ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 32/2552
เรื่ อง การเสนอขายใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์
ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย
(ฉบับประมวล)
____________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
และมาตรา 35 มาตรา 56 มาตรา 67 มาตรา 69(11) มาตรา 70(9) และมาตรา 71(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจากัดสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43
มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทาหน้าที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนตามมาตรา 60
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ในประกาศนี้
(1) “ผูอ้ อกใบแสดงสิ ทธิ” หมายความว่า บริ ษทั ที่ออกใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์
ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย ซึ่งเป็ นหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั อื่นซึ่งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
(2) “ใบแสดงสิ ทธิ” หมายความว่า ใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงไทย
(3) “หลักทรัพย์อา้ งอิง” หมายความว่า หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ออก
โดยบริ ษทั จดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิ ทธิ
(4) “บริ ษทั จดทะเบียน” หมายความว่า บริ ษทั ที่มีหุน้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
(5) “ผูบ้ ริ หาร” หมายความว่า ผูจ้ ดั การ หรื อผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารสี่ รายแรก
นับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ ่ ึงดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารรายที่สี่ทุกราย
และให้หมายความรวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่า
(6) “ผูม้ ีอานาจควบคุม” หมายความว่า ผูถ้ ือหุ ้นหรื อบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์
มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบาย การจัดการ หรื อการดาเนิ นงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ ไม่วา่ อิทธิพล
ดังกล่าวจะสื บเนื่องจากการเป็ นผูถ้ ือหุ ้น หรื อได้รับมอบอานาจตามสัญญา หรื อการอื่นใดก็ตาม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
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(ก) บุคคลที่มีสิทธิออกเสี ยงไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้า
ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
(ข) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการ
ของบริ ษทั นั้นได้
(ค) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ้ ่ ึงรับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย
การจัดการหรื อการดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้ปฏิบตั ิตามคาสั่งของตนในการกาหนดนโยบาย การจัดการ
หรื อการดาเนินงานของบริ ษทั
(ง) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดาเนินงานในบริ ษทั หรื อมีความรับผิดชอบ
ในการดาเนินงานของบริ ษทั เยี่ยงกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร รวมทั้งบุคคลที่มีตาแหน่งซึ่งมีอานาจหน้าที่
เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริ ษทั นั้น
(7) “ข้อกาหนดสิ ทธิ” หมายความว่า ข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ระหว่าง
ผูอ้ อกใบแสดงสิ ทธิและบริ ษทั จดทะเบียน กับผูถ้ ือใบแสดงสิ ทธิ
(8) “แบบแสดงรายการข้อมูล” หมายความว่า แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ข้อ 3 ผูอ้ อกใบแสดงสิ ทธิจะยืน่ คาขออนุญาตออกและเสนอขายใบแสดงสิ ทธิตาม
ประกาศนี้ ได้ ก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนจากบริ ษทั จดทะเบียนที่เป็ นผูอ้ อกหลักทรัพย์อา้ งอิงเท่านั้น
การสนับสนุนของบริ ษทั จดทะเบียนตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึง
การร่ วมดาเนินการและรับผิดชอบในการยืน่ คาขออนุญาตออกและเสนอขายใบแสดงสิ ทธิ การยืน่
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน และการดาเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
ความผูกพันที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิจนกว่าจะมีการไถ่ถอนใบแสดงสิ ทธิที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ข้อ 4 ในการพิจารณาว่าคาขออนุญาตใดมีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่กาหนดไว้ในประกาศนี้หรื อไม่ ให้สานักงานมีอานาจดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ที่ผขู ้ ออนุญาตหรื อการเสนอขายใบแสดงสิ ทธิที่ออกใหม่มีลกั ษณะหรื อรู ปแบบ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีขอ้ เท็จจริ งซึ่งทาให้พิจารณาได้วา่
ความมุ่งหมายหรื อเนื้อหาสาระที่แท้จริ ง (substance) ของการเสนอขายใบแสดงสิ ทธิที่ออกใหม่น้ นั เข้าลักษณะ
เป็ นการหลีกเลี่ยงบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์พ.ศ. 2535 หรื อประกาศนี้
สานักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายใบแสดงสิ ทธิตามคาขออนุญาตได้ ทั้งนี้ สานักงานต้องแจ้งให้
ผูข้ ออนุญาตทราบถึงเหตุผลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน
(2) ในกรณี ที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ สานักงานอาจผ่อนผันไม่นา
หลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณาคาขออนุญาต หรื อไม่นาเงื่อนไขตามประกาศนี้มาใช้บงั คับกับ
การเสนอขายใบแสดงสิ ทธิที่ออกใหม่ที่ได้รับอนุญาตได้ โดยคานึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอ
ของข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจลงทุนและมาตรการคุม้ ครองผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ สานักงานอาจ
กาหนดเงื่อนไขให้ผขู ้ ออนุญาตต้องปฏิบตั ิหรื องดเว้นการปฏิบตั ิอย่างหนึ่งอย่างใดด้วยก็ได้
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(ก) ประโยชน์ที่จะได้จากการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผันให้
ไม่คมุ้ ค่ากับต้นทุนของผูข้ ออนุญาตในการปฏิบตั ิ และมีขอ้ เท็จจริ งที่ชดั เจนซึ่งทาให้พิจารณาได้วา่ หลักเกณฑ์หรื อ
เงื่อนไขดังกล่าว ไม่มีนยั สาคัญสาหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณี น้ นั
(ข) ผูข้ ออนุญาตมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่นที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
(ค) ผูข้ ออนุญาตมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
หมวด 1
การขออนุญาตออกและเสนอขายใบแสดงสิ ทธิ
และการอนุญาต
_______________
ส่ วนที่ 1
หลักเกณฑ์การอนุญาต
_______________
ข้อ 5 การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายใบแสดงสิ ทธิที่ออกใหม่ ให้เป็ นดังนี้
(1) ในกรณี เป็ นการเสนอขายใบแสดงสิ ทธิในลักษณะจากัดดังต่อไปนี้ หากเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 8 และ ข้อ 9 หรื อข้อ 10 ให้ถือว่ากระทาได้โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากสานักงานแล้ว
(ก) 1 ใบแสดงสิ ทธิที่มีหลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นหุน้ เว้นแต่การกาหนดราคาเสนอขายหุ้น
ที่เป็ นหลักทรัพย์อา้ งอิงนั้น จะเข้าข่ายเป็ นการเสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ในราคาต่าตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการอนุญาตให้บริ ษทั จดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด
(ข) ใบแสดงสิ ทธิที่มีหลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นพันธบัตร
(2) ในกรณี อื่นนอกจาก (1) ให้บริ ษทั ที่ประสงค์จะเป็ นผูอ้ อกใบแสดงสิ ทธิและ
บริ ษทั จดทะเบียนที่ออกหลักทรัพย์อา้ งอิงร่ วมกันยืน่ คาขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานต่อสานักงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานประกาศกาหนด และชาระค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตตามอัตรา
ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมตั ิโครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
ให้สานักงานมีอานาจแจ้งเป็ นหนังสื อให้ผยู ้ นื่ คาขออนุญาตชี้แจงหรื อส่ งเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนด ในกรณี ที่ผขู ้ ออนุญาตมิได้ดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่สานักงานกาหนด ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวไม่ประสงค์จะยืน่ คาขออนุญาตอีกต่อไป
1

แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 24/2559 เรื่ อง การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ซึ่งมีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2559
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ข้อ 6 ให้สานักงานแจ้งผลการพิจารณาไปยังผูข้ ออนุญาตตามข้อ 5(2) ภายใน
กาหนดเวลาดังต่อไปนี้
(1) ภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับคาขอพร้อมเอกสารหลักฐาน
ที่ถูกต้องและครบถ้วน กรณี เป็ นการเสนอขายใบแสดงสิ ทธิในลักษณะจากัด
(2) ภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับคาขอพร้อมเอกสารหลักฐาน
ที่ถูกต้องและครบถ้วน กรณี เป็ นการเสนอขายใบแสดงสิ ทธิที่ไม่เข้าลักษณะตาม (1)
ข้อ 7 การเสนอขายใบแสดงสิ ทธิในลักษณะใดลักษณะหนึ่ งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่า
เป็ นการเสนอขายใบแสดงสิ ทธิในลักษณะจากัด
(1) 2 การเสนอขายใบแสดงสิ ทธิที่มีหลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นหุน้ ในลักษณะเดียวกับ
การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
การอนุญาตให้บริ ษทั จดทะเบียนเสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด
(2) การเสนอขายใบแสดงสิ ทธิที่มีหลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นหุน้ กู้ ในลักษณะเดียวกับ
การเสนอขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ในวงจากัดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่
(3) การเสนอขายใบแสดงสิ ทธิที่มีหลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุน้
ในลักษณะเดียวกับการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัดตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อ
หุน้ ที่ออกใหม่และหุ ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
(4) การเสนอขายใบแสดงสิ ทธิที่มีหลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นพันธบัตร ในลักษณะเดียวกับการ
เสนอขายพันธบัตรที่ออกใหม่ซ่ ึงได้รับยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงาน
ข้อ 8 ผูอ้ อกใบแสดงสิ ทธิและบริ ษทั จดทะเบียนที่ออกหลักทรัพย์อา้ งอิงจะได้รับอนุญาต
จากสานักงานให้เสนอขายใบแสดงสิ ทธิที่ออกใหม่ ก็ต่อเมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ผูอ้ อกใบแสดงสิ ทธิตอ้ งมีลกั ษณะดังนี้
(ก) เป็ นบริ ษทั จากัดที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
(ข) มีวตั ถุประสงค์จากัดเฉพาะการออกใบแสดงสิ ทธิที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตามประกาศนี้
(ค) มีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุมที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับกรรมการและผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ โดยอนุโลม
(ง) แสดงได้วา่ มีกลไกในการดูแลรักษาและดารงหลักทรัพย์อา้ งอิงให้มีจานวน
ไม่นอ้ ยกว่าจานวนใบแสดงสิ ทธิท้ งั หมดที่จาหน่ายได้แล้วและยังไม่ได้ไถ่ถอน โดยกลไกดังกล่าวจะต้อง
สามารถป้องกันมิให้มีการนาหลักทรัพย์อา้ งอิงไปใช้เพื่อการอื่นได้

