
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี กจ.  30/2546 
เร่ือง   การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ 

ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย 
 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14  มาตรา 34(1)  มาตรา 35  มาตรา 56  มาตรา 67 
มาตรา 69(11) มาตรา 70(9) และมาตรา 71(5)  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535   คณะกรรมการ ก.ล.ต.  ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1  ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 2  ในประกาศน้ี 
(1)  ค  าวา่ “ผูบ้ริหาร” และ “ผูมี้อ านาจควบคุม” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยาม

ของค าดงักล่าวตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย
การยืน่และการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย  ์
 (2)  “ผูอ้อกใบแสดงสิทธิ”  หมายความวา่  บริษทัท่ีออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ี
เกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัอ่ืนซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียน 

(3)  “ใบแสดงสิทธิ”  หมายความวา่  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก 
หลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย 

(4)  “หลกัทรัพยอ์า้งอิง”  หมายความวา่  หลกัทรัพยป์ระเภทใดประเภทหน่ึงท่ีออกโดย
บริษทัจดทะเบียนและใชเ้พื่อรองรับใบแสดงสิทธิ        

(5)  “บริษทัจดทะเบียน”  หมายความวา่  บริษทัท่ีมีหุน้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  

(6)  “ขอ้ก าหนดสิทธิ”  หมายความวา่  ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีระหวา่ง 
ผูอ้อกใบแสดงสิทธิและบริษทัจดทะเบียน กบัผูถื้อใบแสดงสิทธิ 

(7)  “แบบแสดงรายการขอ้มูล”  หมายความวา่ แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพย ์

(8)  “ส านกังาน”  หมายความวา่  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์



 

12/23/2020  ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 30/2546 (ฉบบัประมวล) 

2 

ขอ้ 3  ผูอ้อกใบแสดงสิทธิจะยืน่ค าขออนุญาตออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิตามประกาศ
น้ีได ้ก็ต่อเม่ือไดรั้บการสนบัสนุนจากบริษทัจดทะเบียนท่ีเป็นผูอ้อกหลกัทรัพยอ์า้งอิงเท่านั้น  
 การสนบัสนุนของบริษทัจดทะเบียนตามวรรคหน่ึงใหห้มายความรวมถึงการร่วม
ด าเนินการและรับผิดชอบในการยืน่ค าขออนุญาตออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิ การยืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน และการด าเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามความผกูพนั 
ท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิจนกวา่จะมีการไถ่ถอนใบแสดงสิทธิท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

 ขอ้ 4  ในการพิจารณาวา่ค าขออนุญาตใดมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นประกาศน้ีหรือไม่  ใหส้ านกังานมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตหรือการเสนอขายใบแสดงสิทธิท่ีออกใหม่มีลกัษณะหรือ 
รูปแบบเป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เทจ็จริงซ่ึงท าให้
พิจารณาไดว้า่ ความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายใบแสดงสิทธิท่ีออก
ใหม่นั้นเขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงบทบญัญติัตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535 หรือประกาศน้ี  ส านกังานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายใบแสดงสิทธิตามค าขออนุญาตได ้  
ทั้งน้ี ส านกังานตอ้งแจง้ใหผู้ข้ออนุญาตทราบถึงเหตุผลประกอบการพิจารณาอยา่งชดัเจน 

 (2)  ในกรณีท่ีเขา้ลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี  ส านกังานอาจผ่อนผนัไม่น า 
หลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชพ้ิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเง่ือนไขตามประกาศน้ีมาใชบ้งัคบักบั 
การเสนอขายใบแสดงสิทธิท่ีออกใหม่ท่ีไดรั้บอนุญาตได ้โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอ
ของขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังานอาจ
ก าหนดเง่ือนไขใหผู้ข้ออนุญาตตอ้งปฏิบติัหรืองดเวน้การปฏิบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดว้ยก็ได้ 
  (ก) ประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไข 
ท่ีจะผอ่นผนัให ้ไม่คุม้ค่ากบัตน้ทุนของผูข้ออนุญาตในการปฏิบติั และมีขอ้เท็จจริงท่ีชดัเจนซ่ึงท าให้ 
พิจารณาไดว้า่หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขดงักล่าว ไม่มีนยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น 
  (ข) ผูข้ออนุญาตมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั  
  (ค) ผูข้ออนุญาตมีมาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติั 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผ่อนผนั 
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หมวด 1 
การขออนุญาตออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิ  

และการอนุญาต 
    

ส่วนท่ี 1 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 

   
 ขอ้ 52  การขออนุญาตและการอนุญาตใหอ้อกและเสนอขายใบแสดงสิทธิท่ีออกใหม่ ให้
เป็นดงัน้ี 

