
 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 31/2552 

เร่ือง  การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก 
หลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยโดยบริษทัยอ่ยของ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
___________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 มาตรา 56 มาตรา 67 และมาตรา 69 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากัด 
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43  
มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจ
ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท าหนา้ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนตามมาตรา 60  
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 กนัยายน พ.ศ. 2552  เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
  (1)  “หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน”  หมายความวา่    
 (ก)  หุน้ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
 (ข)  หุน้ของบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานใหอ้อกและเสนอขาย 
ต่อประชาชนและไดย้ืน่ค  าขอต่อตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อน าหุ้นท่ีออกไปซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์
 (ค)  หุน้เพิ่มทุนท่ีบริษทัท่ีออกหุน้ตาม (ก) ใหสิ้ทธิผูถื้อหุ้นท่ีจะซ้ือไดต้ามส่วน
จ านวนท่ีผูถื้อหุน้มีอยูก่่อนแลว้ 
 (ง)  ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิไดข้องบริษทัท่ีมีหลกัทรัพย ์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย ์
  (2)  “ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย”  หมายความวา่    
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง ท่ีมีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
  (3)  “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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หมวด 1 
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบแสดงสิทธิ 

ในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย 
______________________ 

  ขอ้ 3   บริษทัใดประสงคจ์ะเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก 
หลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยใหย้ืน่ค าขออนุญาตพร้อมเอกสารหลกัฐานต่อส านกังาน 
  ในการพิจารณาค าขออนุญาต ใหส้ านกังานมีอ านาจแจง้เป็นหนงัสือใหผู้ข้ออนุญาต  
มาช้ีแจง ส่งตน้ฉบบัหรือส าเนาเอกสารหรือหลกัฐานใด ๆ เพิ่มเติมไดต้ามท่ีเห็นสมควร  ทั้งน้ี ภายใน
ระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด 

  ขอ้ 4   ผูข้ออนุญาตเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย  ์
อา้งอิงไทยท่ีออกใหม่ จะไดรั้บอนุญาตจากส านกังานต่อเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัจ ากดัท่ีตลาดหลกัทรัพยจ์ดัตั้งขึ้นและถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละเกา้สิบเกา้ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
  (2)  ผูข้ออนุญาตมีวตัถุประสงคจ์ ากดัเฉพาะการเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย   
  (3)  ขอ้บงัคบัของผูข้ออนุญาตมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการจ ากดัการลงทุน โดยใหล้งทุนได้
เฉพาะในหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย
ท่ีผูข้ออนุญาตไดเ้สนอขาย ในจ านวนเท่ากบัจ านวนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์
อา้งอิงไทยท่ีคงคา้ง 
 การจ ากดัการลงทุนตามวรรคหน่ึง ไม่ใหห้มายความรวมถึง การน าเงินสดท่ีมี 
สภาพคล่องส่วนเกินจากการลงทุนไปลงทุนหาผลประโยชน์ใน 
 (ก)  ตัว๋เงินคลงั 
 (ข)  พนัธบตัรรัฐบาล 
 (ค)  พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 
 (ง)  พนัธบตัรท่ีกระทรวงการคลงัค ้าประกนัตน้เงินและดอกเบ้ีย 
 (จ)  บตัรเงินฝาก ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ตัว๋แลกเงิน ท่ีธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัเงินทุน
หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยเ์ป็นผูอ้อกหรือผูส้ั่งจ่าย หรือเป็นผูรั้บรองหรือผูรั้บอาวลั 
 (ฉ)  เงินฝากในธนาคารพาณิชย ์
 (ช)  ลงทุนหาผลประโยชน์โดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีส านกังานอนุญาต 
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(4)  แสดงไดว้า่ขอ้ก าหนดสิทธิและหนา้ท่ีของผูข้ออนุญาตและผูถื้อใบแสดงสิทธิ 
ในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยจะไม่มีขอ้ก าหนดท่ีขดัแยง้กบัเง่ือนไขการอนุญาต 
ตามขอ้ 7 ขอ้ 11 และขอ้ 12 
 เม่ือไดรั้บอนุญาตตามวรรคหน่ึงแลว้  ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะเสนอขายใบแสดงสิทธิ 
ในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยท่ีออกใหม่ไดต้ลอดเวลา ไม่วา่เวลาใด และโดยมี 
หลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหลกัทรัพยใ์ดก็ได ้                                

