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การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ และยกเลิกการส่งข้อมูลในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์
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สานักงานได้จัดทาเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
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วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 9 มีนาคม 2562
ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของ ก.ล.ต. ดังนี้
1. นางจันทนิภา ผกายมาศกุล
โทรศัพท์ 0-2033-9608
2. นางสาวสุกัญญา แซ่จิว
โทรศัพท์ 0-2033-9620
ก.ล.ต. ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2033-9999 โทรสาร 0-2263-6099

1. แนวคิดหลัก / ที่มา
ด้วยสำนักงำนมีแนวคิดในกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรรำยงำนกำรได้มำหรือจำหน่ำย
หลักทรัพย์ของกิจกำรจนถึงหรือข้ำมทุกร้อยละ 5 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจกำร (“รำยงำน
กำรได้มำหรือจำหน่ำยหลักทรัพย์”) และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรเข้ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร
ในเรื่องที่หลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่ชัดเจนหรือไม่ครอบคลุมเพียงพอให้มีควำมชัดเจนยิ่งขึ้น เปลี่ยนวิธีกำร
ยื่นแบบรำยงำน (“แบบ 246-2”) เป็นระบบ online และยกเลิกกำรส่งข้อมูลในรูปแบบ hard copy
เพื่อรองรับกำรจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ machine readable เพื่อลดภำระของภำคเอกชน โดยที่
ผู้ลงทุนยังคงได้รับควำมคุ้มครองในระดับที่เหมำะสม
ทั้งนี้ โดยกำรปรับปรุงแก้ไขประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 28/2554
เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรรำยงำนกำรได้มำหรือจำหน่ำยหลักทรัพย์ ลงวันที่ 12 กันยำยน พ.ศ. 2554
(“ประกำศ ที่ ทจ. 28/2554”) ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรเข้ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร ลงวันที่ 13 พฤษภำคม พ.ศ. 2554
(“ประกำศ ที่ ทจ. 12/2554”) และประกำศอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีรำยละเอียดตำมเอกสำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นฉบับนี้
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2. หลักเกณฑ์ปัจจุบันและหลักการที่เสนอปรับปรุง
2.1 ปรับปรุงหลักเกณฑ์รายงานการได้มาหรือจาหน่ายหลักทรัพย์
กาหนดให้ผู้ขายหลักทรัพย์ในคาเสนอซื้อและผู้ทาคาเสนอซื้อยื่นรายงานภายในกาหนดเวลา
เดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นและลดความซับซ้อนของหลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์ปัจจุบัน
• กรณีทั่วไป ผู้ที่ได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งหลักทรัพย์ มีหน้ำที่
ยื่นแบบ 246-2 ต้องยื่นต่อสำนักงำน ภำยใน 3 วันทำกำร
• ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ขายหลักทรัพย์ในคาเสนอซื้อ และทำให้
จำนวนหลักทรัพย์ลดลงถึงหรือข้ำมทุกร้อยละ 5 มีหน้ำที่ยื่น
แบบ 246-2 ภำยในกำหนดเวลำที่แตกต่ำงกัน ดังนี้
▪ กรณีที่ยื่นแบบแสดงเจตนำขำยโดยไม่ยกเลิก :
ต้องรำยงำนภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วันที่ยื่นแบบแสดง
เจตนำขำย
▪ กรณีที่ยื่นแบบแสดงเจตนำขำยโดยมีสิทธิยกเลิก :
ต้องรำยงำนภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วันที่สิ้นสุดระยะ
เวลำยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย (เมื่อแน่นอนแล้วว่ำยกเลิก
กำรขำยไม่ได้)
• ในขณะทีผ่ ู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์มีหน้ำที่รำยงำน
ภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วันที่ปิดกำรทำคำเสนอซื้อ

หลักการที่เสนอ
กรณีทั่วไป คงเดิม
• ให้ผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์
ในคำเสนอซื้อมีหน้ำที่ยื่นแบบ 246-2 ภำยใน
5 วันทำกำรนับแต่วันที่ปิดกำรทำคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ โดยไม่ต้องแบ่งแยกว่ำเป็นกำรแสดง
เจตนำขำยโดยจะยกเลิกหรือไม่
• เป็นระยะเวลำเดียวกับที่ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้ำที่
รำยงำนแบบ 256-2 (กำรรำยงำนผลกำรซื้อ
หลักทรัพย์ที่เทียบเท่ำแบบ 246-2)

