
 
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

ที่ ทจ. 12/2554 
เรื่อง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ 

เพ่ือครอบงำกิจการ  
(ฉบับประมวล) 

___________________ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 248 มาตรา 255 และมาตรา 256 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 
การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41  
มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้ 
โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ในประกาศนี้ 
  “กิจการ”2  หมายความว่า   บริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีลักษณะใด 
ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
  (2)  บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
        (ก)  บริษัททีเ่สนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (initial 
public offering) เพ่ือการจดทะเบียนหุ้นนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัท
ดังกล่าวไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ  ทั้งนี้ ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุ้น 
ที่ออกใหม่เป็นครั้งแรกในหลายประเทศ ให้หมายความถึงเฉพาะบริษัทที่แสดงเจตนาผูกพันว่าจะปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงานเป็นหลัก 
        (ข)  บริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขาย 
ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
  “ราคา”  หมายความว่า   สิ่งตอบแทนในการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ทั้งในรูปตัวเงิน 
และในรูปอ่ืนที่มิใช่ตัวเงิน 
 

 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทก. 50/2559  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ 
เพื่อครอบงำกิจการ (ฉบับท่ี 3) ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560) 
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  “ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก”  หมายความว่า   ผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหุ้น 
ในแต่ละวันระหว่างระยะเวลาที่กำหนด หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ซื้อขายในระหว่าง  
ระยะเวลาเดียวกันนั้น   
  “หลักทรัพย์แปลงสภาพ”  หมายความว่า   ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น  
ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์อ่ืน  
ที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นได้ ที่กิจการเป็นผู้ออก เพ่ือให้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพ  
เป็นหุ้นของกิจการนั้นเอง 
  “ท่ีปรึกษาทางการเงิน”  หมายความว่า   ที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ 
ที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ 
  “คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงำกิจการ”  หมายความว่า    
คณะอนุกรรมการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่ 
ของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงำกิจการ 
  “ตลาดหลักทรัพย์”  หมายความว่า   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า   ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา  
หรือประมวลผล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

  ข้อ 2   การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งประกาศนี้ ได้แก่ 
  (1)  การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
หน้าที่ภายหลังการได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นในลักษณะที่กำหนดตามหมวด 1 (mandatory tender offer) 
  (2)  การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจ (voluntary  
tender offer)  
  (3)  การทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (partial tender offer) ตามหมวด 5  
  (4)  การทำคำเสนอซื้อเพ่ือเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ตามหมวด 6  

หมวด 1 
กรณีท่ีต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ 

และหลักทรัพย์ที่ต้องรับซื้อ 
______________ 

  ข้อ 3   บุคคลใดซื้อหรือกระทำการอ่ืนใดอันเป็นผลให้ตนได้มาซึ่งหุ้นหรือเป็น 
ผู้ถือหุ้นของกิจการใด ณ สิ้นวันใดวันหนึ่ง ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามท่ีกำหนดในข้อ 4  
ข้อ 5 หรือข้อ 6 บุคคลนั้นต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการนั้น ตามหลักเกณฑ์  
ที่กำหนดในประกาศนี้  เว้นแต่จะเข้ากรณีท่ีได้รับยกเว้นตามหมวด 2  
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  ข้อ 4   บุคคลใดซื้อหรือกระทำการอ่ืนใดอันเป็นผลให้ตนได้มาซึ่งหุ้นหรือ 
เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการใด ณ สิ้นวันใดวันหนึ่งเพ่ิมข้ึนจนถึงหรอืข้ามจุดดังต่อไปนี้ บุคคลนั้น 
ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ 
  (1)  ร้อยละยี่สิบห้าของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 
  (2)  ร้อยละห้าสิบของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ  
  (3)  ร้อยละเจ็ดสิบห้าของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 
  ในกรณีที่กิจการมีการซื้อหุ้นคืน และยังมิได้จำหน่ายหรือตัดหุ้นที่ซื้อคืนมานั้น 
ออกจากหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว ในการคำนวณสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ให้หักสิทธิออกเสียง 
ของหุ้นที่กิจการซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันสิ้นเดือนของเดือนก่อนเดือนที่มีการได้มาในครั้งนั้น  
ออกจากฐานในการคำนวณ  

  ข้อ 55   ในกรณีที่บุคคลใดเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการเพ่ิมข้ึนจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำ 
คำเสนอซื้อตามข้อ 4 เนื่องจากเหตุดังต่อไปนี้ บุคคลดังกล่าวต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ 
หากในเวลาต่อมาบุคคลนั้นได้มาซึ่งหุ้นของกิจการเพ่ิมขึ้นอีก ไม่ว่าในจำนวนใด ๆ โดยเป็นการได้มาเพ่ิมขึ้น 
ในขณะที่และยังคงเป็นผลให้บุคคลนั้นเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ 
  (1)  กิจการมีการซื้อหุ้นคืน 
  (2)  กิจการมีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (right offer)  
และบุคคลนั้นใช้สิทธิซื้อหุ้นเพ่ิมทุนโดยได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ 
ตามข้อ 9(2) 

  ข้อ 6   บุคคลใดเข้ามามีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น 
ของกิจการอยู่ก่อนแล้ว (chain principle) ไม่ว่าการมีอำนาจควบคุมนั้นจะเกิดขึ้นโดยทางตรง 
หรือโดยทางอ้อมผ่านการถือหุ้นหรือการควบคุมในนิติบุคคลอ่ืนเป็นทอด ๆ จนถึงนิติบุคคล  
ที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการ บุคคลนั้นต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการหากเข้า  
ลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (1)  การเข้ามามีอำนาจควบคุมในนิติบุคคลดังกล่าวทำให้เมื่อนับรวมจำนวนหุ้น 
ที่ถือโดยบุคคลดังกล่าว นิติบุคคลในทุกทอดตลอดสายจนถึงนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการ และ
บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลเหล่านั้นแล้ว มีจำนวนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อตามข้อ 4   
  (2)  การเข้ามามีอำนาจควบคุมในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการนั้น ให้รวมถึง 
 

 
5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทก. 48/2562  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ 
เพื่อครอบงำกิจการ (ฉบับท่ี 6) ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่16 กันยายน พ.ศ. 2562) 
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        (ก)  การถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละห้าสิบขึ้นไปของสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการ (ในกรณีที่เป็นอำนาจควบคุมทางตรง) หรือของ  
นิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นต่อกันในแต่ละทอดทุกทอดตลอดสายจนถึงนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการ  
(ในกรณีที่เป็นอำนาจควบคุมทางอ้อม) หรือ 
        (ข)  การส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจำนวน 
ที่มีนัยสำคัญเพ่ือควบคุมการบริหารงานหรือการดำเนินงานของนิติบุคคลหรือของกิจการ  
  เพ่ือประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ให้นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดท่ีออกโดยกิจการและ 
ถือโดยบุคคลตามวรรคหนึ่ง นิติบุคคลในทุกทอด (ถ้ามี) จนถึงนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการ  
และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลเหล่านั้น เป็นหุ้นของบุคคลในกลุ่มเดียวกัน ตลอดระยะเวลา 
ที่บุคคลดังกล่าวยังคงมีอำนาจควบคุมในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการ 

  ข้อ 7   ให้หลักทรัพย์ดังต่อไปนี้เป็นหลักทรัพย์ที่ต้องเสนอซ้ือในกรณีท่ีเป็น 
การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ 
  (1)  หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ แต่ไม่รวมถึง 
หุ้นที่กิจการได้ซื้อคืนมาแล้ว และยังมิได้จำหน่ายหรือตัดออกจากหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว 
  (2)  ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกโดยกิจการเพ่ือให้สิทธิซื้อหุ้นของกิจการนั้นเอง  
ไม่ว่าจะเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได้   
เว้นแต่ใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
        (ก)  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธินั้น 
เท่ากับหรือสูงกว่าราคาเสนอซื้อหุ้นประเภทเดียวกับที่จะได้จากการใช้สิทธิดังกล่าว และ 
บุคคลดังกล่าวไม่เคยได้มาซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธินั้นโดยมีค่าตอบแทนในระหว่างระยะเวลา 
เกา้สิบวันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน 
        (ข)  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายสิ้นสุดลงก่อน 
หรือในวันเดียวกับวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อตามคำเสนอซื้อ 
        (ค)  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการกำหนดเงื่อนไขจำกัดบุคคลผู้ใช้สิทธิ  
ซ่ึงเป็นผลให้ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่อาจใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ 
  (3)  หุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดที่ออกโดยกิจการและอาจแปลงสภาพเป็นหุ้นของ 
กิจการนั้นเอง  เว้นแต่หุ้นกู้แปลงสภาพที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 (ก)  หุ้นกู้แปลงสภาพทีร่าคาแปลงสภาพเมื่อคำนวณจากอัตราการแปลงสภาพ 
ของหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น เท่ากับหรือสูงกว่าราคาเสนอซื้อหุ้นประเภทเดียวกับที่จะได้จากการ  
แปลงสภาพนั้น และบุคคลดังกล่าวไม่เคยได้มาซึ่งหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นโดยมีค่าตอบแทน  
ในระหว่างระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซ้ือต่อสำนักงาน 
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 (ข)  หุ้นกู้แปลงสภาพที่ระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายสิ้นสุดลงก่อนหรือ 
ในวันเดียวกับวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อตามคำเสนอซื้อ 
 (ค)  หุ้นกู้แปลงสภาพที่ชำระดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นเงินตราต่างประเทศ 
  (4)  หุ้นที่จะได้มาจากการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิ 
เป็นหุ้นได้  ซึ่งผู้ถือหลักทรัพย์แต่ละประเภทนั้นได้ใช้สิทธิในการซื้อหรือแปลงสภาพแล้ว  
ก่อนสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อตามคำเสนอซื้อ  

หมวด 2 
กรณีท่ีได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ 

_______________________ 

  ข้อ 8   บุคคลที่ได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการใดจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้อง 
ทำคำเสนอซื้อตามข้อ 4 จะได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการนั้น 
เมื่อเข้ากรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1)  ที่มาของการได้มาหรือลักษณะของบุคคลที่ได้มาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่กำหนดในข้อ 9  

(2)  มีการลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุมตามหลักเกณฑ์ 
ทีก่ำหนดในข้อ 10 

(3)  เป็นการได้มาตามท่ีได้รับผ่อนผันตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 11  
  (4)  เป็นการได้มาตามท่ีได้รับผ่อนผันให้ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (partial  
tender offer) ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในหมวด 5  

