
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 47 /2555 
  เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออกใหม่ 
เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 

(ฉบบัท่ี 3) 
______________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   
อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ให้ยกเลิกความในขอ้ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 34/2551  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
ท่ีออกใหม่และหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551   
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 4   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อส านกังาน ท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยอยา่งใด 
อยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  ส านกังานอาจไม่อนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้รองรับ 
ตามค าขอได ้  
  (1)  บริษทัหรือการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิและหุ้นรองรับมีลกัษณะ 
หรือรูปแบบเป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เทจ็จริง 
ซ่ึงท าให้พิจารณาไดว้่าความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริง (substance) ของการเสนอขาย 
ใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้รองรับนั้นเขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงบทบญัญติัตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศน้ี    
  (2)  การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้รองรับอาจขดัต่อนโยบายสาธารณะ
หรือนโยบายของรัฐ 

(3)  การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้รองรับอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ 
ความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม 
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(4)  การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้รองรับอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ 
ผูล้งทุนโดยรวม หรืออาจท าให้ผูล้งทุนโดยรวมไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บ
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งหรือเพียงพอประกอบการตดัสินใจลงทุน” 

ขอ้ 2   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 4/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 34/2551  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
ท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ลงวนัท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551   
โดยให้อยู่ในล าดบัก่อนหมวด 1 การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่และหุ้นรองรับ 
ต่อประชาชน 

“ขอ้ 4/1   ในกรณีท่ีเขา้ลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี  ส านกังานอาจผ่อนผนั 
ไม่น าหลกัเกณฑ์ตามประกาศน้ีมาใช้พิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเง่ือนไขตามประกาศน้ี  
มาใชบ้ังคับกับการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับท่ีได้รับอนุญาตได้ โดยค านึง  
ถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครอง 
ผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนดเง่ือนไขให้บริษทัตอ้งปฏิบติัหรืองดเวน้การปฏิบติั 
อยา่งหน่ึงอยา่งใดดว้ยก็ได ้
  (1)  มีขอ้เทจ็จริงท่ีชดัเจนซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้่าหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผ่อนผนัให้
ไม่มีนยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ท่ีจะไดไ้ม่คุม้ค่ากบัตน้ทุน 
ในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขดงักล่าว 

(2)  บริษทัมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 

(3)  บริษทัมีมาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั” 

ขอ้ 3   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 14/1 ในส่วนท่ี 2 เง่ือนไขภายหลงัการอนุญาต  
ของหมวด 1 การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่และหุน้รองรับต่อประชาชน แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 34/2551  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ  
ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551   
 “ขอ้ 14/1   ในกรณีท่ีปรากฏต่อส านกังานภายหลงัการอนุญาตให้เสนอขาย 
ใบส าคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับว่าขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ท่ีส านกังานน ามาพิจารณา 
เพื่ออนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้รองรับเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงหากขอ้เทจ็จริง 
และพฤติการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้นปรากฏต่อส านกังานก่อนการอนุญาต ส านกังานอาจไม่อนุญาต 
ใหเ้สนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับนั้น ให้ส านกังานมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 
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 (1)  สั่งใหบ้ริษทัท่ีไดรั้บอนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทัท่ีไดรั้บอนุญาต 
ช้ีแจงหรือเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และระงบัการอนุญาตให้ออก 
ใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้รองรับหรือใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตระงบัการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
และหุน้รองรับไวก่้อนจนกว่าจะไดช้ี้แจงหรือแกไ้ขใหถู้กตอ้ง และหากผูไ้ดรั้บอนุญาต กรรมการ  
หรือผูบ้ริหารของบริษทัท่ีไดรั้บอนุญาต ไม่สามารถช้ีแจงหรือด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งไดภ้ายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด ส านกังานอาจสัง่เพิกถอนการอนุญาตตาม (2) ได ้
 (2)  สั่งเพิกถอนการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับ  
ในส่วนท่ียงัมิไดเ้สนอขายหรือยงัไม่มีผูจ้องซ้ือ  

ในการสั่งการตามวรรคหน่ึงใหส้ านกังานค านึงถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ีประกอบการพิจารณา 
  (1)  ความร้ายแรงของขอ้เทจ็จริงหรือพฤติการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
  (2)  ผลกระทบต่อผูล้งทุนท่ีจองซ้ือใบส าคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับนั้น” 

ขอ้ 4  ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (1/1) ของขอ้ 22 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 34/2551  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่และหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 

  “(1/1)  จดัใหข้อ้ก าหนดสิทธิมีขอ้ตกลงเก่ียวกบัค่าเสียหายหรือมาตรการเยยีวยาอ่ืน ๆ  
ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บ ในกรณีท่ีบริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตไม่สามารถจดัใหมี้หุน้รองรับ 
การใชสิ้ทธิได”้ 

ขอ้ 5   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555  เป็นตน้ไป 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี 20 กนัยายน พ.ศ. 2555 
 
 
 

(นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
เลขาธิการ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


