3 พฤษภาคม 2565
เรียน

กรรมการผู้จัดการ บริษัทจดทะเบียนไทยทุกแห่ง
ประธานกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ
นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ที่ กลต.จท-2.(ว) 939/2565 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและการซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน
ก.ล.ต.”) ดำเนินการปรับ ปรุงกฎเกณฑ์ภ ายใต้โ ครงการ Regulatory Guillotine เพื่อลดขั้ น ตอน
กระบวนการ และ/หรือจำนวนเอกสารที่ต้องยื่นต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งทบทวนกฎเกณฑ์ที่มีอยู่
ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและมีเท่าที่จำเป็น จึงได้ออกประกาศเกี่ยวกับการหลักเกณฑ์
ว่าด้วยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“หลักเกณฑ์ takeover”) จำนวน 3 ฉบับ ซึ่งมีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ดังนี้
1. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทก. 1/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (ฉบับที่ 8)
2. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทก. 2/2565 เรื่อง แบบรายงานและ
ระยะเวลาจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อ (ฉบับที่ 3)
3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สก. 6/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ
โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (ฉบับที่ 2)
เพื่อให้ผู้ทำคำเสนอซื้อ บริษัทจดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจที่ตรงกัน
และถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดได้อย่างถูกต้อง สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขประกาศดังกล่าว ดังนี้
1. การลดภาระให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยยกเลิกข้อกำหนดให้ผู้ทำคำเสนอซื้อ
ยื่น สำเนาคำเสนอซื้อและรายงานที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยกเลิ ก
การโฆษณาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในหนังสือพิมพ์ รวมทั้งเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดส่งเอกสารแก่
ผู้ถือหุ้น ในรูป แบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ลงทุนยังสามารถติดตามข้อมูล คำเสนอซื้อและรายงาน
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ที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกาศดังกล่าวจะมีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
2. การยกเลิกการยื่นแบบรายงาน คำขอผ่อนผัน และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับหลักเกณฑ์ takeover ในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อสำนักงาน (รวมเรียกว่า “เอกสาร”) โดยให้ยื่น
เอกสารต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการ e-submission ของสำนักงาน โดยคาดว่า จะเริ ่ม ให้ บริ การในส่ว นที่ เกี่ยวข้ อ งกั บ
หลักเกณฑ์ takeover ในช่ว งไตรมาส 4 ปี 2565 ดังนั้น สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอความร่ว มมือ
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยื่นเอกสารในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ และแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์เดิม
และหากระบบการให้บริการจัดส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มีความพร้อมเมื่อใด สำนักงาน
ก.ล.ต. จะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทดลองใช้งานบนเว็บไซต์ ก.ล.ต.
ก่อนหน้าที่จะมีการเปิดใช้งานจริง ทั้งนี้ คาดว่าระบบดังกล่าวจะเปิดให้ทดลองใช้งานในช่วงต้น
ไตรมาส 3 ปี 2565
จึงเรีย นมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอชื่ อ
เจ้ า หน้ า ที่ ส ำหรั บ ติ ด ต่อ สอบถาม คื อ นายกิ ต ติ ช ั ย สถิ ต ย์ ม ั ่ น วิ ว ัฒ น์ เจ้ า หน้ า ที ่ บ ริ ห ารอาวุโ ส
ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2 โทรศัพท์ 0-2263-6102 อีเมล kittichs@sec.or.th และนางสาวพรรณี
เรืองแววมณี ผู้ช ่ว ยผู้อำนวยการ ฝ่ายจดทะเบี ยนหลั กทรั พย์ 2 โทรศัพท์ 0-2033-9976 อีเมล
punnee@sec.or.th
ขอแสดงความนับถือ

(นายไพบูลย์ ดำรงวารี)
ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2
เลขาธิการแทน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทก. 1/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (ฉบับที่ 8)
2. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทก. 2/2565 เรื่อง แบบรายงานและ
ระยะเวลาจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อ (ฉบับที่ 3)
3. ภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สก. 6/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (ฉบับที่ 2)
ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6102
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