  ข้อ 9   เมื่อที่มาของการได้มาซึ่งหุ้นหรือลักษณะของบุคคลที่ได้มาซึ่งหุ้น 
เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้บุคคลที่ได้หุ้นมาดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อ 
หลักทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ  

(1)  การได้มาโดยทางมรดก หรือโดยการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพตาม 
หลักทรัพยแ์ปลงสภาพที่ได้มาทางมรดก 

(2)5  การได้มาเนื่องจากกิจการจ่ายหุ้นปันผล หรือโดยการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน
สัดส่วนการถือหุ้นที่ตนมีอยู่ (right offer)  ทั้งนี้ ไม่ว่าเพ่ือประโยชน์ในการใช้สิทธินั้น กิจการจะมี 
การออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยหรือไม่ก็ตาม 

 
5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทก. 48/2562  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ 
เพื่อครอบงำกิจการ (ฉบับท่ี 6) ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562) 
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 การได้มาโดยการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามวรรคหนึ่งต้องเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้น 
เพ่ิมทุนในรอบแรกเท่านั้น  
  (3)  การได้มาเนื่องจากการทำคำเสนอซ้ือหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ หรือ 
จากการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ได้มาจากการทำคำเสนอซื้อ 
หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้  ทั้งนี้ ไม่ว่าการทำคำเสนอซื้อ 
ดังกล่าวจะกระทำโดยสมัครใจหรือเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ตามข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ 
  (4)  การได้มาโดยบุคคลดังต่อไปนี้ ซึ่งมีข้อกำหนดที่แสดงว่าโดยปกตจิะไม่ใช้ 
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ 
 (ก)  กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) 
 (ข)  บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิด 
จากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายใบแสดงสิทธิ 
ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยโดยบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ซ่ึงบริษัทดังกล่าวถือหุ้นของกิจการเพ่ือรองรับภาระผูกพันที่คงค้างอยู่ตามหลักทรัพย์นั้น 

(5)3  การได้มาเนื่องจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกิจการที่เข้าลักษณะใด 
ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 (ก)  บุคคลที่ได้หุ้นของกิจการเป็นผู้มีอำนาจควบคุมเบ็ดเสร็จเหนือหุ้นของกิจการ  
ก่อนการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าว 
 (ข)  บุคคลที่ได้หุ้นของกิจการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมเบ็ดเสร็จของผู้มีอำนาจ 
ควบคุมเบ็ดเสร็จเหนือหุ้นของกิจการ ก่อนการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าว 
 เพ่ือประโยชน์ตามความในวรรคหนึ่ง “อำนาจควบคุมเบ็ดเสร็จ”  หมายความถึง    
การมีอำนาจตัดสินใจหรือสั่งการในการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นของกิจการ หรือในนิติบุคคลใด 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  ทั้งนี้ การมีอำนาจตัดสินใจหรือสั่งการโดยทางอ้อมรวมถึงกรณีท่ีมีการถือหุ้น 
ของกิจการหรือนิติบุคคลใดผ่านนิติบุคคลอ่ืน ซึ่งต้องมีการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้น และหากมีการถือหุ้นผ่านนิติบุคคลหลายทอด การถือหุ้นในนิติบุคคล 
แต่ละทอดต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของสิทธิออกเสียงของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นนั้น 

ข้อ 10   ให้บุคคลที่ได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ 
ตามข้อ 4 ได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ  หากภายหลังจากการได้มานั้น 
บุคคลดังกล่าวได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุมในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 

 
3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทก. 38/2561  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ 
เพื่อครอบงำกิจการ (ฉบับท่ี 4) ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 
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(1)  ในกรณีท่ีเป็นการได้มาซึ่งหุ้นในกิจการโดยตรง ผู้ได้มาได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
        (ก)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นของกิจการดังกล่าวลงให้ต่ำกว่าจุดที่ต้องทำ 
คำเสนอซื้อตามข้อ 4 ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่มีหน้าที่ต้องยื่นรายงานการได้มาซึ่งหุ้น 
ตามแบบ 246-2 ต่อสำนักงาน โดยการขายหุ้นของกิจการบนกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์  
หรือโอนหุ้นดังกล่าวคืนให้กับบุคคลที่ตนรับโอนหุ้นมา และ 
        (ข)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในกิจการสำหรับหุ้นในส่วนที่ต้องลดสัดส่วน 
ตาม (ก) เพ่ือให้ถือหุ้นในกิจการต่ำกว่าจุดที่ต้องทำคำเสนอซ้ือ 
  (2)  ในกรณีท่ีเป็นการได้มาโดยการเข้ามามีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ 
ในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการอยู่ก่อนแล้ว (chain principle) ผู้ได้มาได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 (ก)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุมโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่มีหน้าที่ต้องยื่นรายงานการได้มาซึ่งหุ้นตามแบบ 246-2 
ต่อสำนักงาน     
 1.  ลดสัดส่วนการถือหุ้นของกิจการตามวิธีการที่กำหนดใน (1) (ก) 
 2.  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุมในนิติบุคคลที่เป็น 
ผู้ถือหุ้นของกิจการจนทำให้ไม่มีลักษณะตามที่กำหนดในข้อ 6(2) 

      ในกรณีที่เป็นการลดสัดส่วนการถือหุ้นในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของ 
กิจการหรือลดสัดส่วนการถือหุ้นในนิติบุคคลในทอดใด ๆ ก่อนถึงนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการ 
ผู้รับโอนหุ้นของนิติบุคคลดังกล่าวต้องมิใช่บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ได้มา หรือของนิติบุคคล 
ในทอดใด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับผู้ได้มาตามข้อ 6(2)  
 (ข)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในกิจการสำหรับหุ้นในส่วนที่ต้องลดสัดส่วน 
ตาม (ก) เพ่ือให้ถือหุ้นในกิจการต่ำกว่าจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ ไม่ว่าจะเป็นการใช้สิทธิออกเสียง 
โดยผู้ได้มา นิติบุคคลในทอดใด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับผู้ได้มาตามข้อ 6(2) หรือบุคคลตามมาตรา 258  
ของบุคคลดังกล่าว 

ให้ผู้ได้มาดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจ 
ควบคุมในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1)  แสดงเจตนาไว้ในรายงานการได้มาซึ่งหุ้นตามแบบ 246-2 ไว้อย่างชัดเจนว่า 
จะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงให้ต่ำกว่าจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหรือลดการมีอำนาจควบคุมจนทำให้ 
ไม่มีลักษณะตามที่กำหนดในข้อ 6(2) และจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในกิจการสำหรับหุ้นในส่วน 
ทีต่้องลดสัดส่วนตาม (ก) เพ่ือให้ถือหุ้นในกิจการต่ำกว่าจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ 

(2)  มีหนังสือแจ้งรายละเอียดการลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุม 
ต่อสำนักงานภายในวันทำการถัดจากวันที่ดำเนินการดังกลา่ว  
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ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร เมื่อได้รับคำร้องขอจากผู้ได้มาก่อนสิ้นสุดระยะเวลา 
ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (1) (ก) หรือ (2) (ก) สำนักงานอาจผ่อนผันระยะเวลาหรือวิธีการลดสัดส่วน 
การถือหุ้นเป็นประการอ่ืนได้  
  ในกรณีทีเ่ป็นการลดสัดส่วนการถือหุ้นโดยการโอนหุ้นดังกล่าวคืนให้กับบุคคล 
ทีต่นรับโอนหุ้นมา  หากการดำเนินการดังกล่าวทำให้ผู้ที่รับโอนหุ้นคืนมานั้น เป็นผู้ถือหุ้นจนถึงหรือ 
ข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อจุดเดิมก่อนที่จะมีการโอนหุ้นดังกล่าวออกไป ให้ผู้ถือหุ้นที่รับโอนหุ้น 
คืนมานั้นได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ  

  ข้อ 11   ให้บุคคลที่ประสงค์จะได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการจนถึงหรือข้ามจุด 
ที่ต้องทำคำเสนอซื้อตามข้อ 4 ได้รับยกเว้นไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ   
หากก่อนการซื้อหรือกระทำการอื่นใดอันเป็นผลให้ได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการจนถึงหรือ 
ข้ามจุดดังกล่าว บุคคลนั้นได้ยื่นคำขอผ่อนผันต่อสำนักงาน หรือต่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัย 
การเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงำกิจการผ่านสำนักงาน โดยชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้ 
ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนด
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ  และ 
คำขอดังกล่าวได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานหรือคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์ 
เพ่ือครอบงำกิจการแล้ว แล้วแต่กรณี โดยในกรณีท่ีมีเหตุผลสมควร การผ่อนผันอาจระบุเงื่อนไข 
ที่ผู้ได้มาต้องปฏิบัติด้วยก็ได้  
  คำขอผ่อนผันกรณีดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในอำนาจพิจารณาของสำนักงาน 

(1)  การได้มาจะไม่มีผลเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุมกิจการ 
(2)  การได้มาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือหรือฟ้ืนฟูกิจการ 

  (3)  การได้มาซึ่งหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการมีมติ 
ให้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บุคคลนั้นโดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ 
(whitewash)  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด  

(4)  กรณีอ่ืนใดซึ่งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงำกิจการ 
ได้มีแนววินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานไว้แล้ว  
  (5)  กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควรประการอ่ืน 

คำขอผ่อนผันกรณีดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในอำนาจพิจารณาของคณะอนุกรรมการ 
วินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงำกิจการ 

(1)  การได้มาซึ่งอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกจิการ  
(chain principle) มิได้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพ่ือการครอบงำกิจการ 
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(1/1)6  การได้มาเนื่องจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกิจการทีผู่้ขอผ่อนผัน 
แสดงได้ว่า หน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการใดจะมีข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงลำดับ 
ขั้นตอนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น ซ่ึงหากมิได้มีการเปลี่ยนแปลงลำดับขั้นตอนดังกล่าว ผู้ขอผ่อนผัน 
จะไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการนั้น  ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างการถือหุ้น 
ตามคำขอผ่อนผันมิได้มีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ 
ตามทีก่ำหนดในประกาศนี้ 

(2)  กรณีอ่ืนที่สำนักงานเห็นว่าควรได้รับการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการวินิจฉัย 
การเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงำกิจการ 
  บุคคลที่ได้รับผ่อนผันตามวรรคหนึ่ง ต้องดำเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งหุ้นของกิจการ 
ภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับผ่อนผัน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วให้การผ่อนผันเป็นอันสิ้นสุดลง 

ข้อ 11/14   ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับผ่อนผันตามข้อ 11 ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ในการผ่อนผันตามที่สำนักงานหรือคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงำกิจการ
กำหนด แล้วแต่กรณี  หากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวมีนัยสำคัญ สำนักงานอาจเสนอให้
คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการสั่งให้บุคคลที่ได้รับการผ่อนผันดังกล่าว 
ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้ได้ ในการนี้
คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเขา้ถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการอาจสั่งการเกีย่วกับราคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ด้วยก็ได้ 

ในการพิจารณาความมีนัยสำคัญตามวรรคหนึ่ง ให้นำปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบ 
การพิจารณา 
  (1)  ความรุนแรงของผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นของกิจการ 

(2)  จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดในกิจการของบุคคลที่ได้รับผ่อนผัน บุคคลตาม 
มาตรา 258 ของบุคคลที่ได้รับผ่อนผัน บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับบุคคลที่ได้รับผ่อนผัน 
และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกันนั้น 

(3)  แผนการดำเนินการของกิจการที่ได้เปิดเผยไว้ในเอกสารประกอบการขอผ่อนผัน 
 
 
 
 

 
6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทก. 51/2562  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ 
เพื่อครอบงำกิจการ (ฉบับท่ี 7) ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่7 ตุลาคม พ.ศ. 2562) 
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทก. 40/2561  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ 
เพื่อครอบงำกิจการ (ฉบับท่ี 5) ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561) 
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หมวด 3 
การประกาศต่อสาธารณชน 

________________ 

ข้อ 12   บุคคลใดประกาศโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ ว่าจะทำคำเสนอซื้อหุ้น 
ของกิจการใดจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้ทำคำเสนอซ้ือ  
จำนวนหุ้นหรือจำนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นทีจ่ะเสนอซื้อ ไม่ว่าจะเป็นการระบุจำนวนโดยแน่นอน 
หรือโดยประมาณ ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้ประกาศต่อสาธารณชนว่าจะเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือ 
ครอบงำกิจการ 

(1)  แถลงหรือโฆษณาผ่านสื่อมวลชน หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโครงข่ายสื่อสาร 
ประเภทอ่ืนใด ในลักษณะที่เป็นการกระจายข้อมูลในวงกว้าง 
  (2)  แจ้งต่อกรรมการหรือผู้จัดการของกิจการนั้น 
  (3)  แจ้งต่อผู้ถือหุ้นรายหนึ่งหรือหลายรายซึ่งมีสิทธิออกเสียงรวมกันตั้งแต่ 
ร้อยละสิบขึ้นไปของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น 

(4)  แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ 
  (5)  แจ้งต่อสำนักงาน 

  ข้อ 13   ให้บุคคลทีป่ระกาศต่อสาธารณชนว่าจะเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงำกิจการ
ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1)  ยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการตามแบบ 247-3 
ต่อสำนักงานภายในสามวันทำการนับแต่วันทีป่ระกาศต่อสาธารณชน  เว้นแต่บุคคลนั้นจะได้ยื่น 
คำเสนอซื้อตามแบบ 247-4 ต่อสำนักงานภายในระยะเวลาดังกล่าวแล้ว 
  (2)  ยื่นคำเสนอซื้อตามแบบ 247-4 ต่อสำนักงานภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ 
ต้องยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือภายในระยะเวลาที่ได้รับ 
การผ่อนผันจากสำนักงาน 
  ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการตามกรณีใดในวรรคหนึ่งได้  
และมิใช่เป็นกรณีที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามข้อ 3 ให้บุคคลนั้น 
ยื่นประกาศปฏิเสธการทำคำเสนอซื้อตามแบบ 247-5 ต่อสำนักงานภายในระยะเวลาที่กำหนด 
สำหรับแตล่ะกรณีนั้น ตามวรรคหนึ่งแทน 
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  7ยกเลิกวรรคสาม 

  ข้อ 14   ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งประกาศต่อสาธารณชนว่าจะเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือ 
ครอบงำกิจการตามข้อ 12 ได้ประกาศเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ บุคคลดังกล่าวยังไมต่้อง 
ปฏิบัติตามข้อ 13 จนกว่าเง่ือนไขได้สำเร็จลง และในกรณีเช่นว่านี้ ให้นับวันทำการถัดจากวันที ่
เงื่อนไขสำเร็จลง เป็นวันเริ่มต้นการนับระยะเวลาในการปฏิบัติตามข้อ 13 
  ในกรณีที่เงื่อนไขไม่สำเร็จหรือเมื่อพ้นกำหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศ  
ต่อสาธารณชนว่าจะเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงำกิจการ ให้บุคคลดังกล่าวยื่นประกาศปฏิเสธการทำ 
คำเสนอซื้อตามแบบ 247-5 ต่อสำนักงานภายในสามวันทำการนับแต่วันที่เงื่อนไขไม่สำเร็จหรือ 
วันครบกำหนดเวลาดังกล่าว แล้วแต่เวลาใดจะถึงก่อน 

  ข้อ 15   ห้ามมิให้บุคคลที่ยื่นประกาศปฏิเสธการทำคำเสนอซ้ือตามข้อ 13 วรรคสอง  
หรอืขอ้ 14 วรรคสอง ทำคำเสนอซ้ือหลักทรัพย์หรือกระทำการอ่ืนใดอันเป็นผลให้ต้องทำคำเสนอซื้อ 
หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการนั้น เป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ยื่นประกาศปฏิเสธการทำคำเสนอซื้อ 

ในกรณีที่บุคคลซึ่งต้องยื่นประกาศปฏิเสธการทำคำเสนอซื้อ ไม่ยื่นประกาศดังกล่าว 
ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 13 วรรคสอง หรือข้อ 14 วรรคสอง แล้วแต่กรณี ห้ามมิให้ 
บุคคลดังกล่าวทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์หรือกระทำการอ่ืนใดอันเป็นผลให้ต้องทำคำเสนอซื้อ 
หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการนั้น เป็นระยะเวลาสองปีนับแต่วันสุดท้ายที่อาจยื่นประกาศปฏิเสธ 
การทำคำเสนอซื้อ 

  ข้อ 16   ในกรณีที่เงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อตามข้อ 14 วรรคหนึ่ง 
ไม่อาจสำเร็จลงได้ เนื่องจากเหตุปัจจัยที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบุคคลซึ่งประกาศ 
ต่อสาธารณชนว่าจะเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงำกิจการ มิให้นำข้อห้ามในการทำคำเสนอซื้อ 
หลักทรัพย์ตามข้อ 15 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับบุคคลที่ยื่นประกาศปฏิเสธการทำคำเสนอซื้อ 
ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 14 วรรคสองเนื่องจากเหตุดังกล่าว 

 

 

 

 

 
7 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทก. 1/2565  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ 
(ฉบับท่ี 8) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 
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หมวด 4 
การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ 

_________________ 

ส่วนที่ 1 
คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ 
_______________ 

  ข้อ 17   เมื่อบุคคลใดได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการใดจนถึงจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ 
ให้บุคคลนั้นดำเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1)  กรณีหุ้นที่ได้มาจนถึงจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อเป็นหุ้นที่ออกใหม่ ให้รายงาน 
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดตามแบบ 246-2 ต่อสำนักงานภายในวันทำการถัดจากวันที่กิจการ 
ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จ และยื่นคำเสนอซื้อ  
ตามแบบ 247-4 ต่อสำนักงานภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ต้องยื่นแบบ 246-2 หรือ 
ภายในระยะเวลาที่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน 

(2)  กรณีอ่ืนนอกจาก (1) ให้รายงานจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดตามแบบ 246-2   
พร้อมทั้งยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงำกิจการตามแบบ 247-3 ต่อสำนักงาน
ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้หุ้นนั้นมา และยื่นคำเสนอซื้อตามแบบ 247-4 ต่อสำนักงานภายใน 
เจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ต้องยื่นแบบ 247-3 หรือภายในระยะเวลาที่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน 

ข้อ 18   ให้ผู้ทำคำเสนอซื้อยื่นคำเสนอซ้ือตามแบบ 247-4 พร้อมแบบตอบรับ 
คำเสนอซื้อต่อสำนักงาน โดยมีที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ และชำระ  
ค่าธรรมเนียมการยื่นคำเสนอซื้อตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล  
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ  ทั้งนี้ ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้ออาจเป็นหรือร่วมเป็น 
ผู้ทำคำเสนอซื้อด้วยก็ได้  
  คำเสนอซื้อให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน 

  ข้อ 19   คำเสนอซื้อที่ได้ยื่นตามข้อ 18 ต้องมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตรงต่อ 
ความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอ่ืนสำคัญผิดในสาระสำคัญ  รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูล 
ที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง  

คำเสนอซ้ือต้องจัดทำเป็นภาษาไทย โดยเอกสารประกอบคำเสนอซื้ออาจเป็น
ภาษาอังกฤษก็ได้ 
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  ข้อ 207   เมื่อไดย้ื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานแล้ว ให้ผู้ทำคำเสนอซื้อส่งคำเสนอซื้อ 
พร้อมแบบตอบรับคำเสนอซื้อให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้  โดยทันทีหลังจากยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน  
  (1)  ผู้ถือหลักทรัพย์ในประเภทและรุ่นที่เสนอซื้อทุกรายตามรายชื่อในทะเบียน 
ผู้ถือหลักทรัพย์ล่าสุด 
  (2)  ผู้ถือหลักทรัพย์ตามข้อ 7(2) (ก) (ข) และ (ค) และ (3) (ก) (ข) และ (ค) ทุกราย 
ตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหลกัทรัพย์ล่าสุด (หากเป็นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ) 
  (3)  กิจการที่ถูกเสนอซ้ือ 

  ข้อ 217   ยกเลิก 

  ข้อ 227   ก่อนสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อตามคำเสนอซื้อ  หากผู้ทำคำเสนอซื้อ 
ได้เปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มิได้แสดงอยู่ในคำเสนอซื้อให้แก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะราย  
ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องแก้ไขเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงดังกล่าวในคำเสนอซื้อที่ได้ยื่นต่อสำนักงานภายใน 
วันทำการถัดจากวันที่ได้เปิดเผยข้อเท็จจริงต่อบุคคลใดนั้น และส่งข้อมูลที่แก้ไขเพ่ิมเติมนั้นให้แก่ 
บุคคลตามข้อ 20 โดยทันทีหลังจากยื่นแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลในคำเสนอซ้ือต่อสำนักงาน 

