
 
 

16 ก.ย. 54  

  
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน 

ที่ ทจ. 7/2552 
เร่ือง  กําหนดลักษณะความสัมพันธหรือพฤติกรรมที่เขาลักษณะเปน 

การกระทํารวมกับบุคคลอื่น และการปฏิบตัิการ 
ตามมาตรา 246 และมาตรา 247  

    

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16/6 มาตรา 246 และมาตรา 247 แหงพระราชบัญญัติ 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรพัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกีย่วกับ 
การจํากัดสิทธแิละเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43  
มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทาํไดโดยอาศยัอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทําหนาที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนตามมาตรา 60  
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ออกขอกําหนดไวดังตอไปนี ้

ขอ 1   ในประกาศนี ้
“บริษัท”  หมายความวา   บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
“หางหุนสวน”  หมายความวา   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากดั 

  ขอ 2   บุคคลใดมีเจตนารวมกันใชสิทธิออกเสียงของตนและบุคคลอื่นไปในทางเดียวกัน  
หรือใหบุคคลอื่นใชสิทธิออกเสียงของตน เพื่อควบคุมสิทธิออกเสียงหรือควบคุมกิจการรวมกัน และ 
บุคคลดังกลาวมีความสัมพันธหรือมีพฤติกรรมรวมกับบุคคลอื่นในลักษณะดังตอไปนี้  บุคคลนั้นมลัีกษณะ 
เปนบุคคลที่กระทําการรวมกับบุคคลอื่นอันเปนผลใหบคุคลดังกลาวมหีนาที่รายงานการไดมาหรือจําหนาย
หลักทรัพยของกิจการตามประกาศที่ออกตามความในมาตรา 246 หรือมีหนาที่ในการทําคําเสนอซื้อ 
หลักทรัพยของกิจการตามประกาศที่ออกตามความในมาตรา 247   

(1)  การมีขอตกลงเกี่ยวกับการใชสิทธิออกเสียงที่คูสัญญามีอยูไปในทางเดียวกันหรือ 
ใหคูสัญญาฝายใดเปนผูใชสิทธิออกเสียงของคูสัญญาฝายอื่น หรือมีขอตกลงในการบริหารกิจการรวมกัน  
ไมวาขอตกลงดังกลาวจะเกี่ยวกับการใชสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของกิจการหรือ 
ในการประชุมผูถือหุนของกิจการ หรือเกีย่วกับการเห็นชอบรวมกันในการเสนอวาระสําคัญตอคณะกรรมการ 
ของกิจการหรอืที่ประชุมผูถือหุนของกิจการ และไมวาขอตกลงนั้นจะไดกระทําเปนลายลักษณอักษรหรือไม 
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(2)  การมีขอตกลงเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิในการขายหลกัทรัพยในกรณทีี่มีผูทําคําเสนอซื้อ
หลักทรัพยของกิจการ หรือมีขอตกลงเกี่ยวกับการรักษาหรือเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือครองหลักทรัพย 
ของกิจการ (standstill agreement) ไมวาขอตกลงนั้นจะไดกระทําเปนลายลักษณอักษรหรือไม 

(3)  การชักชวนบุคคลอื่นไมวาโดยตนเองหรือโดยบุคคลอื่นที่ตนมอบหมาย เพื่อใหไดมา  
หรือจําหนายหลักทรัพยของกิจการในเวลาเดียวกันหรือใกลเคียงกัน  

(4)  การมแีหลงเงินทุนรวมกนั หรือกระทําการดวยประการใด ๆ อันเปนการชวยเหลือ 
ในการไดมาซึ่งแหลงเงินทนุ เพื่อนําแหลงเงินทุนนั้นมาใชในการซื้อหรือกระทําการอืน่ใดอันเปนผลให 
ตนหรือบุคคลอื่นไดมาซึ่งหลักทรัพยของกิจการ 