(1) ในกรณีเป็นการเสนอขายใบแสดงสิทธิในลกัษณะจ ากดัดงัต่อไปน้ี หากเป็นไป 
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 7 และ ขอ้ 8 หรือขอ้ 8/1 ใหถื้อวา่กระท าไดโ้ดยถือวา่ไดรั้บอนุญาต 
จากส านกังานแลว้  
          (ก)  ใบแสดงสิทธิท่ีมีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นหุน้ เวน้แต่การก าหนดราคาเสนอขาย
หุน้ท่ีเป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิงนั้น จะเขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่าตามประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุน้ท่ีออกใหม่ 
          (ข)  ใบแสดงสิทธิท่ีมีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นพนัธบตัร 

(2) ในกรณีอ่ืนนอกจาก (1) ใหบ้ริษทัท่ีประสงคจ์ะเป็นผูอ้อกใบแสดงสิทธิและ 
บริษทัจดทะเบียนท่ีออกหลกัทรัพยอ์า้งอิงร่วมกนัยืน่ค าขออนุญาตพร้อมเอกสารหลกัฐานต่อส านกังาน
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนด และช าระค่าธรรมเนียมค าขอในอตัราดงัต่อไปน้ี 
ในวนัยืน่ค าขอ 

(ก)  การเสนอขายใบแสดงสิทธิในลกัษณะจ ากดั ค าขอละ 10,000 บาท 
(ข)  การเสนอขายใบแสดงสิทธิท่ีไม่เขา้ลกัษณะตาม (ก)  

              1.  ใบแสดงสิทธิท่ีมีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นหุน้หรือใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีจะซ้ือหุน้ ค  าขอละ 50,000 บาท 
                                         2.  ใบแสดงสิทธิท่ีมีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นหุน้กูห้รือพนัธบตัร ค าขอละ  
10,000 บาท 
            ใหส้ านกังานมีอ านาจแจง้เป็นหนงัสือใหผู้ย้ืน่ค  าขออนุญาตช้ีแจงหรือ 
ส่งเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติมไดต้ามท่ีเห็นสมควรภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด  ในกรณีท่ี 
ผูข้ออนุญาตมิไดด้ าเนินการภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด ใหถื้อวา่บุคคลดงักล่าวไม่ประสงค์ 
จะยืน่ค าขออนุญาตอีกต่อไป 

 
2  ถูกแกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการ กลต. ท่ี กจ. 25/2548 เร่ือง การเสนอขายใบแสดงสิทธิใน ผลประโยชน ์
   ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 22 เมษายน 2548 มีผลใชบ้งัคบั 1 พฤษภาคม 2548 เป็นตน้ไป 
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ขอ้ 62  ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาไปยงัผูข้ออนุญาตตามขอ้ 5(2) ภายใน 
ก าหนดเวลาดงัต่อไปน้ี 

(1) ภายในเจ็ดวนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บค าขอพร้อมเอกสารหลกัฐาน 
ท่ีถูกตอ้งและครบถว้น กรณีเป็นการเสนอขายใบแสดงสิทธิในลกัษณะจ ากดั 

(2) ภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บค าขอพร้อมเอกสารหลกัฐาน 
ท่ีถูกตอ้งและครบถว้น กรณีเป็นการเสนอขายใบแสดงสิทธิท่ีไม่เขา้ลกัษณะตาม (1) 

ขอ้ 6/12  การเสนอขายใบแสดงสิทธิในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่ 
เป็นการเสนอขายใบแสดงสิทธิในลกัษณะจ ากดั 

(1)  การเสนอขายใบแสดงสิทธิท่ีมีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นหุน้ ในลกัษณะเดียวกบั 
การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่   

(2)3  การเสนอขายใบแสดงสิทธิท่ีมีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นหุน้กู ้ในลกัษณะเดียวกบั 
การเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ในกรณีจ ากดัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 

(3)  การเสนอขายใบแสดงสิทธิท่ีมีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีจะซ้ือหุน้ ในลกัษณะเดียวกบัการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคล 
ในวงจ ากดัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่ และหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อ 
รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ   

(4)3  การเสนอขายใบแสดงสิทธิท่ีมีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นพนัธบตัร ในลกัษณะ 
เดียวกบัการเสนอขายพนัธบตัรท่ีออกใหม่ซ่ึงไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
วา่ดว้ยการยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
 
 ขอ้ 72  ผูอ้อกใบแสดงสิทธิและบริษทัจดทะเบียนท่ีออกหลกัทรัพยอ์า้งอิงจะไดรั้บ
อนุญาตจากส านกังานให้เสนอขายใบแสดงสิทธิท่ีออกใหม่ ก็ต่อเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) ผูอ้อกใบแสดงสิทธิตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 
(ก) เป็นบริษทัจ ากดัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

 
2 ถูกแกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการ กลต. ท่ี กจ. 25/2548 เร่ือง การเสนอขายใบแสดงสิทธิใน ผลประโยชน์ 
   ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 22 เมษายน 2548 มีผลใชบ้งัคบั 1 พฤษภาคม 2548 เป็นตน้ไป 
3 ถูกแกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการ กลต. ท่ี กจ. 36/2549 เร่ือง การเสนอขายใบแสดงสิทธิใน ผลประโยชน์ 
   ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2549 มีผลใชบ้งัคบั 1 มกราคม 2548 เป็นตน้ไป 
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(ข) มีวตัถุประสงคจ์ ากดัเฉพาะการออกใบแสดงสิทธิท่ีไดรั้บอนุญาตให้ 
เสนอขายตามประกาศน้ี   