2

แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 24/2559 เรื่ อง การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ซึ่งมีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2559
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(2) บริ ษทั จดทะเบียนที่ออกหลักทรัพย์อา้ งอิงต้องมีลกั ษณะดังนี้
(ก) มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์อา้ งอิงตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ใช้บงั คับกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์
ประเภทนั้น ไม่วา่ หลักทรัพย์อา้ งอิงที่ผอู ้ อกใบแสดงสิ ทธิใช้รองรับใบแสดงสิ ทธิจะเป็ นหลักทรัพย์
ที่ออกใหม่หรื อหลักทรัพย์ที่จาหน่ายได้แล้วของบริ ษทั จดทะเบียน โดยให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. ในกรณี เป็ นการเสนอขายใบแสดงสิ ทธิในลักษณะจากัด ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้สาหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจากัด ในลักษณะจากัด หรื อในกรณี ที่ได้รับยกเว้น
2. ในกรณี เป็ นการเสนอขายใบแสดงสิ ทธิในลักษณะอื่นนอกจาก 1. ต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้สาหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรื อในลักษณะทัว่ ไป
(ข) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จดทะเบียนได้รับข้อมูลว่าบริ ษทั จดทะเบียน
จะนาหลักทรัพย์ที่ขออนุมตั ิไปใช้เป็ นหลักทรัพย์อา้ งอิงของใบแสดงสิ ทธิ ในกรณี ที่หลักทรัพย์อา้ งอิง
เป็ นหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั จดทะเบียนตกลงผูกพันที่จะรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือครองใบแสดงสิ ทธิที่ขออนุญาต โดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานประกาศกาหนด
ตามมาตรา 59 โดยอนุโลม
ความในวรรคหนึ่ง (ข) มิให้ใช้บงั คับกับการเสนอขายใบแสดงสิ ทธิในลักษณะจากัด
(3) ใบแสดงสิ ทธิที่จะเสนอขายต้องมีลกั ษณะดังนี้
(ก) อ้างอิงหลักทรัพย์อา้ งอิงเพียงหนึ่งประเภทที่ออกโดยบริ ษทั จดทะเบียนเพียงหนึ่งแห่ง
และอัตราการอ้างอิงของหนึ่งหน่วยใบแสดงสิ ทธิตอ้ งเท่ากับหนึ่งหลักทรัพย์อา้ งอิง ทั้งนี้ หลักทรัพย์อา้ งอิง
ต้องเป็ นประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้
1. หุน้
2. พันธบัตร หรื อหุ ้นกู้ แต่ไม่รวมถึงหุน้ กูอ้ นุพนั ธ์
3. ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
(ข) มีอายุที่แน่นอน หากเป็ นการอ้างอิงหลักทรัพย์ที่มีกาหนดอายุ และในกรณี เช่นว่านี้
อายุของใบแสดงสิ ทธิตอ้ งครบกาหนดก่อนอายุของหลักทรัพย์อา้ งอิง ทั้งนี้ การกาหนดอายุของใบแสดงสิ ทธิ
ต้องคานึงถึงการมีระยะเวลาที่เพียงพอให้ผถู ้ ือใบแสดงสิ ทธิที่ได้รับหลักทรัพย์อา้ งอิงที่มีกาหนดอายุน้ นั สามารถ
ใช้สิทธิหรื อได้รับประโยชน์ตามหลักทรัพย์ดงั กล่าวได้
(ค) กาหนดให้ผถู ้ ือใบแสดงสิ ทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะเดียวกับ
ที่ผถู ้ ือหลักทรัพย์อา้ งอิงจะได้รับจากบริ ษทั จดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อได้หกั ค่าใช้จ่ายในการจัดการของ
ผูอ้ อกใบแสดงสิ ทธิแล้ว (เฉพาะกรณี ที่ขอ้ กาหนดสิ ทธิยินยอมให้กระทาได้)
(ง) มีขอ้ จากัดการโอนใบแสดงสิ ทธิซ่ ึงได้จดไว้กบั สานักงาน ในกรณี เป็ นการเสนอขาย
ใบแสดงสิ ทธิในลักษณะจากัด เพื่อให้การโอนใบแสดงสิ ทธิในทอดต่อ ๆ ไป ยังคงลักษณะเป็ นไปตามข้อ 7
(จ) มีขอ้ กาหนดสิ ทธิประกอบใบแสดงสิ ทธิที่เป็ นไปตามข้อ 9 หรื อข้อ 10 แล้วแต่กรณี

