
 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สจ.  30/2546 
เร่ือง   หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการขอตรวจสอบ 

และการยนืยนัการใชหุ้น้อา้งอิง และการจดัท า 
และส่งรายงานเก่ียวกบัการใชหุ้น้อา้งอิง 

    

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 5 ขอ้ 56 และขอ้ 60  แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 24/2543  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่  ลงวนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2543  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 7/2546 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย 
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 และขอ้ 3 ขอ้ 5 ขอ้ 12 
ขอ้ 23 ขอ้ 29 และขอ้ 31 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 4/2546  
เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่  ลงวนัท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2546  
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์อกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1   ในประกาศน้ี 
(1) “ประกาศท่ี  กจ. 24/2543”  หมายความวา่   ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 24/2543  เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ท่ีออกใหม่  ลงวนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2543 

(2) “ประกาศท่ี กจ. 4/2546”  หมายความวา่   ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย  ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 4/2546  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่  
ลงวนัท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 

(3) “หลกัทรัพยท่ี์ใชหุ้น้อา้งอิง”  หมายความวา่   ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในหุน้  
และหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีอาจมีการช าระหน้ีทั้งหมดหรือบางส่วนโดยส่งมอบเป็นหุ้น 

 (4)  “หุน้อา้งอิง”  (underlying shares) หมายความวา่ 
(ก)  หุน้รายการใดรายการหน่ึง หรือหลายรายการ ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์

ในหุน้มีสิทธิท่ีจะซ้ือจากบริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
(ข)  หุน้รายการใดรายการหน่ึง หรือหลายรายการ ท่ีบริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ

อนุพนัธ์ในหุน้ก าหนดใหใ้ชร้าคาหุน้นั้นเป็นฐานในการค านวณส่วนต่างของราคาหุน้เพื่อประโยชน์ในการ
ก าหนดจ านวนเงินท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ดงักล่าวมีสิทธิจะไดรั้บ 
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(ค) หุน้รายการใดรายการหน่ึง หรือหลายรายการ ท่ีบริษทัท่ีออกหุน้กูอ้นุพนัธ์มีสิทธิ 
ส่งมอบหรือท่ีผูถื้อหุ้นกูอ้นุพนัธ์มีสิทธิไดรั้บมอบ  เพื่อการช าระหน้ีทั้งหมดหรือบางส่วนตามหุ้นกูอ้นุพนัธ์   

(5)  “ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์”  หมายความวา่   ขอ้ความท่ีไดส้ร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือ 
ประมวลผล ดว้ยวิธีการอิเลก็ทรอนิกส์ 

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

  ขอ้ 2   บริษทัท่ีประสงคจ์ะออกและเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ใชหุ้น้อา้งอิงตอ้งยืน่ค าขอ 
ตรวจสอบการใชหุ้้นอา้งอิงตามแบบ 35-sn/dw-4 ทา้ยประกาศน้ี พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมในวนัยืน่ 
ค าขอตรวจสอบการใชหุ้น้อา้งอิง   
 ส านกังานจะแจง้ผลการพิจารณาค าขอตรวจสอบหุน้อา้งอิงภายในสามวนัท าการนบัแต่ 
วนัท่ีไดรั้บค าขอ 

ขอ้ 3  บริษทัท่ียืน่ค าขอตรวจสอบการใชหุ้น้อา้งอิงจะไดรั้บแจง้ยนืยนัการใชหุ้้นอา้งอิง 
ก็ต่อเม่ือส านกังานพิจารณาเห็นวา่การใชหุ้้นอา้งอิงในกรณีดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพหรือ
ความน่าเช่ือถือของตลาดทุน  ทั้งน้ี โดยค านึงถึงวิธีในการบริหารความเส่ียงในหลกัทรัพยท่ี์ใชหุ้น้อา้งอิง
ของบริษทัท่ียืน่ค าขอประกอบดว้ย 
  ในการแจง้ยนืยนัการใชหุ้น้อา้งอิง ส านกังานอาจก าหนดมูลค่าหรือจ านวนหุน้อา้งอิงสูงสุด 
หรือระยะเวลาในการใชหุ้น้อา้งอิงนั้นไวด้ว้ยก็ได ้

ขอ้ 4   ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพหรือความน่าเช่ือถือของตลาดทุน 
หรือเพื่อคุม้ครองผูล้งทุน  ส านกังานอาจประกาศระงบัการน าหุน้ท่ีออกโดยบริษทัใดบริษทัหน่ึงมาใชเ้ป็น 
หุน้อา้งอิง ภายใตเ้ง่ือนไขหรือระยะเวลาท่ีก าหนด (ถา้มี)  แต่การประกาศดงักล่าวไม่กระทบต่อหุน้อา้งอิง 
ท่ีบริษทัไดรั้บการยนืยนัและไดใ้ชใ้นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ใชหุ้น้อา้งอิงแลว้ก่อนวนัท่ีประกาศนั้น 
มีผลใชบ้งัคบั   