(5)  การไดมาหรือจําหนายหลักทรัพยของกิจการโดยรวมกับบุคคลทีเ่คยมีพฤติกรรม 
รวมกันในการไดมาหรือจําหนายหลักทรัพยของกิจการอื่น และการไดมาหรือจําหนายหลักทรัพยของ 
กิจการในครั้งนี้มีรูปแบบคลายคลึงกับการไดมาหรือจําหนายหลักทรัพยที่เคยมีพฤตกิรรมรวมกัน 

(6)  การใหบุคคลอื่นใชสิทธิออกเสียงของตนเปนปกติและอยางตอเนือ่งในการประชุม 
ผูถือหุนของกิจการ ไมวาบุคคลอื่นนั้นจะเปนผูถือหุนของกิจการหรือไม แตไมรวมถึงการมอบฉันทะ 
ใหแกกรรมการอิสระ ผูรับฝากหลักทรัพย (custodian) หรือผูประกอบธุรกิจใหบริการรับมอบฉันทะ  
(proxy voting service) ในการเขาประชุมและใชสิทธิออกเสียงแทนตน 

(7)  การเปนหุนสวนในหางหุนสวน หรือการเปนกรรมการหรือพนักงานของบริษัท 
หรือนิติบุคคลอื่นใด โดยมีการแสดงตนหรอืมีพฤติกรรมที่แสดงวาตนถือครองหลักทรัพยของกิจการ 
แทนหรือรวมกับหางหุนสวน บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นใดนั้น 

(8)  การใหหลักทรัพยของกจิการแกบุคคลอื่นที่มิใชการใหโดยเสนหาตามความสัมพนัธ 
ปกติระหวางบดิามารดากับบตุรที่บรรลุนิติภาวะ   
  (9)  การมีขอตกลงระหวางกนัของบคุคลใด ๆ เพื่อซ้ือขายหลักทรัพยของกิจการใน 
ราคาต่ําโดยไมมีเหตุอันควร แตไมรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพยระหวางบิดามารดากบับุตรที่บรรลุนิติภาวะ   

(10)  บุคคลในกลุมเดียวกนัตามนัยแหงประกาศที่ออกตามความในมาตรา 246 หรือ 
มาตรา 247  

ใหนําความสัมพันธและพฤตกิรรมตามที่กําหนดในวรรคหนึ่งมาใชบังคบักับ 
การพิจารณาหนาที่ในการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของกิจการอันเนื่องจากการเขามอํีานาจควบคุม 
อยางมีนัยสําคญัในนิติบุคคลที่เปนผูถือหุนของกิจการอยูกอนแลว (chain principle) ตามหลักเกณฑ 
ที่กําหนดไวในประกาศที่ออกตามความในมาตรา 247 ดวย 

  ขอ 3   ในการพิจารณาหนาที่รายงานการไดมาหรือจําหนายหลักทรัพยตามประกาศ 
ที่ออกตามความในมาตรา 246 หรือหนาที่ทาํคําเสนอซื้อหลักทรัพยของกิจการตามประกาศที่ออกตาม
ความในมาตรา 247  ใหนับรวมจํานวนหลักทรัพยของกจิการที่ถือโดยบุคคลตามขอ 2 และบุคคลตาม
มาตรา 258 ของแตละบุคคลดังกลาว   
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  ขอ 41   ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2554 

ขอ 5   การทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของกิจการตามประกาศที่ออกตามความใน 
มาตรา 247 ของบุคคลที่มีความสัมพันธหรือพฤติกรรมตามขอ 2 ใหเปนดังนี ้

(1)  ใหบุคคลตามขอ 2 ที่เร่ิมตนมีความสมัพันธหรือพฤติกรรม รวมกนัทําคําเสนอซื้อ
หลักทรัพยของกิจการ โดยอาจตกลงกันใหฝายใดฝายหนึง่เปนผูรับซื้อหลักทรัพยตามคําเสนอซื้อ 
แตเพยีงฝายเดยีวกไ็ด  เวนแตจะเขากรณีตามขอ 11 