(ค)  มีผูบ้ริหารและผูมี้อ านาจควบคุมท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ โดยอนุโลม 

(ง)  แสดงไดว้า่มีกลไกในการดูแลรักษาและด ารงหลกัทรัพยอ์า้งอิงใหมี้จ านวน 
ไม่นอ้ยกวา่จ านวนใบแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้และยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน โดยกลไกดงักล่าวจะตอ้ง
สามารถป้องกนัมิใหมี้การน าหลกัทรัพยอ์า้งอิงไปใชเ้พื่อการอ่ืนได้ 

(2)  บริษทัจดทะเบียนท่ีออกหลกัทรัพยอ์า้งอิงตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 
(ก)  มีคุณสมบติัครบถว้นท่ีจะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพยอ์า้งอิง 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ใชบ้งัคบักบัการขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายหลกัทรัพยป์ระเภทนั้น  ไม่วา่หลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีผูอ้อกใบแสดงสิทธิ 
ใชร้องรับใบแสดงสิทธิจะเป็นหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่หรือหลกัทรัพยท่ี์จ าหน่ายไดแ้ลว้ของ 
บริษทัจดทะเบียน โดยใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

1. ในกรณีเป็นการเสนอขายใบแสดงสิทธิในลกัษณะจ ากดั ตอ้งเป็นไป 
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวส้ าหรับการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อบุคคลในวงจ ากดั ในลกัษณะจ ากดั  
หรือในกรณีท่ีไดรั้บยกเวน้ 

2. ในกรณีเป็นการเสนอขายใบแสดงสิทธิในลกัษณะอ่ืนนอกจาก 1.  
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวส้ าหรับการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน หรือในลกัษณะ
ทัว่ไป   

(ข) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนไดรั้บขอ้มูลวา่บริษทัจดทะเบียน 
จะน าหลกัทรัพยท่ี์ขออนุมติัไปใชเ้ป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิงของใบแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีหลกัทรัพย  ์
อา้งอิงเป็นหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 

ผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนตกลงผกูพนัท่ีจะรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือครองใบแสดงสิทธิท่ีขออนุญาต โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานประกาศ
ก าหนดตามมาตรา 59 โดยอนุโลม 

ความในวรรคหน่ึง (ข) มิใหใ้ชบ้งัคบักบัการเสนอขายใบแสดงสิทธิในลกัษณะจ ากดั 
 (3)  ใบแสดงสิทธิท่ีจะเสนอขายตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 

(ก)  อา้งอิงหลกัทรัพยอ์า้งอิงเพียงหน่ึงประเภทท่ีออกโดยบริษทัจดทะเบียนเพียง
หน่ึงแห่ง และอตัราการอา้งอิงของหน่ึงหน่วยใบแสดงสิทธิตอ้งเท่ากบัหน่ึงหลกัทรัพยอ์า้งอิง  ทั้งน้ี  
หลกัทรัพยอ์า้งอิงตอ้งเป็นประเภทใดประเภทหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1.  หุน้ 
2.  พนัธบตัร หรือหุน้กู ้แต่ไม่รวมถึงหุน้กูอ้นุพนัธ์ 
3.  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
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(ข)  มีอายท่ีุแน่นอน หากเป็นการอา้งอิงหลกัทรัพยท่ี์มีก าหนดอาย ุและในกรณีเช่น
วา่น้ี อายขุองใบแสดงสิทธิตอ้งครบก าหนดก่อนอายขุองหลกัทรัพยอ์า้งอิง  ทั้งน้ี การก าหนดอายขุองใบ
แสดงสิทธิตอ้งค านึงถึงการมีระยะเวลาท่ีเพียงพอใหผู้ถื้อใบแสดงสิทธิท่ีไดรั้บหลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีมี
ก าหนดอายนุั้นสามารถใชสิ้ทธิหรือไดรั้บประโยชน์ตามหลกัทรัพยด์งักล่าวได ้

(ค) ก าหนดใหผู้ถื้อใบแสดงสิทธิไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะเดียวกบั 
ท่ีผูถื้อหลกัทรัพยอ์า้งอิงจะไดรั้บจากบริษทัจดทะเบียน  ทั้งน้ี เม่ือไดห้กัค่าใชจ่้ายในการจดัการของ 
ผูอ้อกใบแสดงสิทธิแลว้ (เฉพาะกรณีท่ีขอ้ก าหนดสิทธิยนิยอมใหก้ระท าได)้ 

(ง) มีขอ้จ ากดัการโอนใบแสดงสิทธิซ่ึงไดจ้ดไวก้บัส านกังาน ในกรณีเป็นการ 
เสนอขายใบแสดงสิทธิในลกัษณะจ ากดั เพื่อใหก้ารโอนใบแสดงสิทธิในทอดต่อ ๆ ไป ยงัคงลกัษณะ
เป็นไปตามขอ้ 6/1 

