
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สจ. 42/2546 

เร่ือง   แบบค าขออนุญาตเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ 
ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยท่ีออกใหม่และเอกสารหลกัฐาน 

ประกอบค าขออนุญาต  
    

  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 30/2546  เร่ือง การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก 
หลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย  ลงวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ในการขออนุญาตออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิท่ีออกใหม่ ใหบ้ริษทัท่ีออก 
ใบแสดงสิทธิและบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยอ์า้งอิงยืน่แบบค าขออนุญาตตามแบบ 35-DR ทา้ยประกาศน้ี พร้อม
เอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ีต่อส านกังาน จ านวนหน่ึงชุด   

(1) เอกสารหลกัฐานของบริษทัท่ีออกใบแสดงสิทธิ ซ่ึงประกอบดว้ย 
(ก)  เอกสารแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัใบแสดงสิทธิ 
(ข)  เอกสารแสดงรายละเอียดเก่ียวกบับริษทั ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการตาม 

มาตรา 69(1) ถึง (10)  
(ค) เอกสารแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหารและผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 

ซ่ึงแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือและสกุล (หากมีการเปล่ียนช่ือหรือสกุลใหร้ะบุช่ือหรือสกุลเดิมดว้ย) เลข
ประจ าตวัประชาชน และการเป็นผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน 

(ง) เอกสารแสดงวา่บริษทัมีกลไกในการดูแลรักษาและด ารงหลกัทรัพยอ์า้งอิง 
และมีระบบการดูแลการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนของผูล้งทุนในใบแสดงสิทธิไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์
ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเสนอขาย 
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย 

(จ) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัท่ีออกใหโ้ดย 
กระทรวงพาณิชยไ์ม่เกินสามเดือนนบัถึงวนัท่ียืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

(ฉ) ส าเนาขอ้บงัคบับริษทัท่ีกระทรวงพาณิชยรั์บรอง 
(ช) ส าเนามติคณะกรรมการหรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัใหอ้อกใบแสดงสิทธิ 
(ซ)  หนงัสือรับรองจากผูบ้ริหารเก่ียวกบัการรับทราบหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งรายงานการ

ถือหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 
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(ฌ)  ร่างขอ้ก าหนดสิทธิของใบแสดงสิทธิ 
(ญ)  เอกสารแสดงขอ้ผกูพนัตามใบแสดงสิทธิท่ีมีบุคคลอ่ืน  (นอกจากบริษทั 

ท่ีออกใบแสดงสิทธิหรือบริษทัจดทะเบียนท่ีออกหลกัทรัพยอ์า้งอิง) เป็นคู่สัญญา 
   ในกรณีท่ีบริษทัท่ีออกใบแสดงสิทธิยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลมาพร้อมกบั 
แบบค าขออนุญาต ใหถื้อวา่บริษทัไดย้ืน่เอกสารตาม (ก) ถึง (ค) ต่อส านกังานแลว้ 
  (2)1  เอกสารหลกัฐานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยอ์า้งอิง ซ่ึงประกอบดว้ย 

(ก) กรณีเป็นการเสนอขายใบแสดงสิทธิในลกัษณะทัว่ไป ใหย้ืน่เอกสารดงัต่อไปน้ี 
 1. หนงัสือรับรองจากผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัการรับทราบหนา้ท่ี 

ท่ีจะตอ้งรายงานการถือใบแสดงสิทธิท่ีขออนุญาตตามมาตรา 59 โดยอนุโลม 
2. กรณีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นหุน้ ใหแ้นบเอกสารหลกัฐานตามท่ีก าหนดไว  ้

ในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยแบบค าขออนุญาต 
เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่และวิธีการยืน่ค าขออนุญาต โดยอนุโลม 

3. กรณีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นหุน้กู ้ใหแ้นบเอกสารหลกัฐานตามท่ีก าหนดไว ้
ส าหรับการขออนุญาตและการแสดงขอ้มูลหุ้นกูท่ี้จะเสนอขายในกรณีทัว่ไป ตามประกาศส านกังาน 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยแบบค าขออนุญาตเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ 
และเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาต โดยอนุโลม 

4. กรณีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ใหแ้นบเอกสาร
หลกัฐานส าหรับการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชน ตามท่ี 
ก าหนดไวใ้นประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยแบบค าขอ 
อนุญาตเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่และเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาต  
โดยอนุโลม 

5. กรณีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นพนัธบตัร ใหแ้นบเอกสารหลกัฐานท่ีมีขอ้มูล 
อยา่งเดียวกบัแบบแสดงรายการขอ้มูลส าหรับการเสนอขายพนัธบตัรท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการ 
เสนอขายหลกัทรัพย ์โดยอนุโลม 

(ข) กรณีเป็นการเสนอขายใบแสดงสิทธิในลกัษณะจ ากดั ใหย้ืน่เอกสาร ดงัต่อไปน้ี 
1. หนงัสือรับรองจากผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัการรับทราบหนา้ท่ี 

ท่ีจะตอ้งรายงานการถือใบแสดงสิทธิท่ีขออนุญาตตามมาตรา 59 โดยอนุโลม 
 

    
1   ถูกแกไ้ขโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 19/2548 เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายใบ
แสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยท่ีออกใหม่และเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอ
อนุญาต (ฉบบัท่ี 2)  ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2548  มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2548 
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2. กรณีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นหุน้ท่ีรองรับใบแสดงสิทธิซ่ึงก าหนดราคา 
เสนอขายเขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า ใหแ้นบส าเนาหนงัสือนดัประชุมและ 
มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวส้ าหรับ 
การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต ่า ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
วา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ โดยอนุโลม 

3. กรณีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นหุน้กูท่ี้รองรับใบแสดงสิทธิซ่ึงเสนอขาย 
ในลกัษณะเดียวกบัการเสนอขายหุน้กูท่ี้ไดรั้บยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือ 
ช้ีชวน ใหแ้นบเอกสารหลกัฐานส าหรับการเสนอขายหุ้นกูใ้นลกัษณะเดียวกนั ตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยแบบค าขออนุญาตเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่
และเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาต โดยอนุโลม 
 4. กรณีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ใหแ้นบเอกสาร
หลกัฐานส าหรับการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั  
ท่ีก าหนดไวใ้นประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยแบบค าขอ
อนุญาตเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่และเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาต 
โดยอนุโลม 

ขอ้ 2   ประกาศน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2547  เป็นตน้ไป 

ประกาศ   ณ   วนัท่ี 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2546 

 
 

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล) 
เลขาธิการ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
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