แผนภาพแสดงกาหนดระยะเวลาที่ต้องยื่นแบบ 246-2 ตามหลักเกณฑ์ปัจจุบันกับข้อเสนอที่ปรับปรุง
แสดงได้ดังนี้
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2. หลักเกณฑ์ปัจจุบันและหลักการที่เสนอปรับปรุง
2.2 ปรับปรุงเนื้อหาของแบบรายงาน 246-2
(1) เพิ่มเติมให้ผู้รายงานแสดงโครงสร้างการถือหุ้นในกลุม่ ของตน
หลักเกณฑ์ปัจจุบัน

หลักการที่เสนอ

ในกำรรำยงำนกำรเริ่มต้นหรือสิ้นสุดควำมเป็นนิติบุคคล
ตำมมำตรำ 258 ไม่มีรำยละเอียดโครงสร้ำงกำรถือหุ้น
ในกลุ่ม ทำให้ผู้ใช้ข้อมูลไม่ทรำบถึงโครงสร้ำงกำรถือหุ้น
ในกลุ่มของผู้รำยงำน ทำให้เข้ำใจยำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
บริษัทที่มีโครงสร้ำงซับซ้อน

• เพิ่มเติมให้บุคคลที่ยื่นแบบ 246-2 แสดง
โครงสร้ำงกำรถือหุ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กำรเริ่มต้นหรือสิ้นสุดควำมเป็นนิติบุคคล
ตำมมำตรำ 258 ไว้ในแบบรำยงำนดังกล่ำว
เฉพำะในกรณีที่มีโครงสร้ำงกำรถือหุ้น
หลำยชั้น/ซับซ้อน

ตัวอย่ำง บริษัท X จำกัด รำยงำนว่ำได้บริษัท A บริษัท B
บริษัท C บริษัท D บริษัท E และบริษัท H เป็นบุคคล
ตำมมำตรำ 258 แต่ไม่แสดงโครงสร้ำงกำรถือหุ้น เพรำะ
แบบ 246-2 ไม่กำหนดให้ต้องเปิดเผย

ตัวอย่ำง บริษัท X จำกัด รำยงำนว่ำได้บริษัท
ต่ำง ๆ เป็นบุคคลตำมมำตรำ 258 ในกำร
รำยงำนต้องแสดงโครงสร้ำงกำรถือหุ้น ดังนี้
บริษัท X

บริษัท X

35%

บริษัท A

บริษัท A

50%

บริษัท B

บริษัท H
10%

บมจ. Y

50%
ถือหุ้น
หลายทอด
แต่ละทอด
>30%

บริษัท B

ถือหุ้น
หลายทอด
แต่ละทอด
>30%

บริษัท H
10%

บมจ. Y
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2. หลักเกณฑ์ปัจจุบันและหลักการที่เสนอปรับปรุง
2.2 ปรับปรุงเนื้อหาของแบบรายงาน 246-2
(2) ยกเลิกการรายงานข้อมูล NVDR เนื่องจากรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่แล้ว
หลักเกณฑ์ปัจจุบัน

หลักการที่เสนอ

• กำรได้มำ/จำหน่ำย NVDR ไม่ทำให้มีหน้ำที่ยื่นแบบ 246-2
โดยตรง แต่เมื่อใดที่บุคคลใดได้มำ/จำหน่ำยหลักทรัพย์ถึง
หรือข้ำมทุกร้อยละ 5 ซึ่งต้องยื่นแบบ 246-2 ต่อสำนักงำน
บุคคลนั้นต้องรำยงำนกำรถือ NVDR1 ที่ตนมีอยู่มำในแบบ
246-2 ด้วย
• ผู้ถือ NVDR มีหน้ำที่รำยงำนกำรถือ NVDR ต่อบริษัท
ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด (NVDR issuer) ซึ่งมีกำรเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ เมื่อได้มำ
หรือจำหน่ำยถึงหรือข้ำมร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของกิจกำร

ยกเลิกกำรรำยงำนกำรถือ NVDR ต่อสำนักงำน
เพื่อให้มีกำรรำยงำนที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ
แห่งเดียว และเพื่อให้ผู้ลงทุนสำมำรถเข้ำดูได้
ทั้งข้อมูลกำรถือหลักทรัพย์ของกิจกำรและข้อมูล
กำรถือ NVDR ที่มีหลักทรัพย์อ้ำงอิงตัวเดียวกัน
ได้สะดวก (เช่น คนที่ต้องกำรเข้ำดูข้อมูลรำยงำน
246-2 ในหุ้นของ บมจ. XYZ และรำยงำน
NVDR ที่อ้ำงอิงหุ้นของ บมจ. XYZ) สำนักงำนจะ
ทำ link จำกหน้ำรำยงำน 246-2 บนเว็บไซต์ของ
สำนักงำนไปยังหน้ำรำยงำน NVDR บนเว็บไซต์
ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และทำ link หน้ำรำยงำน
NVDR ของตลำดหลักทรัพย์ฯ มำเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของสำนักงำนด้วย

1

NVDR : non voting depositary receipt หมำยถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิงไทยตำมประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำรเสนอขำยหลักทรัพย์อ้ำงอิงไทยโดยบริษัทย่อยของตลำดหลักทรัพย์

2.3 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
(1) กาหนดราคาสูงสุดของผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ในกรณีการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
เพื่อเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน
หลักเกณฑ์ปัจจุบัน

หลักการที่เสนอ

• รำคำเสนอซื้อในกำรทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอน
หลักทรัพย์ออกจำกตลำดหลักทรัพย์ฯ รำคำเสนอซื้อต้องไม่
ต่ำกว่ำรำคำสูงสุดในระยะเวลำ 90 วันนับแต่วันได้มำซึ่ง
หลักทรัพย์อันมีผลให้เข้ำครอบงำกิจกำร (“รำคำสูงสุด”)
โดยพิจำรณำรำคำสูงสุดของบุคคลต่อไปนี้
(1) ผู้ทำคำเสนอซื้อ
(2) บุคคลตำมมำตรำ 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

• เห็นควรเสนอให้แก้ไขรำคำสูงสุดในระยะเวลำ
90 วัน ให้รวมถึง concert party ของผู้ทำ
คำเสนอซื้อและบุคคลตำมมำตรำ 258 ของ
concert party ด้วย ในกำรทำคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจำก
ตลำดหลักทรัพย์ฯ เช่นเดียวกับกำรพิจำรณำรำคำ
เสนอซื้อในกรณีอื่น
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2. หลักเกณฑ์ปัจจุบันและหลักการที่เสนอปรับปรุง
2.3 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
(2) ยกเว้นการทาคาเสนอซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนไม่เกินกว่าสิทธิ
ที่ได้รับจัดสรร แต่หากภายหลังบุคคลดังกล่าวได้หุ้นเพิ่มขึ้นไม่ว่าจานวนใด ๆ จะต้องทาคาเสนอซื้อ
หลักเกณฑ์ปัจจุบัน
• ยกเว้นกำรทำคำเสนอซื้อให้กับผู้ได้หุ้นจำกกำรซื้อหุ้น
เพิ่มทุน RO ตำมสิทธิที่ได้มำจนถึงจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์
• ข้อยกเว้นดังกล่ำวไม่ครอบคลุมกรณีจองหุ้นเพิ่มทุน RO
ต่ำกว่ำสิทธิที่ได้รับจัดสรร และผู้ถือหุ้นรำยอื่นไม่ใช้สิทธิ
เป็นผลให้สัดส่วนกำรถือหุ้นถึงจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจกำร

หลักการที่เสนอ
• ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน RO ต่ำกว่ำสิทธิที่ได้รับ
จัดสรร ไม่ได้แสดงถึงควำมประสงค์จะเพิ่มอำนำจ
ควบคุมในกิจกำรมำกกว่ำสัดส่วนที่ตนถือหุ้นเดิม
จึงควรจะได้รับยกเว้นกำรทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
เช่นเดียวกับในกรณีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อหุ้น
เพิ่มทุน RO ตำมสิทธิที่ได้รับจัดสรร
• นอกจำกนี้ เสนอแก้ไขข้อกำหนดว่ำผู้ที่ได้รับ
ยกเว้นกำรทำคำเสนอซื้อจำกกำรจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
RO ไม่เกินกว่ำสิทธิที่ได้รับจัดสรร (ทั้งจองต่ำกว่ำ
สิทธิและจองตำมสิทธิ) แต่ผลของกำรจองซื้อหุ้น
เพิ่มทุนดังกล่ำว ทำให้มีสัดส่วนถึงจุดที่ต้องทำ
คำเสนอซื้อ หำกต่อมำมีกำรได้หุ้นของกิจกำรเพิ่ม
ไม่ว่ำจำนวนใด ๆ ให้มีหน้ำที่ทำคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์
ตัวอย่ำงเช่น เดิม นำย ก. ถือหุ้นของกิจกำร 24%
ต่อมำ นำย ก. จองซื้อหุ้น RO ไม่เกินกว่ำสิทธิ
ของตน แต่ภำยหลังปิดจองซื้อ ปรำกฏว่ำสัดส่วน
กำรถือหุ้นของนำย ก. เพิ่มขึ้นเป็น 26% เพรำะมี
ผู้ถือหุ้นอื่นไม่จองซื้อ ดังนั้น นำย ก. จึงได้รับยกเว้น
กำรทำคำเสนอซื้อ อย่ำงไรก็ดี หำกต่อมำ นำย ก.
ได้หุ้นของกิจกำรเพิ่มขึ้น ≥ 1 หุ้น2 นำย ก. มีหน้ำที่
ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจกำร โดย
ไม่รอให้แตะหรือข้ำม trigger ถัดไปที่ 50%

2

ในขณะที่ นำย ก. ยังถือหุ้น ≥ 25%
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2. หลักเกณฑ์ปัจจุบันและหลักการที่เสนอปรับปรุง
2.4 กาหนดให้ยื่นแบบรายงานและเอกสารผ่านระบบ online
(1) กาหนดให้ยื่นแบบ 246-2 ผ่านระบบ online โดยไม่ต้องส่ง hard copy
หลักเกณฑ์ปัจจุบัน
• ผู้มีหน้ำที่ยื่นแบบ 246-2 ต้องยื่นต่อสำนักงำนในรูปแบบ
hard copy ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่
▪ วันที่มีกำรได้มำ/จำหน่ำยหลักทรัพย์
▪ วันที่เริ่มต้นหรือสิ้นสุดกำรเป็นบุคคลตำมมำตรำ 258
▪ วันที่เริ่มต้นหรือสิ้นสุดกำรเป็น concert party

