
 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 32/2552 

เร่ือง  การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ 
ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย 

(ฉบบัประมวล) 
____________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551   
และมาตรา 35 มาตรา 56 มาตรา 67 มาตรา 69(11) มาตรา 70(9) และมาตรา 71(5) แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบั 
การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 
มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจ 
ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท าหนา้ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนตามมาตรา 60  
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 กนัยายน พ.ศ. 2552  เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
(1)  “ผูอ้อกใบแสดงสิทธิ”  หมายความวา่   บริษทัท่ีออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ 

ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัอ่ืนซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียน 
(2)  “ใบแสดงสิทธิ”  หมายความวา่   ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์

อา้งอิงไทย 
(3)  “หลกัทรัพยอ์า้งอิง”  หมายความวา่   หลกัทรัพยป์ระเภทใดประเภทหน่ึงท่ีออก 

โดยบริษทัจดทะเบียนและใชเ้พื่อรองรับใบแสดงสิทธิ  
(4)  “บริษทัจดทะเบียน”  หมายความวา่   บริษทัท่ีมีหุน้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย  ์

แห่งประเทศไทย 
                           (5)  “ผูบ้ริหาร”  หมายความวา่   ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรก 
นบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย  
และใหห้มายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบั 
ผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า 
  (6)  “ผูมี้อ านาจควบคุม”  หมายความวา่   ผูถื้อหุ้นหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงโดยพฤติการณ์ 
มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการ หรือการด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั ไม่วา่อิทธิพล
ดงักล่าวจะสืบเน่ืองจากการเป็นผูถื้อหุ้น หรือไดรั้บมอบอ านาจตามสัญญา หรือการอ่ืนใดก็ตาม 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่คือบุคคลท่ีเขา้ลกัษณะขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัน้ี 
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 (ก)  บุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ 
ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 
 (ข)  บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ 
ของบริษทันั้นได ้
 (ค)  บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ่ึ้งรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย 
การจดัการหรือการด าเนินงานของบริษทัให้ปฏิบติัตามค าสั่งของตนในการก าหนดนโยบาย การจดัการ 
หรือการด าเนินงานของบริษทั 

 (ง)  บุคคลท่ีตามพฤติการณ์มีการด าเนินงานในบริษทัหรือมีความรับผิดชอบ 
ในการด าเนินงานของบริษทัเยี่ยงกรรมการหรือผูบ้ริหาร รวมทั้งบุคคลท่ีมีต าแหน่งซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ี
เช่นเดียวกบับุคคลดงักล่าวของบริษทันั้น        

(7)  “ขอ้ก าหนดสิทธิ”  หมายความวา่   ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีระหวา่ง 
ผูอ้อกใบแสดงสิทธิและบริษทัจดทะเบียน กบัผูถื้อใบแสดงสิทธิ 

(8)  “แบบแสดงรายการขอ้มูล”  หมายความวา่  แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 

ขอ้ 3   ผูอ้อกใบแสดงสิทธิจะยืน่ค าขออนุญาตออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิตาม 
ประกาศน้ีได ้ก็ต่อเม่ือไดรั้บการสนบัสนุนจากบริษทัจดทะเบียนท่ีเป็นผูอ้อกหลกัทรัพยอ์า้งอิงเท่านั้น  
 การสนบัสนุนของบริษทัจดทะเบียนตามวรรคหน่ึงให้หมายความรวมถึง 
การร่วมด าเนินการและรับผิดชอบในการยืน่ค าขออนุญาตออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิ การยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน และการด าเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม 
ความผกูพนัท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิจนกวา่จะมีการไถ่ถอนใบแสดงสิทธิท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

 ขอ้ 4   ในการพิจารณาวา่ค าขออนุญาตใดมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นประกาศน้ีหรือไม่  ใหส้ านกังานมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 

(1)  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตหรือการเสนอขายใบแสดงสิทธิท่ีออกใหม่มีลกัษณะหรือรูปแบบ 
เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เทจ็จริงซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่ 
ความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายใบแสดงสิทธิท่ีออกใหม่นั้นเขา้ลกัษณะ
เป็นการหลีกเล่ียงบทบญัญติัตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยพ์.ศ. 2535  หรือประกาศน้ี  
ส านกังานอาจไม่อนุญาตใหเ้สนอขายใบแสดงสิทธิตามค าขออนุญาตได ้ ทั้งน้ี ส านกังานตอ้งแจง้ให ้
ผูข้ออนุญาตทราบถึงเหตุผลประกอบการพิจารณาอยา่งชดัเจน 

