
  

 
 

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สจ. 59/2543 

เร่ือง   แบบค าขออนุญาตเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ 
และแบบค าขอตรวจสอบการใชหุ้น้อา้งอิง 

    

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 5  แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ ท่ี กจ. 24/2543  เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญั 
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2543  ส านกังานคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1 ในประกาศน้ี  
 “ประกาศท่ี กจ. 24/2543”  หมายความวา่ ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 24/2543 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2543  
 ใหน้ าบทนิยามตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 2 แห่งประกาศ ท่ี กจ. 24/2543 มาใชบ้งัคบั
กบัประกาศน้ีดว้ย 

 ขอ้ 2 ใหบ้ริษทัท่ีประสงคจ์ะเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ 
ยืน่ค าขออนุญาตตามแบบ 35-dw-1 ทา้ยประกาศน้ี และเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาต 
ตามท่ีก าหนดในขอ้ 3 หรือขอ้ 4 แลว้แต่กรณี จ านวน 5 ชุด พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมในวนั 
ยืน่ค าขออนุญาต 

 ขอ้ 3  เอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ต่อบุคคลในวงจ ากดั ประกอบดว้ย 

(1) กรณีเป็นการขออนุญาตเสนอขายตามหมวด 1 แห่งประกาศท่ี กจ. 24/2543 
(ก) ส าเนามติท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติใหบ้ริษทัออกและเสนอขาย 

ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ท่ีขออนุญาตในคร้ังน้ี 
(ข) ส าเนามติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหบ้ริษทัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง 

สิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ท่ีขออนุญาตในคร้ังน้ี โดยในการมีมตินั้น ผูถื้อหุน้ไดรั้บทราบถึงความเส่ียง
ท่ีจะเกิดจากการออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์และนโยบายในการบริหารความเส่ียงดงักล่าวแลว้  
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(เฉพาะกรณีผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัซ่ึงมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบั
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตามความในมาตรา 56 หรือเป็นบริษทัท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย ์และผูข้ออนุญาตไม่เคยเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ 
หรือไม่มีใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีผูข้ออนุญาตเป็นผูอ้อกคงคา้งอยูใ่นระยะสองปีก่อนยืน่ค  าขอ
อนุญาต) 

(ค) หนงัสือรับรองจากบริษทัแสดงการรับทราบการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 
และเง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตตาม ขอ้ 14 และส่วนท่ี 3 ของหมวด 1 แห่งประกาศท่ี กจ. 24/2543 
  (ง) แบบตรวจสอบความครบถว้นเบ้ืองตน้ของขอ้มูลและเอกสารหลกัฐาน
ประกอบค าขออนุญาตตามแบบรายการเอกสารประกอบค าขอ dw-PP ทา้ยประกาศน้ี 
 (2) กรณีเป็นการขออนุญาตเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ เพื่อฟ้ืนฟู 
กิจการของบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิงตามส่วนท่ี 1 ของหมวด 4 แห่งประกาศท่ี กจ. 24/2543 

(ก) แบบตรวจสอบความครบถว้นเบ้ืองตน้ของขอ้มูลและเอกสารหลกัฐาน
ประกอบค าขออนุญาตตามแบบรายการเอกสารประกอบค าขอ dw-PP ทา้ยประกาศน้ี 

(ข) ดชันีหวัขอ้ท่ีเป็นสาระส าคญัแห่งร่างขอ้ก าหนดสิทธิตามขอ้ 65(2) แห่ง 
ประกาศท่ี กจ. 24/2543  ตามแบบตรวจสอบรายการในขอ้ก าหนดสิทธิ dw-PP ทา้ยประกาศน้ี 
  (ค) หนงัสือรับรองจากบริษทัแสดงการรับทราบการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
และเง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตตามขอ้ 66 วรรคสองแห่งประกาศท่ี กจ. 24/2543 
 ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตตามวรรคหน่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงคใ์น
การด าเนินธุรกิจเพื่อการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์โดยเฉพาะ  ใหย้ืน่เอกสารหลกัฐาน
ดงัต่อไปน้ีประกอบค าขออนุญาตดว้ย 

(1) ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกระทรวงพาณิชยรั์บรอง 
(2) ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์
(3) ส าเนาขอ้บงัคบัท่ีกระทรวงพาณิชยรั์บรอง 

