
 
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ที่ สจ.  30/2546 
เร่ือง   หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการขอตรวจสอบ 

และการยนืยนัการใชหุนอางอิง และการจดัทํา 
และสงรายงานเกี่ยวกบัการใชหุนอางอิง 

    

อาศัยอํานาจตามความในขอ 5 ขอ 56 และขอ 60  แหงประกาศคณะกรรมการกํากับ 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 24/2543  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธที่ออกใหม  ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2543  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 7/2546 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขาย 
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธที่ออกใหม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 และขอ 3 ขอ 5 ขอ 12 
ขอ 23 ขอ 29 และขอ 31 แหงประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 4/2546  
เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธที่ออกใหม  ลงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2546  
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพยออกขอกําหนดไวดังตอไปนี ้

 ขอ 1   ในประกาศนี ้
(1) “ประกาศที่  กจ. 24/2543”  หมายความวา   ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย 

และตลาดหลกัทรัพย ที่ กจ. 24/2543  เร่ือง  การขออนุญาตและการอนญุาตใหเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธที่ออกใหม  ลงวนัที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2543 

(2) “ประกาศที่ กจ. 4/2546”  หมายความวา   ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย 
และตลาดหลกัทรัพย ที่ กจ. 4/2546  เร่ือง การขออนุญาตและการอนญุาตใหเสนอขายหุนกูอนุพนัธที่ออกใหม  
ลงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 

(3) “หลักทรัพยทีใ่ชหุนอางอิง”  หมายความวา   ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธในหุน  
และหุนกูอนุพนัธที่อาจมีการชําระหนี้ทั้งหมดหรือบางสวนโดยสงมอบเปนหุน 

 (4)  “หุนอางอิง”  (underlying shares) หมายความวา 
(ก)  หุนรายการใดรายการหนึ่ง หรือหลายรายการ ที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ

ในหุนมีสิทธิที่จะซื้อจากบริษทัที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 
(ข)  หุนรายการใดรายการหนึ่ง หรือหลายรายการ ที่บริษัทที่ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ

อนุพันธในหุนกําหนดใหใชราคาหุนนั้นเปนฐานในการคํานวณสวนตางของราคาหุนเพื่อประโยชนในการ
กําหนดจํานวนเงินที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธดังกลาวมีสิทธิจะไดรับ 
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(ค) หุนรายการใดรายการหนึ่ง หรือหลายรายการ ที่บริษัทที่ออกหุนกูอนุพันธมีสิทธิ 
สงมอบหรือที่ผูถือหุนกูอนุพนัธมีสิทธิไดรับมอบ  เพื่อการชําระหนี้ทั้งหมดหรือบางสวนตามหุนกูอนุพันธ   

(5)  “ขอมูลอิเล็กทรอนิกส”  หมายความวา   ขอความที่ไดสราง สง รับ เก็บรักษา หรือ 
ประมวลผล ดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส 

(6)  “สํานักงาน”  หมายความวา   สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย 

  ขอ 2   บริษัทที่ประสงคจะออกและเสนอขายหลักทรัพยที่ใชหุนอางองิตองยื่นคําขอ 
ตรวจสอบการใชหุนอางอิงตามแบบ 35-sn/dw-4 ทายประกาศนี้ พรอมทัง้ชําระคาธรรมเนียมในวนัยืน่ 
คําขอตรวจสอบการใชหุนอางอิง   
 สํานักงานจะแจงผลการพิจารณาคําขอตรวจสอบหุนอางอิงภายในสามวันทําการนับแต 
วันที่ไดรับคําขอ 

ขอ 3  บริษัทที่ยื่นคําขอตรวจสอบการใชหุนอางอิงจะไดรับแจงยนืยันการใชหุนอางอิง 
ก็ตอเมื่อสํานักงานพิจารณาเห็นวาการใชหุนอางอิงในกรณีดังกลาวจะไมสงผลกระทบตอเสถียรภาพหรือ
ความนาเชื่อถือของตลาดทุน  ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงวิธีในการบริหารความเสี่ยงในหลักทรัพยที่ใชหุนอางอิง
ของบริษัทที่ยืน่คําขอประกอบดวย 
  ในการแจงยนืยันการใชหุนอางอิง สํานักงานอาจกําหนดมูลคาหรือจํานวนหุนอางอิงสูงสุด 
หรือระยะเวลาในการใชหุนอางอิงนั้นไวดวยก็ได 

ขอ 4   ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อรักษาเสถียรภาพหรอืความนาเชื่อถือของตลาดทุน 
หรือเพื่อคุมครองผูลงทุน  สํานักงานอาจประกาศระงับการนําหุนที่ออกโดยบริษัทใดบริษัทหนึ่งมาใชเปน 

แตการประกาศดังกลาวไมกระทบตอหุนอางอิง หุนอางอิง ภายใตเงื่อนไขหรือระยะเวลาทีก่ําหนด (ถามี)  
ที่บริษัทไดรับการยืนยันและไดใชในการเสนอขายหลักทรัพยที่ใชหุนอางอิงแลวกอนวันที่ประกาศนั้น 
มีผลใชบังคับ   