(2)  ในกรณีท่ีเขา้ลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจผอ่นผนัไม่น า 
หลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชพ้ิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเง่ือนไขตามประกาศน้ีมาใชบ้งัคบักบั 
การเสนอขายใบแสดงสิทธิท่ีออกใหม่ท่ีไดรั้บอนุญาตได ้โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอ 
ของขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั   ทั้งน้ี ส านกังานอาจ 
ก าหนดเง่ือนไขใหผู้ข้ออนุญาตตอ้งปฏิบติัหรืองดเวน้การปฏิบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดว้ยก็ได้ 
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  (ก)  ประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนัให้ 
ไม่คุม้ค่ากบัตน้ทุนของผูข้ออนุญาตในการปฏิบติั และมีขอ้เทจ็จริงท่ีชดัเจนซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่หลกัเกณฑห์รือ
เง่ือนไขดงักล่าว ไม่มีนยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น 
  (ข)  ผูข้ออนุญาตมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผ่อนผนั  
  (ค)  ผูข้ออนุญาตมีมาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผ่อนผนั 
 

หมวด 1 
การขออนุญาตออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิ  

และการอนุญาต 
_______________ 

ส่วนท่ี 1 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 

_______________ 

 ขอ้ 5   การขออนุญาตและการอนุญาตใหอ้อกและเสนอขายใบแสดงสิทธิท่ีออกใหม่ ใหเ้ป็นดงัน้ี 
(1)  ในกรณีเป็นการเสนอขายใบแสดงสิทธิในลกัษณะจ ากดัดงัต่อไปน้ี หากเป็นไปตาม 

หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 8 และ ขอ้ 9 หรือขอ้ 10 ใหถื้อวา่กระท าไดโ้ดยถือวา่ไดรั้บอนุญาตจากส านกังานแลว้  
 (ก) 1  ใบแสดงสิทธิท่ีมีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นหุน้  เวน้แต่การก าหนดราคาเสนอขายหุ้น 

ท่ีเป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิงนั้น จะเขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต ่าตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนวา่ดว้ยการอนุญาตใหบ้ริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั 
 (ข)  ใบแสดงสิทธิท่ีมีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นพนัธบตัร 

(2)  ในกรณีอ่ืนนอกจาก (1) ใหบ้ริษทัท่ีประสงคจ์ะเป็นผูอ้อกใบแสดงสิทธิและ 
บริษทัจดทะเบียนท่ีออกหลกัทรัพยอ์า้งอิงร่วมกนัยืน่ค าขออนุญาตพร้อมเอกสารหลกัฐานต่อส านกังาน 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนด และช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตตามอตัรา 
ท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียม
เก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ และการขออนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์
  ใหส้ านกังานมีอ านาจแจง้เป็นหนงัสือให้ผูย้ืน่ค าขออนุญาตช้ีแจงหรือส่งเอกสารหลกัฐาน
เพิ่มเติมไดต้ามท่ีเห็นสมควรภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตมิไดด้ าเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด ใหถื้อวา่บุคคลดงักล่าวไม่ประสงคจ์ะยืน่ค าขออนุญาตอีกต่อไป 

 
1
 แกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 24/2559 เร่ือง การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย 

(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 13 มิถุนายน 2559 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัเมื่อวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2559 
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ขอ้ 6   ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาไปยงัผูข้ออนุญาตตามขอ้ 5(2) ภายใน 
ก าหนดเวลาดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ภายในเจ็ดวนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บค าขอพร้อมเอกสารหลกัฐาน 
ท่ีถูกตอ้งและครบถว้น กรณีเป็นการเสนอขายใบแสดงสิทธิในลกัษณะจ ากดั 
 (2)  ภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บค าขอพร้อมเอกสารหลกัฐาน 
ท่ีถูกตอ้งและครบถว้น กรณีเป็นการเสนอขายใบแสดงสิทธิท่ีไม่เขา้ลกัษณะตาม (1) 

