี้ มิให้ถือว่าเป็ นการกระทาในประการที่น่าจะมีผลต่อการทาคาเสนอซื้ อ
(1) เป็ นมติที่ได้ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ก่อนวันที่มีการประกาศต่อสาธารณชน
ว่าจะเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ หรื อวันที่ยนื่ ประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงากิจการหรื อวันที่ยนื่ คาเสนอซื้ อต่อสานักงาน แล้วแต่วนั ใดจะเกิดก่อน
(2) มีการระบุรายละเอียดของการกระทาตามข้อ3 ไว้อย่างชัดเจนในหนังสื อนัดประชุม
ผูถ้ ือหุ น้ หรื อคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในกรณี เป็ นการเสนอขายหุ น้ เพิ่มทุนหรื อหลักทรัพย์
แปลงสภาพ ตามข้อ 3(1) มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในกรณี ดงั กล่า วต้องมิใช่ การเพิ่มทุน
แบบมอบอานาจทัว่ ไป(General Mandate) และในมติน้ นั ต้องมีการระบุรายละเอียดในเรื่ องดังต่อไปนี้ดว้ ย
(ก) วัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทุน รวมทั้งเหตุผลและความจาเป็ นในการ
ใช้เงินเพิม่ ทุนตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าว
(ข) ลักษณะการเสนอขาย ซึ่งต้องเป็ นการเสนอขายต่อผูถ้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วน
การถือหุ น้ หรื อการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป หรื อการเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด โดยในกรณี
ที่เป็ นการเสนอขายต่อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงที่ จะมีส่วนร่ วมในการบริ หาร (strategic partner)
ต้องระบุชื่อผูล้ งทุนดังกล่าวอย่างชัดเจน
(ค) จานวนหุ น้ ที่จะเสนอขายแก่ผลู ้ งทุน
(3) ไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งต่อกรรมการหรื อคณะกรรมการของกิจการในเรื่ อง
ความสนใจของผูท้ าคาเสนอซื้ อที่จะเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการในขณะที่มีมติดงั กล่าว
เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง (2) คาว่า “การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไ ป
(General Mandate)” หมายความว่า การเพิ่มทุนของบริ ษทั จดทะเบียนโดยการขอมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุไว้
น้
ล่วงหน้าและให้อานาจคณะกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนกาหนดวัตถุประสงค์ การออกและจัดสรรหุ น้ เพิม่ ทุน
เช่น การกาหนดราคา วันและเวลาที่จะเสนอขาย หรื อเงื่อนไขในการเสนอขาย
หุน้
ในแต่ละคราวตามความเหมาะสม
ข้อ 6 การกระทาของกิจการที่เข้าลักษณะเป็ นการกระทาในประการที่น่าจะมีผลต่อ
การทาคาเสนอซื้ อตามที่กาหนดในข้อ 3 หากเป็ นการดาเนินการภายใต้ความยินยอมหรื อการผ่อนผัน
ดังต่อไปนี้ กิจการไม่จาต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้กระทาการดังกล่าว
(1) ได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูท้ าคาเสนอซื้ อ ให้กระทาการเช่นนั้นได้
(2) ได้รับการผ่อนผันจากสานักงานในกรณี ที่กิจการแสดงได้วา่ มีขอ้ จากัดในการ
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จัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของกิจการและการกระทานั้นมิได้มีเจตนาเพื่อก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทาคเสนอซื
า ้อ
โดยต้องยืน่ ขอผ่อนผันต่อสานักงานก่อนที่กิจการจะกระทาการดังกล่าว และในกรณี ที่เห็นสมควร
สานักงานอาจเสนอให้คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
พิจารณาคาขอผ่อนผัน
ดังกล่าวได้
ข้อ 7 ในกรณี ที่กิจการต้องขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามข้อ 3 หนังสื อนัดประชุม
ผูถ้ ือหุ น้ เพื่อขอมติดงั กล่าว ต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูล อย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้ อย่างชัดแจ้ง
(1) รายละเอียดเกี่ยวกับการทาคาเสนอซื้ อเท่าที่คณะกรรมการของกิจการทราบ
(2) ในกรณี เป็ นการเสนอขายหุ น้ เพิ่มทุนหรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพตามข้อ 3(1)
ต้องมีขอ้ มูลเกี่ยวกับผลกระทบของการเสนอขายหุ น้ เพิม่ ทุนหรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อการทาคาเสนอซื้ อ
และต่อผูถ้ ือหุ น้ ของกิจการด้วย
(3) ในกรณี เป็ นการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินตามข้อ 3(2) ต้องมีความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่ องดังต่อไปนี้ดว้ ย ทั้งนี้ ในกรณี ทจี่ ะเป็ นการเข้าทารายการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละห้าสิ บขึ้นไปให้มคี วามเห็นของทีป่ รึ กษาทางการเงินอิสระในเรื่ องดังกล่าวด้วย
(ก) ความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของการทารายการ
(ข) ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนของกิจการในกรณี ที่กิจการตกลง
เข้าทารายการ
(ค) ความเห็นว่าผูถ้ ือหุ น้ ควรลงมติเห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วยกับการทารายการ
พร้อมระบุเหตุผลประกอบ
(4) ความเห็นของคณะกรรมการของกิจการเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและ
ประโยชน์ของการทารายการตามที่กาหนดในข้อ3 ต่อกิจการ พร้อมระบุเหตุผลประกอบ ทั้งนี้ ในกรณี ทจี่ ะ
เป็ นการเข้า ทารายการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละห้าสิ บขึ้นไป
ให้มีความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระในเรื่ องดังกล่าวด้วย
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระตามวรรคหนึ่ง (3) และ (4) และการเปิ ดเผยความเห็นของ
ที่ปรึกษาทางการเงินดังกล่าวให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน
ข้อ 8 ในกรณี ที่กิจการกระทาการตามข้อ 3 โดยได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้ น
ของกิจการ ผูท้ าคาเสนอซื้ อจะใช้สิทธิ ยกเลิกคาเสนอซื้ อหรื อลดราคาเสนอซื้ อได้ต่อเมื่อผูท้ าคาเสนอซื้ อ
ได้ระบุเหตุดงั กล่าวไว้อย่างชัดเจนในคาเสนอซื้ อและได้รับความเห็นชอบจากสานักงานแล้ว
เมื่อเกิดเหตุ ที่ผทู ้ าคาเสนอซื้ อจะ ใช้สิทธิ ตามวรรคหนึ่ง ให้ผทู ้ าคาเสนอซื้ อแจ้ง
ข้อเท็จจริ งดังกล่าว เป็ นหนังสื อ ให้สานักงานทราบ ก่อนการใช้สิทธิ และหากสานักงานมิได้ทกั ท้วง
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เป็ นประการใด ภายในสามวันทาการนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับแจ้ง ให้ถือว่าผูท้ าคาเสนอซื้ อได้รับ
ความเห็นชอบให้ใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งได้ ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผูท้ าคาเสนอซื้ อ บุคคลที่กระทาการร่ วมกัน
ตามมาตรา247 หรื อบุคคลตามมาตรา258 ของบุคคลเหล่านั้นได้ใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนเห็นชอบด้วยกับการ
กระทาการตามข้อ 3 ผูท้ าคาเสนอซื้ อจะใช้สิทธิ ตามวรรคหนึ่งมิได้
ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 สิ งหาคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
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สารบัญเชิงอรรถ

