
  

ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี กจ. 31/2546 

เร่ือง   ขอ้ก าหนดตามบทบญัญติัวา่ดว้ยการเขา้ถือหลกัทรัพย  ์
เพื่อครอบง ากิจการส าหรับผูถื้อใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ 

ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย 
 

โดยท่ีปัจจุบนับริษทัสามารถออกและเสนอขายหลกัทรัพยป์ระเภทใบแสดงสิทธิ 
ในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยโดยมีหุน้ของบริษทัจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิง  
ซ่ึงผูถื้อใบแสดงสิทธิดงักล่าวสามารถไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางการเงินในลกัษณะเดียวกบัผูถื้อหุน้ของ 
บริษทัจดทะเบียน และมีการไถ่ถอนใบแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นหุ้นของบริษทัจดทะเบียนได ้ นอกจากน้ี  
บริษทัท่ีออกใบแสดงสิทธิยงัสามารถก าหนดความผกูพนัท่ียนิยอมใหผู้ถื้อใบแสดงสิทธิสามารถ 
ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในบริษทัจดทะเบียนโดยผา่นบริษทัผูอ้อกใบแสดงสิทธิไดด้ว้ย  จึงท าให้ 
พิจารณาไดว้า่ผูถื้อใบแสดงสิทธิท่ีมีลกัษณะดงักล่าวมีสิทธิในท านองเดียวกบัผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียน 
และใบแสดงสิทธิท่ีมีลกัษณะดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีคุณลกัษณะของการแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุน้ 
อยูต่ลอดเวลาโดยไม่จ าตอ้งมีการเวนคืนใบแสดงสิทธิ การใชสิ้ทธิผา่นใบแสดงสิทธิท่ีมีลกัษณะเช่นน้ี 
จึงสามารถก่อใหเ้กิดอ านาจครอบง าบริษทัจดทะเบียนไดใ้นทางออ้ม 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 246 มาตรา 247 มาตรา 248 และมาตรา 256 แห่ง 
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงก าหนดใหผู้ถื้อ 
ใบแสดงสิทธิท่ีมีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นหุน้ของบริษทัจดทะเบียน และขอ้ก าหนดสิทธิของใบแสดงสิทธิ 
ดงักล่าวยนิยอมใหผู้ถื้อใบแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในบริษทัจดทะเบียนผา่น 
บริษทัท่ีออกใบแสดงสิทธิได ้เป็นบุคคลท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งปฏิบติัตามบทบญัญติัในส่วนท่ีวา่ดว้ยการ 
เขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการเช่นเดียวกบับุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้โดยตรงของบริษทัจดทะเบียนนั้น  
ภายใตข้อ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 เป็นตน้ไป   

  ขอ้ 2    ในประกาศน้ี 
(1)  “กิจการ”  หมายความวา่  บริษทัท่ีมีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 
(2)  “ใบแสดงสิทธิในหุน้จดทะเบียน”  หมายความวา่  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ 

ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย ซ่ึงออกและเสนอขายภายใตป้ระกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย 
และมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
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(ก)  มีหลกัทรัพยร์องรับเป็นหุน้ท่ีออกโดยกิจการ และ 
(ข)  มีขอ้ก าหนดสิทธิท่ียนิยอมใหผู้ถื้อใบแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิออกเสียง 

ลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการผา่นบริษทัท่ีออกใบแสดงสิทธิได ้ ทั้งน้ี ไม่วา่จะเป็นการ 
ใหสิ้ทธิอยา่งมีขอ้จ ากดัหรือไม่มีขอ้จ ากดั  

 (3)  “บริษทัท่ีออกใบแสดงสิทธิ”  หมายความวา่  บริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตใหอ้อกและ 
เสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก 
หลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย  
  (4)  “ประกาศวา่ดว้ยการรายงาน”  หมายความวา่  ประกาศคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 58/2545  เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการรายงานการไดม้าหรือ
จ าหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการ ลงวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2545 
  (5)  “ประกาศวา่ดว้ยการท าค าเสนอซ้ือ”  หมายความวา่  ประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 53/2545  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือ 
หลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ ลงวนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 

(6)  “คณะอนุกรรมการ”  หมายความวา่  คณะอนุกรรมการวินิจฉยัการเขา้ถือหลกัทรัพย ์
เพื่อครอบง ากิจการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการแต่งตั้ง 
และอ านาจหนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการวินิจฉยัการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ 
  (7)  “ส านกังาน”  หมายความวา่  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์  