(จ) มีขอ้ก าหนดสิทธิประกอบใบแสดงสิทธิท่ีเป็นไปตามขอ้ 8 หรือขอ้ 8/1  
แลว้แต่กรณี 

 ขอ้ 8  ขอ้ก าหนดสิทธิของใบแสดงสิทธิตอ้งไม่มีขอ้ก าหนดท่ีเป็นการเอาเปรียบ 
คู่สัญญาอยา่งไม่เป็นธรรม และมีการลงลายมือช่ือผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัผูอ้อกใบแสดงสิทธิและบริษทั
จดทะเบียนท่ีออกหลกัทรัพยอ์า้งอิง และประทบัตราส าคญัของผูอ้อกใบแสดงสิทธิและบริษทั 
จดทะเบียนท่ีออกหลกัทรัพยอ์า้งอิง (ถา้มี)  ทั้งน้ี ขอ้ก าหนดสิทธิตอ้งมีรายการและสาระส าคญัอยา่งนอ้ย
ดงัต่อไปน้ี 

(1) สิทธิของผูถื้อใบแสดงสิทธิ 
(ก) สิทธิท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนซ่ึงตอ้งเป็นลกัษณะเดียวกบัท่ีผูถื้อ 

หลกัทรัพยอ์า้งอิงจะไดรั้บจากบริษทัจดทะเบียน โดยตอ้งระบุลกัษณะและวิธีการจ่ายผลตอบแทนนั้นไว้
อยา่งชดัเจน  
         (ข)  สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน  ในกรณีท่ีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นหุ้น และ 
ผูอ้อกใบแสดงสิทธิผกูพนัยนิยอมใหผู้ถื้อใบแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในบริษทั 
จดทะเบียนผา่นผูอ้อกใบแสดงสิทธิได ้ ขอ้ก าหนดสิทธิตอ้งก าหนดใหช้ดัเจนถึงเร่ืองดงัต่อไปน้ี   

1.  เร่ืองท่ีผูถื้อใบแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน  
2.  วิธีการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน  
3.  เหตุแห่งขอ้จ ากดัในการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน หรือสิทธิในการใช้ 

ดุลพินิจของผูอ้อกใบแสดงสิทธิในการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน (ถา้มี)  
        ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการใชสิ้ทธิออกเสียง ผูอ้อกใบแสดงสิทธิตอ้งไม่ใชสิ้ทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในบริษทัจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นการหลีกเล่ียงหรือฝ่าฝืนพระราชบญัญติั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  



 

12/23/2020  ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 30/2546 (ฉบบัประมวล) 

7 

(ค)  สิทธิไดรั้บขอ้มูลเช่นเดียวกบัท่ีผูถื้อหลกัทรัพยอ์า้งอิงจะไดรั้บ เช่น หนงัสือนดั
ประชุม งบการเงิน และรายงานประจ าปีของบริษทัจดทะเบียน หรือค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์เป็นตน้  ทั้งน้ี 
ภายในระยะเวลาอนัสมควร 

(ง)  สิทธิอ่ืนใด (ถา้มี) ของผูถื้อใบแสดงสิทธินอกเหนือจากท่ีกล่าวใน (ก) (ข) หรือ 
(ค)  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีสิทธิอ่ืนใดดงักล่าวเป็นนิติสัมพนัธ์ท่ีจะมีผลผกูพนับุคคลอ่ืนนอกจากผูอ้อก 
ใบแสดงสิทธิหรือบริษทัจดทะเบียน ตอ้งระบุสถานภาพและความผกูพนัของบุคคลดงักล่าวใหช้ดัเจน 

(2)  ภาระค่าใชจ่้ายของผูถื้อใบแสดงสิทธิ (ถา้มี) ซ่ึงก าหนดไดต้ามท่ีจ าเป็นและในอตัรา
ท่ีสมควร  ทั้งน้ี ตอ้งก าหนดจ านวนหรือวิธีการค านวณค่าใชจ่้ายและวิธีการเรียกเก็บค่าใชจ่้าย 
ดงักล่าวไวใ้หช้ดัเจน 

(3)  การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิ ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งก าหนดให้ 
(ก)  การแกไ้ขเพิ่มเติมท่ีเก่ียวกบัสิทธิในการไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนของ 

ผูถื้อใบแสดงสิทธิ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อใบแสดงสิทธิไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวน 
ใบแสดงสิทธิทั้งหมดท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน   

(ข)  การแกไ้ขเพิ่มเติมท่ีเก่ียวกบัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในบริษทั 
จดทะเบียน  ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อใบแสดงสิทธิไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวน 
ใบแสดงสิทธิทั้งหมดท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานดว้ย   
 (4)  วิธีการดูแลรักษาหลกัทรัพยอ์า้งอิง   

