
 

 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

 ท่ี สจ. 9/2553 
เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการขอตรวจสอบ 

และการยนืยนัการอนุญาตให้ใชหุ้น้อา้งอิง และการจดัท า 
และส่งรายงานเก่ียวกบัการใชหุ้น้อา้งอิง 

เพื่อการออกหุ้นกูอ้นุพนัธ์ 
 
 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 8 และขอ้ 9 วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2552  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่  
ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  ส านกังานออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ใหย้กเลิกประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี สจ. 37/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการขอตรวจสอบและการยนืยนัการใช้ 
หุน้อา้งอิง และการจดัท าและส่งรายงานเก่ียวกบัการใชหุ้น้อา้งอิง ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 

 ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
(1)  “ประกาศท่ี ทจ. 12/2552”  หมายความวา่   ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 12/2552  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี  
13 มีนาคม พ.ศ. 2552   
                           (2)  “หุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีใชหุ้น้อา้งอิง”  หมายความวา่   หุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีอาจมีการช าระหน้ี
ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยส่งมอบเป็นหุน้  

(3)  “หุน้อา้งอิง” (underlying shares)  หมายความวา่   หุน้รายการใดรายการหน่ึง  
หรือหลายรายการ ท่ีบริษทัท่ีออกหุน้กูอ้นุพนัธ์มีสิทธิส่งมอบหรือท่ีผูถื้อหุน้กูอ้นุพนัธ์มีสิทธิไดรั้บมอบ 
เพือ่การช าระหน้ีทั้งหมดหรือบางส่วนตามหุน้กูอ้นุพนัธ์   

(4)  “ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์”  หมายความวา่   ขอ้ความท่ีไดส้ร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา  
หรือประมวลผล ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
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  ขอ้ 31   บริษทัท่ีประสงคจ์ะออกและเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีใชหุ้น้อา้งอิงตอ้งยื่น 
ค าขอตรวจสอบการใชหุ้น้อา้งอิงตามแบบ 35-sn/dw ท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน  พร้อมทั้งช าระ
ค่าธรรมเนียมต่อส านกังานเม่ือส านกังานไดรั้บค าขอ  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอท่ีถูกตอ้ง
ครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้  เวน้แต่ในกรณีท่ีหุน้อา้งอิงของหุน้กูอ้นุพนัธ์เป็นหุน้ท่ีจดัอยูใ่น
ดชันีหลกัทรัพยข์องหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประเภทดชันีหลกัทรัพย ์SET 50  ใหไ้ดรั้บ
ยกเวน้ไม่ตอ้งยืน่ค าขอตรวจสอบการใชหุ้น้อา้งอิง แต่ยงัตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 5 และขอ้ 6 
 ส านกังานจะแจง้ผลการพิจารณาค าขอตรวจสอบการใชหุ้้นอา้งอิงภายในสามวนัท าการ 
นบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บค าขอตรวจสอบหุน้อา้งอิงพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือ
ส าหรับประชาชน 

ขอ้ 4   บริษทัท่ียืน่ค าขอตรวจสอบการใชหุ้น้อา้งอิงจะไดรั้บแจง้ยนืยนัการอนุญาตให้ 
ใชหุ้น้อา้งอิงก็ต่อเม่ือส านกังานพิจารณาเห็นวา่การใชหุ้น้อา้งอิงในกรณีดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพหรือความน่าเช่ือถือของตลาดทุน  ทั้งน้ี โดยค านึงถึงวิธีในการบริหารความเส่ียงในหุน้กูอ้นุพนัธ์
ท่ีใชหุ้น้อา้งอิงของบริษทัท่ียืน่ค าขอประกอบดว้ย 
  ในการแจง้ยนืยนัการอนุญาตใหใ้ชหุ้น้อา้งอิง ส านกังานอาจก าหนดมูลค่าหรือจ านวน 
หุน้อา้งอิงสูงสุด หรือระยะเวลาในการใชหุ้น้อา้งอิงนั้นไวด้ว้ยก็ได ้

ขอ้ 5   ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพหรือความน่าเช่ือถือของตลาดทุน  
ส านกังานอาจประกาศระงบัการน าหุน้ท่ีออกโดยบริษทัใดบริษทัหน่ึงมาใชเ้ป็นหุน้อา้งอิง ภายใตเ้ง่ือนไข
หรือระยะเวลาท่ีก าหนด (ถา้มี) แต่การประกาศดงักล่าวไม่กระทบต่อหุ้นอา้งอิงของหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีได้
เสนอขายต่อผูล้งทุนไปก่อนแลว้   