ส่วนที่ 2 
ระยะเวลา ข้อเสนอ และการรายงานการรับซื้อหลักทรัพย์ 

__________________ 

ข้อ 23   ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องเริ่มรับซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซ้ือภายในสามวันทำการ 
นับแตว่ันที่ยื่นคำเสนอซ้ือต่อสำนักงาน 

ข้อ 24   ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องกำหนดระยะเวลารับซื้อติดต่อกันไม่น้อยกว่า 
ยี่สิบห้าวันทำการ แต่ไม่เกินสี่สิบห้าวันทำการ  

ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มิได้ระบุว่าจะไม่ขยายระยะเวลารับซื้อ และไม่เคยประกาศ 
ระยะเวลารับซื้อสุดท้าย อาจขยายระยะเวลารับซื้อได้ แต่ระยะเวลารับซื้อเดิมที่กำหนดไว้ใน 
คำเสนอซื้อและระยะเวลารับซื้อที่ขยายเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินสี่สิบห้าวันทำการ 
 

 
7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทก. 1/2565  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ 
เพื่อครอบงำกิจการ (ฉบับท่ี 8) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 
7 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทก. 1/2565  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ 
(ฉบับท่ี 8) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 
7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทก. 1/2565  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ 
เพื่อครอบงำกิจการ (ฉบับท่ี 8) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 
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กำหนดระยะเวลารับซื้อสูงสุดตามความในข้อนี้ มิให้ใช้บังคับกับการทำคำเสนอซื้อ 
ทีมี่การแก้ไขข้อเสนอเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงตอ่กิจการตามข้อ 29 หรือการแก้ไขระยะเวลารับซื้อ 
หรือข้อเสนอเม่ือมีบุคคลอ่ืนทำคำเสนอซ้ือหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันที่ออกโดยกิจการเดียวกัน 
ตามข้อ 30  

  ข้อ 257   ผู้ทำคำเสนอซื้อที่ประสงค์จะขยายระยะเวลารับซื้อ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1)  ยื่นประกาศขยายระยะเวลารับซื้อตามแบบ 247-6-ก ต่อสำนักงาน 
ก่อนสิ้นระยะเวลารับซื้อเดิม 
  (2)  ส่งประกาศให้แก่บุคคลตามข้อ 20 โดยทันทีหลังจากยื่นประกาศดังกล่าว 
ต่อสำนักงาน 

  ข้อ 26   ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อเสนอในคำเสนอซื้อได้  
ในกรณใีดกรณหีนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  เมื่อผู้ทำคำเสนอซื้อยังไม่เคยประกาศข้อเสนอสุดท้าย และมีระยะเวลารับซื้อ 
เหลือหลังจากวันประกาศแก้ไขข้อเสนออย่างน้อยสิบห้าวันทำการ  
  (2)  เมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อกิจการตามข้อ 45(1) โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
ที่กำหนดในข้อ 29 
  (3)  เมื่อมีบุคคลอื่นทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันที่ออกโดยกิจการเดียวกนั 
โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในข้อ 30   
  เว้นแต่กรณีตามข้อ 29 การแก้ไขข้อเสนอในคำเสนอซื้อ ต้องเป็นการแก้ไข 
เพ่ือให้เป็นข้อเสนอที่ดีกว่าข้อเสนอเดิม และต้องจัดให้ผู้แสดงเจตนาขายก่อนมีประกาศแก้ไข 
ข้อเสนอดังกล่าว ได้รับประโยชน์ในส่วนที่เพ่ิมข้ึนด้วย 
  การแก้ไขข้อเสนอในคำเสนอซื้อให้ดีกว่าเดิมตามวรรคสอง ให้หมายความรวมถึง 
  (1)  การเพ่ิมราคาเสนอซื้อให้สูงขึ้น 
  (2)  การลดหรือยกเลิกเงื่อนไขการเสนอซื้อ 
  (3)  การขยายหรือเพ่ิมระยะเวลาที่ยินยอมให้ผู้ถือหลักทรัพย์ทีแ่สดงเจตนาขายตาม
คำเสนอซื้อยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้  
 
 
 
 

 
7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทก. 1/2565  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ 
เพื่อครอบงำกิจการ (ฉบับท่ี 8) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 
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  ข้อ 277   ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อเสนอในคำเสนอซื้อ ให้ผู้ทำคำเสนอซื้อ 
ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1)  ยื่นประกาศแก้ไขข้อเสนอในคำเสนอซื้อตามแบบ 247-6-ก ต่อสำนักงาน  
  (2)  ส่งประกาศให้แก่บุคคลตามข้อ 20 โดยทันทีหลังจากยื่นประกาศดังกล่าว 
ต่อสำนักงาน 

  ข้อ 28   ในกรณีท่ีผู้ทำคำเสนอซื้อมิได้ระบุไว้ตั้งแต่ต้นในคำเสนอซื้อว่าข้อเสนอ 
ในคำเสนอซ้ือหรือระยะเวลารับซื้อที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อเป็นข้อเสนอหรือระยะเวลารับซื้อสุดท้าย 
ที่จะไม่แก้ไขเพ่ิมเติมอีกแล้ว ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องประกาศข้อเสนอสุดท้าย และประกาศ 
ระยะเวลารับซื้อสุดท้าย โดยต้องดำเนินการในขณะที่มีระยะเวลารับซื้อเหลือหลังจากวันประกาศ 
ข้อเสนอสุดท้ายหรือวันประกาศระยะเวลารับซื้อสุดท้าย แล้วแต่กรณี อย่างน้อยสิบห้าวันทำการ   
  7ในการประกาศข้อเสนอสุดท้ายหรือการประกาศระยะเวลารับซื้อสุดท้ายตามวรรคหนึ่ง  
ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 

(1)  ยื่นประกาศตามแบบ 247-6-ก ต่อสำนักงาน 
(2)  ส่งประกาศให้แกบุ่คคลตามข้อ 20 โดยทันทีหลังจากยื่นประกาศดังกล่าวต่อ

สำนักงาน 

  ข้อ 29   ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงต่อกิจการตามข้อ 45(1) ผู้ทำคำเสนอซื้อ 
อาจแก้ไขข้อเสนอในคำเสนอซ้ือโดยการลดราคาเสนอซื้อให้ต่ำลงได้ ไม่ว่าผู้ทำคำเสนอซื้อจะได้ 
ประกาศข้อเสนอสุดท้ายหรือประกาศระยะเวลารับซื้อสุดท้ายแล้วหรือไม่ก็ตาม และให้ถือว่า 
ข้อเสนอที่ยื่นตามข้อนี้เป็นข้อเสนอสุดท้าย และให้ผู้ทำคำเสนอซื้อประกาศข้อเสนอสุดท้าย 
ตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 28 วรรคสองด้วย 
  การดำเนินการตามวรรคหนึ่งต้องกระทำภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ดำเนินการในขณะที่คำเสนอซ้ือนั้นยังมีระยะเวลารับซื้อเหลืออย่างน้อย 
สิบห้าวันทำการนับแต่วันประกาศแก้ไขข้อเสนอดังกล่าว หรือ 

(2)  ในกรณีท่ีระยะเวลารับซื้อจะเหลือน้อยกว่าสิบห้าวันทำการ ผู้ทำคำเสนอซื้อ 
ได้ขยายระยะเวลารับซื้อให้เหลือเท่ากับสิบห้าวันทำการ โดยในกรณีนี้ให้ถือว่าระยะเวลารับซื้อ 
ดังกล่าวเป็นระยะเวลารับซื้อสุดท้าย และให้ผู้ทำคำเสนอซื้อประกาศระยะเวลารับซื้อสุดท้าย 
ตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 28 วรรคสองด้วย 

 
7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทก. 1/2565  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ 
เพื่อครอบงำกิจการ (ฉบับท่ี 8) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 
7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทก. 1/2565  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ 
เพื่อครอบงำกิจการ (ฉบับท่ี 8) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 
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การใช้สิทธิลดราคาเสนอซื้อตามวรรคหนึ่ง จะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ 
ได้ระบุเหตุแห่งการใช้สิทธิลดราคาเสนอซื้อตามข้อนี้ไว้อย่างชัดเจนแล้วในคำเสนอซื้อ  
และเม่ือเกิดเหตุแห่งการใช้สิทธิ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้แจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวให้สำนักงานทราบ  
และสำนักงานมิได้แจ้งทักท้วงเหตุแห่งการลดราคาเสนอซื้อดังกล่าวต่อผู้ทำคำเสนอซื้อ 
ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแจ้งเหตุนั้น  
  เมื่อผู้ทำคำเสนอซื้อได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในข้อนี้แล้ว  
ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถชำระราคาหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกรายตามราคาเสนอซื้อ 
ที่ลดลงแล้วได้  เว้นแต่หลักทรัพย์จำนวนที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้แสดงเจตนาขายก่อนวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ 
ประกาศแก้ไขข้อเสนอ โดยเจตนาที่แสดงไว้แล้วนั้นเป็นเจตนาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ผู้ทำคำเสนอซื้อ 
ต้องชำระราคาหลักทรัพย์จำนวนดังกล่าวตามราคาเสนอซื้อเดิมก่อนการแก้ไข   

  ข้อ 30   ในระหว่างระยะเวลารับซื้อตามคำเสนอซื้อ หากมีบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ 
บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ 
รับซื้ออยู่นั้นต่อสำนักงานด้วย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลารับซื้อหรือแก้ไขข้อเสนอตาม 
คำเสนอซื้อเดมิได้ ไม่ว่าผู้ทำคำเสนอซื้อจะได้ประกาศข้อเสนอสุดท้ายหรือประกาศระยะเวลารับซื้อ 
สุดท้ายแล้วหรือไม่ก็ตาม   

การแก้ไขคำเสนอซื้อตามวรรคหนึ่งต้องกระทำภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1)  ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องยื่นประกาศขยายระยะเวลารับซื้อหรือประกาศแก้ไข 

ข้อเสนอตามคำเสนอซื้อ ภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่บุคคลอ่ืนนั้นยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน  
หรือภายในระยะเวลารับซื้อสุดท้ายของตน แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 