6
ข้อ 9 ข้อกาหนดสิ ทธิของใบแสดงสิ ทธิตอ้ งไม่มีขอ้ กาหนดที่เป็ นการเอาเปรี ยบคู่สัญญา
อย่างไม่เป็ นธรรม และมีการลงลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันผูอ้ อกใบแสดงสิ ทธิและบริ ษทั จดทะเบียน
ที่ออกหลักทรัพย์อา้ งอิง และประทับตราสาคัญของผูอ้ อกใบแสดงสิ ทธิและบริ ษทั จดทะเบียนที่ออกหลักทรัพย์
อ้างอิง (ถ้ามี) ทั้งนี้ ข้อกาหนดสิ ทธิตอ้ งมีรายการและสาระสาคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) สิ ทธิของผูถ้ ือใบแสดงสิ ทธิ
(ก) สิ ทธิที่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งต้องเป็ นลักษณะเดียวกับที่ผถู ้ ือหลักทรัพย์
อ้างอิงจะได้รับจากบริ ษทั จดทะเบียน โดยต้องระบุลกั ษณะและวิธีการจ่ายผลตอบแทนนั้นไว้อย่างชัดเจน
(ข) สิ ทธิในการออกเสี ยงลงคะแนน ในกรณี ที่หลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นหุน้ และ
ผูอ้ อกใบแสดงสิ ทธิผกู พันยินยอมให้ผถู ้ ือใบแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนนใน
บริ ษทั จดทะเบียนผ่านผูอ้ อกใบแสดงสิ ทธิได้ ข้อกาหนดสิ ทธิตอ้ งกาหนดให้ชดั เจนถึงเรื่ องดังต่อไปนี้
1. เรื่ องที่ผถู ้ ือใบแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
2. วิธีการใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
3. เหตุแห่งข้อจากัดในการใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนน หรื อสิ ทธิในการใช้
ดุลพินิจของผูอ้ อกใบแสดงสิ ทธิในการใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีการใช้สิทธิออกเสี ยง ผูอ้ อกใบแสดงสิ ทธิตอ้ งไม่ใช้
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนในบริ ษทั จดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นการหลีกเลี่ยงหรื อฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรื อกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
(ค) สิ ทธิได้รับข้อมูลเช่นเดียวกับที่ผถู ้ ือหลักทรัพย์อา้ งอิงจะได้รับ เช่น หนังสื อนัดประชุม
งบการเงิน และรายงานประจาปี ของบริ ษทั จดทะเบียน หรื อคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ เป็ นต้น ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา
อันสมควร
(ง) สิ ทธิอื่นใด (ถ้ามี) ของผูถ้ ือใบแสดงสิ ทธินอกเหนือจากที่กล่าวใน (ก) (ข) หรื อ (ค)
ทั้งนี้ ในกรณี ที่สิทธิอื่นใดดังกล่าวเป็ นนิติสัมพันธ์ที่จะมีผลผูกพันบุคคลอื่นนอกจากผูอ้ อกใบแสดงสิ ทธิหรื อ
บริ ษทั จดทะเบียน ต้องระบุสถานภาพและความผูกพันของบุคคลดังกล่าวให้ชดั เจน
(2) ภาระค่าใช้จ่ายของผูถ้ ือใบแสดงสิ ทธิ (ถ้ามี) ซึ่งกาหนดได้ตามที่จาเป็ นและในอัตราที่สมควร
ทั้งนี้ ต้องกาหนดจานวนหรื อวิธีการคานวณค่าใช้จ่ายและวิธีการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ให้ชดั เจน
(3) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิ ทธิ ซึ่งอย่างน้อยต้องกาหนดให้
(ก) การแก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับสิ ทธิในการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนของ
ผูถ้ ือใบแสดงสิ ทธิ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือใบแสดงสิ ทธิไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวน
ใบแสดงสิ ทธิท้ งั หมดที่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอน
(ข) การแก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับสิ ทธิในการออกเสี ยงลงคะแนนในบริ ษทั จดทะเบียน
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือใบแสดงสิ ทธิไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนใบแสดงสิ ทธิท้ งั หมด
ที่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอน และต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักงานด้วย
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(4) วิธีการดูแลรักษาหลักทรัพย์อา้ งอิง
(5) การจัดให้มีทะเบียนผูถ้ ือใบแสดงสิ ทธิ และข้อกาหนดให้การออกใบแสดงสิ ทธิตอ้ ง
เป็ นชนิดระบุชื่อเท่านั้น
(6) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการลงทะเบียนการโอนใบแสดงสิ ทธิ ซึ่งต้องกาหนดให้
การโอนใบแสดงสิ ทธิจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผูม้ ีชื่อในใบแสดงสิ ทธิหรื อผูร้ ับโอนคนสุ ดท้ายได้ส่ งมอบ
ใบแสดงสิ ทธิดงั กล่าวต่อผูร้ ับโอน โดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนตามมาตรา 53 และตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการจัดให้มีทะเบียนผูถ้ ือหลักทรัพย์และการลงทะเบียนการโอนหลักทรัพ ย์ โดยอนุโลม