ขอ้ 5   ภายหลงัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ใชหุ้น้อา้งอิง  บริษทัตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ีดว้ย 
(1) แจง้จ านวนหลกัทรัพยท่ี์ใชหุ้้นอา้งอิงท่ีขายได ้พร้อมทั้งจ านวนรวมของหุน้อา้งอิง 

ในหลกัทรัพยท่ี์ใชหุ้น้อา้งอิงดงักล่าว ต่อส านกังานภายในวนัท าการถดัจากวนัปิดการเสนอขาย   
(2) แจง้จ านวนรวมของหลกัทรัพยท่ี์ใชหุ้น้อา้งอิงท่ีไดมี้การใชสิ้ทธิหรือไถ่ถอนแลว้  

พร้อมทั้งจ านวนรวมของหุน้อา้งอิงในหลกัทรัพยท่ี์ใชหุ้น้อา้งอิงดงักล่าว ใหส้ านกังานทราบภายใน 
วนัท าการถดัจากวนัใชสิ้ทธิหรือไถ่ถอนตามหลกัทรัพยท่ี์ใชหุ้น้อา้งอิง   
   
 



 

1/1/2007       ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 30/2546 (ฉบบัประมวล) 

3 

ในกรณีท่ีการเสนอขาย การใชสิ้ทธิ หรือการไถ่ถอนหลกัทรัพยท่ี์ใชหุ้น้อา้งอิงกระท า 
อยา่งต่อเน่ือง  ใหบ้ริษทัแจง้ขอ้มูลตามวรรคหน่ึง (1) หรือ (2) ต่อส านกังานภายในสามวนัท าการนบัแต่ 
วนัสุดทา้ยของทุกเดือนท่ีมีการเสนอขาย การใชสิ้ทธิ หรือการไถ่ถอนหลกัทรัพยท่ี์ใชหุ้้นอา้งอิงนั้น  

ในการแจง้ขอ้มูลตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง บริษทัจะด าเนินการตามวิธีการใด 
วิธีการหน่ึงดงัต่อไปน้ีก็ได ้

(1) แจง้ขอ้มูลในรูปเอกสารส่ิงพิมพ ์ซ่ึงในกรณีน้ีบริษทัจะใชแ้บบรายงานผลการขาย 
หลกัทรัพย ์(แบบ 81-1) หรือแบบรายงานการไถ่ถอนหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีมีการช าระหน้ีทั้งหมดหรือบางส่วน 
เป็นการส่งมอบหลกัทรัพย ์หรือการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (แบบ 81-sn/dw) ตามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อ
ประชาชนก็ได ้

(2) แจง้ขอ้มูลผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนด  
 
 ขอ้ 5/11  ในกรณีท่ีหุ้นอา้งอิงของหุน้กูอ้นุพนัธ์เป็นหุน้ท่ีจดัอยูใ่นดชันีราคาหุ้น 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประเภทดชันีเซท 50 (SET 50 INDEX) ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้ง 
ตรวจสอบหุน้อา้งอิงตามประกาศน้ี 
 

ขอ้ 6   ประกาศน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 เป็นตน้ไป 

ประกาศ   ณ   วนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2546 

 
 (นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 
1  ถูกเพ่ิมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 47/2549 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบั 
   การขอตรวจสอบ และการยืนยนัการใชหุ้้นอา้งอิง และการจดัท าและส่งรายงานเก่ียวกบัการใชหุ้้นอา้งอิง ลงวนัท่ี  
   20 ธนัวาคม 2549 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 มกราคม 2550 



สารบัญเชิงอรรถ 

 
ล าดบั ประกาศ 

 ณ วนัท่ี 
ประกาศ ช่ือเร่ือง เน้ือหา สถานะ 

ฉบบัแม ่ 15 ต.ค. 2546 ส านกังาน ก.ล.ต. 
ท่ี สจ. 30/2546 

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการขอตรวจสอบ
และการยืนยนัการใชหุ้้นอา้งอิง และการจดัท าและส่ง
รายงานเก่ียวกบัการใชหุ้้นอา้งอิง 
 

 ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  
1 พ.ย. 46 เป็นตน้ไป) 

1 20 ธ.ค. 2549 ส านกังาน ก.ล.ต. 
ท่ี สจ. 47/2549 

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการขอตรวจสอบ
และการยืนยนัการใชหุ้้นอา้งอิง และการจดัท าและส่ง
รายงานเก่ียวกบัการใชหุ้้นอา้งอิง (ฉบบัท่ี 2) 
 

- เพ่ิม ขอ้ 5/1 ของประกาศ 
สจ. 30/2546 

- ยกเลิกแบบ 35-sn/dw ทา้ย
ประกาศ สจ. 30/2546 และ 
ใชแ้บบ 35-sn/dw ท่ีแนบทา้ย
ประกาศฉบบัน้ีแทน 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  
1 ม.ค. 50 เป็นตน้ไป) 

 
 


	สารบัญเชิงอรรถ