(5)  การจดัใหมี้ทะเบียนผูถื้อใบแสดงสิทธิ และขอ้ก าหนดใหก้ารออกใบแสดงสิทธิตอ้ง
เป็นชนิดระบุช่ือเท่านั้น  
 (6)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการลงทะเบียนการโอนใบแสดงสิทธิ ซ่ึงตอ้งก าหนดใหก้ารโอน
ใบแสดงสิทธิจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือผูมี้ช่ือในใบแสดงสิทธิหรือผูรั้บโอนคนสุดทา้ยไดส่้งมอบ 
ใบแสดงสิทธิดงักล่าวต่อผูรั้บโอน โดยลงลายมือช่ือสลกัหลงัแสดงการโอนตามมาตรา 53 และตาม 
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศส านกังานวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการจดัใหมี้ทะเบียนผูถื้อ 
หลกัทรัพยแ์ละการลงทะเบียนการโอนหลกัทรัพย ์โดยอนุโลม 

(7)  ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในการไถ่ถอนใบแสดงสิทธิ ซ่ึงตอ้งก าหนดใหก้ารไถ่ถอน
ตอ้งกระท าโดยการส่งมอบหลกัทรัพยอ์า้งอิงใหแ้ก่ผูถื้อใบแสดงสิทธิเท่านั้น   

(8)  ค  ารับรองของผูอ้อกใบแสดงสิทธิวา่จะไม่มีการโอนหลกัทรัพยอ์า้งอิงใหแ้ก่ 
บุคคลใด ๆ  เวน้แต่จะเป็นการโอนใหแ้ก่บุคคลท่ีรับฝากหลกัทรัพยเ์พื่อประโยชน์ของผูถื้อใบแสดงสิทธิ   
รวมทั้งจะไม่มีการก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัไม่วา่ในลกัษณะใด ๆ ในหลกัทรัพยอ์า้งอิงดงักล่าว  

(9) ค ารับรองของบริษทัจดทะเบียนวา่จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหรือการจ าน า 
หลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีถืออยูโ่ดยผูอ้อกใบแสดงสิทธิ  เวน้แต่จะเป็นการโอนหลกัทรัพยอ์า้งอิงเพื่อไถ่ถอน  
ใบแสดงสิทธิ   ทั้งน้ี ไม่วา่บริษทัจดทะเบียนจะเป็นนายทะเบียนของหลกัทรัพยอ์า้งอิงนั้นเองหรือ 
มอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเป็นนายทะเบียนก็ตาม   
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(10)  สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายของผูถื้อใบแสดงสิทธิอนัเน่ืองมาจากการท่ี 
ผูอ้อกใบแสดงสิทธิหรือบริษทัจดทะเบียนกระท าการหรือไม่กระท าการท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดสิทธิ 
 (11)  ตวัอยา่งใบแสดงสิทธิ 
 
 ขอ้ 8/12  ในกรณีเป็นการเสนอขายใบแสดงสิทธิในลกัษณะจ ากดั ขอ้ก าหนดสิทธิ 
ของใบแสดงสิทธิตอ้งมีรายการและสาระส าคญัอยา่งนอ้ยตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 8(1) (5) (6) (7) (8)  
(9) และ (11) 
 

ส่วนท่ี 2 
การอนุญาต และเง่ือนไขการอนุญาต 

   
 ขอ้ 92  เวน้แต่กรณีการเสนอขายใบแสดงสิทธิในลกัษณะจ ากดั ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต 
จดัใหมี้บริษทัหลกัทรัพยเ์ป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์และผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร 
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ เสมือนการเสนอขายหลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีออกใหม่ โดยอนุโลม 

  ขอ้ 10  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งเสนอขายใบแสดงสิทธิใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดไวใ้นโครงการ หรือภายในหกเดือนนบัแต่วนัท่ีส านกังานแจง้ผลการอนุญาต หรือภายในก าหนด
ระยะเวลาท่ีไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน ซ่ึงตอ้งไม่เกินสิบสองเดือนนบัแต่วนัท่ีส านกังานแจง้ผลการ
อนุญาต  ทั้งน้ี ในการพิจารณาผอ่นผนัส านกังานอาจเรียกใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตส่งขอ้มูลหรือเอกสารเพิ่มเติม
ได ้ 

 ขอ้ 11  ผูอ้อกใบแสดงสิทธิจะออกใบแสดงสิทธิเกินจ านวนหลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีมี 
เพื่อรองรับการออกใบแสดงสิทธินั้นไม่ได ้และเม่ือไดอ้อกใบแสดงสิทธิแลว้ ผูอ้อกใบแสดงสิทธิ 
ตอ้งด ารงหลกัทรัพยอ์า้งอิงใหมี้จ านวนไม่นอ้ยกวา่จ านวนใบแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ 
และยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 

 ขอ้ 12  ใบแสดงสิทธิตอ้งมีรายการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี  
 (1)  ช่ือและท่ีอยูข่องผูอ้อกใบแสดงสิทธิ 

