ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 38/2552
เรื่ อง แบบคาขออนุญาตเสนอขายใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์
ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทยที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐาน
ประกอบคาขออนุญาต
_________________
อาศัยอานาจตามความในข้อ 5(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 32/2552 เรื่ อง การเสนอขายใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย
ลงวันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2552 สานักงานออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ในการขออนุญาตออกและเสนอขายใบแสดงสิ ทธิ ที่ออกใหม่ ให้บริ ษทั
ที่ออกใบแสดงสิ ทธิและบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์อา้ งอิงยืน่ แบบคาขออนุญาตตามแบบ 35-DR
ที่จดั ไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงาน พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อสานักงาน
จานวนหนึ่งชุด พร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมในวันยืน่ คาขออนุญาต
(1) เอกสารหลักฐานของบริ ษทั ที่ออกใบแสดงสิ ทธิ ซึ่งประกอบด้วย
(ก) เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับใบแสดงสิ ทธิ
(ข) เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบริ ษทั ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการตาม
มาตรา 69(1) ถึง (10)
(ค) เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ซึ่งแสดงข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและสกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อหรื อสกุลให้ระบุชื่อหรื อสกุลเดิมด้วย)
เลขประจาตัวประชาชน และการเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น
(ง) เอกสารแสดงว่าบริ ษทั มีกลไกในการดูแลรักษาและดารงหลักทรัพย์อา้ งอิง
และมีระบบการดูแลการใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนนของผูล้ งทุนในใบแสดงสิ ทธิได้ตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์
ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย
(จ) สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนหุน้ ส่วนบริ ษทั ที่ออกให้โดย
กระทรวงพาณิชย์ไม่เกินสามเดือนนับถึงวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน
(ฉ) สาเนาข้อบังคับบริ ษทั ที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
(ช) สาเนามติคณะกรรมการหรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่อนุมตั ิให้ออกใบแสดงสิ ทธิ
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(ซ) หนังสื อรับรองจากกรรมการและผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับการรับทราบหน้าที่
ที่จะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59
(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) เอกสารหลักฐานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์อา้ งอิง ซึ่งประกอบด้วย
(ก) หนังสื อรับรองจากกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับการรับทราบ
หน้าที่ที่จะต้องรายงานการถือใบแสดงสิ ทธิที่ขออนุญาตตามมาตรา 59 โดยอนุโลม
(ข) กรณี หลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นหุน้ ให้แนบเอกสารหลักฐานตามที่กาหนดไว้
ในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยแบบคาขออนุญาต
เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่และวิธีการยืน่ คาขออนุญาต โดยอนุโลม
(ค) กรณี หลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นหุน้ กู้ ให้แนบเอกสารหลักฐานตามที่กาหนดไว้
สาหรับการขออนุญาตและการแสดงข้อมูลหุ ้นกูท้ ี่จะเสนอขายในกรณี ทวั่ ไป ตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยแบบคาขอในการเสนอขายตราสารหนี้
ที่ออกใหม่และการยืน่ เอกสาร หลักฐาน หรื อรายงานที่เกี่ยวข้อง โดยอนุโลม
(ง) กรณีหลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นพันธบัตร ให้แนบเอกสารหลักฐานที่มีขอ้ มูล
อย่างเดียวกับแบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับการเสนอขายพันธบัตรที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
โดยอนุโลม
ข้อ 2 ให้บรรดาคาสั่งและหนังสื อเวียนที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 42/2546 เรื่ อง แบบคาขออนุญาตเสนอขาย
ใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทยที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบ
คาขออนุญาต ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ซึ่งใช้บงั คับอยูใ่ นวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บงั คับ ยังคง
ใช้บงั คับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อกาหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีคาสั่งและหนังสื อเวียน
ที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศนี้ใช้บงั คับ
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ข้อ 3 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 42/2546 เรื่ อง แบบคาขออนุญาตเสนอขายใบแสดงสิ ทธิ
ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทยที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคาขออนุญาต
ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2552

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
_________________________________________________________________________________
หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการปรับปรุ งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การเสนอขายใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย โดยได้จดั ทาหลักเกณฑ์
ดังกล่าวในรู ปของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ดังนั้น เพื่อให้ประกาศสานักงานอ้างอิง
ถึงหลักเกณฑ์ดงั กล่าวอย่างถูกต้องและสอดคล้องต่อการปรับปรุ งแก้ไขหลักเกณฑ์น้ นั จึงเห็นควร
ออกประกาศเพื่อทดแทนประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 42/2546 เรื่ อง แบบคาขออนุญาตเสนอขายใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงไทยที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคาขออนุญาต ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2546
จึงจาเป็ นต้องออกประกาศนี้