(2)  ในกรณีทีบุ่คคลตามขอ 2 รายใดไดหลักทรัพยของกจิการเพิ่มขึ้นภายหลัง 
การมีหนาที่รวมกันตาม (1) อันเปนผลใหถึงหรือขามจุดที่ตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของกิจการ 
ตามประกาศทีอ่อกตามความในมาตรา 247 อีกครั้งหนึ่ง ใหบุคคลรายนัน้มีหนาที่ทําคาํเสนอซื้อ
หลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ 

  ขอ 6   เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามประกาศที่ออกตามความในมาตรา 247 
ในกรณีที่บุคคลตามขอ 2 ไมมีการไดมาซึ่งหุนของกิจการในระหวางระยะเวลาเกาสิบวันกอนวนัที่ยืน่ 
คําเสนอซื้อตอสํานักงาน  ราคาเสนอซื้อหุนแตละประเภทตองไมต่ํากวาราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ของหุนนั้นในระหวางหาวันทําการกอนวันที่บุคคลดังกลาวจะมีลักษณะตามขอ 2  

ขอ 7   ในกรณทีี่มีเหตุจําเปนและสมควร สํานักงานอาจเสนอเรื่องตอคณะอนกุรรมการ 
วินิจฉยัการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ เพื่อพิจารณาหรือส่ังการใด ๆ เกีย่วกับการพิจารณา 
ความสัมพันธหรือพฤติกรรมระหวางบุคคลตามขอ 2 หรือการทําหนาทีข่องบุคคลที่มีความสัมพันธ 
หรือพฤติกรรมตามขอ 2 ตามประกาศที่ออกตามความในมาตรา 246 และมาตรา 247 ได   

ขอ 8   บุคคลที่มีความสัมพนัธหรือพฤติกรรมตามขอ 2 และจะเปนผลใหมีการไดมา 
หรือเปนผูถือหุนรวมกันจนถึงหรือขามจุดที่ตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของกิจการตามหลักเกณฑ 
ที่กําหนดในประกาศที่ออกตามความในมาตรา 247  บุคคลนั้นอาจยืน่คําขอผอนผันตอสํานักงาน  
หรือตอคณะอนุกรรมการวนิจิฉัยการเขาถือหลักทรัพยเพือ่ครอบงํากิจการผานสํานักงาน เพื่อมิใหตองทํา 
คําเสนอซื้อหลักทรัพยดังกลาวตามหลักเกณฑทีก่ําหนดไวในประกาศที่ออกตามความในมาตรา 247 ได 

                                                           
1 ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2554 เรื่อง กําหนดลักษณะความสัมพันธหรือ 
   พฤติกรรมที่เขาลักษณะเปนการกระทํารวมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247 (ฉบับที่ 2)  
   ลงวันที่ 12 กันยายน 2554 มีผลใชบังคับวันที่ 16 กันยายน 2554 
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ขอ 9   ในกรณทีี่ขอเท็จจริงเกีย่วกับความสมัพันธหรือพฤติกรรมของบุคคลที่เขาลักษณะ 
ของการกระทาํการรวมกับบคุคลอื่นตามประกาศที่ออกตามความในมาตรา 246 หรือตามประกาศทีอ่อก
ตามความในมาตรา 247  เปลี่ยนแปลงไปและเปนผลใหบุคคลดังกลาวไมมีความสัมพันธหรือพฤติกรรม 
ตามขอ 2 อีกตอไป  บุคคลดังกลาวอาจแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตอสํานักงานตามหลักเกณฑและ 
วิธีการที่จัดไวในระบบงานอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน 
  การที่สํานักงานไดรับแจงขอมูลตามวรรคหนึ่ง มิไดแสดงวาสํานักงานเห็นชอบหรือ 
รับรองขอมูลที่ไดรับแจงนัน้ 

