
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปใน พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ใหม

(การเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ)

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปใน พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ใหม

(การเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ)

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

19 สิงหาคม 2551



ความหมายของกจิการความหมายของกจิการ

หลักเกณฑตั้งแตวันที่ 31 ส.ค. 51
แกไขเพิ่มเติมโดย พรบ. หลักทรัพย 

(ฉบับที่ 4)

หลักเกณฑตาม พรบ. หลักทรัพยฯ
ปจจุบัน

มาตรา 245

• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

• บริษัทที่มีหลักทรัพยในศูนยซื้อขาย

หลักทรัพย

• บริษัทมหาชนจาํกัดที่มีลักษณะตามที่

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ

กําหนด

มาตรา 245

• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

• บริษัทที่มีหลักทรัพยในศูนยซื้อขาย

หลักทรัพย

• บริษัทมหาชนจํากัด



การรายงานทกุรอยละ 5การรายงานทกุรอยละ 5
หลักเกณฑตั้งแตวันที่ 31 ส.ค. 51
แกไขเพิ่มเติมโดย พรบ. หลักทรัพย 

(ฉบับที่ 4)

หลักเกณฑตาม พรบ. หลักทรัพยฯ
ปจจุบัน

มาตรา 246

• รายงานเปนรอยละของจํานวนสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมด

•  มีหลักการเรื่องบุคคลที่รวมกัน 

(concert party)

• เพิ่มใหรายงานหลักทรัพยหรือสัญญา

ที่บุคคลอื่นใหสิทธิผูถือ / คูสัญญาได

หุนของกิจการ (derivative warrant 

/สัญญาซื้อขายลวงหนา) 

•  รายงานภายระยะเวลาที่ประกาศ

กําหนด ( 3 วันทําการ)

มาตรา 246

• รายงานเปนรอยละของจํานวนหุนที่

จําหนายไดแลวทั้งหมด

• รายงานเฉพาะหุน หรือหลักทรัพยแปลง

สภาพที่กิจการเปนผูออก (หุนกูแปลง

สภาพ warrant TSR)

• รายงานภายในวันทําการถัดจากวันที่

ไดมาหรือจําหนาย

• ยกเวนหนาที่รายงานไดเฉพาะการ

จําหนายที่ไมมีผลเปลี่ยนผูบริหารหรือ

ธุรกิจ



การทําคาํเสนอซื้อหลกัทรัพยการทําคาํเสนอซื้อหลกัทรัพย

หลักเกณฑตั้งแตวันที่ 31 ส.ค. 51
แกไขเพิ่มเติมโดย พรบ. หลักทรัพย 

(ฉบับที่ 4)

หลักเกณฑตาม พรบ. หลักทรัพยฯ
ปจจุบัน

มาตรา 247

•  มีหลักการเรื่องบุคคลที่รวมกัน 

(concert party) กําหนดไวใน พ.ร.บ.

มาตรา 247

• หลักการเรื่องบุคคลที่รวมกัน (concert 

party) ไมไดกําหนดไวชัดเจนใน พ.ร.บ.



การนับรวมบุคคลที่เกีย่วของการนับรวมบุคคลที่เกีย่วของ

หลักเกณฑตั้งแตวันที่ 31 ส.ค. 51
แกไขเพิ่มเติมโดย พรบ. หลักทรัพย 

(ฉบับที่ 4)

หลักเกณฑตาม พรบ. หลักทรัพยฯ
ปจจุบัน

มาตรา 258 เพิม่การนับรวม  เชน

• ในชั้นผูถือหุนของบุคคลตามมาตรา 

246 หรือ 247 นับขึ้นไปทุกทอดที่เกิน 

30% ถานับขึ้นไปจนถึงทอดที่เปนคน

ธรรมดานับรวมคูสมรส และบุตรยังไม

บรรลุนิติภาวะดวย 

• ในชั้นที่ถูกถือหุน นับทุกทอดที่เกิน 

30%

• นิติบุคคลที่บุคคลตามมาตรา 246 หรือ 

247 มีอํานาจในการจัดการลงทุน

เกี่ยวกบัหลักทรัพย 

มาตรา 258 นับรวม

• คูสมรส บุตรยังไมบรรลุนิติภาวะ

• หางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนจํากดั

บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจาํกัด ที่อยู

ภายใตการควบคุม (ดูเรื่องการเปน

หุนสวน / หุนสวนไมจํากัดความรับผิด /

ถือหุนรวมกันเกิน 30%

• นิติบุคคลที่บุคคลตามมาตรา 246 หรือ

247 เปนผูแทนนิติบุคคล 



การปองกนัการทําคําเสนอซื้อการปองกนัการทําคําเสนอซื้อ

หลักเกณฑตั้งแตวันที่ 31 ส.ค. 51
แกไขเพิ่มเติมโดย พรบ. หลักทรัพย 

(ฉบับที่ 4)