(7) ข้อกาหนดและเงื่อนไขในการไถ่ถอนใบแสดงสิ ทธิ ซึ่งต้องกาหนดให้การไถ่ถอน
ต้องกระทาโดยการส่ งมอบหลักทรัพย์อา้ งอิงให้แก่ผถู ้ ือใบแสดงสิ ทธิเท่านั้น
(8) คารับรองของผูอ้ อกใบแสดงสิ ทธิวา่ จะไม่มีการโอนหลักทรัพย์อา้ งอิงให้แก่บุคคลใด ๆ
เว้นแต่จะเป็ นการโอนให้แก่บุคคลที่รับฝากหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือใบแสดงสิ ทธิ รวมทั้งจะไม่มี
การก่อให้เกิดภาระผูกพันไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ในหลักทรัพย์อา้ งอิงดังกล่าว
(9) คารับรองของบริ ษทั จดทะเบียนว่าจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหรื อการจานาหลักทรัพย์
อ้างอิงที่ถืออยูโ่ ดยผูอ้ อกใบแสดงสิ ทธิ เว้นแต่จะเป็ นการโอนหลักทรัพย์อา้ งอิงเพื่อไถ่ถอนใบแสดงสิ ทธิ
ทั้งนี้ ไม่วา่ บริ ษทั จดทะเบียนจะเป็ นนายทะเบียนของหลักทรัพย์อา้ งอิงนั้นเองหรื อมอบหมายให้บุคคลอื่น
เป็ นนายทะเบียนก็ตาม
(10) สิ ทธิในการเรี ยกร้องค่าเสี ยหายของผูถ้ ือใบแสดงสิ ทธิอนั เนื่ องมาจากการที่
ผูอ้ อกใบแสดงสิ ทธิหรื อบริ ษทั จดทะเบียนกระทาการหรื อไม่กระทาการที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดสิ ทธิ
(11) ตัวอย่างใบแสดงสิ ทธิ
ข้อ 10 ในกรณี เป็ นการเสนอขายใบแสดงสิ ทธิในลักษณะจากัด ข้อกาหนดสิ ทธิ
ของใบแสดงสิ ทธิตอ้ งมีรายการและสาระสาคัญอย่างน้อยตามที่กาหนดไว้ในข้อ 9(1) (5) (6) (7) (8) (9)
และ (11)
ส่ วนที่ 2
การอนุญาต และเงื่อนไขการอนุญาต
_________________
ข้อ 11 เว้นแต่กรณี การเสนอขายใบแสดงสิ ทธิในลักษณะจากัด ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาต
จัดให้มีบริ ษทั หลักทรัพย์เป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ และผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องปฏิ บตั ิตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
เสมือนการเสนอขายหลักทรัพย์อา้ งอิงที่ออกใหม่ โดยอนุโลม
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ข้อ 12 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องเสนอขายใบแสดงสิ ทธิให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
ในโครงการ หรื อภายในหกเดือนนับแต่วนั ที่สานักงานแจ้งผลการอนุญาต หรื อภายในกาหนดระยะเวลาที่ได้รับ
การผ่อนผันจากสานักงาน ซึ่งต้องไม่เกินสิ บสองเดือนนับแต่วนั ที่สานักงานแจ้งผลการอนุญาต ทั้งนี้ ในการ
พิจารณาผ่อนผันสานักงานอาจเรี ยกให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตส่ งข้อมูลหรื อเอกสารเพิ่มเติมได้
ข้อ 13 ผูอ้ อกใบแสดงสิ ทธิ จะออกใบแสดงสิ ทธิเกินจานวนหลักทรัพย์อา้ งอิงที่มี
เพื่อรองรับการออกใบแสดงสิ ทธิน้ นั ไม่ได้ และเมื่อได้ออกใบแสดงสิ ทธิแล้ว ผูอ้ อกใบแสดงสิ ทธิ
ต้องดารงหลักทรัพย์อา้ งอิงให้มีจานวนไม่นอ้ ยกว่าจานวนใบแสดงสิ ทธิท้ งั หมดที่จาหน่ายได้แล้ว
และยังไม่ได้ไถ่ถอน
ข้อ 14 ใบแสดงสิ ทธิตอ้ งมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ชื่อและที่อยูข่ องผูอ้ อกใบแสดงสิ ทธิ
(2) ชื่อเฉพาะและลักษณะสาคัญของใบแสดงสิ ทธิ
(3) ชื่อของหลักทรัพย์อา้ งอิง
(4) ชื่อบริ ษทั จดทะเบียนที่ออกหลักทรัพย์อา้ งอิง
(5) จานวนหน่วยของใบแสดงสิ ทธิ
(6) ชื่อผูถ้ ือใบแสดงสิ ทธิ
(7) เลขที่อา้ งอิงของผูถ้ ือใบแสดงสิ ทธิตามทะเบียนผูถ้ ือใบแสดงสิ ทธิ
(8) วันเดือนปี ที่ออกใบแสดงสิ ทธิ และวันเดือนปี ที่สิ้นสุ ดของใบแสดงสิ ทธิ
(9) ข้อกาหนดและวิธีการไถ่ถอนใบแสดงสิ ทธิ
(10) ข้อความที่ระบุวา่ สิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูถ้ ือใบแสดงสิ ทธิ
ผูอ้ อกใบแสดงสิ ทธิ และบริ ษทั จดทะเบียน ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในข้อกาหนดสิ ทธิ
(11) ลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันผูอ้ อกใบแสดงสิ ทธิหรื อนายทะเบียนใบแสดงสิ ทธิ
(12) ข้อจากัดการโอนแสดงว่าผูอ้ อกใบแสดงสิ ทธิจะไม่รับจดทะเบียนการโอนใบแสดงสิ ทธิ
ไม่วา่ ในทอดใด ๆ หากการโอนนั้นจะขัดกับข้อจากัดการโอนที่จดไว้กบั สานักงาน
ข้อ 15 ในกรณี ที่หลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ เมื่อสานักงานได้อนุญาต
ให้เสนอขายใบแสดงสิ ทธิแล้ว ให้ถือว่าสานักงานได้อนุญาตให้บริ ษทั จดทะเบียนออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์อา้ งอิงที่ออกใหม่น้ นั พร้อมทั้งหุ ้นรองรับหลักทรัพย์อา้ งอิงที่ออกใหม่ (ถ้ามี) ด้วย
