
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทก. 50/2559 
เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพย ์

เพื่อครอบง ากิจการ 
(ฉบบัท่ี 3) 

__________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 247 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 248 มาตรา 255 และมาตรา 256 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความในบทนิยามค าวา่ “กิจการ” ในขอ้ 1 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2554  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง า
กิจการ ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน   
  ““กิจการ”  หมายความวา่   บริษทัท่ีมีหุน้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งมีลกัษณะใด 
ลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  บริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
  (2)  บริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
         (ก)  บริษทัท่ีเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปคร้ังแรก (initial 
public offering) เพื่อการจดทะเบียนหุน้นั้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์โดยบริษทั
ดงักล่าวไม่มีหุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้ 
ท่ีออกใหม่เป็นคร้ังแรกในหลายประเทศ ให้หมายความถึงเฉพาะบริษทัท่ีแสดงเจตนาผกูพนัว่าจะปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยห์รือส านกังานเป็นหลกั 
         (ข)  บริษทัท่ีมีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละไม่มีหุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขาย 
ในตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ”   

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความในขอ้ 36 และขอ้ 37 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 12/2554  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ ลงวนัท่ี  
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  
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  “ขอ้ 36  เวน้แต่กรณีตามขอ้ 37 ราคาเสนอซ้ือหุน้แต่ละประเภทตอ้งไม่ต ่ากวา่ราคาสูงสุด 
ท่ีบุคคลดงัต่อไปน้ี ไดหุ้น้ประเภทนั้นมาในระหวา่งระยะเวลาเกา้สิบวนัก่อนวนัท่ียื่นค าเสนอซ้ือต่อส านกังาน 
  (1)  ผูท้  าค  าเสนอซ้ือ   
  (2)  บุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้  าค  าเสนอซ้ือ 
  (3)  บุคคลท่ีกระท าการร่วมกนั (concert party) กบัผูท้  าค  าเสนอซ้ือ 
  (4)  บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม (3)   
  ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคหน่ึงไดหุ้น้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิประเภทใดประเภทหน่ึง
ประเภทเดียวมาในระหวา่งระยะเวลาเกา้สิบวนัก่อนวนัท่ียื่นค าเสนอซ้ือต่อส านกังาน ราคาเสนอซ้ือหุ้น
ประเภทท่ีไม่มีการไดม้านั้นตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีท่ีหุน้ประเภทและรุ่นท่ีไม่มีการไดม้านั้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย ์ราคาเสนอซ้ือตอ้งไม่ต ่ากวา่ราคาสูงสุดระหวา่ง   
         (ก)  ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้ประเภทท่ีไม่มีการไดม้านั้น ในระหวา่ง 
หา้วนัท าการล่าสุดก่อนวนัท่ีไดหุ้น้อีกประเภทหน่ึงมา  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการไดหุ้น้อีกประเภทหน่ึงมา 
หลายคร้ังในระหวา่งระยะเวลาเกา้สิบวนัก่อนวนัท่ียืน่ค  าเสนอซ้ือต่อส านกังาน ใหใ้ชร้าคาตลาดถวัเฉล่ีย 
ถ่วงน ้าหนกัของช่วงระยะเวลาหา้วนัท าการล่าสุดก่อนวนัท่ีไดหุ้น้อีกประเภทหน่ึงนั้นมาในราคาสูงสุด และ  
         (ข)  มูลค่ายติุธรรมของหุ้นประเภทท่ีไม่มีการไดม้านั้น ซ่ึงประเมินโดยท่ีปรึกษา
ทางการเงิน   
  (2)  กรณีอ่ืนนอกจาก (1) ให้ใชร้าคาตาม (1) (ข)   
  เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหน่ึง  บุคคลท่ีกระท าการร่วมกนั (concert party) 
หมายความถึง บุคคลซ่ึงมีเจตนาและพฤติกรรมหรือความสัมพนัธ์ในลกัษณะตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยก าหนดลกัษณะความสัมพนัธ์หรือพฤติกรรมท่ีเขา้ลกัษณะเป็น 
การกระท าร่วมกบับุคคลอ่ืน และการปฏิบติัการตามมาตรา 246 และมาตรา 247   
  ขอ้ 37  ในกรณีท่ีเป็นการท าค าเสนอซ้ือเน่ืองจากการครอบง ากิจการผา่นนิติบุคคลอ่ืน 
ตามขอ้ 6 ราคาเสนอซ้ือหุน้ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี   
  (1)  ในกรณีท่ีบุคคลตามขอ้ 36 วรรคหน่ึงไม่มีการไดม้าซ่ึงหุน้ของกิจการในระหวา่ง
ระยะเวลาเกา้สิบวนัก่อนวนัท่ียืน่ค  าเสนอซ้ือต่อส านกังาน ราคาเสนอซ้ือหุน้ตอ้งไม่ต ่ากวา่ตน้ทุนการไดม้า 
ซ่ึงอ านาจครอบง ากิจการนั้นผา่นนิติบุคคลอ่ืน  ทั้งน้ี ใหส้ านกังานมีอ านาจประกาศก าหนดหลกัเกณฑ ์
การค านวณตน้ทุนการไดม้าซ่ึงอ านาจครอบง ากิจการในลกัษณะดงักล่าวได ้  
  (2)  ในกรณีท่ีบุคคลตามขอ้ 36 วรรคหน่ึงไดหุ้น้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิของกิจการมา 
ในระหวา่งระยะเวลาเกา้สิบวนัก่อนวนัท่ียืน่ค  าเสนอซ้ือต่อส านกังาน 
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         (ก)  ราคาเสนอซ้ือหุน้ประเภทท่ีไดม้านั้นตอ้งไม่ต ่ากว่าราคาสูงสุดระหวา่ง   
   1.  ตน้ทุนการไดม้าซ่ึงอ านาจครอบง ากิจการนั้นผา่นนิติบุคคลอ่ืนตามหลกัเกณฑ์
การค านวณท่ีส านกังานก าหนดตาม (1) และ 
   2.  ราคาสูงสุดท่ีบุคคลตามขอ้ 36 วรรคหน่ึงไดหุ้้นประเภทนั้นมาในระหวา่ง
ระยะเวลาเกา้สิบวนัก่อนวนัท่ียืน่ค  าเสนอซ้ือต่อส านกังาน   
         (ข)  ราคาเสนอซ้ือหุน้ประเภทท่ีไม่มีการไดม้านั้น ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด
ตามขอ้ 36 วรรคสอง โดยอนุโลม”   

  ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความใน (4) ของขอ้ 56 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 12/2554  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ  
ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน   
  “(4)  มูลค่ายติุธรรมของหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิของกิจการซ่ึงประเมินโดย 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ” 

  ขอ้ 4   ในกรณีท่ีผูท้  าค  าเสนอซ้ือแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินเพื่อท าหนา้ท่ีประเมิน 
มูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิของกิจการในการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์พื่อเพิกถอนหุ้น
ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้ 56(4) แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2554  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง า
กิจการ ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554  ก่อนการแกไ้ขโดยประกาศฉบบัน้ี ใหถื้อว่ามูลค่ายติุธรรมของ 
หุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิของกิจการท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ท่ีก าหนดในขอ้ 56(4) ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศฉบบัน้ีแลว้   

  ขอ้ 5   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 
 
 
 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน        


	เรื่อง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ (ฉบับที่ 3) __________________________