หลักเกณฑตาม พรบ. หลักทรัพยฯ
ปจจุบัน

มาตรา 250/1

• กิจการจะกระทําการ/งดเวนกระทํา

การที่นาจะมีผลกระทบตอการทําคํา

เสนอซื้อ ทําไดเมื่อไดรับอนุมัติจากที่

ประชุมผูถือหุน

• จะตองกําหนดหลักเกณฑ 2 เรื่อง คือ 

ลักษณะการกระทํา/ งดเวน และ

หลักเกณฑการขออนุมัติและการ

อนุมัติ

• ถาฝาฝน ไมผูกพันกิจการ 

• กรรมการตองรับผิดสวนตัว 

• ไมมี



การกําหนดหลักเกณฑอื่น ๆการกําหนดหลักเกณฑอื่น ๆ
หลักเกณฑตั้งแตวันที่ 31 ส.ค. 51
แกไขเพิ่มเติมโดย พรบ. หลักทรัพย 

(ฉบับที่ 4)

หลักเกณฑตาม พรบ. หลักทรัพยฯปจจุบัน

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนเปน

ผูมีอํานาจประกาศกําหนดทุกเรื่อง 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจกําหนด

• ม. 246 หลักเกณฑรายงาน 5%

• ม. 247 หลักเกณฑการทําคําเสนอซื้อ

• ม. 248 หลักเกณฑการประกาศหรือแจง

การเสนอซื้อ

• ม.250 หลักเกณฑการทําความเหน็ของ

กิจการ

• ม. 252 กําหนดกรณีที่ตองรับซื้อทั้งหมด

• ม. 255 อนุมัติใหทําคําเสนอซื้อไดอีก

ภายใน 1ป

• ม. 256 หลักเกณฑการรายงานผลการซื้อ



บทเฉพาะกาลบทเฉพาะกาล
การรายงาน 5%

• กรณนีับตามจํานวนหุน / นับรวม 258 เดิมไมมีหนาที่ 

แตนับตามสิทธิออกเสียง /258 ใหมแลว ถึงหรือขามจุด

ที่ตองรายงาน

-> ยังไมมีหนาที่ แตใหมีหนาที่รายงานเมื่อไดมาเพิ่ม 

หรือจําหนายไป ไมวาจํานวนเทาใด

การทําคําเสนอซื้อ 

• กรณนีับรวม 258 เดิมไมมีหนาที่ แตนับแตตาม 258 ใหมแลว

ถึงหรือขามจุดที่ตองทําคําเสนอซื้อ

-> ยังไมมีหนาที่ แตใหมีหนาที่ทําคําเสนอซื้อเมื่อไดมาเพิ่ม

ไมวาจํานวนเทาใด + มีขอยกเวนให



สัมมนา

เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ

เกี่ยวกับการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ

วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2551



รายงานการไดมา

หรือจําหนาย

หลักทรัพย (มาตรา 246)

(4) รายงาน

แบบ 246-2

ตอ ก.ล.ต.

(1) ไดมาหรือ
จําหนาย

หลักทรัพย

(2) รวมกับ

ที่ถือเดิม

(3) แตะหรือ

ขาม 5% ใดๆ

2



(1) ผูซื้อเจรจากับผูขาย

(2) ซื้อขายหุน

(3) ยื่นประกาศเจตนา

(4) ยื่นคําเสนอซือ้ฯ

(5) กิจการทําความเห็น

(6) รายงานผลเบื้องตน

(7) ปดคําเสนอซือ้ฯ

(8) ชําระราคา
(9) รายงานผลรับซื้อ

การทําคําเสนอซื้อหลกัทรัพย 

(มาตรา 247)

