ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 62/2558
เรื่ อง แบบคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทา
คาเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริ ษทั จดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้าง
การถือหุ้นและการจัดการ เอกสารหลักฐานประกอบคาขออนุญาต
และรายละเอียดข้อมูลในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้
__________________________
อาศัยอานาจตามความในข้อ 5 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 34/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทาคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์เดิมของบริ ษทั จดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ ลงวันที่ 3 สิ งหาคม
พ.ศ. 2552 สานักงานออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 23/2554 เรื่ อง แบบคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทาคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์เดิมของบริ ษทั จดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ เอกสารหลักฐาน
ประกอบคาขออนุญาตและรายละเอียดข้อมูลในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้น ลงวันที่ 10 สิ งหาคม พ.ศ. 2554
ข้อ 2 ให้ผขู ้ ออนุญาตที่ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ยนื่ คาขออนุญาต
ตามแบบ 35-1-RE ที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขออนุญาต
ดังต่อไปนี้ จานวน 3 ชุด
(1) เอกสารซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบริ ษทั ที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ โดยเอกสารดังกล่าว
ต้องมีรายละเอียดในลักษณะเดียวกับแบบและรายการที่กาหนดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ตามแบบ 69/247-1 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้าง และ
ข้อมูลอื่นเพื่อการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อมูลที่มาของการกาหนดสัดส่วนในการเสนอขาย
หลักทรัพย์เพื่อแลกกับหลักทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์
(2) เอกสารซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุม
ในเรื่ องดังต่อไปนี้ (กรณี ผขู ้ ออนุญาตเป็ นบริ ษทั ลงทุนที่จดั ตั้งขึ้นใหม่)
(ก) ชื่อและสกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อหรื อสกุล ให้ระบุชื่อหรื อสกุลเดิมด้วย)
(ข) เลขประจาตัวประชาชน
(ค) การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น
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(3) สาเนาหนังสื อบริ คณห์สนธิที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง สาเนาหนังสื อรับรอง
กระทรวงพาณิชย์ สาเนาข้อบังคับบริ ษทั ที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง ของผูข้ ออนุญาตและบริ ษทั ย่อย
ของผูข้ ออนุญาต
(4) เอกสารที่แสดงได้วา่ บริ ษทั จดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์และผูข้ ออนุญาต
ได้มีการจัดส่ งหนังสื อนัดประชุมให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ล่วงหน้าอย่างน้อยสิ บสี่ วนั ก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั จดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์และของผูข้ ออนุญาต (กรณีผขู ้ ออนุญาตเป็ นบริ ษทั ที่มีหุน้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
(5) สาเนาหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์และ
ของผูข้ ออนุญาตรวมทั้งสาเนามติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์และของ
ผูข้ ออนุญาตที่เห็นชอบแผนการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ รวมทั้งแผนอื่นใดที่จาเป็ นต้อง
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ (กรณีผขู ้ ออนุญาตเป็ นบริ ษทั ที่มีหุน้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
(6) สาเนาหนังสื อแจ้งผลการอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับแผนการ
ปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการของบริ ษทั จดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์และผูข้ ออนุญาต
และแผนการนาหลักทรัพย์ของผูข้ ออนุญาตเข้าจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์
(7) สาเนาหนังสื อการได้รับความเห็นชอบการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ
ของผูข้ ออนุญาตและของบริ ษทั จดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์จากหน่วยงานที่กากับดูแลซึ่งมีอานาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย (กรณีกฎหมายกาหนดให้ตอ้ งขอความเห็นชอบ)
(8) สาเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอานาจเด็ดขาดในการบริ หารงานของผูข้ ออนุญาต (ถ้ามี)