ขอ 5   ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพยทีใ่ชหุนอางอิง  บริษัทตองดําเนนิการดังตอไปนี้ดวย 
(1) แจงจํานวนหลกัทรัพยที่ใชหุนอางอิงที่ขายได พรอมทั้งจาํนวนรวมของหุนอางอิง 

ในหลักทรัพยที่ใชหุนอางอิงดังกลาว ตอสํานักงานภายในวันทําการถัดจากวันปดการเสนอขาย   
(2) แจงจํานวนรวมของหลักทรัพยที่ใชหุนอางอิงที่ไดมีการใชสิทธิหรือไถถอนแลว  

พรอมทั้งจํานวนรวมของหุนอางอิงในหลกัทรัพยที่ใชหุนอางอิงดังกลาว ใหสํานักงานทราบภายใน 
วันทําการถัดจากวันใชสิทธิหรือไถถอนตามหลักทรัพยที่ใชหุนอางอิง   
   
 

1/1/2007       ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 30/2546 (ฉบับประมวล) 



 

1/1/2007       ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 30/2546 (ฉบับประมว
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 ขอ 5/1

1

ในกรณีที่การเสนอขาย การใชสิทธิ หรือการไถถอนหลักทรัพยที่ใชหุนอางอิงกระทํา 
อยางตอเนื่อง  ใหบริษัทแจงขอมูลตามวรรคหนึ่ง (1) หรือ (2) ตอสํานักงานภายในสามวันทําการนบัแต 
วันสุดทายของทุกเดือนที่มกีารเสนอขาย การใชสิทธิ หรือการไถถอนหลักทรัพยทีใ่ชหุนอางอิงนัน้  

ในการแจงขอมูลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง บริษัทจะดําเนินการตามวิธีการใด 
วิธีการหนึ่งดังตอไปนี้ก็ได 

(1) แจงขอมูลในรปูเอกสารสิ่งพิมพ ซ่ึงในกรณีนี้บริษัทจะใชแบบรายงานผลการขาย 
หลักทรัพย (แบบ 81-1) หรือแบบรายงานการไถถอนหุนกูอนุพนัธที่มีการชําระหนีท้ั้งหมดหรือบางสวน 
เปนการสงมอบหลักทรัพย หรือการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (แบบ 81-sn/dw) ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพยวาดวยการรายงานผลการขายหลักทรัพยตอ
ประชาชนก็ได 

(2) แจงขอมูลผานระบบการรับสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามแนวทางที่สํานักงานกําหนด  

1  ในกรณีที่หุนอางองิของหุนกูอนพุันธเปนหุนทีจ่ัดอยูในดัชนรีาคาหุน 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประเภทดัชนีเซท 50 (SET 50 INDEX) ใหไดรับยกเวนไมตอง 
ตรวจสอบหุนอางอิงตามประกาศนี ้
 

ขอ 6   ประกาศนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวนัที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 เปนตนไป 

ประกาศ   ณ   วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2546 

 
 (นายประสาร  ไตรรัตนวรกลุ) 
 เลขาธิการ 
 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย 

 
  ถูกเพิ่มโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 47/2549 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับ 

   การขอตรวจสอบ และการยืนยันการใชหุนอางอิง และการจัดทําและสงรายงานเกี่ยวกับการใชหุนอางอิง ลงวันที่  
   20 ธันวาคม 2549 มีผลใชบังคับวันที่ 1 มกราคม 2550 

ล) 



สารบัญเชิงอรรถ 
 

ลําดับ ประกาศ 
 ณ วันที่ 

ประกาศ ชื่อเรื่อง เนื้อหา สถานะ 

ฉบับแม 15 ต.ค. 2546 สํานักงาน ก.ล.ต. 
ที่ สจ. 30/2546 

หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการขอตรวจสอบ
และการยืนยันการใชหุนอางอิง และการจัดทําและสง
รายงานเกี่ยวกับการใชหุนอางอิง 
 

 ใชงาน 
(มีผลใชบังคับตั้งแต  

1 พ.ย. 46 เปนตนไป) 

1 20 ธ.ค. 2549 สํานักงาน ก.ล.ต. 
ที่ สจ. 47/2549 

หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการขอตรวจสอบ
และการยืนยันการใชหุนอางอิง และการจัดทําและสง
รายงานเกี่ยวกับการใชหุนอางอิง (ฉบับที่ 2) 
 

- เพิ่ม ขอ 5/1 ของประกาศ 
สจ. 30/2546 

- ยกเลิกแบบ 35-sn/dw ทาย
ประกาศ สจ. 30/2546 และ 
ใชแบบ 35-sn/dw ที่แนบทาย
ประกาศฉบับนี้แทน 

ใชงาน 
(มีผลใชบังคับตั้งแต  

1 ม.ค. 50 เปนตนไป) 

 
 


	สารบัญเชิงอรรถ 

