
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 34/2552 

เร่ือง   หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่พร้อมกบั 
การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์ดิมของบริษทัจดทะเบียน 

เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
(ฉบบัประมวล) 

__________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 มาตรา 247 และมาตรา 250 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 มาตรา 69 มาตรา 70 มาตรา 71 มาตรา 248 และ 
มาตรา 256 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติั 
ท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบั 
มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท าหนา้ท่ี
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 กนัยายน พ.ศ. 2552  เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 2   นอกจากบทนิยามท่ีก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในขอ้น้ี ใหใ้ชบ้ทนิยามตาม 
ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยาม 
ในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์ เป็นบทนิยามของค าเดียวกนัในประกาศน้ี 
และในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยต์ามประกาศน้ี 
 (1)  “หลกัทรัพย”์  หมายความวา่   หุน้ หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ และหมายความรวมถึง 
หุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพดว้ย 
 (2)  “หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ”  หมายความวา่   หุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญั 
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้   
 (3)  “บริษทัลงทุน”  หมายความวา่   บริษทัมหาชนจ ากดัท่ีไม่มีการประกอบธุรกิจ 
หลกัของตนเอง แต่ก าหนดวตัถุประสงคข์องบริษทัเป็นการลงทุนในกิจการอ่ืน   
 (4)  “ผูข้ออนุญาต”  หมายความวา่   บริษทัมหาชนจ ากดัท่ียืน่ค าขออนุญาตเสนอขาย 
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่และในขณะเดียวกนัจะท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน 



 (5)2  “บริษทัจดทะเบียน”  หมายความวา่   บริษทัท่ีมีหุ้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ละเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ ซ่ึงจะถูกครอบง ากิจการ
จากการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยผูข้ออนุญาต” 
 (6)  “ผูบ้ริหาร”  หมายความว่า   ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรก 
นบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย  
และใหห้มายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบั 
ผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า 
 (7)  “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ขอ้ 3   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อปรับโครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัจดทะเบียน โดยผูข้ออนุญาตจะเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ดงักล่าวแก่ผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน พร้อมกบัท าค าเสนอซ้ือ 
หลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนนั้นเพื่อถือหุน้ในบริษทัจดทะเบียนดงักล่าวตั้งแต่ร้อยละยีสิ่บหา้ขึ้นไป
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัจดทะเบียน โดยประกาศน้ีเป็นขอ้ก าหนดเก่ียวกบั
เร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1)  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่แก่ผูถื้อหลกัทรัพย์
ประเภทเดียวกนัของบริษทัจดทะเบียน 

(2)  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตตาม (1) 
(3)  การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัจดทะเบียน 
(4)  การท าความเห็นเก่ียวกบัค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยต์าม (3) โดยบริษทัจดทะเบียน 

 ขอ้ 4   มิใหน้ าประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจอง การจดัจ าหน่าย 
และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ มาใชบ้งัคบักบัการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ตามประกาศน้ี 

 

 

 

 
2 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทก. 53/2559 เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่พร้อมกบั
การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์ดิมของบริษทัจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ (ฉบบัท่ี 3)  
ลงวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 (มีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2560) 



หมวด 1 
การขออนุญาตและการอนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 

__________________ 
 ขอ้ 51   ใหผู้ข้ออนุญาตยืน่ค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อส านกังาน
พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด โดยมีท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชี 
ท่ีส านกังานให้ความเห็นชอบเป็นผูร่้วมจดัท าค าขออนุญาต และใหผู้ข้ออนุญาตช าระค่าธรรมเนียม 
   1 ค าขออนุญาตต่อส านกังานเม่ือแบบค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาต                 
ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน  ทั้งน้ี ตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่และการขออนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย์ 

ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตประสงคจ์ะเสนอขายหลกัทรัพยห์ลายประเภทหรือหลายรุ่น   
ผูข้ออนุญาตอาจรวมการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท์ุกประเภทและทุกรุ่นไวใ้นค าขอเดียวกนัก็ได้ 
 ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตตามวรรคหน่ึงประสงคจ์ะเขา้เป็นลูกหน้ีแทนท่ีบริษทัจดทะเบียน
ซ่ึงเป็นผูอ้อกหุน้กู ้ ผูข้ออนุญาตอาจขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่มาในค าขอเดียวกนักบั 
ค าขออนุญาตตามวรรคสองก็ได ้ และในกรณีน้ีใหค้  าวา่ “หลกัทรัพย”์ ตามท่ีปรากฏในหมวดน้ี 
หมายความรวมถึงหุน้กูด้ว้ย 

 ขอ้ 6   ผูข้ออนุญาตจะไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อเม่ือเป็นไป 
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  ผูข้ออนุญาตเป็น 
 (ก)  บริษทัลงทุนท่ีจดัตั้งขึ้นใหม่โดยบริษทัจดทะเบียนเป็นผูด้  าเนินการใหมี้ 
การจดัตั้งเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัในคร้ังน้ี หรือ 
 (ข)  บริษทัท่ีมีหุ้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และไม่เป็น 
บริษทัท่ีอยูใ่นข่ายเพิกถอนหุ้นตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย ์
  (2)  ผูข้ออนุญาตมีลกัษณะครบถว้นตามหลกัเกณฑก์ารอนุญาตให้เสนอขายหุ้น 
ท่ีออกใหม่ตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวกบัการขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่  ทั้งน้ี ตามแต่ประเภทหลกัทรัพยท่ี์ขออนุญาตนั้น  
และในกรณีตาม (1) (ก) ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้า่บริษทัจดทะเบียนท่ีเป็นผูด้  าเนินการจดัตั้ง 
มีลกัษณะครบถว้นตามขอ้ก าหนดในประกาศดงักล่าวดว้ย และกรณีตาม (1) (ข) ผูข้ออนุญาตตอ้ง 
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดใน (4) (6) และ (7) ดว้ย  โดยอนุโลม  

 
1 ถูกแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 33/2558 เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่พร้อม
กบัการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์ดิมของบริษทัจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ (ฉบบัท่ี 2)  
ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2558  มีผลบงัคบัใชว้นัท่ี  20 กรกฎาคม 2558 



 (3)  แสดงไดว้า่หลกัทรัพยท่ี์ขออนุญาตมีลกัษณะดงัน้ี  
  (ก)  หลกัทรัพยท่ี์ขออนุญาตมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัหลกัทรัพยท่ี์ออกโดย 
บริษทัจดทะเบียนท่ีผูข้ออนุญาตประสงคจ์ะเสนอซ้ือ และสิทธิท่ีผูถื้อหลกัทรัพยจ์ะไดรั้บไม่ดอ้ยไปกวา่
สิทธิท่ีผูถื้อหลกัทรัพยน์ั้นเคยไดรั้บอยูเ่ดิม 
  (ข)  เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ีเก่ียวกบัการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่  ทั้งน้ี ตามแต่ประเภท
หลกัทรัพยท่ี์ขออนุญาตนั้น  เวน้แต่กรณีเป็นหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ มิใหน้ าหลกัเกณฑใ์นเร่ือง 
จ านวนหุ้นท่ีรองรับหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพมาใชบ้งัคบั 
 (4)  แสดงไดว้า่บริษทัจดทะเบียนไดรั้บแจง้ผลการอนุญาตเบ้ืองตน้จากตลาดหลกัทรัพย์
เก่ียวกบั 
  (ก)  แผนการปรับโครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัจดทะเบียนดงักล่าว 
  (ข)  หลกัทรัพยท่ี์ยืน่ขออนุญาตในคร้ังน้ีจะจดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย ์
เพื่อเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแทนหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนดงักล่าว 