 ขอ้ 4 เอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ต่อประชาชน ประกอบดว้ย 
 (1)  กรณีเป็นการขออนุญาตเสนอขายตามหมวด 2 แห่งประกาศท่ี กจ. 24/2543 
  (ก) เอกสารแสดงรายละเอียดเก่ียวกบับริษทัท่ีจะเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิอนุพนัธ์ ในลกัษณะเดียวกบัรายละเอียดท่ีแสดงในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
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หลกัทรัพยต์ามแบบ 69-dw แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่
ดว้ยการยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์หวัขอ้  
“บริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์” 
   ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์และร่างหนงัสือช้ีชวนมาพร้อมกบัการยืน่ค  าขออนุญาต ใหถื้อวา่แบบแสดง 
รายการขอ้มูลการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีไดย้ืน่นั้น เป็นเอกสารหลกัฐานประกอบ
ค าขออนุญาตตาม (ก) แลว้ 
  (ข) ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกระทรวงพาณิชยรั์บรอง 
  (ค) ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์
  (ง) ส าเนาขอ้บงัคบับริษทัท่ีกระทรวงพาณิชยรั์บรอง 
  (จ) ส าเนามติท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติใหบ้ริษทัออกและเสนอขาย 
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ท่ีขออนุญาตในคร้ังน้ี  
  (ฉ) ส าเนามติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหบ้ริษทัออกและเสนอขายใบส าคญั 
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ท่ีขออนุญาตในคร้ังน้ี โดยในการมีมตินั้น ผูถื้อหุน้ไดรั้บทราบถึง 
ความเส่ียงท่ีจะเกิดจากการออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์และนโยบายในการบริหารความเส่ียง 
ดงักล่าวแลว้ (เฉพาะกรณีผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัซ่ึงมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าและส่งงบการเงินและรายงาน
เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตามความในมาตรา 56 หรือเป็นบริษทัท่ีมีหลกัทรัพย ์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และผูข้ออนุญาตไม่เคยเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
ท่ีออกใหม่ หรือไม่มีใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีผูข้ออนุญาตเป็นผูอ้อกคงคา้งอยูใ่นระยะสองปี
ก่อนยืน่ค  าขออนุญาต) 
  (ช) ส าเนาสัญญาใหบุ้คคลอ่ืนมีอ านาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถา้มี) 
  (ซ) หนงัสือรับรองจากบริษทัแสดงการรับทราบการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและ
เง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตตามส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 ของหมวด 2 แห่งประกาศท่ี กจ. 24/2543   
  (ฌ) หนงัสือรับรองจากบริษทัแสดงการรับทราบภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
ภายหลงัการเสนอขายหลกัทรัพยต์ามมาตรา 56 มาตรา 57 และมาตรา 81 
  (ญ) หนงัสือรับรองการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงิน 
  (ฎ) แบบตรวจสอบความครบถว้นเบ้ืองตน้ของขอ้มูลและเอกสารหลกัฐาน
ประกอบค าขออนุญาตตามแบบรายการเอกสารประกอบค าขอ dw-PO ทา้ยประกาศน้ี 
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 (2) กรณีเป็นการขออนุญาตเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เพื่อฟ้ืนฟูกิจการ
ของบริษทัท่ีออกหุ้นอา้งอิงตามส่วนท่ี 2 ของหมวด 4 แห่งประกาศท่ี กจ.24/2543 
  (ก) เอกสารแสดงรายละเอียดเก่ียวกบับริษทัท่ีจะเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ ในลกัษณะเดียวกบัรายละเอียดท่ีแสดงในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย  ์
ตามแบบ 69-dw แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยืน่ 
และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์หวัขอ้ "บริษทัท่ีออก 
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์" 
   ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์และร่างหนงัสือช้ีชวนมาพร้อมกบัการยืน่ค  าขออนุญาต ใหถื้อวา่แบบแสดง 
รายการขอ้มูลการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีไดย้ืน่นั้น เป็นเอกสารหลกัฐานประกอบ
ค าขออนุญาตตาม (ก) แลว้ 
  (ข) ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกระทรวงพาณิชยรั์บรอง 
  (ค) ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์
  (ง) ส าเนาขอ้บงัคบับริษทัท่ีกระทรวงพาณิชยรั์บรอง 
  (จ) ส าเนาสัญญาใหบุ้คคลอ่ืนมีอ านาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถา้มี) 
  (ฉ) หนงัสือรับรองจากบริษทัแสดงการรับทราบการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
และเง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตตามขอ้ 70 แห่งประกาศท่ี กจ. 24/2543 และหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ภายหลงัการเสนอขายหลกัทรัพยต์ามมาตรา 56 มาตรา 57 และมาตรา 81 
  (ช) หนงัสือรับรองการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงิน 
  (ซ) แบบตรวจสอบความครบถว้นเบ้ืองตน้ของขอ้มูลและเอกสารหลกัฐาน
ประกอบค าขออนุญาตตามแบบรายการเอกสารประกอบค าขอ dw-PO ทา้ยประกาศน้ี 
  (ฌ)  ดชันีหวัขอ้ท่ีเป็นสาระส าคญัแห่งร่างขอ้ก าหนดสิทธิตามขอ้ 67(3) แห่ง
ประกาศท่ี กจ. 24/2543 ตามแบบตรวจสอบรายการในขอ้ก าหนดสิทธิ dw-PO ทา้ยประกาศน้ี 
 
 ขอ้ 5 ในการขอตรวจสอบการใชหุ้้นอา้งอิง  ให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขาย 
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ตามหมวด 1 หรือหมวด 2 แห่งประกาศท่ี กจ. 24/2543  
ยืน่ค าขอตามแบบ 35-dw-2 ทา้ยประกาศน้ี พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมในวนัยืน่ค  าขอตรวจสอบ 
การใชหุ้น้อา้งอิง 
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 นอกจากการปฏิบติัตามวรรคหน่ึง ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ในหุน้ตามหมวด 2 แห่งประกาศท่ี กจ. 24/2543 ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตยืน่หนงัสือรับรองวา่ 
ในระยะเวลาสองสัปดาห์ก่อนการยืน่ค  าขอตรวจสอบการใชหุ้น้อา้งอิง ผูไ้ดรั้บอนุญาต บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งของผูไ้ดรั้บอนุญาต ไม่มีการจดัท าบทวิเคราะห์เผยแพร่แก่บุคคลทัว่ไป 
เก่ียวกบัความเหมาะสมในการลงทุนหรือราคาของหุน้อา้งอิง โดยหนงัสือรับรองนั้นให้ยืน่ต่อ 
ส านกังานพร้อมค าขอตรวจสอบการใชหุ้น้อา้งอิง 

 ขอ้ 6 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ตน้ไป 
 

ประกาศ   ณ   วนัท่ี    23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2543                                  
 
 
 
 (นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์


	(ก) เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ในลักษณะเดียวกับรายละเอียดที่แสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