(2)  ช่ือเฉพาะและลกัษณะส าคญัของใบแสดงสิทธิ 
(3)  ช่ือของหลกัทรัพยอ์า้งอิง 

 
2 ถูกแกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการ กลต. ท่ี กจ. 25/2548 เร่ือง การเสนอขายใบแสดงสิทธิใน ผลประโยชน์ 
   ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 22 เมษายน 2548 มีผลใชบ้งัคบั 1 พฤษภาคม 2548 เป็นตน้ไป 
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(4)  ช่ือบริษทัจดทะเบียนท่ีออกหลกัทรัพยอ์า้งอิง 
(5)  จ านวนหน่วยของใบแสดงสิทธิ 
(6)  ช่ือผูถื้อใบแสดงสิทธิ 
(7)  เลขท่ีอา้งอิงของผูถื้อใบแสดงสิทธิตามทะเบียนผูถื้อใบแสดงสิทธิ 
(8)  วนัเดือนปีท่ีออกใบแสดงสิทธิ และวนัเดือนปีท่ีส้ินสุดของใบแสดงสิทธิ 
(9)  ขอ้ก าหนดและวิธีการไถ่ถอนใบแสดงสิทธิ  
(10)  ขอ้ความท่ีระบุวา่สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของผูถื้อใบแสดงสิทธิ  

ผูอ้อกใบแสดงสิทธิ และบริษทัจดทะเบียน ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดสิทธิ 
 (11)  ลายมือช่ือผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัผูอ้อกใบแสดงสิทธิหรือนายทะเบียน 
ใบแสดงสิทธิ 

(12)2   ขอ้จ ากดัการโอนแสดงวา่ผูอ้อกใบแสดงสิทธิจะไม่รับจดทะเบียนการโอน 
ใบแสดงสิทธิไม่วา่ในทอดใด ๆ หากการโอนนั้นจะขดักบัขอ้จ ากดัการโอนท่ีจดไวก้บัส านกังาน 

 ขอ้ 13  ในกรณีท่ีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ เม่ือส านกังานไดอ้นุญาต
ใหเ้สนอขายใบแสดงสิทธิแลว้ ใหถื้อวา่ส านกังานไดอ้นุญาตใหบ้ริษทัจดทะเบียนออกและเสนอขาย
หลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีออกใหม่นั้น พร้อมทั้งหุน้รองรับหลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีออกใหม่ (ถา้มี) ดว้ย 

 ขอ้ 13/12   ในกรณีเป็นการเสนอขายใบแสดงสิทธิในลกัษณะจ ากดั ผูไ้ดรั้บอนุญาต 
ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

(1) หา้มมิใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตโฆษณาการเสนอขายใบแสดงสิทธิต่อบุคคลเป็นการ 
ทัว่ไป และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสารท่ีเก่ียวกบัใบแสดงสิทธิท่ีจะเสนอขายหรือก าลงัเสนอขาย  
ไดรั้บอนุญาตตอ้งแจกจ่ายไปใหก้บับุคคลเฉพาะเจาะจงหรือบุคคลเท่าท่ีจ าเป็น เพื่อใหก้ารเสนอขายหุน้
ดงักล่าวอยูภ่ายในลกัษณะท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 6/1 เท่านั้น 

(2) ในกรณีท่ีมีการแจกจ่ายเอกสารประกอบการเสนอขาย ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้ง 
จดัใหมี้ขอ้ความท่ีระบุถึงขอ้จ ากดัการโอนแสดงวา่ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะไม่รับจดทะเบียนการโอน 
ใบแสดงสิทธิไม่วา่ในทอดใด ๆ หากการโอนนั้นจะขดักบัขอ้จ ากดัการโอนตามท่ีระบุไว ้ซ่ึงตอ้ง 
เป็นขอ้จ ากดัการโอนเดียวกบัท่ีไดจ้ดไวก้บัส านกังาน 

(3) ในกรณีท่ีมีบุคคลใดแสดงความประสงคต์่อผูไ้ดรั้บอนุญาตท่ีจะลงทะเบียน 
การโอนใบแสดงสิทธิ ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตตรวจสอบความถูกตอ้งของการโอนใบแสดงสิทธิ  
หากพบวา่เป็นการโอนท่ีขดัต่อขอ้จ ากดัการโอนท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส านกังาน ผูไ้ดรั้บอนุญาต 
ตอ้งไม่ลงทะเบียนการโอนใบแสดงสิทธิ เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

 
2 ถูกแกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการ กลต. ท่ี กจ. 25/2548 เร่ือง การเสนอขายใบแสดงสิทธิใน ผลประโยชน์ 
   ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 22 เมษายน 2548 มีผลใชบ้งัคบั 1 พฤษภาคม 2548 เป็นตน้ไป 
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                                   ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตจดัใหมี้นายทะเบียนใบแสดงสิทธิ  ผูไ้ดรั้บอนุญาต 
ตอ้งด าเนินการใหน้ายทะเบียนใบแสดงสิทธิปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในวรรคหน่ึงดว้ย 

