ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 42/2546
เรื่ อง แบบคาขออนุญาตเสนอขายใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์
ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทยที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐาน
ประกอบคาขออนุญาต
อาศัยอานาจตามความในข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 30/2546 เรื่ อง การเสนอขายใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลักทรัพย์อา้ งอิงไทย ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546 สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ในการขออนุญาตออกและเสนอขายใบแสดงสิ ทธิที่ออกใหม่ ให้บริ ษทั ที่ออก
ใบแสดงสิ ทธิและบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์อา้ งอิงยืน่ แบบคาขออนุญาตตามแบบ 35-DR ท้ายประกาศนี้ พร้อม
เอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อสานักงาน จานวนหนึ่งชุด
(1) เอกสารหลักฐานของบริ ษทั ที่ออกใบแสดงสิ ทธิ ซึ่งประกอบด้วย
(ก) เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับใบแสดงสิ ทธิ
(ข) เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบริ ษทั ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการตาม
มาตรา 69(1) ถึง (10)
(ค) เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผูบ้ ริ หารและผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
ซึ่งแสดงข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและสกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อหรื อสกุลให้ระบุชื่อหรื อสกุลเดิมด้วย) เลข
ประจาตัวประชาชน และการเป็ นผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น
(ง) เอกสารแสดงว่าบริ ษทั มีกลไกในการดูแลรักษาและดารงหลักทรัพย์อา้ งอิง
และมีระบบการดูแลการใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนนของผูล้ งทุนในใบแสดงสิ ทธิได้ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการเสนอขาย
ใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย
(จ) สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนหุน้ ส่วนบริ ษทั ที่ออกให้โดย
กระทรวงพาณิชย์ไม่เกินสามเดือนนับถึงวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน
(ฉ) สาเนาข้อบังคับบริ ษทั ที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
(ช) สาเนามติคณะกรรมการหรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นที่อนุมตั ิให้ออกใบแสดงสิ ทธิ
(ซ) หนังสื อรับรองจากผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับการรับทราบหน้าที่ที่จะต้องรายงานการ
ถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59
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(ฌ) ร่ างข้อกาหนดสิ ทธิของใบแสดงสิ ทธิ
(ญ) เอกสารแสดงข้อผูกพันตามใบแสดงสิ ทธิที่มีบุคคลอื่น (นอกจากบริ ษทั
ที่ออกใบแสดงสิ ทธิหรื อบริ ษทั จดทะเบียนที่ออกหลักทรัพย์อา้ งอิง) เป็ นคู่สัญญา
ในกรณีที่บริ ษทั ที่ออกใบแสดงสิ ทธิยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลมาพร้อมกับ
แบบคาขออนุญาต ให้ถือว่าบริ ษทั ได้ยนื่ เอกสารตาม (ก) ถึง (ค) ต่อสานักงานแล้ว
(2)1 เอกสารหลักฐานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์อา้ งอิง ซึ่งประกอบด้วย
(ก) กรณี เป็ นการเสนอขายใบแสดงสิ ทธิในลักษณะทัว่ ไป ให้ยนื่ เอกสารดังต่อไปนี้
1. หนังสื อรับรองจากผูบ้ ริ หารและผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับการรับทราบหน้าที่
ที่จะต้องรายงานการถือใบแสดงสิ ทธิที่ขออนุญาตตามมาตรา 59 โดยอนุโลม
2. กรณีหลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นหุน้ ให้แนบเอกสารหลักฐานตามที่กาหนดไว้
ในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยแบบคาขออนุญาต
เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่และวิธีการยืน่ คาขออนุญาต โดยอนุโลม
3. กรณีหลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นหุน้ กู้ ให้แนบเอกสารหลักฐานตามที่กาหนดไว้
สาหรับการขออนุญาตและการแสดงข้อมูลหุ ้นกูท้ ี่จะเสนอขายในกรณี ทวั่ ไป ตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยแบบคาขออนุญาตเสนอขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่
และเอกสารหลักฐานประกอบคาขออนุญาต โดยอนุโลม
4. กรณีหลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ให้แนบเอกสาร
หลักฐานสาหรับการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ที่ออกใหม่ต่อประชาชน ตามที่
กาหนดไว้ในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยแบบคาขอ
อนุญาตเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคาขออนุญาต
โดยอนุโลม
5. กรณีหลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นพันธบัตร ให้แนบเอกสารหลักฐานที่มีขอ้ มูล
อย่างเดียวกับแบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับการเสนอขายพันธบัตรที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายหลักทรัพย์ โดยอนุโลม
(ข) กรณี เป็ นการเสนอขายใบแสดงสิ ทธิในลักษณะจากัด ให้ยนื่ เอกสาร ดังต่อไปนี้
1. หนังสื อรับรองจากผูบ้ ริ หารและผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับการรับทราบหน้าที่
ที่จะต้องรายงานการถือใบแสดงสิ ทธิที่ขออนุญาตตามมาตรา 59 โดยอนุโลม
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ถูกแก้ไขโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 19/2548 เรื่ อง แบบคาขออนุญาตเสนอขายใบ
แสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทยที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคาขอ
อนุญาต (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 กรกฎาคม 2548
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ 42/2546 (ฉบับประมวล)
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2. กรณีหลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นหุน้ ที่รองรับใบแสดงสิ ทธิซ่ ึงกาหนดราคา
เสนอขายเข้าข่ายเป็ นการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาต่า ให้แนบสาเนาหนังสื อนัดประชุมและ
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นที่อนุมตั ิให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้สาหรับ
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่า ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ โดยอนุโลม
3. กรณีหลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นหุน้ กูท้ ี่รองรับใบแสดงสิ ทธิซ่ ึงเสนอขาย
ในลักษณะเดียวกับการเสนอขายหุน้ กูท้ ี่ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อ
ชี้ชวน ให้แนบเอกสารหลักฐานสาหรับการเสนอขายหุ้นกูใ้ นลักษณะเดียวกัน ตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยแบบคาขออนุญาตเสนอขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่
และเอกสารหลักฐานประกอบคาขออนุญาต โดยอนุโลม
4. กรณีหลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ให้แนบเอกสาร
หลักฐานสาหรับการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด
ที่กาหนดไว้ในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์วา่ ด้วยแบบคาขอ
อนุญาตเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคาขออนุญาต
โดยอนุโลม
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2546

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ 42/2546 (ฉบับประมวล)

