ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. 6/2553
เรื่ อง การยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
และมาตรา 64(3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็ นพระราชบัญญัติ
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ
มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกาหนดไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“ผูล้ งทุนสถาบัน” หมายความว่า ผูล้ งทุนสถาบันตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. 2546
ข้อ 2 การเสนอขายที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้ ให้ได้รับยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์และร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงาน
(1) การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ต่อผูล้ งทุนสถาบันซึ่งผูอ้ อกใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ได้จดข้อจากัดการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์น้ นั กับสานักงานเพื่อให้การโอน
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์จากัดอยูเ่ ฉพาะในกลุ่มผูล้ งทุนสถาบัน
การจดข้อจากัดการโอนตามวรรคหนึ่งต้องระบุวา่ ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
จะไม่รับจดทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ไม่วา่ ทอดใด ๆ หากการโอนดังกล่าวจะทาให้
ขัดกับข้อจากัดการโอนที่ได้จดไว้กบั สานักงาน เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(2) การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ในทอดต่อ ๆ ไป ซึ่งเข้าลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ที่มีขอ้ จากัดการโอน และ
เสนอขายโดยไม่ขดั กับข้อจากัดการโอนดังกล่าว
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(ข) การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ไม่มีขอ้ จากัดการโอน และได้มี
การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์และร่ างหนังสื อชี้ชวนสาหรับ
การเสนอขายดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่การเสนอขายในครั้งแรก โดยผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
ยังมีการนาส่งงบการเงินหรื อรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานตามหน้าที่ที่กาหนด
ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ข้อ 3 การยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์และร่ างหนังสื อชี้ชวนตามข้อ 2(1) ให้หมายความรวมถึงการยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์อา้ งอิงและร่ างหนังสื อชี้ชวนสาหรับหลักทรัพย์อา้ งอิงที่รองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ดงั กล่าวด้วย (ถ้ามี)
ข้อ 4 ให้ผเู ้ สนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ได้รับยกเว้นตามข้อ 2 รายงาน
ผลการขายหลักทรัพย์ต่อสานักงานภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย โดยให้แสดงรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(1) วันที่เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
(2) ประเภท ลักษณะ และชื่อเฉพาะของใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ (ถ้ามี)
(3) ประเภท ชื่อ และจานวนของหลักทรัพย์อา้ งอิง
(4) ในกรณีที่หลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นหุน้ ให้ระบุจานวนหุน้ อ้างอิ งในใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ออกในครั้งนี้ และจานวนหุน้ อ้างอิงที่ได้รับการยืนยันจากสานักงาน
(5) จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่เสนอขายทั้งหมด และจานวนใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ขายได้ท้ งั หมด
(6) ราคาของใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่เสนอขาย ราคาและอัตราใช้สิทธิ และ
ในกรณี หลักทรัพย์อา้ งอิงจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ระบุราคาตลาด
ของหลักทรัพย์อา้ งอิงนั้น วันที่ใช้ในการคานวณ แหล่งอ้างอิงของราคาตลาด พร้อมทั้งวิธีการคานวณ
ราคาตลาดดังกล่าวด้วย
(7) วันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายโดยผูอ้ อกใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
(8) ชื่อและที่อยูข่ องผูซ้ ้ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ และจานวนที่ผซู ้ ้ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์แต่ละรายได้รับจัดสรร
(9) ชื่อ สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผูร้ ายงานผลการขาย
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เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้ ในกรณี ผเู ้ สนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์มีการเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์อย่างต่อเนื่อง วันปิ ดการเสนอขายให้หมายถึงวันสุดท้ายของแต่ละเดือน
ที่มีการเสนอขาย
ข้อ 5 ให้ผอู ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ส่งมอบหลักทรัพย์อา้ งอิงให้แก่ผถู ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ รายงานผลการขายหุน้ รองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวด้วย
เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิน้ นั ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่สิ้นสุ ดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ในกรณีที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ อาจใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
ในลักษณะต่อเนื่ องได้ต้ งั แต่วนั ที่กาหนดให้ใช้สิทธิ ให้ผอู ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ดงั กล่าว
ยืน่ รายงานตามวรรคหนึ่งต่อสานักงานภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั สุดท้ายของทุกเดือนที่มีการใช้สิทธิ
ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553

(นายวิจิตร สุพินิจ)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
___________________________________________________________________________________
หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การยกเว้นการยืน่ แบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์และร่ างหนังสื อชี้ชวน สาหรับกรณีการเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ จึงจาเป็ นต้องออกประกาศนี้

