ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 47 /2555
เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้อหุน้ ที่ออกใหม่และหุ ้นที่ออกใหม่
เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
(ฉบับที่ 3)
______________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากั ดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่ งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
ที่ออกใหม่และหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 4 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสานักงาน ที่เป็ นเหตุอนั ควรสงสัยอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ สานักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิและหุน้ รองรับ
ตามคาขอได้
(1) บริ ษทั หรื อการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และหุ้นรองรับ มีลกั ษณะ
หรื อรู ปแบบเป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีขอ้ เท็จจริ ง
ซึ่ งทาให้พิจารณาได้ว่า ความมุ่งหมายหรื อเนื้ อหาสาระที่แท้จริ ง (substance) ของการเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิและหุน้ รองรับนั้นเข้าลักษณะเป็ นการหลีกเลี่ยงบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อประกาศนี้
(2) การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิและหุน้ รองรับอาจขัดต่อนโยบายสาธารณะ
หรื อนโยบายของรัฐ
(3) การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิและหุน้ รองรับอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม
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(4) การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิและหุน้ รองรับอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
ผูล้ งทุนโดยรวม หรื ออาจทาให้ผูล้ งทุนโดยรวมไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้องหรื อเพียงพอประกอบการตัดสิ นใจลงทุน”
ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ นข้อ 4/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
ที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551
โดยให้อยู่ในลาดับก่ อนหมวด 1 การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกใหม่และหุ ้นรองรับ
ต่อประชาชน
“ข้อ 4/1 ในกรณี ที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ สานักงานอาจผ่อนผัน
ไม่นาหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ มาใช้พิจารณาคาขออนุ ญาต หรื อไม่นาเงื่อนไขตามประกาศนี้
มาใช้บ ัง คับ กับ การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และหุ้นรองรั บ ที่ ไ ด้รั บอนุ ญาตได้ โดยคานึ ง
ถึ ง ความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจลงทุนและมาตรการคุม้ ครอง
ผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ สานักงานอาจกาหนดเงื่อนไขให้บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิหรื องดเว้นการปฏิบตั ิ
อย่างหนึ่งอย่างใดด้วยก็ได้
(1) มีขอ้ เท็จจริ งที่ชดั เจนซึ่งทาให้พิจารณาได้ว่าหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผันให้
ไม่มีนยั สาคัญสาหรับการพิจารณาอนุ ญาตในกรณี น้ นั และประโยชน์ที่จะได้ไม่คุม้ ค่ากับต้นทุน
ในการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขดังกล่าว
(2) บริ ษทั มีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่นที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
(3) บริ ษทั มีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน”
ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ นข้อ 14/1 ในส่วนที่ 2 เงื่อนไขภายหลังการอนุญาต
ของหมวด 1 การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกใหม่และหุน้ รองรับต่อประชาชน แห่งประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นที่ ออกใหม่และหุ ้นที่ ออกใหม่เพื่อรองรั บใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551
“ข้อ 14/1 ในกรณี ที่ปรากฏต่อสานักงานภายหลังการอนุญาตให้เสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ และหุ้นรองรั บ ว่าข้อเท็จจริ งและพฤติการณ์ท่ีสานักงานนามาพิจารณา
เพื่ออนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิและหุน้ รองรับเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากข้อเท็จจริ ง
และพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นปรากฏต่อสานักงานก่อนการอนุญาต สานักงานอาจไม่อนุญาต
ให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ และหุ้น รองรั บ นั้น ให้สานักงานมีอานาจดังต่อไปนี้
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(1) สั่งให้บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาต กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ได้รับอนุญาต
ชี้ แจงหรื อเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด และระงับการอนุ ญาตให้ออก
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิและหุน้ รองรับหรื อให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตระงับการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
และหุน้ รองรับไว้ก่อนจนกว่าจะได้ช้ ีแจงหรื อแก้ไขให้ถูกต้อง และหากผูไ้ ด้รับอนุญาต กรรมการ
หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ได้รับอนุญาต ไม่สามารถชี้แจงหรื อดาเนิ นการแก้ไขให้ถูกต้องได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด สานักงานอาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตตาม (2) ได้
(2) สั่งเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และหุ้น รองรั บ
ในส่ วนที่ยงั มิได้เสนอขายหรื อยังไม่มีผจู ้ องซื้อ
ในการสั่งการตามวรรคหนึ่งให้สานักงานคานึงถึงปั จจัยดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา
(1) ความร้ายแรงของข้อเท็จจริ งหรื อพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
(2) ผลกระทบต่อผูล้ งทุนที่จองซื้อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ แ ละหุ้นรองรั บ นั้น”
ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ น (1/1) ของข้อ 22 แห่งประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้อหุน้ ที่ออกใหม่และหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551
“(1/1) จัดให้ขอ้ กาหนดสิ ทธิมีขอ้ ตกลงเกี่ยวกับค่าเสี ยหายหรื อมาตรการเยียวยาอื่น ๆ
ที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิจะได้รับ ในกรณีที่บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตไม่สามารถจัดให้มีหุน้ รองรับ
การใช้สิทธิได้”
ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน