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ข้อ 16 ในกรณี เป็ นการเสนอขายใบแสดงสิ ทธิในลักษณะจากัด ผูไ้ ด้รับอนุญาต
ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ห้ามมิให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตโฆษณาการเสนอขายใบแสดงสิ ทธิต่อบุคคลเป็ นการทัว่ ไป
และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสารที่เกี่ยวกับใบแสดงสิ ทธิที่จะเสนอขายหรื อกาลังเสนอขาย ผูไ้ ด้รับอนุญาต
ต้องแจกจ่ายไปให้กบั บุคคลเฉพาะเจาะจงหรื อบุคคลเท่าที่จาเป็ น เพื่อให้การเสนอขายหุน้ ดังกล่าวอยูภ่ ายใน
ลักษณะที่กาหนดไว้ในข้อ 7 เท่านั้น
(2) ในกรณี ที่มีการแจกจ่ายเอกสารประกอบการเสนอขาย ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องจัดให้มี
ข้อความที่ระบุถึงข้อจากัดการโอนแสดงว่าผูไ้ ด้รับอนุญาตจะไม่รับจดทะเบียนการโอนใบแสดงสิ ทธิ
ไม่วา่ ในทอดใด ๆ หากการโอนนั้นจะขัดกับข้อจากัดการโอนตามที่ระบุไว้ ซึ่งต้องเป็ นข้อจากัดการโอน
เดียวกับที่ได้จดไว้กบั สานักงาน
(3) ในกรณี ที่มีบุคคลใดแสดงความประสงค์ต่อผูไ้ ด้รับอนุญาตที่จะลงทะเบียนการโอน
ใบแสดงสิ ทธิ ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตตรวจสอบความถูกต้องของการโอนใบแสดงสิ ทธิ หากพบว่าเป็ นการโอน
ที่ขดั ต่อข้อจากัดการโอนที่ได้จดทะเบียนไว้กบั สานักงาน ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องไม่ลงทะเบียนการโอน
ใบแสดงสิ ทธิ เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตจัดให้มีนายทะเบียนใบแสดงสิ ทธิ ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้อง
ดาเนินการให้นายทะเบียนใบแสดงสิ ทธิปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในวรรคหนึ่งด้วย
ข้อ 17 ภายหลังการเสนอขายใบแสดงสิ ทธิ ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตส่ งสาเนาข้อกาหนดสิ ทธิ
ต่อสานักงานพร้อมกับรายงานผลการขายใบแสดงสิ ทธิ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิ ทธิภายหลังจากที่ได้ออกใบแสดงสิ ทธิแล้ว ให้กระทาได้
เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตส่ งสาเนา
ข้อกาหนดสิ ทธิที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วต่อสานักงานภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว
ในกรณี เป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิ ทธิที่กาหนดให้ตอ้ งขอความเห็นชอบจาก
สานักงานก่อนดาเนินการ การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นให้กระทาได้ก็ต่อเมื่อสานักงานมิได้แจ้งทักท้วงภายใน
เจ็ดวันทาการนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับคาขอความเห็นชอบสาหรับการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น
ข้อ 18 ในกรณี ที่หลักทรัพย์อา้ งอิงที่รองรับใบแสดงสิ ทธิเป็ นหุน้ และภายหลังจาก
ที่ได้ออกใบแสดงสิ ทธิแล้ว บริ ษทั จดทะเบียนได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนนั้นต่อ
ผูถ้ ือหุน้ ตามสัดส่ วน หากผูถ้ ือใบแสดงสิ ทธิแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิประโยชน์ดงั กล่าว และ
ผูอ้ อกใบแสดงสิ ทธิได้ดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าว ให้ผอู ้ อกใบแสดงสิ ทธิสามารถออกใบ
แสดงสิ ทธิเพิ่มเติมให้แก่ผถู ้ ือใบแสดงสิ ทธิรายนั้นได้ โดยถือว่าใบแสดงสิ ทธิที่ออกให้เพิ่มเติมในกรณี น้ ี
ได้รับอนุญาตจากสานักงานแล้ว
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หมวด 2
การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
____________________
ข้อ 19 ก่อนการเสนอขายใบแสดงสิ ทธิในแต่ละครั้งหรื อแต่ละโครงการ ให้ผเู ้ สนอขาย
ใบแสดงสิ ทธิยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงานจานวนสองชุด พร้อมทั้งร่ างหนังสื อชี้ชวน โดยมี
ที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยูใ่ นบัญชีที่สานักงานให้ความเห็นชอบเป็ นผูร้ ่ วมจัดทา
แบบแสดงรายการข้อมูลตามวรรคหนึ่งต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับผูอ้ อกใบแสดงสิ ทธิ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการตามมาตรา 69(1) ถึง (10)
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับใบแสดงสิ ทธิที่จะเสนอขาย และข้อกาหนดสิ ทธิของใบแสดงสิ ทธิ
รวมทั้งเอกสารแสดงข้อผูกพันตามใบแสดงสิ ทธิ ที่มีบุคคลอื่นนอกจากผูอ้ อกใบแสดงสิ ทธิหรื อ