3



พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551

หมวดการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ

ม. 245 : แกไขนิยามกิจการ

ม. 246 : เพิ่มการกระทํารวมกับบุคคลอื่น (acting in concert)

: กําหนดวันรายงานการไดมา/จําหนายหลักทรัพย

: การเปนผูถือหลักทรพัย

: % สิทธิออกเสียง

ม. 247 : เพิ่มการกระทํารวมกับบุคคลอื่น (acting in concert)

: % สิทธิออกเสียง

มาตราที่ถูกปรับปรุงแกไข

4



หมวดการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ

ม. 250 : ทําความเห็นของกิจการ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข

ที่ประกาศกําหนด

ม. 250/1 : การกระทาํหรืองดเวนการกระทําที่อาจมีผลกระทบ

ตอการซื้อขายหลักทรัพย (frustration action)

ม. 258 : เพิ่มบุคคลที่ตองนับรวมหลักทรพัยตามที่กฎหมาย 

กําหนด

มาตราที่ถูกปรับปรุงแกไข

5



นบัหลักทรัพยของบคุคลตามมาตรา 258 เพื่อพิจารณา

หนาที่ตามมาตรา 246 และมาตรา 247หลักทรัพย

258 (เดิม)

* ใหนับรวมหลักทรัพยของบุคคลที่บคุคลตามมาตรา 246 และ

มาตรา 247 ( บ. A) มีอํานาจควบคุม (นับลง)

*  นับลง 2 ลาํดับ

6



นบัหลักทรัพยของบคุคลตามมาตรา 258 เพื่อพิจารณา

หนาที่ตามมาตรา 246 และมาตรา 247หลักทรัพย (ตอ)

258 (ใหม)

* ใหนับรวมหลักทรัพยของบุคคลที่มีอํานาจควบคุม  บ. A และบุคคล

ที่ บ. A มีอํานาจควบคุม (นับทั้งขึ้นและลง)

* ไมจํากัดลําดบัที่ตองนับขึ้นและลง

7



258

มาตรา 258

หลักทรัพยของกิจการที่บุคคลหรือหางหุนสวนดังตอไปนี้ถืออยูใหนับรวมเปนหลักทรัพย

ของบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 ดวย

(1) คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลตามมาตรา 246 และตาม

มาตรา 247

(2) บุคคลธรรมดาซึ่งเปนผูถือหุนในบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247

เกินรอยละสามสบิของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบุคคลดังกลาว โดยใหนับรวม

สิทธิออกเสียงของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของผูถือหุนนั้นดวย

(3) นิติบุคคลที่เปนผูถือหุนในบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 เกินรอยละ

สามสิบของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบุคคลดังกลาว

(4) ผูถือหุนในบุคคลตาม (3) ตอไปเปนทอดๆ เริ่มจากการถือหุนในนิติบุคคล

ตาม (3) โดยการถือหุนในแตละทอดเกินรอยละสามสิบของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของนิติบุคคลที่ถูกถือหุน  ทั้งนี้ หากการถือหุนในทอดใดมีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาใหนับ

รวมจํานวนสิทธิออกเสียงของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว

ในนิติบุคคลที่ถูกถือหุนนั้นดวย 8



258

มาตรา 258 (ตอ)

(5) นิติบุคคลที่มีบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 หรือบุคคลตาม (1) (2)

หรือ (3) เปนผูถือหุนรวมกันเกินรอยละสามสิบของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บุคคลดังกลาว

(6) นิติบุคคลที่มีบุคคลตาม (5) เปนผูถือหุนตอไปเปนทอดๆ เริ่มจากผูถือหุน

ในนิติบุคคล (5) โดยการถือหุนในแตละทอดเกินรอยละสามสิบของจํานวนสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของนิติบุคคลที่ถูกถือหุนดังกลาว

(7) หางหุนสวนสามญัทีบุ่คคลตามมาตรา 246 หรือมาตรา 247 หรือบุคคลตาม (1)

(2) (3) (4) (5) หรือ (6) หรือหางหุนสวนจํากัดตาม (8) เปนหุนสวน

(8) หางหุนสวนจํากัดที่บุคคลตามาตรา 246 หรือมาตรา 247 หรือบุคคลตาม (1) (2)

