
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
          ท่ี ทจ. 41/25572557 

เร่ือง  การจ าหน่ายตราสารหน้ีและใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
ท่ีออกใหม่ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์

(ฉบบัประมวล) 
__________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2557  เป็นตน้ไป 

ขอ้ 23   ในประกาศน้ี 
“บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารหน้ี 

และใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
“ตราสารหน้ี”  หมายความวา่   หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทพนัธบตัร และหุ้นกู ้ 
“ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์”  หมายความวา่   ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
 “แบบแสดงรายการขอ้มูล”  หมายความวา่   แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย

พนัธบตัร แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุ้นกู ้หรือแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ แลว้แต่กรณี 

“หนงัสือช้ีชวน”  หมายความวา่   หนงัสือช้ีชวนท่ีมีขอ้ความตรงกบัร่างหนงัสือช้ีชวน
ท่ีไดย้ืน่ไวต้่อส านกังาน 

 

 

 

 
3แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 67/2561  เร่ือง การจ าหน่ายตราสารหน้ีและใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
 ท่ีออกใหม่ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
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หมวด 1 
บททัว่ไป 

____________________ 

ขอ้ 3   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบับริษทัท่ีออกหลกัทรัพยท่ี์มีการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  เสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภทต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป (public offering)  
และมีหนา้ท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน 

(2)  เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ แต่ไม่รวมถึงกรณีท่ีบริษทัไดร้ะบุไวใ้น 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนวา่จะเสนอขายผา่นระบบการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์
(direct listing)  

ขอ้ 4   ในการจ าหน่ายตราสารหน้ี หรือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ บริษทัท่ีออก
หลกัทรัพยต์อ้งปฎิบติัตามท่ีก าหนดในหมวดน้ี และหมวดดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1)  การจดัจ าหน่ายตราสารหน้ี ใหเ้ป็นไปตามหมวด 2  
(2)  การจองซ้ือตราสารหน้ี ใหเ้ป็นไปตามหมวด 3 
(3)  การจ าหน่ายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ใหเ้ป็นไปตามหมวด 4 

ขอ้ 5   บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์อ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการจ าหน่ายตราสารหน้ี  
หรือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ท่ีเสนอขายไวอ้ยา่งชดัเจนในหนงัสือช้ีชวน 

ขอ้ 6   บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์อ้งไม่ก าหนดค่าตอบแทนแก่บริษทัหลกัทรัพยต์ามขอ้ 7  
ในลกัษณะท่ีเป็นการจูงใจหรือสนบัสนุนใหบ้ริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าวจ าหน่ายตราสารหน้ีหรือใบส าคญั
แสดงสิทธิของตนโดยไม่ค  านึงถึงความเหมาะสมในการลงทุนของผูล้งทุน 

หมวด 2 
การจดัจ าหน่ายตราสารหน้ี 
____________________ 

ขอ้ 7   บริษทัท่ีออกตราสารหน้ีตอ้งจดัใหก้ารชกัชวน หรือใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการ 
ซ้ือขายหรือลงทุนในตราสารหน้ีด าเนินการผา่นบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทท่ีสามารถเป็นผูใ้หบ้ริการ
ดงักล่าวเก่ียวกบัตราสารหน้ีได ้ เวน้แต่บริษทัท่ีออกตราสารหน้ีมีสถานะเป็นบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภท
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ดงักล่าวอยูแ่ลว้ โดยบริษทัท่ีออกตราสารหน้ีตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวส้ าหรับการใหบ้ริการ
ดงักล่าวตามประเภทของบริษทัหลกัทรัพยด์ว้ย โดยอนุโลม แต่ไม่รวมถึงขอ้หา้มในการจดัสรรหลกัทรัพย ์

ขอ้ 8   บริษทัท่ีออกตราสารหน้ีตอ้งจดัใหมี้ขอ้ตกลงเพื่อให้บริษทัหลกัทรัพย์
ด าเนินการเก่ียวกบัการจ าหน่ายตราสารหน้ีในลกัษณะท่ีท าใหบ้ริษทัท่ีออกตราสารหน้ียงัคงปฏิบติั
เป็นไปตามประกาศฉบบัน้ี  