ขอ้ 7   การเสนอขายใบแสดงสิทธิในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่ 
เป็นการเสนอขายใบแสดงสิทธิในลกัษณะจ ากดั 

(1) 2  การเสนอขายใบแสดงสิทธิท่ีมีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นหุน้ ในลกัษณะเดียวกบั 
การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย 
การอนุญาตใหบ้ริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั 

 (2)  การเสนอขายใบแสดงสิทธิท่ีมีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นหุน้กู ้ในลกัษณะเดียวกบั 
การเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ในวงจ ากดัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาต
และการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่  

(3)  การเสนอขายใบแสดงสิทธิท่ีมีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
ในลกัษณะเดียวกบัการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้ท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ   

(4)  การเสนอขายใบแสดงสิทธิท่ีมีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นพนัธบตัร ในลกัษณะเดียวกบัการ 
เสนอขายพนัธบตัรท่ีออกใหม่ซ่ึงไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน  

 ขอ้ 8   ผูอ้อกใบแสดงสิทธิและบริษทัจดทะเบียนท่ีออกหลกัทรัพยอ์า้งอิงจะไดรั้บอนุญาต 
จากส านกังานใหเ้สนอขายใบแสดงสิทธิท่ีออกใหม่ ก็ต่อเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ผูอ้อกใบแสดงสิทธิตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 
(ก)  เป็นบริษทัจ ากดัท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 
(ข)  มีวตัถุประสงคจ์ ากดัเฉพาะการออกใบแสดงสิทธิท่ีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายตามประกาศน้ี   

 (ค)  มีกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุมท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบักรรมการและผูบ้ริหารของ
บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์โดยอนุโลม 

(ง)  แสดงไดว้า่มีกลไกในการดูแลรักษาและด ารงหลกัทรัพยอ์า้งอิงใหมี้จ านวน 
ไม่นอ้ยกวา่จ านวนใบแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้และยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน โดยกลไกดงักล่าวจะตอ้ง 
สามารถป้องกนัมิให้มีการน าหลกัทรัพยอ์า้งอิงไปใชเ้พื่อการอ่ืนได ้

 
2
 แกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 24/2559 เร่ือง การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย 

(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 13 มิถุนายน 2559 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัเมื่อวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2559 
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(2)  บริษทัจดทะเบียนท่ีออกหลกัทรัพยอ์า้งอิงตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 

 (ก)  มีคุณสมบติัครบถว้นท่ีจะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพยอ์า้งอิงตาม 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีใชบ้งัคบักบัการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทนั้น ไม่วา่หลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีผูอ้อกใบแสดงสิทธิใชร้องรับใบแสดงสิทธิจะเป็นหลกัทรัพย ์
ท่ีออกใหม่หรือหลกัทรัพยท่ี์จ าหน่ายไดแ้ลว้ของบริษทัจดทะเบียน โดยใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

1.  ในกรณีเป็นการเสนอขายใบแสดงสิทธิในลกัษณะจ ากดั ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ท่ีก าหนดไวส้ าหรับการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อบุคคลในวงจ ากดั ในลกัษณะจ ากดั หรือในกรณีท่ีไดรั้บยกเวน้ 
 2.  ในกรณีเป็นการเสนอขายใบแสดงสิทธิในลกัษณะอ่ืนนอกจาก 1. ตอ้งเป็นไปตาม 
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวส้ าหรับการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน หรือในลกัษณะทัว่ไป  

(ข)  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนไดรั้บขอ้มูลวา่บริษทัจดทะเบียน 
จะน าหลกัทรัพยท่ี์ขออนุมติัไปใชเ้ป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิงของใบแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีหลกัทรัพย์อา้งอิง 
เป็นหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนตกลงผกูพนัท่ีจะรายงาน 
การเปล่ียนแปลงการถือครองใบแสดงสิทธิท่ีขออนุญาต โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานประกาศก าหนด
ตามมาตรา 59 โดยอนุโลม 

