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ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี กจ. 12/2552 

เร่ือง  การก าหนดประเภทหลกัทรัพยเ์พิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 6) 

_____________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 14 และมาตรา 33 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบั 
การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41  
มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัให้กระท าได ้
โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิก 
  (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 1/2542   
เร่ือง การก าหนดประเภทหลกัทรัพยเ์พิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2542 
  (2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 34/2543   
เร่ือง การก าหนดประเภทหลกัทรัพยเ์พิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2543 

  ขอ้ 2   ใหใ้บส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (derivative warrant) และใบแสดงสิทธิ 
ในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง (depositary receipt) เป็นหลกัทรัพยต์ามมาตรา 4  

  ขอ้ 31   ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตามขอ้ 2  หมายความวา่   ตราสารท่ีแบ่งเป็นหน่วย 
และมีการก าหนดขอ้ตกลงและเง่ือนไขไวเ้ป็นการล่วงหนา้ในลกัษณะท่ีเท่ากนัทุกหน่วย โดยขอ้ตกลง 
และเง่ือนไขดงักล่าวใหสิ้ทธิในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ีแก่ผูถื้อ 
  (1)  สิทธิท่ีจะซ้ือหลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีออกโดยกิจการใด ๆ ซ่ึงมิใช่บริษทัท่ีออกใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงหรือช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีก าหนดไว  ้
  (2)  สิทธิท่ีจะขายหลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีออกโดยกิจการใด ๆ ซ่ึงมิใช่บริษทัท่ีออกใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงหรือช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีก าหนดไว ้ 
 

 
1
  ถูกแกไ้ขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 4/2553 เร่ือง การก าหนดประเภทหลกัทรัพยเ์พิ่มเติม (ฉบบัท่ี 7)  
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  (3)  สิทธิท่ีจะไดรั้บช าระเงินหรือส่ิงตอบแทนอ่ืนใดท่ีค านวณเป็นเงินไดจ้ากราคา
หลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีออกโดยกิจการใด ๆ ซ่ึงมิใช่บริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ณ เวลาใด 
เวลาหน่ึงหรือช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีก าหนดไว ้กบัราคาหลกัทรัพยท่ี์ก าหนดในตราสาร หรือ 
  (4)  สิทธิท่ีจะไดรั้บช าระเงินหรือส่ิงตอบแทนอ่ืนใดท่ีค านวณเป็นเงินได ้โดยสิทธิดงักล่าว
ค านวณจากระดบัของดชันีหลกัทรัพยอ์า้งอิง ณ เวลาใดเวลาหน่ึงหรือช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีก าหนดไว ้ 
กบัระดบัของดชันีหลกัทรัพยท่ี์ก าหนดในตราสาร” 

ขอ้ 4   ใหใ้บแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงตามขอ้ 2  
หมายความวา่   ตราสารท่ีให้สิทธิแก่ผูถื้อท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนทางการเงินเทียบเท่าหรืออา้งอิง 
กบัผลตอบแทนทางการเงินท่ีผูถื้อหลกัทรัพยอ์า้งอิงจะไดรั้บ โดยผูอ้อกตราสารมีหรือจะมีการถือ 
หลกัทรัพยอ์า้งอิงรองรับ  ทั้งน้ี ตราสารดงักล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุน ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  
หรือตราสารท่ีใหสิ้ทธิในท านองเดียวกบัตราสารดงักล่าวซ่ึงเป็นหลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืนตามท่ีส านกังาน
ประกาศก าหนด 

  ขอ้ 5   ใหใ้บส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ 
ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงตามขอ้ 2 เป็นหลกัทรัพยท่ี์ก าหนดตามมาตรา 33 ซ่ึงหา้มมิใหเ้สนอขาย   
เวน้แต่จะเป็นไปตามกรณีท่ีก าหนดไวใ้นมาตราดงักล่าว 

ขอ้ 6   ใหบ้รรดาประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ค าสั่ง และหนงัสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 1/2542  เร่ือง การก าหนดประเภทหลกัทรัพยเ์พิ่มเติม  
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2542  และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 34/2543  เร่ือง การก าหนดประเภทหลกัทรัพยเ์พิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี  
25 สิงหาคม พ.ศ. 2543  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไป 
เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี จนกวา่จะไดมี้ประกาศ ค าสั่ง และหนงัสือเวียน  
ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

ขอ้ 7   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 1/2542  เร่ือง การก าหนดประเภทหลกัทรัพยเ์พิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  
ลงวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2542  หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
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ท่ี กจ. 34/2543  เร่ือง การก าหนดประเภทหลกัทรัพยเ์พิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2543  
ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

ขอ้ 8   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 กนัยายน พ.ศ. 2552  เป็นตน้ไป 

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

หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากมาตรา 34 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย  ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ไดถู้กแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  ซ่ึงมีสาระส าคญัเปล่ียนแปลงไปท าใหไ้ม่อาจอา้งบทอาศยัอ านาจตามมาตราดงักล่าว
ในการออกประกาศก าหนดประเภทหลกัทรัพยเ์พิ่มเติมไดอี้กต่อไป จึงเห็นควรออกประกาศเพื่อทดแทน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 1/2542  เร่ือง การก าหนดประเภท
หลกัทรัพยเ์พิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2542  และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 34/2543  เร่ือง การก าหนดประเภทหลกัทรัพยเ์พิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี  
25 สิงหาคม พ.ศ. 2543  จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี 
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สารบัญเชิงอรรถ 
 

ล าดับ 
ประกาศ 

ณ วันที่ 
เลขที่ประกาศ ช่ือเร่ือง เน้ือหา สถานะ ราชกจิจานุเบกษา 

 3 ส.ค. 52 กจ. 12/2552 การก าหนดประเภทหลกัทรัพยเ์พ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 6)  ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต ่
1 ก.ย. 52 เป็นตน้ไป) 

เล่มท่ี 126 ตอนพเิศษ 121 ง  
ลงวนัท่ี 25 ส.ค. 52 

1 1 เม.ย. 53 กจ. 4/2553 การก าหนดประเภทหลกัทรัพยเ์พ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 7) แกไ้ขความในขอ้ 3  ของ
ประกาศ กจ. 12/2552 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต ่
1 พ.ค. 53  เป็นตน้ไป) 

เล่มท่ี 127 ตอนพเิศษ 55 ง  
ลงวนัท่ี 30 เม.ย. 53 

 


