ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. 35/2543
เรื่ อง การเสนอขายใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลักทรัพย์อา้ งอิงไทยโดยบริ ษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 34(1) มาตรา 35 มาตรา 56 มาตรา 67
และมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า
(1) หุน้ ซึ่งเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2) หุน้ ของบริ ษทั มหาชนจากัดที่ได้รับอนุญาตจากสานักงานให้ออกและเสนอขาย
ต่อประชาชนและได้ยนื่ คาขอต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อนาหุ ้นที่ออกไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
(3) หุน้ เพิ่มทุนที่บริ ษทั ที่ออกหุน้ ตาม (1) ให้สิทธิผถู ้ ือหุ ้นที่จะซื้อได้ตามส่ วนจานวน
ที่ผถู ้ ือหุน้ มีอยูก่ ่อนแล้ว
(4) ใบแสดงสิ ทธิในการซื้อหุน้ เพิม่ ทุนที่โอนสิ ทธิได้ของบริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุน้ ของบริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
“ใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย” หมายความว่า
ใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิง ที่มีหลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ส่วนที่ 1
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบแสดงสิ ทธิ
ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย
ข้อ 3 บริ ษทั ใดประสงค์จะเสนอขายใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงไทยให้ยนื่ คาขออนุ ญาตพร้อมเอกสารหลักฐานต่อสานักงาน
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ในการพิจารณาคาขออนุญาต ให้สานักงานมีอานาจแจ้งเป็ นหนังสื อให้ผขู ้ ออนุญาต
มาชี้แจง ส่ งต้นฉบับ หรื อสาเนาเอกสารหรื อหลักฐานใด ๆ เพิ่มเติมไว้ตามสมควร ทั้งนี้ ภายในเวลา
ที่สานักงานกาหนด
ข้อ 4 ผูข้ ออนุญาตเสนอขายใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิง
ไทยที่ออกใหม่ จะได้รับอนุญาตจากสานักงานต่อเมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ผูข้ ออนุญาตเป็ นบริ ษทั จากัดที่ตลาดหลักทรัพย์จดั ตั้งขึ้นและถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละเก้าสิ บเก้าของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(2) ผูข้ ออนุญาตมีวตั ถุประสงค์จากัดเฉพาะการเสนอขายใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์
ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย
(3) ข้อบังคับของผูข้ ออนุญาตมีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการจากัดการลงทุน โดยให้ลงทุน
ได้เฉพาะในหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อรองรับใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงไทยที่ผขู ้ ออนุญาตได้เสนอขาย ในจานวนเท่ากับจานวนใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลักทรัพย์อา้ งอิงไทยที่คงค้าง
การจากัดการลงทุนตามวรรคหนึ่ง ไม่ให้หมายความรวมถึง การนาเงินสดที่มี
สภาพคล่องส่วนเกินจากการลงทุนไปลงทุนหาผลประโยชน์ใน
(ก) ตัว๋ เงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล
(ค) พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ง) พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ าประกันต้นเงินและดอกเบี้ย
(จ) บัตรเงินฝาก ตัว๋ สัญญาใช้เงิน ตัว๋ แลกเงิน ที่ธนาคารพาณิ ชย์หรื อบริ ษทั เงินทุน
หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์เป็ นผูอ้ อกหรื อผูส้ งั่ จ่าย หรื อเป็ นผูร้ ับรองหรื อผูร้ ับอาวัล
(ฉ) เงินฝากในธนาคารพาณิชย์
(ช) ลงทุนหาผลประโยชน์โดยวิธีอื่นใดตามที่สานักงานอนุญาต
(4) แสดงได้วา่ ข้อกาหนดสิ ทธิและหน้าที่ของผูข้ ออนุญาตและผูถ้ ือใบแสดงสิ ทธิใน
ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทยจะไม่มีขอ้ กาหนดที่ขดั แย้งกับเงื่อนไขการอนุญาตตามข้อ 7
ข้อ 11 และข้อ 12
เมื่อได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ผูไ้ ด้รับอนุญาตจะเสนอขายใบแสดงสิ ทธิ
ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทยที่ออกใหม่ได้ตลอดเวลา ไม่วา่ เวลาใด และโดยมี
หลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนหลักทรัพย์ใดก็ได้
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ส่วนที่ 2
หน้าที่ก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์
ข้อ 5 ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงานจานวน 2 ชุด พร้อมทั้ง
ร่ างหนังสื อชี้ชวน โดยแบบแสดงรายการข้อมูลให้ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) ข้อมูลตามรายการที่กาหนดไว้ในมาตรา 69
(2) หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็ นหลักทรัพย์อา้ งอิงของใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์
ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทยที่เสนอขาย
(3) ข้อกาหนดสิ ทธิและหน้าที่ของผูไ้ ด้รับอนุญาตและผูถ้ ือใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์
ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย
ข้อ 6 เมื่อสานักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนแล้ว ให้แบบ
แสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บงั คับในวันถัดจากวันที่สานักงานได้รับแบบ
แสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนดังกล่าว
ข้อ 7 ผูไ้ ด้รับอนุญาตจะออกใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงไทย ให้แก่ผถู ้ ือได้ ต่อเมื่อผูไ้ ด้รับอนุญาตสามารถซื้อหลักทรัพย์อา้ งอิงที่รองรับใบแสดงสิ ทธิ
ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทยนั้นได้แล้ว
ข้อ 8 ใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทยที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตจะ
เสนอขาย ต้องมีหลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่งเท่านั้น
ส่วนที่ 3
หน้าที่ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์
ข้อ 9 ผูไ้ ด้รับอนุญาตมีหน้าที่ตอ้ งจัดทาและส่งสาเนางบดุลต่อสานักงานภายใน
ระยะเวลาเดียวกับที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตมีหน้าที่ตอ้ งจัดทาและส่งต่อนายทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์
ข้อ 10 ในกรณีที่มีขอ้ มูลใดเปลี่ยนแปลงจากแบบแสดงรายการข้อมูลที่ผไู ้ ด้รับอนุญาต
ได้ยนื่ ไว้ตามข้อ 5 ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตแจ้งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อปรับปรุ งข้อมูลตามแบบแสดง
รายการข้อมูลที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตได้ยนื่ ไว้ให้เป็ นปัจจุบนั ต่อสานักงานโดยเร็ว
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ข้อ 114 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องไม่ใช้สิทธิออกเสี ยงในฐานะผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ที่ออก
หลักทรัพย์อา้ งอิง เว้นแต่เป็ นการออกเสี ยงเพื่อพิจารณามติเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์อา้ งอิงจาก
การเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 12 ผูไ้ ด้รับอนุญาตจะซื้อคืนใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงไทยได้ ต่อเมื่อผูไ้ ด้รับอนุญาตสามารถขายหลักทรัพย์อา้ งอิงที่รองรับใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์
ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทยนั้นได้แล้ว โดยราคาที่ซ้ือคืนจะต้องเท่ากับราคาที่ขายหลักทรัพย์อา้ งอิง
ดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2543

(นายธาริ นทร์ นิมมานเหมินท์)
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