(5)  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตหรือบริษทัจดทะเบียนอยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายท่ีมี
ขอ้ก าหนดใหก้ารปรับโครงสร้างการถือหุ้นตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล   
ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้า่ผูข้ออนุญาตหรือบริษทัจดทะเบียนนั้นไดรั้บความเห็นชอบเก่ียวกบั 
แผนการปรับโครงสร้างการถือหุน้จากหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลดงักล่าวแลว้   
 (6)  แสดงไดว้า่บริษทัจดทะเบียนไดมี้การส่งหนงัสือนดัประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ยสิบส่ีวนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น โดยหนงัสือนดัประชุมดงักล่าวตอ้งมีรายละเอียด 
ของขอ้มูลตามรายการท่ีส านกังานประกาศก าหนด และท่ีปรึกษาทางการเงินซ่ึงใหค้วามเห็นเก่ียวกบั 
แผนการปรับโครงสร้างการถือหุน้และการจดัการในหนงัสือนดัประชุม ไดเ้ขา้ร่วมในการประชุม 
ผูถื้อหุน้ เพื่ออธิบายและใหข้อ้มูลแก่ผูถื้อหุน้ดว้ย 

(7)  แสดงไดว้า่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนมีมติเห็นชอบในเร่ือง 
ดงัต่อไปน้ี ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียง 
  (ก)  แผนการปรับโครงสร้างการถือหุน้และการจดัการของบริษทัจดทะเบียน 
  (ข)  แผนการอ่ืนใดในขั้นตอนการปรับโครงสร้างท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บ 
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนก่อนจึงด าเนินการได ้เช่น แผนการเพิกถอน
หลกัทรัพยข์องบริษทัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน แผนการน าหลกัทรัพยท่ี์ยืน่ขออนุญาต 
ในคร้ังน้ีจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแทนหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนดงักล่าว  
แผนการขายสินทรัพยท่ี์บริษทัจดทะเบียนมีอยูใ่ห้แก่ผูข้ออนุญาต เป็นตน้ 



  ขอ้ 71   เม่ือส านกังานไดรั้บค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานถูกตอ้งครบถว้น
ตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ ใหส้ านกังานด าเนินการสอบทานขอ้เทจ็จริงตามขั้นตอนและวิธีการ 
ท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชนและแจง้ประเด็นขอ้สังเกตท่ีไดจ้ากการสอบทานขอ้เท็จจริงเพื่อให้
บริษทัช้ีแจงขอ้สังเกตนั้นภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือแจง้ขอ้สังเกต โดยตอ้งด าเนินการ                
ดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสาร               
หลกัฐานถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน   
  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตประสงคท่ี์จะขอผอ่นผนัหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี ใหย้ืน่ 
ค าขอผอ่นผนั  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอผอ่นผนัต่อส านกังานก่อนท่ีส านกังานจะเร่ิม
พิจารณาค าขออนุญาตตามวรรคหน่ึง  ทั้งน้ี ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชนโดย
ส านกังานจะพิจารณาค าขอผ่อนผนัให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการพิจารณาการอนุญาต
ตามวรรคหน่ึง 
  ขอ้ 81   ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ี
ส านกังานไดรั้บค าช้ีแจงต่อขอ้สังเกตจากการสอบทานขอ้เทจ็จริงจากผูข้ออนุญาต 