  ขอ้ 3   ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี ประกาศ 
วา่ดว้ยการรายงาน หรือประกาศวา่ดว้ยการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์ใหส้ านกังานเป็นผูมี้อ  านาจวินิจฉยั
ช้ีขาด  เวน้แต่เป็นกรณีปัญหาเก่ียวกบัราคาในการเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์ใหค้ณะอนุกรรมการเป็นผูมี้อ  านาจ
วินิจฉยัช้ีขาด  ทั้งน้ี การวินิจฉยัช้ีขาดใหก้ระท าโดยค านึงถึงหลกัความสอดคลอ้งของการใชบ้งัคบั  
และความเป็นธรรมแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง   

หมวด 1   
ขอ้ก าหนดส าหรับผูถื้อใบแสดงสิทธิในหุน้จดทะเบียน 

 

ขอ้ 4   นอกจากท่ีไดก้ าหนดไวเ้พิ่มเติมในประกาศน้ี ใหบุ้คคลท่ีไดม้าหรือจ าหน่ายไป 
ซ่ึงใบแสดงสิทธิในหุน้จดทะเบียนอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งบทบญัญติัวา่ดว้ยการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อ 
ครอบง ากิจการ ประกาศวา่ดว้ยการรายงาน และประกาศว่าดว้ยการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์เช่นเดียวกบั 
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บุคคลท่ีมีการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงหุน้ของกิจการ โดยใหน้บัรวมการถือใบแสดงสิทธิในหุน้ 
จดทะเบียนเขา้กบัการถือหุน้ของกิจการ  
  หากบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งค าท าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการตามประกาศ 
วา่ดว้ยการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์มีการไดม้าซ่ึงใบแสดงสิทธิในหุน้จดทะเบียนดว้ย การท าค าเสนอซ้ือ
ของบุคคลดงักล่าวใหอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัขอ้ก าหนดตามประกาศน้ีดว้ย 

ขอ้ 5   การค านวณอตัราร้อยละส าหรับบุคคลท่ีมีการถือครองใบแสดงสิทธิในหุน้ 
จดทะเบียนและหุน้ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  การค านวณเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหนา้ท่ีในการรายงานการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปตามมาตรา 246  และประกาศวา่ดว้ยการรายงาน ใหค้  านวณดงัน้ี 

(จ านวนหุ้น + จ านวนใบแสดงสิทธิในหุ้นจดทะเบียน) X 100 
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกิจการ 

 (2)  การค านวณเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหนา้ท่ีในการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์
ตามมาตรา 247 และประกาศวา่ดว้ยการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยใ์หค้  านวณดงัน้ี 

(ก)  เม่ือค านวณตามจ านวนหุ้น (ทุกประเภท) 

(จ านวนหุ้น + จ านวนใบแสดงสิทธิในหุ้นจดทะเบียน) X 100 

จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกิจการ – หุ้นท่ีกิจการซ้ือคืนและยงัคงคา้งอยู่ 
ณ วนัส้ินเดือนของเดือนก่อนเดือนท่ีมีการไดม้า 

(ข)  เม่ือค านวณตามจ านวนหุ้นสามญั (เฉพาะกรณีท่ีกิจการมีการออกหุ้น
บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิออกเสียงนอ้ยกวา่หน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้) 

(จ านวนหุ้นสามญั + จ านวนใบแสดงสิทธิในหุ้นจดทะเบียน (หุ้นสามญั)) X 100 

จ านวนหุ้นสามญัท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกิจการ – หุ้นสามญัท่ีกิจการซ้ือคืนและยงัคงคา้งอยู่ 
ณ วนัส้ินเดือนของเดือนก่อนเดือนท่ีมีการไดม้า 

(ค)  เม่ือค านวณตามสิทธิออกเสียง 

(จ านวนสิทธิออกเสียงจากการถือหุ้น + จ านวนสิทธิออกเสียงผ่านการถือใบแสดงสิทธิในหุ้นจดทะเบียน) X 100 

จ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ - สิทธิออกเสียงของหุ้นท่ีกิจการซ้ือคืนและยงัคงคา้งอยู ่ 
ณ วนัส้ินเดือนของเดือนก่อนเดือนท่ีมีการไดม้า 