ความในวรรคหน่ึง (ข) มิใหใ้ชบ้งัคบักบัการเสนอขายใบแสดงสิทธิในลกัษณะจ ากดั 
(3)  ใบแสดงสิทธิท่ีจะเสนอขายตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 
       (ก)  อา้งอิงหลกัทรัพยอ์า้งอิงเพียงหน่ึงประเภทท่ีออกโดยบริษทัจดทะเบียนเพียงหน่ึงแห่ง 

และอตัราการอา้งอิงของหน่ึงหน่วยใบแสดงสิทธิตอ้งเท่ากบัหน่ึงหลกัทรัพยอ์า้งอิง  ทั้งน้ี หลกัทรัพยอ์า้งอิง 
ตอ้งเป็นประเภทใดประเภทหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1.  หุน้ 
2.  พนัธบตัร หรือหุ้นกู ้แต่ไม่รวมถึงหุน้กูอ้นุพนัธ์ 
3.  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

(ข)  มีอายท่ีุแน่นอน หากเป็นการอา้งอิงหลกัทรัพยท่ี์มีก าหนดอาย ุและในกรณีเช่นวา่น้ี 
อายขุองใบแสดงสิทธิตอ้งครบก าหนดก่อนอายขุองหลกัทรัพยอ์า้งอิง  ทั้งน้ี การก าหนดอายขุองใบแสดงสิทธิ
ตอ้งค านึงถึงการมีระยะเวลาท่ีเพียงพอใหผู้ถื้อใบแสดงสิทธิท่ีไดรั้บหลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีมีก าหนดอายนุั้นสามารถ
ใชสิ้ทธิหรือไดรั้บประโยชน์ตามหลกัทรัพยด์งักล่าวได ้

(ค)  ก าหนดให้ผูถื้อใบแสดงสิทธิไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะเดียวกบั 
ท่ีผูถื้อหลกัทรัพยอ์า้งอิงจะไดรั้บจากบริษทัจดทะเบียน  ทั้งน้ี เม่ือไดห้กัค่าใชจ้่ายในการจดัการของ 
ผูอ้อกใบแสดงสิทธิแลว้ (เฉพาะกรณีท่ีขอ้ก าหนดสิทธิยินยอมใหก้ระท าได)้ 

(ง)  มีขอ้จ ากดัการโอนใบแสดงสิทธิซ่ึงไดจ้ดไวก้บัส านกังาน ในกรณีเป็นการเสนอขาย 
ใบแสดงสิทธิในลกัษณะจ ากดั เพื่อใหก้ารโอนใบแสดงสิทธิในทอดต่อ ๆ ไป ยงัคงลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 7 

(จ)  มีขอ้ก าหนดสิทธิประกอบใบแสดงสิทธิท่ีเป็นไปตามขอ้ 9 หรือขอ้ 10 แลว้แต่กรณี 
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ขอ้ 9   ขอ้ก าหนดสิทธิของใบแสดงสิทธิตอ้งไม่มีขอ้ก าหนดท่ีเป็นการเอาเปรียบคู่สัญญา 

อยา่งไม่เป็นธรรม และมีการลงลายมือช่ือผูมี้อ านาจลงนามผูกพนัผูอ้อกใบแสดงสิทธิและบริษทัจดทะเบียน 
ท่ีออกหลกัทรัพยอ์า้งอิง และประทบัตราส าคญัของผูอ้อกใบแสดงสิทธิและบริษทัจดทะเบียนท่ีออกหลกัทรัพย์
อา้งอิง (ถา้มี)  ทั้งน้ี ขอ้ก าหนดสิทธิตอ้งมีรายการและสาระส าคญัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(1) สิทธิของผูถื้อใบแสดงสิทธิ 
(ก)  สิทธิท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนซ่ึงตอ้งเป็นลกัษณะเดียวกบัท่ีผูถื้อหลกัทรัพย์

อา้งอิงจะไดรั้บจากบริษทัจดทะเบียน โดยตอ้งระบุลกัษณะและวิธีการจ่ายผลตอบแทนนั้นไวอ้ยา่งชดัเจน  
 (ข)  สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน  ในกรณีท่ีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นหุน้ และ 
ผูอ้อกใบแสดงสิทธิผกูพนัยินยอมให้ผูถื้อใบแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนใน 
บริษทัจดทะเบียนผา่นผูอ้อกใบแสดงสิทธิได ้ ขอ้ก าหนดสิทธิตอ้งก าหนดใหช้ดัเจนถึงเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
   1.  เร่ืองท่ีผูถื้อใบแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน  
  2.  วิธีการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน  
   3.  เหตุแห่งขอ้จ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือสิทธิในการใช้ 
ดุลพินิจของผูอ้อกใบแสดงสิทธิในการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน (ถา้มี)  
 ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการใชสิ้ทธิออกเสียง ผูอ้อกใบแสดงสิทธิตอ้งไม่ใช ้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในบริษทัจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นการหลีกเล่ียงหรือฝ่าฝืนพระราชบญัญติั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