 ขอ้ 9   ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตขายหลกัทรัพยใ์หแ้ลว้เสร็จภายในหกเดือนนบัแต่วนัท่ี
ส านกังานแจง้การอนุญาต หากไม่สามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จไดภ้ายในระยะเวลาดงักล่าวและ 
ยงัประสงคจ์ะเสนอขายหลกัทรัพยต่์อไป ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตมีหนงัสือถึงส านกังานก่อนพน้ก าหนด
ระยะเวลาดงักล่าว เพื่อขอขยายระยะเวลาการเสนอขาย โดยตอ้งช้ีแจงเหตุผลพร้อมแจง้การเปลี่ยนแปลง
อยา่งมีนยัส าคญัเก่ียวกบัผูไ้ดรั้บอนุญาตดว้ย 
 ในการพิจารณาค าขอตามวรรคหน่ึง ใหส้ านกังานมีอ านาจขยายระยะเวลาการเสนอขาย 
ใหอี้กไดต้ามท่ีเห็นสมควร แต่ระยะเวลาทั้งหมดตอ้งไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีส านกังานแจง้การอนุญาต  
และในการผอ่นผนัดงักล่าว ส านกังานอาจก าหนดใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตด าเนินการอ่ืนใดไดเ้พื่อผลประโยชน์
ของผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนก็ได ้
  หากผูไ้ดรั้บอนุญาตไม่ด าเนินการขายหลกัทรัพยใ์หแ้ลว้เสร็จภายในก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง แลว้แต่กรณี  ใหก้ารอนุญาตเป็นอนัส้ินสุดเม่ือครบก าหนดเวลาดงักล่าว 

 
1 ถูกแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 33/2558  เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่พร้อม
กบัการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์ดิมของบริษทัจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ (ฉบบัท่ี 2)  
ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2558  มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี  20 กรกฎาคม 2558 
1 ถูกแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 33/2558  เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่พร้อม
กบัการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์ดิมของบริษทัจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ (ฉบบัท่ี 2)  
ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2558  มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี  20 กรกฎาคม 2558 



 ขอ้ 10   ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตปฏิบติัตามเง่ือนไขการอนุญาตท่ีก าหนดตามประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวกบัการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหลกัทรัพย ์
ท่ีออกใหม่  ทั้งน้ี ตามแต่ประเภทหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายนั้น 

หมวด 2 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์

____________________ 

 ขอ้ 11   เวน้แต่ความในหมวดน้ีจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  ใหน้ าประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนดงัต่อไปน้ี มาใชบ้งัคบักบัการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามหมวดน้ี โดยอนุโลม  
แลว้แต่กรณี 
  (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพย ์
 (2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ี 

 ขอ้ 12   ในการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตยืน่พร้อมกบั 
ค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี ตามแบบ 69/247-1 ท่ีจดัไวใ้นระบบงานอิเลก็ทรอนิกส์ของส านกังาน 
และผูท้  าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยต์อ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดในหมวดน้ีดว้ย 

 ขอ้ 13   ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นบริษทัลงทุนตามขอ้ 6(1) (ก) ท่ีปรึกษาทางการเงิน
ท่ีร่วมจดัท าแบบ 69/247-1 ตอ้งไม่มีความเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทัจดทะเบียนในลกัษณะ
เดียวกบัขอ้ก าหนดตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
วา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน ท่ีเก่ียวกบัการไม่มี 
ความเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียของท่ีปรึกษาทางการเงินกบัลูกคา้หรือท่ีเก่ียวกบัความเป็นอิสระ 
ในการท าหนา้ท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินดว้ย 

 ขอ้ 14   ใหแ้บบ 69/247-1 และร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัในวนัถดัจากวนัท่ี 
ส านกังานไดรั้บรายละเอียดของขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัวนัท่ีรับซ้ือหลกัทรัพย ์ 
วิธีการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย ์วิธีการส่งมอบหลกัทรัพย ์และผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคล 
ทุกรายของผูไ้ดรั้บอนุญาตไดล้งลายมือช่ือไวใ้นแบบ 69/247-1 แลว้  



 ขอ้ 15   ผูท้  าค  าเสนอซ้ือตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัจดทะเบียน 

 ขอ้ 16   นอกจากท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 17 ถึงขอ้ 20  ใหน้ าหลกัเกณฑต์ามท่ีก าหนด 
ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 53/2545  เร่ือง หลกัเกณฑ ์ 
เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ ลงวนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545   
ในเร่ืองดงัต่อไปน้ีมาบงัคบัใชก้บัการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยต์ามประกาศน้ี โดยอนุโลม 

