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- ร่ าง ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. 22/2562
เรื่ อง การยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 7)

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
และมาตรา 64(3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก ความในข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 18/2551 เรื่ อง การยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
“ข้อ 3 เว้นแต่ได้กาหนดไว้เป็ นประการอื่น ให้นาบทนิยามที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์มาใช้กบั ประกาศนี้ และให้มีบทนิยามเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
“ผูร้ ับช่วงซื้อหลักทรัพย์” หมายความว่า บุคคลใด ๆ ซึ่งซื้อหุน้ จากผูเ้ สนอขายโดยมี
ข้อผูกพันไม่วา่ โดยชัดแจ้งหรื อโดยปริ ยายที่จะนาหุน้ นั้นไปเสนอขายต่อผูถ้ ือหุ ้นของผูเ้ สนอขายดังกล่าว
อีกทอดหนึ่ง ตามสัดส่วนการถือหุน้
“ที่ปรึ กษาทางการเงิน” หมายความว่า ที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยูใ่ นบัญชีที่สานักงาน
ให้ความเห็นชอบ”
ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ น (9) ของข้อ 9 แห่ งประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 18/2551 เรื่ อง การยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 7/2559 เรื่ อง การยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559
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“(9) การเสนอขายหุ้นโดยเจ้าของหุ้นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั จดทะเบียนในลักษณะใดลักษณะหนึ่ งดัง ต่อไปนี้ เพื่อการปรับโครงสร้างการถือหุ้นตาม
แผนการควบรวมกิจการ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขในข้อ 9/1 ทั้งนี้ ไม่วา่ จะเป็ นการเสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้
โดยตรง หรื อเสนอขายผ่านผูร้ ับช่วงซื้อหลักทรัพย์เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับหุน้ ที่เสนอขายนั้นในที่สุด
(ก) การเสนอขายต่อผูถ้ ือหุ้น ของบริ ษทั ดังกล่าวตามสัดส่ วนการถือหุ้น
(ข) การเสนอขายตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ของบริ ษทั ดังกล่าวที่ให้เสนอขาย
ต่อผูถ้ ือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไม่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่จะทาให้บริ ษทั มีหน้าที่ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ”
ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ นข้อ 9/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 18/2551 เรื่ อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551
“ข้อ 9/1 การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงาน
ตามข้อ 9(9) ให้อยูภ่ ายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) เป็ นการเสนอขายหุ้นตามมติที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของผูเ้ สนอขาย
โดยราคาเสนอขายหรื อหลักเกณฑ์การกาหนดราคาเสนอขายต้องสมเหตุสมผลโดยคานึงถึงมูลค่ายุติธรรม
ของหุน้ ที่เสนอขาย
(2) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นที่ได้ส่งเพื่อการประชุม ตาม (1) ต้องมีขอ้ มูล
อันเป็ นสาระสาคัญเพียงพอต่อการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุ้น โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดของการเสนอขาย
ราคาเสนอขายหรื อหลักเกณฑ์การกาหนดราคาเสนอขาย ขั้นตอนการปรับโครงสร้ างการถื อหุ ้น
และการควบรวมกิจการ ข้อดี ข้อเสี ย และผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั
เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว และความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล
ของราคาเสนอขายหรื อหลักเกณฑ์การกาหนดราคาเสนอขายดังกล่าว
(3) ผูเ้ สนอขายจัดให้บริ ษทั หลักทรั พย์ที่เป็ นอิสระรับหุ้นที่จะเสนอขายดังกล่าว
ไปจาหน่ายต่อผูถ้ ือหุ้นของผูเ้ สนอขายตามสัดส่วนการถือหุน้ ตามข้อ 9(9) (ก) หรื อ (ข) เว้นแต่
ได้รับการผ่อนผันจากสานักงานในกรณีที่แสดงได้ว่ามี มาตรการทดแทนที่ จะทาให้เชื่ อมัน่ ได้ว่า
ผูถ้ ือหุ้นจะได้รับการประเมิน ความเหมาะสมก่อนการลงทุนในหุน้ ดังกล่าว
(4) ผูเ้ สนอขายแจกจ่ายข้อมูลเกี่ยวกับหุน้ ที่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิจองซื้อหุน้
เป็ นการล่วงหน้าในระยะเวลาที่เพียงพอต่อการศึกษาข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจลงทุนซึ่ งไม่น้อยกว่า
สิ บสี่ วนั ก่อนวันเริ่ มต้นการจองซื้อ ทั้งนี้ ผูเ้ สนอขายต้องไม่โฆษณาการเสนอขายหุ ้นดังกล่าวเป็ นการทัว่ ไป
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เว้นแต่เป็ นกรณี เพื่อประโยชน์ในการแจ้งข้อมูลให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบถึงสิ ทธิ และการใช้สิทธิในการซื้ อหุ ้น
ดังกล่าว
(5) ผูเ้ สนอขายต้องให้สิทธิแก่ผถู ้ ือหุน้ ที่จะยกเลิกการจองซื้อหุน้ ภายในระยะเวลา
ที่เหมาะสมตามที่กาหนดในข้อมูลที่แจกจ่ายตาม (4) โดยผูเ้ สนอขายต้องคืนเงินค่าจองซื้ อให้แก่
ผูถ้ ือหุ ้นที่ยกเลิกการจองซื้ อตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคืนเงินค่าจองซื้อที่กาหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
โดยอนุโลม
(6) การเสนอขายหุ้นดังกล่าวแล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุ มตั ิจาก
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นตาม (1) แต่ตอ้ งไม่เกินสามเดือนในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิราคาเสนอขายหุน้
ไว้อย่างชัดเจน หรื อไม่เกินหนึ่งปี ในกรณีที่ผถู ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิหลักเกณฑ์การกาหนดราคาเสนอขาย
แล้วแต่กรณี
(7) ในกรณี ที่ผเู ้ สนอขายจัดให้มีผรู ้ ับช่วงซื้ อหลักทรัพย์ ผูเ้ สนอขายต้องจัดให้มีขอ้ ตกลง
เพื่อให้ผรู ้ ับช่วงซื้ อหลักทรัพย์ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ใน (3) (4) (5) และ (6) และรายงานผลการขายตาม
ข้อ 16 โดยอนุโลม”
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562

(นายวรวิทย์ จาปี รัตน์)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