ขอ้ 9   บริษทัท่ีออกตราสารหน้ีตอ้งไม่จ าหน่ายหรือยนิยอมใหมี้การจ าหน่าย 
ตราสารหน้ีของตนพร้อมกบัหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบุคคลอ่ืน  เวน้แต่จะไดร้ะบุความประสงคห์รือ 
ความยนิยอมดงักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนในหนงัสือช้ีชวน 

หมวด 3 
การจองซ้ือตราสารหน้ี 

____________________ 

ขอ้ 10   บริษทัท่ีออกหุ้นกูต้อ้งก าหนดวิธีการจองซ้ือดว้ยวิธีการยืน่ใบจองซ้ือ 
ไม่วา่ในรูปแบบเอกสารหรือผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ เป็นวิธีการจองซ้ือขั้นต ่าในการจองซ้ือหุน้กู ้ 

ขอ้ 11   บริษทัท่ีออกหุ้นกูต้อ้งจดัใหมี้ใบจองซ้ือในรูปเอกสารเตรียมพร้อมไว ้
อยา่งเพียงพอเพื่อจดัส่งหรือแจกจ่ายใหผู้ล้งทุนตามท่ีร้องขอได้ 

ขอ้ 12   ใบจองซ้ือหุน้กูต้อ้งมีรายการของขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
(1)  ช่ือ ท่ีอยู ่เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชนหรือเลขท่ีหนงัสือเดินทาง เลขประจ าตวั 

ผูเ้สียภาษีอากร (ถา้มี) ของผูจ้องซ้ือ และจ านวนท่ีจองซ้ือ  
(2)  ขอ้ความท่ีใหผู้จ้องซ้ือแสดงวา่ผูจ้องซ้ือไดรั้บหนงัสือช้ีชวนหรือสรุปขอ้มูลส าคญั

ของตราสาร (factsheet)  และระบุรูปแบบของหนงัสือช้ีชวนท่ีไดรั้บ หรือขอ้ความท่ีผูจ้องซ้ือไม่ประสงค ์
จะรับหนงัสือช้ีชวน  

(3)  ขอ้ความเตือนใหผู้จ้องซ้ือทราบวา่การลงทุนในหุน้กูมี้ความเส่ียง และ 
ก่อนตดัสินใจจองซ้ือหุน้กู ้ผูจ้องซ้ือควรอ่านหนงัสือช้ีชวนหรือสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร 
(factsheet) อยา่งรอบคอบดว้ย 

(4)  ขอ้ความท่ีแสดงวา่ผูจ้องซ้ือยนิยอมใหแ้ต่งตั้งบุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก
ส านกังานเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้(ถา้มี) โดยใหร้ะบุช่ือผูท่ี้จะไดรั้บแต่งตั้งไวด้ว้ย 
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(5)  ขอ้ความท่ีแสดงวา่ผูจ้องซ้ือยนิยอมผกูพนัตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของ 
ผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้ส าหรับหุน้กูท่ี้เสนอขายในคร้ังน้ีทุกประการ หากผูจ้องซ้ือไดรั้บการจดัสรรหุน้กู ้

(6)  ขอ้ความท่ีแสดงวา่ผูจ้องซ้ือสามารถตรวจดูขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ี 
ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุ้นกูไ้ดท่ี้ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ส านกังานแห่งใหญ่ของผูอ้อกหุน้กู ้และสถานท่ีอ่ืน (ถา้มี) 

ขอ้ 13   การจองซ้ือหุ้นกูด้ว้ยวิธีการอ่ืนใดนอกเหนือจากการยืน่ใบจองซ้ือ บริษทัท่ีออก 
หุน้กูต้อ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ีก่อนรับการจองซ้ือ 

(1)  จดัให้ผูจ้องซ้ือใหข้อ้มูลซ่ึงมีรายละเอียดตามขอ้ 12(1) 
(2)  มีค าเตือนในลกัษณะเดียวกบัท่ีก าหนดตามขอ้ 12(3) 
(3)  มีขอ้ความท่ีก าหนดในลกัษณะเดียวกบัขอ้ 12(4) (5) และ (6) 
(4)  มีวิธีการท่ีท าใหม้ัน่ใจวา่ผูจ้องซ้ือไดรั้บขอ้มูลตามขอ้ 15 แลว้ 

