
  

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี กจ. 7/2558 
เร่ือง  การก าหนดประเภทหลกัทรัพยเ์พิ่มเติม 

(ฉบบัท่ี 9) 
______________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 14 และมาตรา 33 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1   ใหย้กเลิก 
 (1)   ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 12/2552  
เร่ือง การก าหนดประเภทหลกัทรัพยเ์พิ่มเติม (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
 (2)   ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 4/2553  
เร่ือง การก าหนดประเภทหลกัทรัพยเ์พิ่มเติม (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2553 

ขอ้ 2   ใหต้ราสารดงัต่อไปน้ี เป็นหลกัทรัพยต์ามมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(1)  ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ตามขอ้ 3  
(2)  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง ตามขอ้ 4 
(3)  ตราสารแสดงสิทธิของผูฝ้ากทรัพยสิ์น ตามขอ้ 5 

  ขอ้ 3   ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  หมายความวา่   ตราสารท่ีแบ่งเป็นหน่วย  
และมีการก าหนดขอ้ตกลงและเง่ือนไขไวเ้ป็นการล่วงหนา้ในลกัษณะท่ีเท่ากนัทุกหน่วย โดยขอ้ตกลง 
และเง่ือนไขดงักล่าวใหสิ้ทธิในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ีแก่ผูถื้อ 
  (1)  สิทธิท่ีจะซ้ือหลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีออกโดยกิจการใด ๆ ซ่ึงมิใช่บริษทัท่ีออกใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงหรือช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีก าหนดไว  ้
  (2)  สิทธิท่ีจะขายหลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีออกโดยกิจการใด ๆ ซ่ึงมิใช่บริษทัท่ีออกใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงหรือช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีก าหนดไว ้ 
  (3)  สิทธิท่ีจะไดรั้บช าระเงินหรือส่ิงตอบแทนอ่ืนใดท่ีค านวณเป็นเงินไดจ้ากราคา
หลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีออกโดยกิจการใด ๆ ซ่ึงมิใช่บริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ณ เวลาใด 
เวลาหน่ึงหรือช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีก าหนดไว ้กบัราคาหลกัทรัพยท่ี์ก าหนดในตราสาร  
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  (4)  สิทธิท่ีจะไดรั้บช าระเงินหรือส่ิงตอบแทนอ่ืนใดท่ีค านวณเป็นเงินได ้โดยสิทธิ 
ดงักล่าวค านวณจากระดบัของดชันีหลกัทรัพยอ์า้งอิง ณ เวลาใดเวลาหน่ึงหรือช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 
ท่ีก าหนดไว ้กบัระดบัของดชันีหลกัทรัพยท่ี์ก าหนดในตราสาร 

 ขอ้ 4   ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง  หมายความวา่    
ตราสารท่ีใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนทางการเงินเทียบเท่าหรืออา้งอิงกบัผลตอบแทน 
ทางการเงินท่ีผูถื้อหลกัทรัพยอ์า้งอิงจะไดรั้บ โดยผูอ้อกตราสารมีหรือจะมีการถือหลกัทรัพยอ์า้งอิง 
รองรับ  ทั้งน้ี ตราสารดงักล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุน ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ หรือตราสารท่ี 
ใหสิ้ทธิในท านองเดียวกบัตราสารดงักล่าวซ่ึงเป็นหลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืนตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

ขอ้ 5   ตราสารแสดงสิทธิของผูฝ้ากทรัพยสิ์น  หมายความวา่   ตราสารท่ีแบ่งเป็นหน่วย 
แต่ละหน่วยมีขอ้ตกลงเป็นอยา่งเดียวกนั ซ่ึงออกโดยผูรั้บฝากทรัพยสิ์นเพื่อแสดงสิทธิของผูถื้อตาม 
สัญญาฝากทรัพยสิ์นท่ีจะเรียกคืนทรัพยสิ์นท่ีฝากไว ้และสิทธิอ่ืนตามท่ีผูรั้บฝากทรัพยสิ์นระบุไวใ้น 
การออกตราสารนั้น โดยทรัพยสิ์นท่ีฝากไวด้งักล่าวเป็นทรัพยสิ์นอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
 (1)  หลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ  
 (2)  หลกัทรัพย ์ตราสาร หรือทรัพยสิ์นอ่ืน  ทั้งน้ี ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ประกาศก าหนด 

  ขอ้ 6   ใหใ้บส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก 
หลกัทรัพยอ์า้งอิง และตราสารแสดงสิทธิของผูฝ้ากทรัพยสิ์นเป็นหลกัทรัพยท่ี์หา้มมิให้เสนอขาย 
ตามมาตรา 33  เวน้แต่จะเป็นไปตามกรณีท่ีก าหนดไวใ้นมาตราดงักล่าว 

ขอ้ 7   ใหบ้รรดาประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ค าสั่ง และหนงัสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติั หรือท่ีใชบ้งัคบัตามบทเฉพาะกาลของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 12/2552  เร่ือง การก าหนดประเภทหลกัทรัพย์
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 4/2553  เร่ือง การก าหนดประเภทหลกัทรัพยเ์พิ่มเติม (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 1 เมษายน 
พ.ศ. 2553  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้ 
กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี จนกวา่จะไดมี้ประกาศ ค าสั่ง และหนงัสือเวียนท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติั 
ตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 
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  ขอ้ 8   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ.12/2552  เร่ือง การก าหนดประเภทหลกัทรัพยเ์พิ่มเติม (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี  
3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 4/2553   
เร่ือง การก าหนดประเภทหลกัทรัพยเ์พิ่มเติม (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2553  ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าว
หมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี  

ขอ้ 9   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558 
 
 
 
 (นายอชัพร  จารุจินดา) 
 ประธานกรรมการ  
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 