(9) สาเนารายงานการตรวจสอบจากหน่วยงานกากับดูแลซึ่งมีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ฉบับล่าสุด ซึ่งรวมถึงรายงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน (ถ้ามี)
(10) สาเนาหนังสื ออนุญาตให้เพิ่มทุนจากหน่วยงานกากับดูแลซึ่งมีอานาจหน้าที่
ตามกฎหมาย (กรณีกฎหมายกาหนดให้ตอ้ งขออนุญาต)
(11) หนังสื อรับรองจากผูข้ ออนุญาตเกี่ยวกับการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ (กรณี ผขู ้ ออนุญาตเป็ นบริ ษทั ลงทุนที่จดั ตั้งขึ้นใหม่)
(12) หนังสื อรับรองจากกรรมการและผูบ้ ริ หารของผูข้ ออนุญาตเกี่ยวกับการรับทราบ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบการรายงานการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 (กรณีผขู ้ ออนุญาตเป็ นบริ ษทั
ลงทุนที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ หรื อผูข้ ออนุญาตเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนที่มีหุน้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ
ไม่เคยได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์จากสานักงาน)
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(13) หนังสื อรับรองการปฏิบตั ิหน้าที่ของที่ปรึ กษาทางการเงิน (ให้รวมถึงการรับรอง
การปฏิบตั ิหน้าที่ในการให้ความเห็นในการประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วย)
(14) หนังสื อรับรองจากกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบว่ามีความเข้าใจ
ในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของการเป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั
และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของผูข้ ออนุญาตในเรื่ องการปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกราย และเป็ นไปตามกฎหมายข้อบังคับและ
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กรณี ผขู ้ ออนุญาตเป็ นบริ ษทั ลงทุนที่จดั ตั้งขึ้นใหม่)
(15) หนังสื อแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเพียงพอ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของผูข้ ออนุญาตและบริ ษทั ย่อย ตามที่กาหนดไว้ในประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยแบบคาขออนุญาตเสนอขายหุ้น
ที่ออกใหม่และวิธีการยืน่ คาขออนุญาต โดยอนุโลม
(16) หนังสื อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการตรวจสอบ
(17) สาเนามติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุมครั้งที่คณะกรรมการบริ ษทั
มีการมอบอานาจให้กรรมการผูจ้ ดั การหรื อบุคคลอื่นทาหน้าที่แทน (ถ้ามี)
(18) รายงานหรื อสาเนารายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของระบบงาน
สาคัญล่าสุ ดและรายงานการติดตามผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน (ถ้ามี) พร้อมตารางอานาจอนุมตั ิ
(กรณีผขู ้ ออนุญาตเป็ นบริ ษทั ที่มีหุน้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
(19) สาเนาข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับความบกพร่ องของระบบควบคุมภายใน
ทางบัญชีที่สาคัญฉบับล่าสุด (ถ้ามี) (กรณีผขู ้ ออนุญาตเป็ นบริ ษทั ที่มีหุน้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
(20) สาเนารายงานหรื อความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ถ้ามี)
(21) ใบรายการหรื อสาเนาใบรายการการตรวจสอบกิจการของที่ปรึ กษาทางการเงิน
(22) ใบรายการที่แสดงว่าผูข้ ออนุญาตมีคุณสมบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับ
การเป็ นบริ ษทั ลงทุนที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ ตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ (กรณี ผขู ้ ออนุญาตเป็ นบริ ษทั ลงทุนที่จดั ตั้ง
ขึ้นใหม่)
(23) เอกสารหรื อกระดาษทาการประกอบการทางบเสมือนกรณีที่งบการเงินของ
ผูข้ ออนุญาตไม่สะท้อนผลประกอบการที่แท้จริ งของกิจการ
(24) เอกสารที่แสดงว่ากรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูล
รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของผูข้ ออนุญาต (กรณี ผขู ้ ออนุญาตเป็ นบริ ษทั ลงทุนที่จดั ตั้งขึ้นใหม่)
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(25) งบการเงินปี ล่าสุดและงบการเงินไตรมาสล่าสุดของผูข้ ออนุญาต (กรณีผขู ้ ออนุญาต
เป็ นบริ ษทั ลงทุนที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ งบการเงินดังกล่าวให้หมายความรวมถึงงบการเงินของบริ ษทั จดทะเบียน
ที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์ดว้ ย)
ข้อ 3 รายละเอียดของข้อมูลในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นเกี่ยวกับแผนการปรั บโครงสร้าง
การถือหุน้ ของผูข้ ออนุญาตและบริ ษทั จดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์ ให้มีรายการและรายละเอียด
อย่างน้อยตามที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

(นายรพี สุจริ ตกุล)
เลขาธิการ