(2)  ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องยื่นประกาศระยะเวลารับซื้อสุดท้ายหรือประกาศข้อเสนอ 
สุดท้ายภายในวันทำการสุดท้ายที่บุคคลอ่ืนนั้นสามารถประกาศระยะเวลารับซื้อสุดท้ายหรือประกาศ
ข้อเสนอสุดท้าย 
  (3)  การขยายระยะเวลารับซื้อทำได้เพียงไม่เกนิกว่าระยะเวลารับซื้อตามคำเสนอซื้อ
ของบุคคลอื่นนั้น  
  (4)  ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ระบุเหตุแห่งการใช้สิทธิในการขยายระยะเวลารับซื้อหรือ 
การแก้ไขข้อเสนอตามข้อนี้ไว้อย่างชัดเจนแล้วในคำเสนอซื้อ และในแบบ 247-6-ก ทุกครั้ง  
  นอกจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคสองแล้ว  ให้ผู้ทำคำเสนอซ้ือปฏิบัติตาม 
ความที่กำหนดในส่วนนี้ด้วยโดยอนุโลม 
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  ข้อ 31   ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องยินยอมให้ผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขาย 
ตามคำเสนอซื้อยกเลิกการแสดงเจตนาดังกล่าวได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในคำเสนอซื้อ ซึ่งตอ้ง 
ไม่น้อยกว่ายี่สิบวันทำการของระยะเวลารับซื้อ  ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องระบุข้อความดังกล่าวไว้ 
ให้ชัดเจนในคำเสนอซื้อ 
  ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อหรือมีการแก้ไขข้อเสนอในคำเสนอซื้อ  
ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องขยายระยะเวลาที่ยินยอมให้ผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายตามคำเสนอซื้อ 
ยกเลิกการแสดงเจตนาดังกล่าวได้เพ่ิมขึ้นอีกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวันทำการนับต่อจาก 
วันสุดท้ายที่ผู้ทำคำเสนอซื้อยินยอมให้ผู้แสดงเจตนาขายยกเลิกการแสดงเจตนาดังกล่าวได้ 
ในครัง้ก่อน หรือวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อประกาศขยายระยะเวลารับซื้อหรือประกาศแก้ไขข้อเสนอ  
แล้วแต่วันใดจะถึงภายหลัง แต่ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลารับซื้อ 
  เมื่อผู้ถือหลักทรัพย์รายใดยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 
ที่กำหนด ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องส่งมอบหลักทรัพย์คืนให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์รายนั้นภายในวันทำการ 
ถัดจากวันที่ผู้ถือหลักทรัพย์แจ้งการยกเลิกดังกล่าว 

  ข้อ 32   ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องจัดให้มีตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ทำหน้าที่เก็บรักษา
หลักทรัพย์ที่ผู้ถือหลักทรัพย์มาแสดงเจตนาขาย โดยแยกบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าวไว้ต่างหากจาก 
บัญชีทรัพย์สินของตัวแทนรับซื้อและผู้ทำคำเสนอซื้อ  รวมทั้งส่งมอบหลักทรัพย์ที่มีผู้มาแสดง 
เจตนาขายให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อให้แล้วเสร็จ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อชำระ 
ราคาหลักทรัพย์แกผู่้แสดงเจตนาขาย 

  ข้อ 337   ให้ผู้ทำคำเสนอซื้อที่ได้ประกาศระยะเวลารับซื้อสุดท้ายแล้ว รายงาน 
ผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นตามแบบ 247-6-ข ต่อสำนักงาน ภายในวันทำการถัดจากวันสุดท้าย 
ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อยินยอมให้ผู้แสดงเจตนาขายยกเลิกการแสดงเจตนาดังกล่าวได้ หรือก่อนสิ้นสุด 
ระยะเวลารับซื้อสามวันทำการ ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อยินยอมให้ผู้แสดงเจตนาขายยกเลิก 
การแสดงเจตนาขายได้ตลอดระยะเวลารับซื้อ 
  ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ยื่นรายงานตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานแล้ว  
และต่อมาได้มีการขยายระยะเวลารับซื้อเนื่องจากเหตุตามข้อ 29 หรือข้อ 30 ให้ผู้ทำคำเสนอซื้อ 
ปฏิบัตติามความในวรรคหนึ่งอีกครั้งหนึ่ง 
 
 
 

 
7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทก. 1/2565  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ 
เพื่อครอบงำกิจการ (ฉบับท่ี 8) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 
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  ข้อ 347   ให้ผู้ทำคำเสนอซื้อรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ตามแบบ 256-2 ต่อสำนักงาน 
ภายในห้าวันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ  

ส่วนที่ 3 
ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ 

_____________________ 

  ข้อ 35   ราคาเสนอซ้ือหลักทรัพย์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
  (1)  ราคาเสนอซื้อจากผู้ถือหลักทรัพย์ทุกรายในประเภทและรุ่นเดียวกัน  
ต้องเป็นรูปแบบเดียวกัน  
  (2)  ราคาเสนอซื้ออาจกำหนดเป็นทางเลือกมากกว่าหนึ่งทางเลือกก็ได้  
โดยอย่างน้อยต้องกำหนดทางเลือกหนึ่งเป็นตัวเงินเสมอ 
  (3)  ราคาเสนอซื้อที่กำหนดเป็นสิ่งตอบแทนอื่นที่มิใช่ตัวเงินต้องมีการประเมิน 
มูลค่าให้เป็นตัวเงินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน   

  ข้อ 35/11   การกำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 36 ข้อ 37  
ข้อ 38 ข้อ 39 และข้อ 40 แล้วแต่กรณี  เว้นแต่เป็นการกำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ 
ทำคำเสนอซื้อไม่ได้ยื่นคำเสนอซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือที่สำนักงานผ่อนผันให้ยื่นคำเสนอซื้อ
ตามข้อ 17 ให้เป็นไปตามข้อ 40/1 หรือข้อ 40/2 

  ข้อ 362   เว้นแต่กรณีตามข้อ 37 ราคาเสนอซื้อหุ้นแต่ละประเภทต้องไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุด 
ทีบุ่คคลดังต่อไปนี้ ได้หุ้นประเภทนั้นมาในระหว่างระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน 
  (1)  ผู้ทำคำเสนอซื้อ   
  (2)  บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ 
  (3)  บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ทำคำเสนอซื้อ 
  (4)  บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม (3) 
  ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งได้หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิประเภทใดประเภทหนึ่ง
ประเภทเดียวมาในระหว่างระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ราคาเสนอซื้อหุ้น
ประเภทที่ไม่มีการได้มานั้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 
7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทก. 1/2565  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ 
เพื่อครอบงำกิจการ (ฉบับท่ี 8) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 31/2554  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ 
เพื่อครอบงำกิจการ (ฉบับท่ี 2 ) ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554) 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทก. 50/2559  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ 
เพื่อครอบงำกิจการ (ฉบับท่ี 3) ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560) 
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  (1)  ในกรณีท่ีหุ้นประเภทและรุ่นที่ไม่มีการได้มานั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ ราคาเสนอซื้อต้องไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดระหว่าง   
        (ก)  ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นประเภทที่ไม่มีการได้มานั้น  
ในระหว่างห้าวันทำการล่าสุดก่อนวันที่ได้หุ้นอีกประเภทหนึ่งมา  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการได้หุ้น 
อีกประเภทหนึ่งมาหลายครั้งในระหว่างระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน  
ให้ใช้ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของช่วงระยะเวลาห้าวันทำการล่าสุดก่อนวันที่ได้หุ้น 
อีกประเภทหนึ่งนั้นมาในราคาสูงสุด และ  
        (ข)  มูลค่ายุติธรรมของหุ้นประเภทที่ไม่มีการได้มานั้น ซึ่งประเมินโดย 
ที่ปรึกษาทางการเงิน   
  (2)  กรณีอ่ืนนอกจาก (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) (ข)   
  เพ่ือประโยชน์ตามความในวรรคหนึ่ง บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) 
หมายความถึง บุคคลซึ่งมีเจตนาและพฤติกรรมหรือความสัมพันธ์ในลักษณะตามที่กำหนดไว้ใน 
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยกำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะ 
เป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอ่ืน และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247   

  ข้อ 372   ในกรณีที่เป็นการทำคำเสนอซื้อเนื่องจากการครอบงำกิจการ 
ผ่านนิติบุคคลอ่ืนตามข้อ 6 ราคาเสนอซื้อหุ้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้   
  (1)  ในกรณีที่บุคคลตามข้อ 36 วรรคหนึ่งไม่มีการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการ 
ในระหว่างระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ราคาเสนอซื้อหุ้นต้องไม่ต่ำกว่าต้นทุน
การได้มาซึ่งอำนาจครอบงำกิจการนั้นผ่านนิติบุคคลอ่ืน  ทั้งนี้ ให้สำนักงานมีอำนาจประกาศกำหนด
หลักเกณฑ์การคำนวณต้นทุนการได้มาซึ่งอำนาจครอบงำกิจการในลักษณะดังกล่าวได้   
  (2)  ในกรณีท่ีบุคคลตามข้อ 36 วรรคหนึ่งได้หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของกิจการมา 
ในระหว่างระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน 
        (ก)  ราคาเสนอซ้ือหุ้นประเภทที่ได้มานั้นต้องไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดระหว่าง   
    1.  ต้นทุนการได้มาซึ่งอำนาจครอบงำกิจการนั้นผ่านนิติบุคคลอื่นตาม
หลักเกณฑ์การคำนวณที่สำนักงานกำหนดตาม (1) และ 
    2.  ราคาสูงสุดที่บุคคลตามข้อ 36 วรรคหนึ่งได้หุ้นประเภทนั้นมาในระหว่าง
ระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน   
        (ข)  ราคาเสนอซื้อหุ้นประเภทที่ไม่มีการได้มานั้น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
กำหนดตามข้อ 36 วรรคสอง โดยอนุโลม 

 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทก. 50/2559  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ 
เพื่อครอบงำกิจการ (ฉบับท่ี 3) ลงวันที ่16 ธันวาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560) 



20 

 

ข้อ 38   ในกรณีหุ้นที่ได้มาในระหว่างระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อ
สำนักงาน เป็นหุ้นที่ได้มาจากการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพ ให้คำนวณราคาสูงสุดที่ได้หุ้นนั้นมาตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1)  ในกรณีท่ีมีการได้มาเนื่องจากการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์ประเภทใบสำคัญ 
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน  
ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่ได้มาในระหว่างระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน  
ราคาสูงสุดที่ได้หุ้นนั้นมาให้หมายถึง ราคาทีสู่งกว่าระหว่าง 

(ก)  ราคาการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ที่เป็นที่มาแห่งการใช้สิทธิดังกล่าว  
รวมกับราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามหลักทรัพย์ดังกล่าว และ 

(ข)  ราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1.  ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นนั้นในระหว่างห้าวันทำการ 

ก่อนวันที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามหลักทรัพย์แปลงสภาพนั้น ในกรณีที่หุ้นประเภทเดียวกับหุ้นที่ได้ 
จากการใช้สิทธินั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ 

2.  มูลค่ายุติธรรมของหุ้นนั้นซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน  
ในกรณีอ่ืนใดนอกจาก 1. 