(3) (4) (5) หรือ (6) หรือหางหุนสวนสามัญตาม (7) เปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิด

(9) นิติบุคคลที่บุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 มีอํานาจในการจัดการเกี่ยวกับ

การลงทุนในหลักทรัพย

9



สัญลักษณที่ใชแผนภาพ

บุคคลตาม ม. 246 หรือ ม. 247

(มีหนาที่รายงาน 246-2 หรือ ทําคําเสนอซื้อหลักทรพัย)

บุคคลตาม ม. 258

องคประกอบของบคุคลตาม ม. 258

บคุคลตามมาตรา 258 (ใหม)

10



นาย ก หรือ บ. ก

(246/247)

258 (1)

258 (2)

258 (3)

258 (4)

258 (5)258 (6)

258 (7)

258 (8)

258 (9)

กจิการ

+ +

+

++++

+

+

นับรวมหลักทรพัยนับรวมหลักทรพัย

11



คูสมรส

บุตรไมบรรลุนติิภาวะ

นาย ก (246/247)

258 (1)

บคุคลตามมาตรา 258 (ใหม)

เหมอืนเดิมเหมอืนเดิม 12



นาย อ
ผูถือหุน
258 (2)

บ. ก (246/247)

258 (2)

15% 15% 1%

บคุคลตามมาตรา 258 (ใหม)

13

นาง ฮ
คูสมรส

ดช.ป.
บุตรฯ

นาย อ
คูสมรส

บ. ก (246/247)

15% 15% 1%

นาง ฮ
ผูถือหุน
258 (2)

ดช.ป.
บุตรฯ

ใหมใหม

ใหมใหม



บ.AA

บ.ก (246/247)

258 (3)

>30%

บคุคลตามมาตรา 258 (ใหม)

ใหมใหม 14



258 (4)

บ. P
258(4)

บ. O
258(4)

บ. MM
258(4)

บ. M
258(3)

บ.ก (246/247)

>30%

>30%

>30%

>30%

บ. MM
258(4)

บ. M
258(3)

บ.ก (246/247)

>30%

>30%

คูสมรส บุตรฯ

ผูถือหุน

258(4)

>30%

บคุคลตามมาตรา 258 (ใหม)
>30%

15
ใหมใหม



258 (5)

คูสมรส
258 (1)

บุตรไมบรรลุนติิภาวะ
258 (1)

นาย ก (246/247)

บ. A
258 (5)

>30%

บคุคลตามมาตรา 258 (ใหม)

ใหมใหม 16



258 (5)

บ. M
258 (3)

บ. ก (246/247)

คูสมรส บุตรไมบรรลุนิติภาวะผูถือหุน
258 (2)

บ. A
258 (5)

>30%

>30%

5%

11%

15%

บคุคลตามมาตรา 258 (ใหม)

ใหมใหม 17



บ. C
258 (5)

>30%

นาย ก (246/247)

>30%

>30%

>30%

>30%

258 (6)
บคุคลตามมาตรา 258 (ใหม)

บ. D
258 (6)

บ. E
258 (6)

บ. G
258 (6)

บ. F
258 (6)

ใหมใหม

>30%

18



บ. m 
258 (3)

>30%

บ.M
258 (4)

>30%

บ.ก (246/247)

บ. C
258 (5)

บ. D
258 (6)

หสน Y
258 (7)

หจก. Z
258 (8)

15%

>30%

16%

258 (7)

บคุคลตามมาตรา 258 (ใหม)

ใหมใหม
19



258 (8)

บ. m 
258 (3)

>30%

บ.M
258 (4)

>30%

บ.ก (246/247)

บ. C
258(5)

บ. D
258 (6)

หสน Y
258 (7)

หจก. Z
258 (8)

15%

>30%

16%

บคุคลตามมาตรา 258 (ใหม)

ใหมใหม
20



258 (9)

นิติบุคคลที่บคุคลตามมาตรา 246 และบุคคลตามมาตรา 247 มีอํานาจ
ในการจัดการเกี่ยวกบัการลงทุนในหลักทรัพย 

บคุคลตามมาตรา 258 (ใหม)

ใหมใหม 21



1. การรายงานการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งหลักทรัพยตามมาตรา 246