ขอ้ 143   ยกเลิก   

ขอ้ 15  บริษทัท่ีออกตราสารหน้ีตอ้งจดัใหมี้ช่องทางในการแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวน 
ไม่วา่ในรูปเอกสารส่ิงพิมพห์รือในรูปขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์อยา่งเหมาะสม  เวน้แต่ผูล้งทุนแสดงเจตนา
โดยสมคัรใจท่ีจะไม่รับหนงัสือช้ีชวน  

ในกรณีท่ีผูล้งทุนไม่ประสงคจ์ะรับหนงัสือช้ีชวน บริษทัท่ีออกตราสารหน้ีตอ้ง
แจกจ่ายหรือจดัส่งไม่วา่ดว้ยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผูล้งทุนไดรั้บสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (factsheet) 
ก่อนท่ีผูล้งทุนนั้นจะท าการจองซ้ือตราสารหน้ี 

ขอ้ 162   บริษทัท่ีออกตราสารหน้ีตอ้งไม่น าเงินท่ีไดรั้บเป็นค่าจองซ้ือตราสารหน้ี 
ในส่วนท่ีเกินกวา่จ านวนท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการเสนอขายตราสารหน้ีทั้งหมดไปใชใ้นกิจการใด ๆ  
และตอ้งส่งคืนเงินดงักล่าวใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรตามระยะเวลาเดียวกบัระยะเวลาท่ีเป็น
มาตรฐานการปฏิบติังานของบริษทัหลกัทรัพยใ์นกรณีดงักล่าวท่ีสมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทยก าหนด 

 
3ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 67/2561  เร่ือง การจ าหน่ายตราสารหน้ีและใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
 ท่ีออกใหม่ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
2แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2560  เร่ือง การจ าหน่ายตราสารหน้ีและใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
 ท่ีออกใหม่ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
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ขอ้ 172   บริษทัท่ีออกตราสารหน้ีตอ้งระบุในหนงัสือช้ีชวนในการใหสิ้ทธิแก่ผูล้งทุน 
ท่ีจะยกเลิกการจองซ้ือตราสารหน้ีภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมตามท่ีก าหนดเม่ือมีเหตุท่ีท าใหบ้ริษทั 
ท่ีออกตราสารหน้ีตอ้งระงบัหรือหยดุการเสนอขายตราสารหน้ีหรือไม่สามารถส่งมอบตราสารหน้ี 
ท่ีเสนอขายได ้โดยบริษทัท่ีออกตราสารหน้ีจะคืนเงินค่าจองซ้ือตราสารหน้ีใหแ้ก่ผูล้งทุนท่ียกเลิก 
การจองซ้ือตราสารหน้ีตามระยะเวลาเดียวกบัระยะเวลาท่ีเป็นมาตรฐานการปฏิบติังานของบริษทั
หลกัทรัพยใ์นกรณีดงักล่าวท่ีสมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทยก าหนด 

ขอ้ 18   บริษทัท่ีออกตราสารหน้ีตอ้งระบุในหนงัสือช้ีชวนวา่ ในกรณีท่ีบริษทั 
ไม่สามารถส่งคืนเงินใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือตราสารหน้ีตามระยะเวลาท่ีก าหนดตามขอ้ 16 หรือขอ้ 17 ได ้ 
แลว้แต่กรณี ผูจ้องซ้ือมีสิทธิไดรั้บดอกเบ้ียในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละเจ็ดจุดหา้ต่อปีนบัแต่วนัท่ี 
พน้ก าหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซ้ือตราสารหน้ี 

ขอ้ 192   ในการเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ หากบริษทัท่ีออกหุน้กูไ้ม่อาจแต่งตั้ง 
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูต้ามค ายนิยอมของผูถื้อหุ้นกูห้รือไม่อาจจดัใหมี้หลกัประกนัการออกหุ้นกู ้(ถา้มี)  
ตามขอ้ก าหนดสิทธิ บริษทัท่ีออกหุน้กูต้อ้งคืนเงินค่าจองซ้ือหุน้กูพ้ร้อมดอกเบ้ียท่ีเกิดจากบญัชี 
จองซ้ือหุ้นกูใ้หแ้ก่ผูจ้องซ้ือหุ้นกูต้ามระยะเวลาเดียวกบัระยะเวลาท่ีเป็นมาตรฐานการปฏิบติังาน 
ของบริษทัหลกัทรัพยใ์นกรณีดงักล่าวท่ีสมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทยก าหนด   