(2)  ในกรณีที่มีการได้มาเนื่องจากการแปลงสภาพตามหลักทรัพย์ประเภท 
หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่ได้มา 
ในระหว่างระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ราคาสูงสุดที่ได้หุ้นนั้นมา 
ให้หมายถึง ราคาที่สูงกว่าระหว่าง 
 (ก)  ราคาการได้มาซึง่หลักทรัพย์ที่เป็นที่มาแห่งการแปลงสภาพดังกล่าว และ 
 (ข)  ราคาตาม (1) (ข) โดยอนุโลม  

(3)  ในกรณีท่ีไม่มีการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ที่เป็นที่มาแห่งการใช้สิทธิซื้อหรือ 
การแปลงสภาพมาในระหว่างระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ราคาสูงสุด 
ที่ไดหุ้้นนั้นมาให้หมายถึง ราคาตาม (1) (ข) โดยอนุโลม 

ข้อ 39   ในกรณีท่ีหุ้นที่ได้มาในระหว่างระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อ 
ต่อสำนักงาน เป็นการได้มาโดยการแลกเปลี่ยนกับหุ้นของบริษัทอ่ืน ราคาสูงสุดที่ได้หุ้นนั้นมา 
ให้ใช้ราคาดังต่อไปนี้ คูณด้วยอัตราจำนวนหุ้นของบริษัทอ่ืนต่อจำนวนหุ้นของกิจการที่ใช้ 
ในการแลกเปลี่ยนนั้น 

(1)  ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทอ่ืนนั้นในระหว่าง 
ห้าวันทำการก่อนวันที่ได้หุ้นของกิจการมา ในกรณีหุ้นของบริษัทอ่ืนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ 
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(2)  มูลค่ายุติธรรมของหุ้นของบริษัทอ่ืนนั้น ซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน  
ในกรณีที่หุ้นของบริษัทอ่ืนที่นำมาแลกเปลี่ยนนั้น มิได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
หรือเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแต่ไม่มีการซื้อขายในระหว่างห้าวันทำการก่อนวันที่ได้มาซึ่งหุ้น 
ของกิจการ 

  ข้อ 40   ในการคำนวณราคาสูงสุดที่ได้หุ้นมาในระหว่างระยะเวลาเก้าสิบวัน 
ก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจปรับราคาหุ้นที่ได้มาโดยคำนึงถึง 
ผลกระทบจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ด้วยก็ได้ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อต้องแสดงรายละเอียด 
การปรับราคาที่ได้มานั้นไว้ในแบบ 247-4 ด้วย 
  (1)  การจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 
  (2)  การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้อันเป็นผลให้จำนวนหุ้นเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 
  (3)  การให้สิทธิซื้อหุ้นเพ่ิมทุนหรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้  
แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่เดิม  
  ในกรณีที่ข้อกำหนดในประกาศนี้กำหนดให้ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องนำราคาการได้มา 
ซึ่งหลักทรพัย์ที่เป็นที่มาแห่งการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพรวมคำนวณเป็นราคาการได้มาซึ่งหุ้น 
ของกิจการด้วย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจปรับราคาการได้มาซึ่งหลักทรัพย์อ่ืนนั้นโดยคำนึงถึงอัตรา 
การมีสิทธิซื้อหุ้นหรืออัตราการแปลงสภาพเป็นหุ้นต่อหลักทรัพย์หนึ่งหน่วยประกอบด้วยก็ได้  

  ข้อ 40/11   ในกรณีเป็นการยื่นคำเสนอซื้อหลังพ้นระยะเวลาที่กำหนดหรือที่สำนักงาน
ผ่อนผันให้ยื่นคำเสนอซื้อตามข้อ 17 ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิต้องไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุด
ระหว่าง 
  (1)  ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นประเภทนั้นในระหว่างห้าวันทำการ 
ก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน และ 
  (2)  ราคาเสนอซื้อหุ้นตามปกติบวกด้วยเงินเพิ่มเนื่องจากการทำคำเสนอซื้อล่าช้า โดย 
 (ก)  ราคาเสนอซื้อหุ้นตามปกติ ให้ใช้ราคาเสนอซื้อหุ้นประเภทนั้น  หากผู้ทำ 
คำเสนอซื้อได้ยื่นคำเสนอซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือที่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานตามข้อ 17   
ทั้งนี้ เมื่อคำนวณตามหลักเกณฑ์ในข้อ 36 ข้อ 37 ข้อ 38 หรือข้อ 39 แล้วแต่กรณี  
 
 
 
 

 
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 31/2554  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ 
เพื่อครอบงำกิจการ (ฉบับที่ 2 ) ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554) 
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 (ข)  เงินเพ่ิมเนื่องจากการทำคำเสนอซื้อล่าช้า ให้คำนวณตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

ราคาเสนอซื้อหุ้นตามปกติ X อัตราดอกเบี้ย MLR X ระยะเวลาที่ไม่ได้ทำคำเสนอซื้อ 
365 

เพ่ือประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง (2) (ข)  
“อัตราดอกเบี้ย MLR”  หมายความว่า   อัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

แบบมีระยะเวลาที่ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่สี่อันดับแรกเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี 
“ระยะเวลาที่ไม่ได้ทำคำเสนอซื้อ”  หมายความว่า   ระยะเวลาตั้งแต่วันพ้นกำหนดเวลา

ต้องยื่นคำเสนอซื้อหรอืพ้นกำหนดเวลาที่สำนักงานผ่อนผันตามข้อ 17 จนถึงวันที่ยื่นคำเสนอซื้อตามข้อนี้  
ให้นำเหตุในการปรับราคาหุ้นตามข้อ 40  มาใช้บังคับกับการปรับราคาเสนอซื้อหุ้น 

ตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม  ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อต้องแสดงรายละเอียดการปรับราคาดังกล่าว 
ไว้ในแบบ 247-4 ด้วย 

ข้อ 40/21   ในกรณีที่มีเหตุที่ทำให้เห็นได้ว่าราคาเสนอซื้อที่ได้จากการคำนวณ 
ตามข้อ 40/1 ไม่เป็นธรรมกับผู้มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อ ผู้มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้ออาจยื่นคำขอให้
คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงำกิจการพิจารณาผ่อนผันให้กำหนด 
ราคาเสนอซื้อเป็นประการอ่ืนได้  ทั้งนี้ ในการพิจารณาผ่อนผัน ให้คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพ่ือครอบงำกิจการคำนึงถึงความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อที่เป็นธรรมต่อผู้มีหน้าที่ 
ทำคำเสนอซื้อและผู้ถือหุ้น 

ให้นำหลักเกณฑ์ในวรรคสองของข้อ 44 มาใช้บังคับกับการยื่นคำขอให้คณะอนุกรรมการ
วินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงำกิจการพิจารณาผ่อนผันตามวรรคหนึ่งด้วย 

  ข้อ 41   ราคาเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นและใบแสดงสิทธิในการ 
ซื้อหุ้นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได้ ต้องไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดระหว่าง 

(1)  ราคาสูงสุดที่ได้ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นนั้นมาในระหว่างระยะเวลาเก้าสิบวัน 
ก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน  และ 

(2)  ผลต่างของราคาเสนอซื้อหุ้นประเภทเดียวกับหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธินั้น
กับราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธินั้น คูณด้วยจำนวนหุ้นที่สามารถใช้สิทธิซื้อได้  
ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วย  
 
 

 
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 31/2554  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ 
เพื่อครอบงำกิจการ (ฉบับท่ี 2 ) ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554) 
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1ในกรณีเป็นการยื่นคำเสนอซื้อหลังพ้นระยะเวลาที่กำหนดหรือที่สำนักงานผ่อนผัน 
ให้ยื่นคำเสนอซื้อตามข้อ 17 ให้ใช้ราคาเสนอซ้ือหุ้นตามข้อ 40/1 หรือราคาท่ีได้รับผ่อนผันตามข้อ 40/2  
เป็นราคาที่ใช้คำนวณตามวรรคหนึ่ง (2) 

  ข้อ 42   ราคาเสนอซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ต้องไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดระหว่าง 
  (1)  ราคาสูงสุดที่ได้หุ้นกู้แปลงสภาพรุ่นนั้นมาในระหว่างระยะเวลาเก้าสิบวัน 
ก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน  และ 

(2)  ราคาเสนอซื้อหุ้นประเภทเดียวกับหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น  
คูณด้วยจำนวนหุ้นทีพึ่งได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพหนึ่งหน่วย 

1ในกรณีเป็นการยื่นคำเสนอซื้อหลังพ้นระยะเวลาที่กำหนดหรือท่ีสำนักงานผ่อนผัน 
ให้ยื่นคำเสนอซื้อตามข้อ 17 ให้ใช้ราคาเสนอซื้อหุ้นตามข้อ 40/1 หรือราคาท่ีได้รับผ่อนผันตามข้อ 40/2  
เป็นราคาที่ใช้คำนวณตามวรรคหนึ่ง (2) 

  ข้อ 43   ในกรณีท่ีผู้ทำคำเสนอซื้อแก้ไขราคาเสนอซื้อหุ้นให้สูงขึ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อ 
ต้องแก้ไขราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์แปลงสภาพที่มีหุ้นประเภทเดียวกับที่ได้แก้ไขราคาเสนอซื้อนั้น 
เป็นหุ้นรองรับการใช้สิทธิ ให้เป็นไปตามข้อ 41 และข้อ 42 ด้วย 

  ข้อ 44   ในกรณีดังต่อไปนี้ เมื่อได้รับคำขอจากผู้ทำคำเสนอซื้อ คณะอนุกรรมการ
วินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงำกิจการอาจผ่อนผันให้ผู้ทำคำเสนอซื้อกำหนดราคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์เป็นประการอ่ืนได้  

(1)  เมื่อผู้ทำคำเสนอซื้อแสดงให้เห็นไดว้่าราคาที่ได้จากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ 
ที่กำหนดในประกาศนี้มิได้สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์นั้น 

(2)  เมื่อผู้ทำคำเสนอซื้อได้หุ้นของกิจการมาด้วยวิธีอ่ืนนอกจากวิธีที่ได้กำหนด 
หลักเกณฑ์การคำนวณราคาไว้แล้วในประกาศนี้ ในระหว่างระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนวันที่ยื่น 
คำเสนอซื้อต่อสำนักงาน 
  ให้ผู้ทำคำเสนอซื้อยื่นคำขอผ่อนผันตามวรรคหนึ่งผ่านสำนักงาน โดยชำระค่าธรรมเนียม
ตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย 
การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ    
 