1.1 วิธีการคํานวณรอยละการถือครอง

จํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดทีถ่ือครอง

จํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

1.2 ขยายกําหนดระยะเวลาในการรายงาน T+1         T+3

1.3 กรณีแตะหรือขามจุดที่ตองรายงานเนื่องจากกิจการซื้อหุนคืน

หรือมาตรา 258 (ใหม) โดยที่มิไดขยับ

หลักเกณฑที่กําหนด

นบัหลักทรัพยของบคุคลตามมาตรา 258 เพื่อพิจารณา

หนาที่ตามมาตรา 246 และมาตรา 247หลักทรัพย (ตอ)

X   100

22



2.  บทเฉพาะกาลกรณีทําคําเสนอซื้อหลักทรพัย

หากนับหลักทรัพยรวมกับบุคคลตามมาตรา 258 (ใหม)

เปนผลใหแตะหรือขามจุดที่ตองทําคําเสนอซื้อ

ใหมีหนาที่ตองทําคําเสนอซื้อหากไดหุนเพิ่มเติม

หลักเกณฑที่กําหนด

นับหลักทรัพยเพือ่พิจารณาหนาที่ตามมาตรา 246 

และมาตรา 247หลักทรัพย (ตอ)

23



2.  บทเฉพาะกาลกรณีทําคําเสนอซื้อหลักทรพัย (ตอ)

ขอยกเวน

*  เกดิขึ้นภายใน 6 เดือนนับแตประกาศมีผลบังคับใช

*  แจงสํานักงานภายใน 15 วันทําการ และ

*  ลดจํานวนหุนที่ไดทั้งหมดมาภายใน 7 วันทําการหรือกอนวันได

สิทธิเขาประชุมผูถือหุน แลวแตวันใดจะถึงกอน

หลักเกณฑที่กําหนด

นับหลักทรัพยเพือ่พิจารณาหนาที่ตามมาตรา 246 

และมาตรา 247หลักทรัพย (ตอ)

24



การกระทําการรวมกับบุคคลอื่น  ( acting in concert)

บคุคลที่มคีวามสัมพันธหรือพฤติกรรมที่จะรวม (consolidate) หรือ

รวมกนั (co-operate) ใชสิทธิออกเสียงไปเพื่อใชอํานาจในการควบคมุ

และ/หรือบรหิารกจิการรวมกนั

หลกัการ

25



acting in concert (ตอ)

หากบุคคลใดที่มีความสัมพันธ และหรือพฤติกรรมกับบุคคลอื่นโดยมี

วัตถุประสงคที่จะใชสิทธิออกเสียงที่มีเพื่อควบคุมหรือบริหารกิจการ

รวมกันหรือรวมกัน ใหถือวา acting in concert ตามมาตรา 246 และ

มาตรา 247

หลักเกณฑที่กําหนด

มีหนาที่ตองรายงาน 246-2 / ทําคําเสนอซื้อ หากแตะจุดที่กําหนด 

เวนแตจะไดรับผอนผันหรือยกเวน 
26



acting in concert (ตอ)

1. บุคคลที่มีสัญญาหรือขอตกลงกนัที่จะควบคุมหรือบริหารกิจการ

รวมกัน หรือไปอยูที่บุคคลใดบคุคลหนึ่ง เชน 

* MBO ที่มีขอตกลงหรือสัญญากัน 

* shareholders agreement ที่ตองเห็นชอบในเรื่องสําคัญๆ

+ นโยบายธุรกิจ

+ เพิ่มทุน/ลดทุน

+ ควบรวมกิจการ

ความสัมพันธพฤติกรรมที่กําหนด

27



acting in concert (ตอ)

2. standstill agreement 

* จะรักษาสัดสวนการถือหุนดวยกัน

* จะตอบรับ/ปฏิเสธคําเสนอซื้อในทิศทางเดียวกัน

3. ซื้อขายในเวลาใกลกนั

4. แหลงเงินทุนเดียวกัน

5. มีรูปแบบการเขาถือหลักทรัพยกิจการคลายกับอดีต 

ความสัมพันธพฤติกรรมที่กําหนด
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acting in concert (ตอ)