 ขอ้ 14  ภายหลงัการเสนอขายใบแสดงสิทธิ ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตส่งส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิ
ต่อส านกังานพร้อมกบัรายงานผลการขายใบแสดงสิทธิ 
  การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิภายหลงัจากท่ีไดอ้อกใบแสดงสิทธิแลว้ ใหก้ระท าได้
เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี  ทั้งน้ี ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตส่งส าเนาขอ้ก าหนด
สิทธิท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมแลว้ต่อส านกังานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าว 
  ในกรณีเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิท่ีก าหนดใหต้อ้งขอความเห็นชอบ 
จากส านกังานก่อนด าเนินการ การแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นใหก้ระท าไดก้็ต่อเม่ือส านกังานมิไดแ้จง้ทกัทว้ง 
ภายในเจ็ดวนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บค าขอความเห็นชอบส าหรับการแกไ้ขเพิ่มเติมนั้น 

  ขอ้ 15  ในกรณีท่ีหลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีรองรับใบแสดงสิทธิเป็นหุน้ และภายหลงัจากท่ี
ไดอ้อกใบแสดงสิทธิแลว้ บริษทัจดทะเบียนไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนและเสนอขายหุน้เพิ่มทุนนั้นต่อผู ้
ถือหุน้ตามสัดส่วน หากผูถื้อใบแสดงสิทธิแจง้ความประสงคใ์นการใชสิ้ทธิประโยชน์ดงักล่าว และผู ้
ออกใบแสดงสิทธิไดด้ าเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงหุน้เพิ่มทุนดงักล่าว ใหผู้อ้อกใบแสดงสิทธิสามารถ
ออกใบแสดงสิทธิเพิ่มเติมให้แก่ผูถื้อใบแสดงสิทธิรายนั้นได ้โดยถือวา่ใบแสดงสิทธิท่ีออกใหเ้พิ่มเติม
ในกรณีน้ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานแลว้ 

ขอ้ 15/12  ใหผู้เ้สนอขายใบแสดงสิทธิในลกัษณะจ ากดัไดรั้บยกเวน้การยื่นแบบแสดง
รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน 

หมวด 2 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 

 

 ขอ้ 16  ก่อนการเสนอขายใบแสดงสิทธิในแต่ละคร้ังหรือแต่ละโครงการ ใหผู้เ้สนอขายใบ
แสดงสิทธิยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังานจ านวนสองชุด พร้อมทั้งร่างหนงัสือช้ีชวน  โดยมี 
ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบเป็นผูร่้วมจดัท า 

แบบแสดงรายการขอ้มูลตามวรรคหน่ึงตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ี 
(1)  ขอ้มูลเก่ียวกบัผูอ้อกใบแสดงสิทธิ ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการตามมาตรา 69(1) ถึง (10)   

 
2 ถูกแกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการ กลต. ท่ี กจ. 25/2548 เร่ือง การเสนอขายใบแสดงสิทธิใน ผลประโยชน ์
   ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 22 เมษายน 2548 มีผลใชบ้งัคบั 1 พฤษภาคม 2548 เป็นตน้ไป 
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(2)  ขอ้มูลเก่ียวกบัใบแสดงสิทธิท่ีจะเสนอขาย และขอ้ก าหนดสิทธิของใบแสดงสิทธิ  
รวมทั้งเอกสารแสดงขอ้ผกูพนัตามใบแสดงสิทธิ ท่ีมีบุคคลอ่ืนนอกจากผูอ้อกใบแสดงสิทธิหรือบริษทั 
จดทะเบียนเป็นคู่สัญญา (ถา้มี)  

(3)  ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัอา้งอิง และหลกัทรัพยอ์า้งอิง ซ่ึงตอ้งมีขอ้มูลอยา่งเดียวกบั 
ท่ีตอ้งเปิดเผยตามแบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีก าหนดไวส้ าหรับการเสนอขายหลกัทรัพยอ์า้งอิง  

(4)  การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลตามส่วนท่ี 4 ของแบบ 69-1 ทา้ยประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยืน่และการยกเวน้การยื่นแบบแสดง 
รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์โดยอนุโลม   
        การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลตามวรรคหน่ึงใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก) ผูอ้อกใบแสดงสิทธิรับรองขอ้มูลตาม (1) และ (2)  
(ข) บริษทัจดทะเบียนรับรองขอ้มูลตาม (2) และ (3)  
(ค) เจา้ของหลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีร่วมใหก้ารสนบัสนุนการออกใบแสดงสิทธิ (ถา้มี)   

รับรองขอ้มูลตาม (3) 
(ง) ท่ีปรึกษาทางการเงินรับรองขอ้มูลตาม (1) (2) และ (3) 

 ขอ้ 17  ภายใตบ้งัคบัมาตรา 68 และมาตรา 75 เม่ือผูเ้สนอขายใบแสดงสิทธิไดย้ืน่แบบ
แสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน และไดช้ าระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดง 
รายการขอ้มูลตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนดแลว้ ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูล 

และร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้สิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน  

  ขอ้ 18  นอกจากท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ 16 และขอ้ 17  ให้น าความในหมวดวา่ดว้ย 
การยืน่และการมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนแห่งประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยืน่และการยกเวน้การยื่นแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์มาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม 

 ขอ้ 192  ใหผู้เ้สนอขายใบแสดงสิทธิรายงานผลการขายและการไถ่ถอนใบแสดงสิทธิต่อ
ส านกังานตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) กรณีการเสนอขายใบแสดงสิทธิในลกัษณะจ ากดั ให้รายงานต่อส านกังาน 
ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหรือวนัสุดทา้ยของการไถ่ถอนแต่ละคร้ัง โดยแสดง 
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
2 ถูกแกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการ กลต. ท่ี กจ. 25/2548 เร่ือง การเสนอขายใบแสดงสิทธิใน ผลประโยชน์ 
   ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 22 เมษายน 2548 มีผลใชบ้งัคบั 1 พฤษภาคม 2548 เป็นตน้ไป 
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(ก) วนัท่ีเสนอขายหรือวนัท่ีไถ่ถอนใบแสดงสิทธิ 
(ข) ประเภท ลกัษณะ และช่ือเฉพาะของใบแสดงสิทธิ(ถา้มี) 
(ค) จ านวนใบแสดงสิทธิท่ีเสนอขายทั้งหมด และจ านวนใบแสดงสิทธิ 

ท่ีขายไดท้ั้งหมด หรือจ านวนใบแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีมีการไถ่ถอน 
(ง) ราคาของใบแสดงสิทธิท่ีเสนอขายหรือท่ีมีการไถ่ถอน ในกรณีหลกัทรัพย  ์

อา้งอิงเป็นหุน้ ใหร้ะบุราคาตลาดของหุน้นั้น วนัท่ีใชใ้นการค านวณ แหล่งอา้งอิงของราคาตลาด พร้อม
ทั้งวิธีการค านวณราคาตลาดดงักล่าวดว้ย 

(จ) ช่ือและท่ีอยูข่องผูซ้ื้อใบแสดงสิทธิหรือผูถื้อใบแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการ 
ไถ่ถอน และในกรณีเป็นการรายงานผลการขายใบแสดงสิทธิ ใหร้ะบุจ านวนท่ีผูซ้ื้อใบแสดงสิทธิ 
แต่ละรายไดรั้บจดัสรรดว้ย 

(ฉ) ช่ือ สถานท่ีติดต่อ และหมายเลขโทรศพัท ์ของผูร้ายงานผลการขายหรือ 
ผลการไถ่ถอน 

(2) กรณีอ่ืนนอกจาก (1) ให้รายงานต่อส านกังานตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้น 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรายงานผลการขาย
หลกัทรัพยต์่อประชาชน โดยใหร้ายงานเสมือนการรายงานผลการขายหลกัทรัพยอ์า้งอิง พร้อมทั้ง 
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัใบแสดงสิทธิท่ีเสนอขายหรือไถ่ถอนนั้นดว้ย 

 ขอ้ 20  ใหบ้ริษทัท่ีออกใบแสดงสิทธิรายงานฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษทัตามมาตรา 56  ตามระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนดหรือเม่ือไดรั้บการสั่งการของส านกังาน  ทั้งน้ี 
รายงานท่ีจดัท าขึ้นตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์โดยอนุโลม 

 

ประกาศ   ณ   วนัท่ี  27 ตุลาคม พ.ศ. 2546   
 
 
     ร้อยเอก 
 (สุชาติ  เชาวว์ิศิษฐ) 
 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
 ประธานกรรมการ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์    
    



สารบัญเชิงอรรถ 

 
ล าดบั ประกาศ 

 ณ วนัท่ี 
ประกาศ ช่ือเร่ือง เน้ือหา สถานะ 

ฉบบัแม ่ 27 ต.ค. 2536 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ท่ี กจ. 30/2546 

การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก
หลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย 

 ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  
16 ก.ค. 49 เป็นตน้ไป) 

1 17 ม.ค. 2548 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ท่ี กจ. 10/2548 

การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก
หลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย (ฉบบัท่ี 2) 

แกไ้ขความในขอ้ 7(1)(ค) 
แห่งประกาศ กจ.30/2546 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  
1 มี.ค. 48 เป็นตน้ไป) 

2 22 เม.ย. 2548 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ท่ี กจ. 25/2548 

การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก
หลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย (ฉบบัท่ี 3) 

แกไ้ขประกาศ กจ. 30/2546 ดงัน้ี 
1. แกไ้ข ขอ้5  ขอ้ 6  ขอ้ 7  ขอ้ 9 
   และขอ้ 19 
2. เพ่ิม ขอ้ 6/1  ขอ้ 8/1  ขอ้12(12) 
   ขอ้ 13/1  และขอ้ 15/1 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  
1 พ.ค. 48 เป็นตน้ไป) 

3 15 พ.ย. 2549 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ท่ี กจ. 36/2549 

การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก
หลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย (ฉบบัท่ี 4) 

แกไ้ขขอ้ 6/1(2) และขอ้ 6/1(4) 
แห่งประกาศ กจ. 30/2546 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  
1 ม.ค. 50 เป็นตน้ไป) 
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