 
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 31/2554   เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ 
เพื่อครอบงำกจิการ (ฉบับท่ี 2 ) ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554) 
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 31/2554  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ 
เพื่อครอบงำกิจการ (ฉบับท่ี 2 ) ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่16 กันยายน พ.ศ. 2554) 
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ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินแสดงความเห็นต่อราคาเสนอซื้อที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ
ประสงค์จะกำหนดเพ่ือเสนอประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์ 
เพ่ือครอบงำกิจการด้วย   

ส่วนที่ 4 
การยกเลิกคำเสนอซื้อ 

____________________ 

  ข้อ 45   ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจยกเลิกคำเสนอซื้อได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากยื่นคำเสนอซื้อ 
ต่อสำนักงานและยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย  
อย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการทีถู่กเสนอซ้ือ โดยเหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าว 
มิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ  

(2)  กิจการที่ถูกเสนอซ้ือกระทำการใด ๆ ภายหลังจากยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน 
และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นผลให้มูลค่าของหุ้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 

การใช้สิทธิยกเลิกคำเสนอซื้อตามวรรคหนึ่งจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ 
ได้ระบุเหตุดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนแล้วในคำเสนอซ้ือ และเมื่อเกิดเหตุแห่งการใช้สิทธิ ผู้ทำคำเสนอซื้อ 
ได้แจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวให้สำนักงานทราบ และสำนักงานมิได้แจ้งทักท้วงเหตุแห่งการยกเลิก 
ดังกล่าวต่อผู้ทำคำเสนอซื้อภายในสามวันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแจ้งเหตุนั้น   

ข้อ 46   นอกจากการยกเลิกคำเสนอซื้อตามขอ้ 45 แล้ว ผู้ทำคำเสนอซื้อที่ทำ 
คำเสนอซื้อโดยสมัครใจ อาจยกเลิกคำเสนอซื้อได้หากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อที่กำหนดไว้ 
ในคำเสนอซื้อแล้ว ปรากฏว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ 
ผู้ทำคำเสนอซื้อกำหนดเป็นเงื่อนไขในการรับซื้อ  ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องระบุเงื่อนไขและ 
เหตุแห่งการยกเลิกตามข้อนี้ไว้อย่างชัดเจนในคำเสนอซื้อด้วย 

ข้อ 47   ในการยกเลิกคำเสนอซ้ือ ให้ผู้ทำคำเสนอซื้อดำเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1)7  แจ้งข้อมูลการยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลไปยังบุคคลดังต่อไปนี้ 
        (ก)  กิจการที่ถูกเสนอซ้ือ และผู้ถือหลักทรัพย์ในประเภทหรือรุ่นที่เสนอซื้อทุกราย
ตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ล่าสุด ภายในวันทำการหลังจากพ้นวันทำการสุดท้าย  
ทีส่ำนักงานอาจแจ้งทักท้วงการยกเลิก กรณีเป็นการยกเลิกคำเสนอซื้อตามข้อ 45 

 
7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทก. 1/2565  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ 
เพื่อครอบงำกิจการ (ฉบับท่ี 8) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 
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        (ข)  สำนักงานและบุคคลตาม (ก) ภายในวันทำการถัดจากวันสิ้นสุด 
ระยะเวลารับซื้อ กรณีเป็นการยกเลิกคำเสนอซื้อตามข้อ 46 
  (2)  ให้ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์คืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายที่ยังไม่ได้ 
รับชำระราคาหลักทรัพย์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อไปยังผู้แสดงเจตนา 

ส่วนที่ 5 
ข้อบังคับหลังการทำคำเสนอซื้อ 

_______________ 

  ข้อ 48   ภายหลังการทำคำเสนอซ้ือ ห้ามมิให้ผู้ทำคำเสนอซื้อที่ได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของ
กิจการจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อตามข้อ 4 กระทำการดังต่อไปนี้ ไม่ว่าบุคคลดังกล่าว 
จะมีการได้หลักทรัพย์จากการทำคำเสนอซื้อหรือไม่  
  (1)  ซื้อหรือกระทำการอ่ืนใด อันเป็นผลให้ได้มาหรือเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการนั้น 
ในราคาหรือด้วยสิ่งตอบแทนที่สูงกว่าราคาหรือสิ่งตอบแทนในคำเสนอซ้ือ  ทั้งนี้ ในระหว่างระยะเวลา 
หกเดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ  เว้นแต่เป็นการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หรือเป็นการได้มา
เนื่องจากการทำคำเสนอซื้อซึ่งได้รับอนุมัติให้สามารถกระทำได้ตามมาตรา 255 
  (2)  ดำเนินการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแตกต่างไปจากท่ีระบุไว้ในคำเสนอซื้อ 
เป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ  เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการมีมติ 
เป็นประการอ่ืนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และได้แจ้งให้สำนักงานทราบแล้ว 

หมวด 5 
การทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน 

_________________ 

  ข้อ 49   การทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนอันจะเป็นผลให้บุคคลใดได้มา 
หรือเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการใดจนถึงจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อโดยได้รับยกเว้นไม่ต้องทำ 
คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในภายหลัง ให้อยู่ภายใต้บังคับข้อกำหนดในหมวดนี้   
รวมทั้งข้อกำหนดในหมวด 4 โดยอนุโลม เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับหมวดนี้ 

  ข้อ 50   ให้บุคคลที่ประสงค์จะขอรับการผ่อนผันการทำคำเสนอซ้ือหุ้นบางส่วน 
ของกิจการโดยได้รับยกเว้นไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในภายหลัง  
ยื่นคำขอผ่อนผันต่อสำนักงาน  พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ 
แสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ 
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  คำขอผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของกิจการจะได้รับอนุมัติจากสำนักงาน 
ก็ต่อเมื่อผู้ยื่นคำขอสามารถแสดงและรับรองต่อสำนักงานได้ว่า  
  (1)  เมื่อรวมจำนวนหุ้นดังต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วจะไม่เป็นผลให้ผู้ขอผ่อนผันเป็นผู้ถือหุ้น
หรือสามารถเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละห้าสิบขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ  
        (ก)  หุ้นทุกประเภทที่ผู้ขอผ่อนผันและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน 
ถืออยู่เดิมก่อนการขอผ่อนผัน  
        (ข)  หุ้นที่จะได้จากการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ 
ที่ผู้ขอผ่อนผันและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน ถืออยู่เดิมก่อนการขอผ่อนผัน 
        (ค)  หุ้นที่ผู้ขอผ่อนผันประสงค์จะได้มาโดยการทำคำเสนอซ้ือบางส่วน 

(2)  ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นของกิจการมีมติยินยอมให้ผู้ขอผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน
ของกิจการได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ไว้อย่างชัดเจน 
        (ก)  รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ประสงค์จะได้หุ้นมา  รวมทั้งจำนวนหุ้น 
และสิทธิออกเสียงของบุคคลดังกล่าวและบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว  
ทั้งก่อนและหลังการทำคำเสนอซื้อบางส่วน 
        (ข)  รายละเอียดของหุ้นที่ประสงค์จะเสนอซื้อ 
        (ค)  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการ และผลกระทบต่อ 
กิจการและผู้ถือหุ้นจากการดำเนินการดังกล่าว  
  (3)  ในการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของกิจการ  
ผู้ขอผ่อนผันและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผันไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ในเรื่องดังกล่าว 
  (4)  ในระหว่างระยะเวลาหกเดือนก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน  
ผู้ขอผ่อนผันและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผันมีหรือจะมีการได้มาซึ่งหุ้นประเภทที่ 
ขอผ่อนผันไม่เกินหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
        (ก)  จำนวนหุ้นที่ได้มาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ ไม่ว่าครั้งเดียว 
หรือหลายครั้งรวมกัน ไมเ่กินกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่จะเสนอซื้อตามคำเสนอซื้อบางส่วน และ 
        (ข)  สิทธิออกเสียงจากหุ้นและหุ้นที่จะได้มาจากการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพ 
ตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ได้มาในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว เมื่อรวมกันแล้วไม่เกินกว่าร้อยละยี่สิบ
ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของจำนวนหุ้นที่จะเสนอซื้อตามคำเสนอซื้อบางส่วน   
        ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง มิให้นับหุ้นจำนวนที่ได้มาโดยเข้ากรณียกเว้น 
ตามข้อ 9 ในฐานการคำนวณ  
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  ข้อ 51   ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนต้องดำเนินการภายใต้ 
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  จำนวนหุ้นที่เสนอซื้อต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นในประเภทนั้น 
ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหลังหักหุ้นที่กิจการซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันสิ้นเดือนของเดือน 
ก่อนเดือนที่มีการยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน 
  (2)  ในกรณีท่ีผู้ได้รับการผ่อนผันหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ได้รับการผ่อนผัน 
มีการได้มาซึ่งหุ้นประเภทใดในระหว่างระยะเวลาหกเดือนก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน  
ผู้ได้รับการผ่อนผันต้องเสนอซื้อหุ้นประเภทนั้นในคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนด้วย 
  (3)  ในการยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ผู้ได้รับการผ่อนผันต้องยื่นหนังสือ 
แสดงที่มา จำนวน และสิทธิออกเสียงของหุ้นและหุ้นที่จะได้มาจากการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพ 
ตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ผู้ได้รับการผ่อนผันและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ได้รับการผ่อนผัน  
ได้มาในระหว่างระยะเวลาหกเดือนก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานด้วย  
  ในกรณีที่ปรากฏต่อสำนักงานว่า ผู้ได้รับการผ่อนผันมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในหมวดนี้ ให้การผ่อนผันเป็นอันเพิกถอนไป  

  ข้อ 52   ผู้ทำคำเสนอซื้อจะซื้อหุ้นเกินจำนวนสูงสุดที่ระบุในคำเสนอซื้อมิได้  
แม้จะมีผู้แสดงเจตนาขายหุ้นประเภทที่เสนอซื้อมากกว่าจำนวนสูงสุดที่เสนอซื้อก็ตาม  ทั้งนี้  
ให้ผู้ทำคำเสนอซื้อระบุข้อกำหนดดังกล่าวไว้ให้ชัดเจนในคำเสนอซื้อด้วย  
  ในกรณีท่ีมีผู้แสดงเจตนาขายหุ้นประเภทที่เสนอซื้อมากกว่าจำนวนสูงสุดทีเ่สนอซื้อ  
ให้ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้วิธีจัดสรรตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นแต่ละประเภทที่มีผู้แสดงเจตนาขาย  
(pro-rate) และภายใต้บังคับความในวรรคหนึ่ง ผู้ทำคำเสนอซื้อจะปรับปรุงจำนวนการรับซื้อจาก 
ผู้แสดงเจตนาขายแต่ละรายภายหลังจากการจัดสรรตามสัดส่วน เพ่ือมิให้จำนวนหลักทรัพย์ที่ 
ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่สามารถขายให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อมีลักษณะเป็นหน่วยย่อยของการซื้อขาย  
(odd-lot) ก็ได้  ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่ซื้อจากการทำคำเสนอซื้อบางส่วนต้องมิใช่หลักทรัพย์ของบุคคล 
ตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ 