ลาดับ

ประกาศ
ณ วันที่
25 ก.ค. 54

เลขทีป่ ระกาศ

ชื่อเรื่อง

ทจ. 14/2554

การกระทาการหรื องดเว้นกระทาการในประการ
ที่น่าจะมีผลต่อการทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ของ
กิจการ
การกระทาการหรื องดเว้นกระทาการในประการ
ที่น่าจะมีผลต่อการทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ของ
กิจการ (ฉบับที่ 2 )

1

28 มิ.ย. 55

ทจ. 31/2555

2

16 ธ.ค. 59

ทจ. 51/2559

การกระทาการหรื องดเว้นกระทาการในประการ
ที่น่าจะมีผลต่อการทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ของ
กิจการ (ฉบับที่ 3 )

เนือ้ หา

- แก้ไขนิยาม “บริ ษทั ย่อย”
และ “บริ ษทั ร่ วม”
- เพิ่มนิยาม “อานาจควบคุม
บริ ษทั ”
แก้ไขนิยาม “กิจการ”

สถานะ
ใช้งาน
(มีผลใช้บงั คับตั้งแต่
16 ส.ค. 54 เป็ นต้นไป)
ใช้งาน
(มีผลใช้บงั คับตั้งแต่
16 ก.ค. 55 เป็ นต้นไป)
ใช้งาน
(มีผลใช้บงั คับตั้งแต่
16 ม.ค. 60 เป็ นต้นไป)