ขอ 101   ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2554 

ขอ 11   บุคคลที่มีความสัมพนัธหรือพฤติกรรมตามขอ 2 อยูกอนวันที่ประกาศนี ้
มีผลใชบังคับและการถือหุนของบุคคลเหลานั้นถึงหรือขามจุดที่มีหนาที่ตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย 
ของกิจการตามประกาศที่ออกตามความในมาตรา 247 ใหบุคคลเหลานั้นไมมีหนาทีต่องทําคําเสนอซื้อ
หลักทรัพยของกิจการในกรณีดังกลาว   
  หากตอมาบุคคลตามวรรคหนึ่งรายใดมีการไดหุนของกจิการไมวาจํานวนใด ๆ  
ใหบุคคลรายทีม่ีการไดมานัน้มีหนาที่ทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการตามประกาศที่ออก 
ตามความในมาตรา 247  เวนแตจะเปนกรณีใดกรณหีนึ่งดังตอไปนี ้
  (1)  เปนการไดหุนของกจิการในขณะที่การถือหุนของบุคคลเหลานั้นไมถึงหรือ 
ขามจุดตามวรรคหนึ่งแลว 
  (2)  เปนการไดหุนของกจิการในขณะที่การถือหุนของบุคคลเหลานั้นถึงหรือขามจุด 
ตามวรรคหนึ่ง แตบุคคลรายที่มีการไดมานัน้จําหนายหุนของกิจการในสวนที่มีการไดมาดังกลาวทัง้หมด 
บนกระดานหลักของตลาดหลักทรัพยหรือจําหนายคืนบุคคลที่ตนซื้อมาภายในเจ็ดวนัทําการนับแต 
วันที่ไดมาซึ่งหุนของกิจการ แตตองกอนวนัที่บุคคลรายที่มีการไดมานัน้มีสถานะเปนผูถือหุนที่มีสิทธิ 
เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน  

  ขอ 12   บุคคลที่มีความสัมพนัธหรือพฤติกรรมตามขอ 2 อยูกอนวันที่ประกาศนี ้
มีผลใชบังคับ โดยบุคคลเหลานั้นมีอํานาจควบคุมอยางมนีัยสําคัญในนติิบุคคลที่เปนผูถือหุนของกิจการ 
อยูกอนแลว (chain principle) ตามประกาศที่ออกตามความในมาตรา 247 ใหบุคคลเหลานั้นไมมีหนาที่ 
ตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของกิจการในกรณดีังกลาว 

                                                           
1 ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2554 เรื่อง กําหนดลักษณะความสัมพันธหรือ 
   พฤติกรรมที่เขาลักษณะเปนการกระทํารวมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247 (ฉบับที่ 2)  
   ลงวันที่ 12 กันยายน 2554 มีผลใชบังคับวันที่ 16 กันยายน 2554 
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หากตอมาบุคคลตามวรรคหนึ่งรายใดมีการไดอํานาจควบคุมของนิติบุคคลที่เปน 
ผูถือหุนของกิจการอยูกอนแลวเพิ่มเติมหรือไดหุนของกจิการ ไมวาจํานวนใด ๆ ใหบุคคลรายที่มีการได 
อํานาจควบคุมมานั้นมีหนาทีท่ําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการตามประกาศที่ออกตามความใน 
มาตรา 247  เวนแตจะเปนกรณีใดกรณหีนึ่งดังตอไปนี ้
  (1)  เปนการไดอํานาจควบคุมของนิติบุคคลที่เปนผูถือหุนของกิจการเพิ่มเติมหรือ 
ไดหุนของกิจการในขณะทีบุ่คคลเหลานั้นไมมีอํานาจควบคุมอยางมนีัยสําคัญในนติิบุคคลที่เปน 
ผูถือหุนของกิจการอยูกอนแลวตามประกาศที่ออกตามความในมาตรา 247 
  (2)  เปนการไดอํานาจควบคุมของนิติบุคคลที่เปนผูถือหุนของกิจการเพิ่มเติม 
ในขณะที่บุคคลเหลานั้นมีอํานาจควบคุมอยางมีนัยสําคัญในนิติบุคคลทีเ่ปนผูถือหุนของกิจการ 
อยูกอนแลวตามประกาศที่ออกตามความในมาตรา 247 แตบุคคลรายที่มีการไดอํานาจควบคุมมานัน้ 
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนีภ้ายในเจด็วนัทําการนับแตวนัทีไ่ดอํานาจควบคุมเพิ่มเติม  
แตตองกอนวนัที่กิจการกําหนดสิทธิผูถือหุนที่มีสิทธิเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน 
การประชุมผูถือหุนของกิจการ 