ขอ้ 19/11   ให้น าความในขอ้ 10 ขอ้ 11 ขอ้ 12 ขอ้ 13 และขอ้ 19 มาใชบ้งัคบักบั 
การจองซ้ือพนัธบตัรของบริษทัท่ีออกพนัธบตัร โดยอนุโลม 

 

 

 

 

 
2แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2560  เร่ือง การจ าหน่ายตราสารหน้ีและใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
 ท่ีออกใหม่ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
2แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2560  เร่ือง การจ าหน่ายตราสารหน้ีและใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
 ท่ีออกใหม่ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
1แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 71/2558 เร่ือง การจ าหน่ายตราสารหน้ีและใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
 ท่ีออกใหม่ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559) 
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หมวด 4 
การจ าหน่ายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

____________________ 

ส่วนท่ี 1 
การจดัจ าหน่ายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

____________________ 

ขอ้ 20  ใหน้ าขอ้ก าหนดในหมวด 2 การจดัจ าหน่ายตราสารหน้ี มาใชบ้งัคบักบั 
การจดัจ าหน่ายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ของบริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ โดยอนุโลม 

ส่วนท่ี 2 
การจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

____________________ 

ขอ้ 21   ใบจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตอ้งมีรายการของขอ้มูลอยา่งนอ้ย
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ช่ือ ท่ีอยู ่เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชนหรือเลขท่ีหนงัสือเดินทาง เลขประจ าตวั 
ผูเ้สียภาษีอากร (ถา้มี) ของผูจ้องซ้ือ และจ านวนท่ีจองซ้ือ  

(2)  ขอ้ความท่ีแสดงวา่ผูจ้องซ้ือไดรั้บหนงัสือช้ีชวนหรือสรุปขอ้มูลส าคญัของ 
ตราสาร (factsheet) และระบุรูปแบบของหนงัสือช้ีชวนท่ีไดรั้บ หรือขอ้ความท่ีผูจ้องซ้ือไม่ประสงค ์
จะรับหนงัสือช้ีชวน  

(3)  ขอ้ความเตือนใหผู้จ้องซ้ือทราบวา่การลงทุนในใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
มีความเส่ียง และก่อนตดัสินใจจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ผูจ้องซ้ือควรอ่านหนงัสือช้ีชวน 
หรือสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (factsheet) อยา่งรอบคอบดว้ย 

ขอ้ 22   ใหน้ าความในขอ้ 10 ขอ้ 11 ขอ้ 13 ขอ้ 15 ขอ้ 16 ขอ้ 17 และขอ้ 18 มาใชบ้งัคบั
กบัการจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ของบริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ โดยอนุโลม 

ขอ้ 232   ในการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีทรัพยสิ์นเป็นประกนั 
เตม็จ านวนหรือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีทรัพยสิ์นเป็นประกนับางส่วน หากบริษทัท่ีออก 

 
2แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2560  เร่ือง การจ าหน่ายตราสารหน้ีและใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
 ท่ีออกใหม่ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
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ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไม่ด าเนินการโอนหลกัทรัพยอ์า้งอิงใหแ้ก่ทรัสตีเพื่อใหผู้ถื้อใบส าคญั 
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ไดรั้บการส่งมอบหลกัทรัพยอ์า้งอิงอยา่งครบถว้นตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์เม่ือมีการใชสิ้ทธิภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดสิทธิ บริษทัท่ีออกใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ตอ้งคืนเงินค่าจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั้น พร้อมดอกเบ้ียท่ีเกิดจากบญัชี
จองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือตามระยะเวลาเดียวกบัระยะเวลาท่ีเป็นมาตรฐาน 
การปฏิบติังานของบริษทัหลกัทรัพยใ์นกรณีดงักล่าวท่ีสมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทยก าหนด 

หมวด 5 
อ่ืน ๆ 

____________________ 

ขอ้ 24   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 29/2551  เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ ลงวนัท่ี  
15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551  ใหก้ารอา้งอิงในส่วนท่ีเก่ียวกบัการจ าหน่ายตราสารหน้ีและใบส าคญั 
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยห์มายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557                                               
 
 
 
                          (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
                          เลขาธิการ 
                          ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
                          ประธานกรรมการ 
                          คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
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