  ข้อ 53   ห้ามมิให้ผู้ทำคำเสนอซ้ือที่ได้รับการผ่อนผันให้ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน 
ของกิจการตามหมวดนี้ ซื้อหรือกระทำการอ่ืนใดในระหว่างระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันสิ้นสุด 
ระยะเวลารับซื้อ อันเป็นผลให้ได้หุ้นของกิจการเพ่ิมข้ึน  เว้นแต่เป็นการได้มาในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้  
  (1)  การได้มาโดยเข้ากรณีที่ได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อตามข้อ 9  
  (2)  การซื้อหุ้นที่ออกใหม่ 
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  (3)  การได้มาในลักษณะอื่นใดที่สำนักงานพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจำเป็นและสมควร  
และมิได้ขัดต่อเจตนารมณ์ของข้อกำหนดนี้ 

หมวด 6 
การทำคำเสนอซื้อเพ่ือเพิกถอนหลักทรัพย์ 

________________ 

  ข้อ 54   การทำคำเสนอซ้ือหลักทรัพย์ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตาม 
ข้อกำหนดในหมวดนี้  รวมทั้งข้อกำหนดในหมวด 4 โดยอนุโลม เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับหมวดนี้   

  ข้อ 55   ผู้ทำคำเสนอซื้อตามหมวดนี้ ต้องกำหนดราคาเสนอซื้ออย่างน้อย 
หนึ่งทางเลือกเป็นตัวเงิน  เว้นแต่การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์นั้นเป็นไปเพ่ือปรับโครงสร้าง 
การถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซ้ือหลักทรัพย์เดิมของ 
บริษัทจดทะเบียนเพ่ือปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 

  ข้อ 56   ราคาเสนอซื้อหุ้นตามคำเสนอซื้อในหมวดนี้ ต้องไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุด 
ของราคาท่ีคำนวณตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1)5  ราคาสูงสุดที่บุคคลดังต่อไปนี้ ได้หุ้นประเภทนั้นมาในระหว่างระยะเวลาเก้าสิบวัน
ก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน 
        (ก)  ผู้ทำคำเสนอซื้อ   
        (ข)  บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ 
        (ค)  บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ทำคำเสนอซื้อ 
        (ง)  บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม (ค) 

(2)  ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นนั้นในระหว่างห้าวันทำการ 
ก่อนวันที่คณะกรรมการของกิจการมีมติเพ่ือเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิกถอนหุ้น  
หรือวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการมีมติให้เพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่วันใดจะเกิดก่อน 

(3)  มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกิจการ โดยคำนวณจากมูลค่าทางบัญชีที่ปรับปรุง 
ให้สะท้อนราคาตลาดล่าสุดของสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการนั้นแล้ว และ 

 
5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทก. 48/2562  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ 
เพื่อครอบงำกิจการ (ฉบับท่ี 6) ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562) 
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(4)2  มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของกิจการซึ่งประเมินโดย 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ข้อ 57   ผู้ทำคำเสนอซื้อตามหมวดนี้  หากประสงค์จะลดราคาเสนอซ้ือเนื่องจาก 
เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงต่อกิจการตามข้อ 45(1) ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบต่อคณะอนุกรรมการ 
วินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงำกิจการผ่านสำนักงาน และผู้ทำคำเสนอซื้อจะลดราคา 
เสนอซื้อได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการดังกล่าวแล้ว  ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซ้ือ 
ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินแสดงความเห็นต่อราคาเสนอซื้อใหม่ดังกล่าวเพ่ือเสนอประกอบ 
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงำกิจการด้วย  

  ข้อ 58   ผู้ทำคำเสนอซ้ือตามหมวดนี้ อาจยกเลิกคำเสนอซื้อได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

(1)  มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน 
และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะ 
หรือทรัพย์สินของกิจการที่ถูกเสนอซื้อ โดยเหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำ 
ของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซ้ือต้องรับผิดชอบ 

(2)  มีเหตุการณ์อ่ืนใดที่ทำให้การขอเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ระงับไป 

การใช้สิทธิยกเลิกคำเสนอซ้ือตามวรรคหนึ่งจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ 
ได้ระบุเหตุแห่งการใช้สิทธิดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนแล้วในคำเสนอซื้อ และเมื่อเกิดเหตุแห่งการใช้สิทธินั้น 
ผู้ทำคำเสนอซื้อได้แจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวให้สำนักงานทราบ และสำนักงานมิได้แจ้งทักท้วงเหตุ 
แห่งการยกเลิกดงักลา่วต่อผู้ทำคำเสนอซ้ือภายในสามวันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแจ้งเหตุนั้น   

หมวด 7 
อ่ืน ๆ 

__________ 

ข้อ 59   ให้ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้อีกแม้จะไม่พ้น 
ระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อที่กำหนดไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งก่อน  
ในกรณีที่เป็นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทก. 50/2559  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ 
เพื่อครอบงำกิจการ (ฉบับท่ี 3) ลงวันที ่16 ธันวาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560) 
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ว่าด้วยการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  ทั้งนี้ เฉพาะกรณีท่ี 
ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งก่อนว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีความประสงค์ 
จะเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

  ข้อ 60   ในกรณีท่ีปรากฏว่าคำเสนอซ้ือมีข้อมูลไม่เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 19  
ให้ผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อมูล เพ่ือให้เป็นไปตามที่กำหนด 
ในข้อ 19 ในการนี้ สำนักงานอาจสั่งการให้ผู้ทำคำเสนอซื้อดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว  
ไปยังบุคคลที่เก่ียวข้องภายในระยะเวลาและตามวิธีการที่กำหนด และในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร  
สำนักงานอาจสั่งการให้ผู้ทำคำเสนอซื้อขยายระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์หรือขยายระยะเวลาที่ 
ยินยอมให้ผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ยกเลิกการแสดงเจตนาด้วยก็ได้ 

  ข้อ 614   ให้คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรพัย์เพ่ือครอบงำกิจการมีอำนาจ
ดังต่อไปนี้  ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวให้คำนึงถึงความเหมาะสมและมาตรการคุ้มครองผู้ถือหลักทรัพย์
ของกิจการเป็นสำคัญ 
  (1)  ผ่อนผันไม่นำหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อในประกาศนี้มาใช้บังคับกับ 
การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ใด ในกรณีมีเหตุที่ทำให้เห็นได้ว่าการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว 
มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะดังต่อไปนี้ 
        (ก)  หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะทำให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการ 
อย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่เท่าเทียมกัน 
        (ข)  หลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์อาจก่อให้เกิดภาระ 
เกินสมควรแก่ผู้ทำคำเสนอซื้อเมื่อเทียบกับความคุ้มครองที่ผู้ถือหุ้นของกิจการจะได้รับจากการปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
        (ค)  มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่าหลักเกณฑ์ที่จะไม่นำมาใช้บังคับ 
ไมม่ีนยัสำคัญ และผู้ทำคำเสนอซื้อจัดให้มีมาตรการอ่ืนทดแทนอย่างเพียงพอแล้ว 
        คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงำกิจการอาจกำหนด
เงื่อนไขให้ผู้ทำคำเสนอซื้อที่ได้รับการผ่อนผันตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติด้วยก็ได้   
  (2)  สั่งให้หยุดนับระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไว้ 
เป็นการชั่วคราว 

  ข้อ 62   แบบรายงานที่ต้องยื่นต่อสำนักงานตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศนี้  
ให้มรีปูแบบและรายละเอียดตามท่ีสำนักงานประกาศกำหนด 

 
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทก. 40/2561  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ 
เพื่อครอบงำกิจการ (ฉบับท่ี 5) ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561) 
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  ข้อ 637   รายงานหรือข้อมูลที่ยื่นหรือส่งตามประกาศนี้ ต้องไม่มีการแสดงข้อความ 
อันเป็นเท็จในสาระสำคัญ หรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง    
  การยื่นหรือส่งรายงานหรือข้อมูลตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน
กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน  ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย 
  (1)  กรณีเป็นรายงานหรือข้อมูลที่ยื่นหรือส่งต่อสำนักงาน ให้เริ่มดำเนินการได้  
ตั้งแต่วันที่สำนักงานกำหนดเป็นต้นไป  ทั้งนี้ ให้สำนักงานแจ้งให้ทราบถึงกรณีดังกล่าวเป็นการทั่วไป 
บนเว็บไซต์ของสำนักงาน 
        เมื่อผู้มีหน้าที่ยื่นหรือส่งรายงานหรือข้อมูลได้ดำเนินการยื่นหรือส่งรายงาน 
หรือข้อมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ให้ถือว่าสำนักงานได้รับรายงานหรือข้อมูลดังกล่าว 
ตามวันและเวลาที่เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน  
  (2)  กรณีอ่ืนนอกจาก (1)  ให้ดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้   
หากผู้รับรายงานหรือข้อมูลได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งรายงานหรือข้อมูลดังกล่าว  
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หมวด 8 
บทเฉพาะกาลและวันมีผลใช้บังคับของประกาศ 

____________ 

  ข้อ 64   ให้บรรดาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกบั 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กก. 4/2538  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์
เพ่ือครอบงำกิจการ ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2538  และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 53/2545  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ 
เพ่ือครอบงำกิจการ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545  ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 
ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ คำสั่ง  
และหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ 

 

 

 
7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทก. 1/2565  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ 
เพื่อครอบงำกิจการ (ฉบับท่ี 8) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 
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  ข้อ 65   ในกรณีที่มปีระกาศฉบับอ่ืนใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กก. 4/2538  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ 
เพ่ือครอบงำกิจการ ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2538  และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 53/2545  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ 
เพ่ือครอบงำกิจการ ลงวันที ่18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545  ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิง
ประกาศฉบับนี้ 

  ข้อ 66   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554  เป็นต้นไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
 
 
 
 (นายธีระชัย  ภูวนาถนรานุบาล) 
 เลขาธิการ 
 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการกำกับตลาดทุน 