6. ใหสิทธิบุคคลอื่นเพื่อควบคุมกิจการแทน 

7. กรรมการหรือพนักงานที่ถือหลักทรัพยแทนบริษัท

8. การใหหลักทรัพยของกิจการแกบุคคลอื่นโดยเสนหา

9. การขายหลักทรัพยใหกับบุคคลอื่นในราคาต่ํา 

* เทียบกับราคายุติธรรม / ราคาตลาด / สภาพการซื้อขาย

10. บิดา  มารดา บุตร ที่ถือหุนดวยกัน เชน family business

ความสัมพันธพฤติกรรมที่กําหนด
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acting in concert (ตอ)

ใหนับรวมจํานวนหลักทรัพยของกิจการที่ถือโดย concert party ทุกราย + 

บุคคลตามมาตรา 258 ของแตละบุคคลดังกลาว 

การนับหลักทรัพย

1. รายงานแบบ 246-2

2. ทําคาํเสนอซื้อหลักทรัพย

3. เปดเผยขอมูลการถือหลักทรัพยใหแกบุคคลที่เปน concert party 

หนาที่
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acting in concert (ตอ)

* ยกเวนหนาที่ทําคําเสนอซื้อหากทําขอตกลงอายุไมเกิน 3 เดือน เพื่อคง

สภาพของกิจการระหวางรอขาย ใหการยกเวนสิ้นสุดลงถามีเจตนาเลี่ยง

การทําคําเสนอซื้อ

* เขาขายผอนผันตามเกณฑที่ประกาศหลักกําหนด

การยกเวนหรือผอนผัน 

* สิ้นสุดสัญญา หรือ ขอเท็จจริงเปลี่ยนไป 

การสิ้นสุดหนาที่ 
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การกระทําหรืองดเวนการกระทําที่จะมีผลตอ

คําเสนอซื้อหลักทรัพย ( frustration action)

• เพื่อคุมครองผูถอืหุนกจิการ และ ผูทาํคาํเสนอซื้อ 
• ไมเปนอปุสรรคตอการประกอบธรุกิจปกติของกิจการ 

หลกัการ
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frustration action (ตอ)

• ชวงเวลาตั้งแต

1) ประกาศตอสาธารณชน หรือ
2) ยื่นประกาศแสดงเจตนา 247-3 หรือ
3) ยื่นคําเสนอซื้อหลักทรัพย 247-4

แลวแตวันใดจะเกิดกอน จนถึงจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซื้อ

• หามกิจการกระทําหรืองดเวนการกระทําที่จะรบกวนตอการทํา

คําเสนอซื้อหลักทรัพยของกิจการ

• เวนแตไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนกึ่งหนึ่ง หรือ
ตามที่กฎหมายกําหนดในเรื่องนั้นๆ

หลักเกณฑที่กําหนด
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frustration action (ตอ)

1.  การเพิ่มทุนจดทะเบยีน

2. ขายหลักทรัพยแปลงสภาพ หรือยินยอมบุคคลอื่นใชหุนของกิจการ

เปนหลักทรัพยอางอิง

การกระทําหรืองดเวนการกระทํา 
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frustration action (ตอ)

3. การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่มีนัยสําคัญ

ตอการดําเนนิธุรกิจ 

เกณฑ NTA 

เกณฑ กําไรสุทธิ

เกณฑมูลคารวมสิ่งตอบแทน

เกณฑมูลคาหุนทุน

การกระทําหรืองดเวนการกระทํา 

> 10%
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frustration action (ตอ)

4.  ทํา  แกไข  ยกเลิก สัญญาที่มิใชปกติธุรกิจของกิจการ เชน 

* สัญญาจาง

* ขอบังคับบริษัทที่สําคัญ 
* สัญญาการคา การผลิต 

5.  ซื้อหุนคืน 

6.  จายเงินปนผลระหวางกาลที่มิใชปกติธุรกิจ

การกระทําหรืองดเวนการกระทํา
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frustration action (ตอ)

1. ไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูทําคําเสนอซื้อ 

2. ไดรับการผอนผันเนื่องจากติดขอจํากัดที่ทําใหไมสามารถเรียก

ประชุมผูถือหุนได

* กิจการอยูในแผนฟนฟูฯ

* เรียกประชุมผูถือหุนไมทัน

ไมตองขอมตทิี่ประชุมผูถอืหุนถา
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