บริ ษทั จดทะเบียนเป็ นคู่สัญญา (ถ้ามี)
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั อ้างอิง และหลักทรัพย์อา้ งอิง ซึ่งต้องมีขอ้ มูลอย่างเดียวกับ
ที่ตอ้ งเปิ ดเผยตามแบบแสดงรายการข้อมูลที่กาหนดไว้สาหรับการเสนอขายหลักทรัพย์อา้ งอิง
(4) การรับรองความถูกต้องของข้อมูลตามส่ วนที่ 4 ของแบบ 69-1 ท้ายประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยอนุโลม
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลตามวรรคหนึ่งให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) ผูอ้ อกใบแสดงสิ ทธิรับรองข้อมูลตาม (1) และ (2)
(ข) บริ ษทั จดทะเบียนรับรองข้อมูลตาม (2) และ (3)
(ค) เจ้าของหลักทรัพย์อา้ งอิงที่ร่วมให้การสนับสนุนการออกใบแสดงสิ ทธิ (ถ้ามี)
รับรองข้อมูลตาม (3)
(ง) ที่ปรึ กษาทางการเงินรับรองข้อมูลตาม (1) (2) และ (3)
ข้อ 20 ภายใต้บงั คับมาตรา 68 และมาตรา 75 เมื่อผูเ้ สนอขายใบแสดงสิ ทธิได้ยนื่
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงาน และได้ชาระค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดง
รายการข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานประกาศกาหนดแล้ว ให้แบบแสดงรายการข้อมูล
และร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับเมื่อพ้นสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับแบบแสดงรายการ
ข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
ข้อ 21 นอกจากที่ได้กาหนดไว้ในข้อ 19 และข้อ 20 ให้นาประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มาใช้บงั คับ โดยอนุโลม แล้วแต่กรณี
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ข้อ 22 ให้ผเู ้ สนอขายใบแสดงสิ ทธิรายงานผลการไถ่ถอนใบแสดงสิ ทธิต่อสานักงาน
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณี การเสนอขายใบแสดงสิ ทธิในลักษณะจากัด ให้รายงานต่อสานักงาน
ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั สุ ดท้ายของการไถ่ถอนแต่ละครั้ง โดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
(ก) วันที่ไถ่ถอนใบแสดงสิ ทธิ
(ข) ประเภท ลักษณะ และชื่อเฉพาะของใบแสดงสิ ทธิ (ถ้ามี)
(ค) จานวนใบแสดงสิ ทธิที่เสนอขายทั้งหมด และจานวนใบแสดงสิ ทธิท้ งั หมดที่มีการไถ่ถอน
(ง) ราคาของใบแสดงสิ ทธิที่มีการไถ่ถอน ในกรณี หลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นหุน้ ให้ระบุ
ราคาตลาดของหุน้ นั้น วันที่ใช้ในการคานวณ แหล่งอ้างอิงของราคาตลาด พร้อมทั้งวิธีการคานวณราคาตลาด
ดังกล่าวด้วย
(จ) ชื่อและที่อยูข่ องผูถ้ ือใบแสดงสิ ทธิที่ได้รับการไถ่ถอน
(ฉ) ชื่อ สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของผูร้ ายงานผลการไถ่ถอน
(2) กรณี อื่นนอกจาก (1) ให้รายงานต่อสานักงาน โดยใช้การรายงานผลการขายหลักทรัพย์อา้ งอิง
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการรายงานผลการขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชน มาใช้บงั คับโดยอนุโลม พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบแสดงสิ ทธิน้ นั ด้วย
ข้อ 23 ให้บริ ษทั ที่ออกใบแสดงสิ ทธิรายงานฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
บริ ษทั ตามมาตรา 56 ตามระยะเวลาที่สานักงานกาหนดหรื อเมื่อได้รับการสั่งการของสานักงาน ทั้งนี้ รายงาน
ที่จดั ทาขึ้นต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออก
หลักทรัพย์ โดยอนุโลม
หมวด 3
บทเฉพาะกาล
___________
ข้อ 24 ให้บรรดาประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คาสั่ง และหนังสื อเวียน ที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 30/2546 เรื่ อง การเสนอขายใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงไทย ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ซึ่งใช้บงั คับอยูใ่ นวันก่อนวันที่ประกาศนี้ ใช้บงั คับ ยังคงใช้
บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อกาหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ คาสั่ง และ
หนังสื อเวียน ที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ใช้บงั คับ
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ข้อ 25 ในกรณี ที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 30/2546 เรื่ อง การเสนอขายใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงไทย ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2552

(นายวิจิตร สุ พินิจ)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
_____________________________________________________________________________________
หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กาหนดให้การออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลักทรัพย์อา้ งอิงไทย เป็ นอานาจของคณะกรรมการกากับตลาดทุน จึงเห็นควรออกประกาศเพื่อทดแทน
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 30/2546 เรื่ อง การเสนอขายใบแสดงสิ ทธิ
ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546 จึงจาเป็ นต้องออกประกาศนี้
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สารบัญเชิงอรรถ

1

ประกำศ
ณ วันที่
3 ส.ค. 52

2

13 มิ.ย. 59

ลำดับ

เลขที่ประกำศ

ชื่อเรื่ อง

เนื้อหำ

สถำนะ

1. แก้ไข (ก) ของ (1) ในข้อ 5
2. แก้ไข (1) ของข้อ 7
ของประกำศ ทจ.33/2551

ใช้งำน
(มีผลใช้บงั คับตั้งแต่
1 ก.ย. 2552 เป็ นต้นไป)
ใช้งำน
(มีผลใช้บงั คับตั้งแต่
16 ก.ค. 2559 เป็ นต้นไป)

ทจ. 32/2552 กำรเสนอขำยใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อำ้ งอิงไทย

ทจ. 24/2559 กำรเสนอขำยใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อำ้ งอิงไทย
(ฉบับที่ 2)

รำชกิจจำนุเบกษำ