(1)  การส่งค าเสนอซ้ือใหผู้ถื้อหลกัทรัพยแ์ละการโฆษณาการท าค าเสนอซ้ือภายหลงั 
การยืน่ค  าเสนอซ้ือต่อส านกังาน 
 (2)  การยนิยอมใหผู้ถื้อหลกัทรัพยย์กเลิกการแสดงเจตนาขาย 
 (3)  การก าหนดระยะเวลาการรับซ้ือของผูท้  าค  าเสนอซ้ือ และการขยายระยะเวลารับซ้ือ 
 (4)  การรายงานจ านวนหลกัทรัพยท่ี์มีผูแ้สดงเจตนาขายระหวา่งการท าค าเสนอซ้ือ  
และเม่ือครบก าหนดระยะเวลารับซ้ือ 
 (5)  การด าเนินการในกรณีท่ีมีการขยายระยะเวลาการรับซ้ือ การแกไ้ขขอ้เสนอ 
ในค าเสนอซ้ือ การประกาศขอ้เสนอซ้ือสุดทา้ยหรือประกาศระยะเวลารับซ้ือสุดทา้ย และการแกไ้ข 
รายละเอียดอ่ืน ๆ ในค าเสนอซ้ือดว้ย 
 (6)  การด าเนินการต่าง ๆ เม่ือมีการยกเลิกค าเสนอซ้ือ 
 (7)  ขอ้บงัคบัหลงัการท าค าเสนอซ้ือ 
 (8)  หลกัเกณฑอ่ื์นใดตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 53/2545  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพย ์
เพื่อครอบง ากิจการ ลงวนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545  ซ่ึงส านกังานไดป้ระกาศก าหนดเพิ่มเติมให้ 
ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติั   

ขอ้ 17   ขอ้มูลในแบบ 69/247-1 ตอ้งถูกตอ้งตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีการปกปิด 
ขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั และไม่มีขอ้ความท่ีอาจท าใหผู้ถื้อหลกัทรัพยห์ลงผิด 
(misleading) ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจแลกเปล่ียนหลกัทรัพยก์บัผูท้  าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์

 ขอ้ 18   เม่ือแบบ 69/247-1  มีผลใชบ้งัคบัแลว้ ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตด าเนินการรับซ้ือ 
หลกัทรัพยภ์ายในสามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีแบบดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบั 

 ขอ้ 19   การแกไ้ขขอ้เสนอในการท าค าเสนอซ้ือท่ีมีผลกระทบต่ออตัราส่วนหรือ 
ราคาของหลกัทรัพยท่ี์เสนอใหมี้การแลกเปล่ียน จะกระท าไดเ้ฉพาะกรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นบริษทั 
ตามขอ้ 6(1) (ข) และการแกไ้ขดงักล่าวไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของผูไ้ดรั้บอนุญาตแลว้ 

 



 ขอ้ 20   ผูไ้ดรั้บอนุญาตอาจยกเลิกการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยไ์ดเ้ฉพาะกรณีใด 
กรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี โดยผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งระบุเหตุแห่งการยกเลิกไวใ้นแบบ 69/247-1 ดว้ย  

(1)  มีเหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ เกิดขึ้นภายหลงัจากส านกังานรับแบบ 69/247-1 
และยงัไม่ส้ินสุดระยะเวลารับซ้ือ อนัเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงต่อฐานะ 
หรือทรัพยสิ์นของบริษทัจดทะเบียน โดยเหตุการณ์หรือการกระท าดงักล่าวมิไดเ้กิดจากการกระท าของ 
ผูไ้ดรั้บอนุญาตหรือการกระท าท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งรับผิดชอบ 

(2)  บริษทัจดทะเบียนกระท าการใด ๆ ภายหลงัจากส านกังานรับแบบ 69/247-1  
และยงัไม่ส้ินสุดระยะเวลารับซ้ือ อนัเป็นผลใหมู้ลค่าของหุน้ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั  