ขอ้ 6   ภายหลงัการเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีใชหุ้น้อา้งอิง บริษทัตอ้งด าเนินการ 
ดงัต่อไปน้ีดว้ย 
                           (1)  แจง้จ านวนหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีใชหุ้น้อา้งอิงท่ีขายได ้พร้อมทั้งจ านวนหุน้อา้งอิง 
ในหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีใชหุ้น้อา้งอิงดงักล่าว ต่อส านกังานภายในวนัท าการถดัจากวนัปิดการเสนอขาย   

(2)  แจง้จ านวนหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีใชหุ้น้อา้งอิงท่ีไดมี้การไถ่ถอนแลว้ พร้อมทั้งจ านวน 
หุน้อา้งอิงในหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีใชหุ้น้อา้งอิงดงักล่าว ใหส้ านกังานทราบภายในวนัท าการถดัจากวนัไถ่ถอน 
หุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีใชหุ้น้อา้งอิง   

 
1 ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี สจ. 42/2558 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการขอตรวจสอบ
และการยืนยนัการอนุญาตให้ใชหุ้้นอา้งอิง และการจดัท ารายและส่งรายงานเก่ียวกบัการใชหุ้้นอา้งอิงเพื่อการออกหุ้นกูอ้นุพนัธ์   (ฉบบัท่ี 2) 

 ลงวนัท่ี 10/07/2558 
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ในกรณีท่ีการเสนอขายหรือการไถ่ถอนหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีใชหุ้น้อา้งอิงกระท าอยา่งต่อเน่ือง 
ใหบ้ริษทัแจง้ขอ้มูลตามวรรคหน่ึง (1) หรือ (2) ต่อส านกังานภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัสุดทา้ย 
ของทุกเดือนท่ีมีการเสนอขายหรือการไถ่ถอนหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีใชหุ้น้อา้งอิงนั้น  

ในการแจง้ขอ้มูลตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง บริษทัจะด าเนินการตามวิธีการใด 
วิธีการหน่ึงดงัต่อไปน้ีก็ได ้
                           (1)  แจง้ขอ้มูลในรูปเอกสารส่ิงพิมพ ์โดยบริษทัจะใชแ้บบรายงานผลการขายหลกัทรัพย ์
(แบบ 81-1) ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรายงาน
ผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนก็ได ้

(2)  แจง้ขอ้มูลผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนด  

ขอ้ 7   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 30/2546  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการขอ
ตรวจสอบและการยนืยนัการใชหุ้น้อา้งอิง และการจดัท าและส่งรายงานเก่ียวกบัการใชหุ้น้อา้งอิง  
ลงวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2546  หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สจ. 37/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการขอตรวจสอบและการยนืยนัการใช ้
หุน้อา้งอิง และการจดัท าและส่งรายงานเก่ียวกบัการใชหุ้น้อา้งอิง ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552    
ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

ขอ้ 8   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  22 เมษายน พ.ศ. 2553   
 
 
 
 (นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
___________________________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากไดมี้การปรับปรุงหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการออก 
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ท าใหห้ลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการขอตรวจสอบและการยนืยนั 
การอนุญาตใหใ้ชหุ้้นอา้งอิงส าหรับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มีความแตกต่างจากหลกัเกณฑ์
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เก่ียวกบัการขอตรวจสอบและการยนืยนัการอนุญาตใหใ้ชหุ้น้อา้งอิงส าหรับการออกหุ้นกูอ้นุพนัธ์  ดงันั้น  
เพื่อก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการขอตรวจสอบและการยืนยนัการอนุญาตใหใ้ชหุ้น้อา้งอิงส าหรับการออก 
หุน้กูอ้นุพนัธ์เป็นการเฉพาะ จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี 
 

 ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน สจ. 9/2553 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบั
การขอตรวจสอบและการยนืยนัการอนุญาตใหใ้ชหุ้น้อา้งอิง และการจดัท ารายและส่งรายงานเก่ียวกบั
การใชหุ้น้อา้งอิงเพื่อการออกหุน้กูอ้นุพนัธ์   ลงวนัท่ี 22/04/2553 
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี สจ. 42/2558 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ
เก่ียวกบัการขอตรวจสอบและการยนืยนัการอนุญาตใหใ้ชหุ้น้อา้งอิง และการจดัท ารายและส่งรายงาน
เก่ียวกบัการใชหุ้น้อา้งอิงเพื่อการออกหุน้กูอ้นุพนัธ์   (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 10/07/2558 

 