หมวด 2 
หนา้ท่ีก่อนการเสนอขายหลกัทรัพย ์

_________________ 

  ขอ้ 5   ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังานจ านวนสองชุด  
พร้อมทั้งร่างหนงัสือช้ีชวน โดยแบบแสดงรายการขอ้มูลใหป้ระกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ขอ้มูลตามรายการท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 69 
  (2)  หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีเป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิงของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ 
ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยท่ีเสนอขาย 
  (3)  ขอ้ก าหนดสิทธิและหนา้ท่ีของผูไ้ดรั้บอนุญาตและผูถื้อใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย 

  ขอ้ 6   เม่ือส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนแลว้   
ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัในวนัถดัจากวนัท่ีส านกังาน
ไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนดงักล่าว  

 ขอ้ 7   ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย  ์
อา้งอิงไทยใหแ้ก่ผูถื้อได ้ต่อเม่ือผูไ้ดรั้บอนุญาตสามารถซ้ือหลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีรองรับใบแสดงสิทธิ 
ในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยนั้นไดแ้ลว้ 

 ขอ้ 8   ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาต
จะเสนอขาย ตอ้งมีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัใดบริษทัหน่ึงเท่านั้น 
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หมวด 3 
หนา้ท่ีภายหลงัการเสนอขายหลกัทรัพย ์

________________ 

 ขอ้ 9   ผูไ้ดรั้บอนุญาตมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าและส่งส าเนางบดุลต่อส านกังานภายใน
ระยะเวลาเดียวกบัท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าและส่งต่อนายทะเบียนตามประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย ์ 

 ขอ้ 10   ในกรณีท่ีมีขอ้มูลใดเปลี่ยนแปลงจากแบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาต
ไดย้ืน่ไวต้ามขอ้ 5  ให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตแจง้ขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลงดงักล่าวเพื่อปรับปรุงขอ้มูลตาม 
แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตไดย้ืน่ไวใ้ห้เป็นปัจจุบนั ต่อส านกังานโดยเร็ว 

  ขอ้ 11   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงในฐานะผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีออก 
หลกัทรัพยอ์า้งอิง  เวน้แต่เป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณามติเก่ียวกบัการเพิกถอนหลกัทรัพยอ์า้งอิง 
จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 

  ขอ้ 12   ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะซ้ือคืนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย ์
อา้งอิงไทยได ้ต่อเม่ือผูไ้ดรั้บอนุญาตสามารถขายหลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีรองรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ 
ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยนั้นไดแ้ลว้  โดยราคาท่ีซ้ือคืนจะตอ้งเท่ากบัราคาท่ีขายหลกัทรัพยอ์า้งอิง
ดงักล่าว 

หมวด 4 
บทเฉพาะกาล 
____________ 

ขอ้ 13   ใหบ้รรดาประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ค าสั่ง และหนงัสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 35/2543  เร่ือง การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ 
ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยโดยบริษทัยอ่ยของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 7 กนัยายน 
พ.ศ. 2543  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือ
แยง้กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี จนกวา่จะไดมี้ประกาศ ค าสั่ง และหนงัสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนว
ปฏิบติัตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 
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ขอ้ 14   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 35/2543  เร่ือง การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก
หลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยโดยบริษทัยอ่ยของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 7 กนัยายน  
พ.ศ. 2543  ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  3 สิงหาคม พ.ศ. 2552                                               
 
 
 
 (นายวิจิตร  สุพินิจ) 
 ประธานกรรมการ  
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
_____________________________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  ก าหนดใหก้ารออกหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ 
ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยโดยบริษทัยอ่ยของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน จึงเห็นควรออกประกาศเพื่อทดแทนประกาศคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 35/2543  เร่ือง การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ี 
เกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยโดยบริษทัยอ่ยของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 7 กนัยายน  
พ.ศ. 2543  จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี 