(3)  เม่ือครบระยะเวลารับซ้ือท่ีก าหนดไวใ้นแบบ 69/247-1 แลว้ ปรากฏวา่จ านวนหุน้
ท่ีมีผูแ้สดงเจตนาขายรวมกบัจ านวนหุ้นท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตถืออยูเ่ดิมก่อนการท าค าเสนอซ้ือ มีจ านวน 
ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดในการแจง้อนุญาตเบ้ืองตน้ตามขอ้ 6(4)  

 ขอ้ 21   ในกรณีจ าเป็นและสมควร ใหส้ านกังานมีอ านาจพิจารณาผ่อนผนัการปฏิบติั
ตามขอ้ 16 หรือเหตุตามขอ้ 20 ได ้ ทั้งน้ี เพื่อใหก้ารปรับโครงสร้างการถือหุน้สามารถด าเนินการ 
ต่อไปได ้ 

หมวด 3 
การท าความเห็นของกิจการ 

_______________ 

 ขอ้ 22   ใหบ้ริษทัจดทะเบียนจดัท าความเห็นเก่ียวกบัค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยแบบรายการและระยะเวลา
จดัท าความเห็นเก่ียวกบัค าเสนอซ้ือ เวน้แต่ในกรณีท่ีผูท้  าค  าเสนอซ้ือเป็นบริษทัตามขอ้ 6(1) (ก)  
ใหถื้อวา่รายการความเห็นท่ีเก่ียวกบัความเหมาะสมของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุน้ใน 
แบบ 69/247-1 ของคณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนและของท่ีปรึกษาทางการเงินเป็นรายการ
ความเห็นของกิจการตามมาตรา 250 แลว้ 

 

 

 

 



หมวด 4 
บทเฉพาะกาล 
___________ 

ขอ้ 23   ใหบ้รรดาประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ค าสั่ง และหนงัสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 6/2543  เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ท่ีออกใหม่พร้อมกบัการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์ดิมของบริษทัจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้าง 
การถือหุน้และการจดัการ ลงวนัท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2543  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ี 
ใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต้่อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี จนกวา่จะไดมี้
ประกาศ ค าสั่ง และหนงัสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

  ขอ้ 24   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 6/2543  เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 
พร้อมกบัการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์ดิมของบริษทัจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุน้ 
และการจดัการ ลงวนัท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2543  ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

     ประกาศ  ณ  วนัท่ี  3 สิงหาคม พ.ศ. 2552                                                
 
 
 
 (นายวิจิตร  สุพินิจ) 
 ประธานกรรมการ  
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์



สารบัญเชิงอรรถ 

 

ล าดับ 
ประกาศ 

ณ วันที ่
เลขที่ประกาศ ช่ือเร่ือง เน้ือหา สถานะ 

 3 ส.ค. 52 ทจ. 34/2552 หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่
พร้อมกบัการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์ดิมของบริษทัจด
ทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 

 ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต ่
1 ก.ย. 52 เป็นตน้ไป) 

1 13 ก.ย. 54 ทจ. 31/2554 ทจ. 33/2558 เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่พร้อมกบัการท าค าเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยเ์ดิมของบริษทัจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้าง
การถือหุ้นและการจดัการ (ฉบบัท่ี 2) 

แกไ้ขความในขอ้ 5 ขอ้ 7 และ 
ขอ้8 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต ่

20 ก.ค. 58 เป็นตน้ไป) 

2 16 ธ.ค. 59 ทจ. 53/2559 ทจ. 33/2558 เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่พร้อมกบัการท าค าเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยเ์ดิมของบริษทัจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้าง
การถือหุ้นและการจดัการ (ฉบบัท่ี 3) 

แกไ้ขความใน (5) ของขอ้ 2 ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต ่

16 ม.ค. 60 เป็นตน้ไป) 
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