ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. 7/2555
เรื่ อง การกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4 )
_________________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2551 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิ
และเสรี ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44
และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (10) และ (11) ของข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่ อง การกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออก
และเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(10) “บริ ษทั ใหญ่” หมายความว่า บริ ษทั ที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) บริ ษทั ที่มีอานาจควบคุมกิจการในผูอ้ อกหลักทรัพย์
(ข) บริ ษทั ที่มีอานาจควบคุมกิจการในบริ ษทั ตาม (ก)
(ค) บริ ษทั ที่มีอานาจควบคุมกิจการในบริ ษทั ตาม (ข) ต่อไปเป็ นทอด ๆ
โดยเริ่ มจากการมีอานาจควบคุมกิจการในบริ ษทั ตาม (ข)
(11) “บริ ษทั ย่อย” หมายความว่า บริ ษทั ที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) บริ ษทั ที่ผอู ้ อกหลักทรัพย์มีอานาจควบคุมกิจการ
(ข) บริ ษทั ที่บริ ษทั ตาม (ก) มีอานาจควบคุมกิจการ
(ค) บริ ษทั ที่อยูภ่ ายใต้อานาจควบคุมกิจการของบริ ษทั ตาม (ข) ต่อไปเป็ นทอด ๆ
โดยเริ่ มจากการอยูภ่ ายใต้อานาจควบคุมกิจการของบริ ษทั ตาม (ข)”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (13) ของข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่ อง การกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“(13) “บริ ษทั ร่ วม” หมายความว่า บริ ษทั ที่ผอู ้ อกหลักทรัพย์หรื อบริ ษทั ย่อยมีอานาจ
ในการมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดาเนินงานของบริ ษทั แต่ไม่ถึงระดับ
ที่จะมีอานาจควบคุมนโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็ นบริ ษทั ย่อยหรื อกิจการร่ วมค้า
ในกรณีที่ผอู ้ อกหลักทรัพย์หรื อบริ ษทั ย่อยถือหุน้ ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม
รวมกันตั้งแต่ร้อยละยีส่ ิ บแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิ บของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผูอ้ อกหลักทรัพย์หรื อบริ ษทั ย่อยมีอานาจในการมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจ
ตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็ นอย่างอื่น”
ข้อ 3 ให้เพิม่ ความต่อไปนี้ เป็ น (13/1) ของข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่ อง การกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออก
และเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551
“(13/1) “อานาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า การมีความสัมพันธ์ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) การถือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงในบริ ษทั เกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจานวน
สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
(ข) การมีอานาจควบคุมคะแนนเสี ยงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม หรื อไม่วา่ เพราะเหตุอื่นใด
(ค) การมีอานาจควบคุมการแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการตั้งแต่ก่ ึงหนึ่งของ
กรรมการทั้งหมด ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม”
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

(นายชัยเกษม นิติสิริ)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