ขอ้ 6   เม่ือบุคคลใดมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการ
ตามประกาศวา่ดว้ยการรายงาน หรือมีหนา้ท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการตาม
ประกาศวา่ดว้ยการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์หากบุคคลดงักล่าวมีการถือใบแสดงสิทธิในหุน้ 
จดทะเบียนอยูด่ว้ย ใหบุ้คคลดงักล่าวแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัการถือครองใบแสดงสิทธิในหุน้จดทะเบียน 
ไวเ้ป็นรายการต่อจากหุน้ของกิจการ 
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ขอ้ 7   เม่ือบุคคลใดมีหนา้ท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการตาม
ประกาศวา่ดว้ยการท าค าเสนอซ้ือ บุคคลดงักล่าวจะไม่เสนอซ้ือใบแสดงสิทธิในหุน้จดทะเบียนก็ได ้
แต่หากมีการเสนอซ้ือ ผูท้  าค  าเสนอซ้ือตอ้งปฏิบติัต่อผูถื้อใบแสดงสิทธิในหุน้จดทะเบียนทุกราย 
อยา่งเท่าเทียมกนั  

ขอ้ 8   เม่ือบุคคลใดมีหนา้ท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการตาม 
ประกาศวา่ดว้ยการท าค าเสนอซ้ือ หากบุคคลดงักล่าวมีการไดม้าซ่ึงใบแสดงสิทธิในหุน้จดทะเบียน 
ในระหวา่งระยะเวลาเกา้สิบวนัก่อนวนัท่ียืน่ค  าเสนอซ้ือต่อส านกังาน ใหถื้อวา่ราคาสูงสุดท่ีไดม้าซ่ึง 
ใบแสดงสิทธิในหุน้จดทะเบียนในระหวา่งระยะเวลาดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของราคาไดม้าซ่ึงหุน้
ประเภทเดียวกบัท่ีเป็นหลกัทรัพยร์องรับการออกใบแสดงสิทธิในหุน้จดทะเบียนนั้น และเป็นราคาท  ี  ี

ตอ้งใชป้ระกอบการก าหนดราคาเสนอซ้ือหุ้นประเภทนั้นดว้ย  

หมวด 2 
ขอ้ก าหนดส าหรับบริษทัท่ีออกใบแสดงสิทธิ 

 

ขอ้ 9   บริษทัท่ีออกใบแสดงสิทธิอาจยืน่ค  าขอผ่อนผนัไม่ตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์
ทั้งหมดของกิจการได ้หากแสดงต่อส านกังานไดว้า่ บริษทัถือหุน้ของกิจการโดยมิไดมี้วตัถุประสงค์ 
เพื่อใชอ้  านาจควบคุมกิจการ เช่น ตามขอ้ผกูพนัท่ีบริษทัไดใ้หไ้วก้บัผูถื้อใบแสดงสิทธิ หากไม่มีการ 
แสดงเจตนาใชสิ้ทธิจากผูถื้อใบแสดงสิทธิดงักล่าว บริษทัไม่มีอ านาจใชดุ้ลพินิจโดยล าพงัในการใชสิ้ทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการ  เวน้แต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณา
วาระท่ีกิจการประสงคจ์ะขอเพิกถอนหุน้ของกิจการจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เป็นตน้ 
  ในกรณีท่ีส านกังานเห็นควรพิจารณาใหก้ารผอ่นผนั ค าผ่อนผนันั้นใหมี้ผลเฉพาะการ 
ถือหุน้ของกิจการในจ านวนเพื่อรองรับภาระผกูพนัตามใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์
อา้งอิงไทยท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้และยงัไม่ไดไ้ถ่ถอนเท่านั้น 
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 หากปรากฏขอ้เท็จจริงต่อส านกังานในภายหลงัวา่ บริษทัท่ีออกใบแสดงสิทธิรายใด  
มีพฤติกรรมการใชอ้  านาจควบคุมกิจการซ่ึงขดัต่อการผ่อนผนัท่ีไดรั้บ ใหส้ านกังานมีอ านาจสั่งเพิกถอน
การผอ่นผนัท่ีไดใ้หไ้วแ้ลว้ โดยใหมี้ผลนบัแต่เวลาท่ีพบพฤติกรรมท่ีขดัต่อการผ่อนผนัดงักล่าว   

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  27 ตุลาคม พ.ศ. 2546      
                    
 
     ร้อยเอก 
      (สุชาติ  เชาวว์ิศิษฐ) 
         รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
   ประธานกรรมการ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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