(ก)  ลดการมีอํานาจควบคุมที่ไดมาเพิ่มในนิติบุคคลที่เปนผูถือหุนของกิจการ 
อยูกอนแลว หรือ 

(ข)  จําหนายหุนของกิจการบนกระดานหลกัของตลาดหลักทรัพยเพื่อใหคงเหลือ 
นอยกวาจดุทีม่ีหนาที่ตองทาํคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ 

(3)  เปนการไดหุนของกจิการเพิ่มเติมในขณะที่บุคคลเหลานั้นมีอํานาจควบคุม 
อยางมีนัยสําคญัในนิติบุคคลที่เปนผูถือหุนของกิจการอยูกอนแลวตามประกาศที่ออกตามความใน 
มาตรา 247 แตบุคคลรายที่มีการไดมานัน้จาํหนายหุนของกิจการในสวนที่มีการไดมาทั้งหมดบน 
กระดานหลักของตลาดหลักทรัพยหรือจําหนายคนืบุคคลที่ตนซื้อมา หรือลดการมีอํานาจควบคุมใน 
นิติบุคคลที่เปนผูถือหุนของกิจการอยูกอนแลวจนทําใหไมมีอํานาจควบคุมอยางมีนัยสําคัญตามประกาศ 
 
 
ที่ออกตามความในมาตรา 247  ทั้งนี้ การจําหนายหุนของกิจการในสวนที่มีการไดมาทัง้หมดหรือ 
การลดการมีอํานาจควบคุมในนิติบุคคลที่เปนผูถือหุนของกิจการตองกระทําภายในเจด็วันทําการ 
นับแตวันที่ไดมาซึ่งหุนของกิจการแตตองกอนวนัที่บุคคลรายที่มีการไดมานั้นมีสถานะเปนผูถือหุน 
ที่มีสิทธิเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถือหุน  



 

16 ก.ย. 54  ที่ ทจ. 7/2552 (ฉบบัประมวล) 

- 6 -

ขอ 13   ประกาศนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เปนตนไป 

        ประกาศ ณ วันที่  20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 
 
 
 
 (นายวิจิตร สุพินิจ) 

ประธานกรรมการ  
คณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย 

 
 

    
หมายเหต ุ:   เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อกําหนดความสัมพันธหรือพฤติกรรม 
ที่เขาลักษณะเปนการกระทํารวมกับบุคคลอื่น อันเปนผลใหมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติใหเปนไป 
ตามหลักเกณฑที่กําหนดตามประกาศที่ออกตามความในมาตรา 246 และมาตรา 247 จึงจําเปน 
ตองออกประกาศนี ้



 
 

16 ก.ย. 54    ที่ ทจ. 7/

สารบัญเชิงอรรถ 
 

ลําดับ ประกาศ 
ณ วันที่ เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง เนื้อหา สถานะ 

 20 ก.พ. 52 ทจ. 7/2552 กําหนดลักษณะความสัมพันธหรือพฤติกรรมที่เขา
ลักษณะเปนการกระทํารวมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติ
ตามมาตรา 246 และมาตรา 247 

 ใชงาน 
(มีผลใชบังคับตั้งแต 

1 ส.ค. 52 เปนตนไป) 
1 10 ส.ค. 54 ทจ. 29/2554 กําหนดลักษณะความสัมพันธหรือพฤติกรรมที่เขา

ลักษณะเปนการกระทํารวมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติ
ตามมาตรา 246 และมาตรา 247 (ฉบับที่ 2) 

ยกเลิก ขอ 4 และ ขอ 10 
ของประกาศ ทจ. 7/2552 

ใชงาน 
(มีผลใชบังคับตั้งแต 

16 ก.ย. 54  เปนตนไป) 
 