หลักการที่เสนอ
• กำหนดให้กำรยื่นแบบ 246-2 ผ่ำนระบบ
online แทนกำรส่ง hard copy
• สำนักงำนได้พัฒนำระบบรองรับกำรยื่น
แบบ 246-2 ผ่ำนระบบ online แล้วเสร็จ
(machine readable data) โดยในขั้นตอน
ของกำรพัฒนำนั้น ได้มีกำรสอบถำม
ควำมคิดเห็นจำกภำคเอกชน เพื่อนำมำ
ประกอบกำรพิจำรณำด้วย
• ระบบดังกล่ำวจะเปิดให้บุคคลภำยนอกเข้ำมำ
ทดลองใช้งำนประมำณเดือนกุมภำพันธ์ 2562
และจะมีกำรเปิดอบรมกำรใช้งำนระบบต่อไป
• เพื่อให้ผู้รำยงำนมีระยะเวลำปรับตัว ในช่วง
เปลี่ยนผ่ำนกำรรำยงำนเป็นแบบ online
สำนักงำนจะเปิดให้ทดลองใช้ระบบ
เป็นระยะเวลำ 6 เดือนก่อนวันที่ประกำศ
จะเริ่มกำหนดให้รำยงำนแบบ online
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2. หลักเกณฑ์ปัจจุบันและหลักการที่เสนอปรับปรุง
2.4 กาหนดให้ยื่นแบบรายงานและเอกสารผ่านระบบ online
(2) กาหนดให้การส่งรายงานและเอกสารอื่นที่เกีย่ วข้องกับบริษัทจดทะเบียนอยู่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว
• สำนักงำนมีแผนงำนที่จะปรับปรุงกำรส่งรำยงำนทั้งหมดต่อสำนักงำน เช่น
แบบเกี่ยวกับกำรเข้ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร ควำมเห็นของกิจกำร และ
กำรขอผ่อนผันกำรทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจกำร (whitewash) เป็นต้น
เป็นกำรรำยงำน online ในรูปแบบ machine readable data ซึ่งปัจจุบันยังเป็นกำร
ส่งทั้ง online และ/หรือ hard copy
• ในระหว่ำงพัฒนำระบบงำนรองรับกำรรับส่งข้อมูลดังกล่ำว เพื่อลดภำระของ
ผู้มีหน้ำที่รำยงำนในกำรส่งแบบรำยงำนต่ำง ๆ ในระยะแรกสำนักงำนจะกำหนดให้
ผู้ยื่นข้อมูลยื่น hard copy เฉพำะส่วนที่เป็นหนังสือรับรองควำมถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูล 1 ฉบับ ซึ่งเป็นกำรรับรองควำมถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหำของข้อมูล
ส่วนเอกสำรประกอบอื่นที่ยื่นต่อสำนักงำนสำมำรถยื่นในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ
ในกรณีที่ข้อมูลใดสำมำรถกำหนดให้ส่งต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ จะกำหนดให้ส่งต่อ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ เพียงแห่งเดียว โดยให้ถือว่ำเป็นกำรส่งต่อสำนักงำนแล้ว
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แบบสารวจความคิดเห็น
เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานการได้มาหรือจาหน่ายหลักทรัพย์และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ และ
ยกเลิกการส่งข้อมูลในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อผู้ตอบ

______________________________

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท

__________________________________________________________________________

โทรศัพท์

______________

โทรสาร ___________________

_________________________
อีเมล์ ___________________

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 บริษัทจดทะเบียน  บริษัทหลักทรัพย์
 ผู้ลงทุนสถาบัน  ผู้ลงทุนรายย่อย
 ที่ปรึกษากฎหมาย  ที่ปรึกษาทางการเงิน  อื่น ๆ (ระบุ) _____________________

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เรื่อง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

1. การปรับปรุงหลักเกณฑ์รายงานการได้มาหรือจาหน่ายหลักทรัพย์
(1) กาหนดให้ผู้ขายหลักทรัพย์ในคาเสนอซื้อและผู้ทาคาเสนอซื้อยื่นรายงาน
ภายในกาหนดเวลาเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นและลดความซับซ้อน
ของหลักเกณฑ์
(2) เพิ่มเติมให้ผู้รายงานแสดงโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มของตน
ในแบบ 246-2
(3) ยกเลิกการรายงานข้อมูล NVDR ในแบบ 246-2 เนื่องจากรายงานต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่แล้ว
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แบบสารวจความคิดเห็น
เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานการได้มาหรือจาหน่ายหลักทรัพย์และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ และ
ยกเลิกการส่งข้อมูลในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์

เรื่อง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

2. การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ

(1) กาหนดราคาสูงสุดของผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ในกรณีการทาคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน





(2) ยกเว้นหน้าที่ในการทาคาเสนอซื้อ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ต่ากว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร





(1) กาหนดให้ยื่นแบบ 246-2 ผ่านระบบ online โดยไม่ต้องส่ง hard copy





(2) กาหนดให้การส่งรายงานและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน
อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว





3. กาหนดให้ยื่นแบบรายงานและเอกสารผ่านระบบ online

ข้อสังเกตเพิ่มเติม
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

กรุณาส่งแบบสารวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายพัฒนาบริษัท สานักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรสาร: 0-2263-6099
หรือ e-mail: corgov@sec.or.th
*** สานักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***
9