(ค)  สิทธิไดรั้บขอ้มูลเช่นเดียวกบัท่ีผูถื้อหลกัทรัพยอ์า้งอิงจะไดรั้บ เช่น หนงัสือนดัประชุม 
งบการเงิน และรายงานประจ าปีของบริษทัจดทะเบียน หรือค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์เป็นตน้  ทั้งน้ี ภายในระยะเวลา
อนัสมควร 

(ง)  สิทธิอ่ืนใด (ถา้มี) ของผูถื้อใบแสดงสิทธินอกเหนือจากท่ีกล่าวใน (ก) (ข) หรือ (ค)  
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีสิทธิอ่ืนใดดงักล่าวเป็นนิติสัมพนัธ์ท่ีจะมีผลผูกพนับุคคลอ่ืนนอกจากผูอ้อกใบแสดงสิทธิหรือ
บริษทัจดทะเบียน ตอ้งระบุสถานภาพและความผกูพนัของบุคคลดงักล่าวใหช้ดัเจน 

(2)  ภาระค่าใชจ้่ายของผูถื้อใบแสดงสิทธิ (ถา้มี) ซ่ึงก าหนดไดต้ามท่ีจ าเป็นและในอตัราท่ีสมควร  
ทั้งน้ี ตอ้งก าหนดจ านวนหรือวิธีการค านวณค่าใชจ้่ายและวิธีการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายดงักล่าวไวใ้หช้ดัเจน 

(3)  การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิ ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งก าหนดให้ 
(ก)  การแกไ้ขเพิ่มเติมท่ีเก่ียวกบัสิทธิในการไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนของ 

ผูถื้อใบแสดงสิทธิ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อใบแสดงสิทธิไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวน 
ใบแสดงสิทธิทั้งหมดท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน   

(ข)  การแกไ้ขเพิ่มเติมท่ีเก่ียวกบัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในบริษทัจดทะเบียน  
ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อใบแสดงสิทธิไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนใบแสดงสิทธิทั้งหมด 
ท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานดว้ย  
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 (4)  วิธีการดูแลรักษาหลกัทรัพยอ์า้งอิง   

(5)  การจดัใหมี้ทะเบียนผูถื้อใบแสดงสิทธิ และขอ้ก าหนดใหก้ารออกใบแสดงสิทธิตอ้ง 
เป็นชนิดระบุช่ือเท่านั้น  
 (6)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการลงทะเบียนการโอนใบแสดงสิทธิ ซ่ึงตอ้งก าหนดให้ 
การโอนใบแสดงสิทธิจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือผูมี้ช่ือในใบแสดงสิทธิหรือผูรั้บโอนคนสุดทา้ยไดส่้งมอบ 
ใบแสดงสิทธิดงักล่าวต่อผูรั้บโอน โดยลงลายมือช่ือสลกัหลงัแสดงการโอนตามมาตรา 53 และตามหลกัเกณฑ์ 
ท่ีก าหนดในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการในการจดัให้มีทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพยแ์ละการลงทะเบียนการโอนหลกัทรัพย ์โดยอนุโลม 

(7)  ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในการไถ่ถอนใบแสดงสิทธิ ซ่ึงตอ้งก าหนดใหก้ารไถ่ถอน 
ตอ้งกระท าโดยการส่งมอบหลกัทรัพยอ์า้งอิงใหแ้ก่ผูถื้อใบแสดงสิทธิเท่านั้น   

(8)  ค ารับรองของผูอ้อกใบแสดงสิทธิวา่จะไม่มีการโอนหลกัทรัพยอ์า้งอิงใหแ้ก่บุคคลใด ๆ   
เวน้แต่จะเป็นการโอนใหแ้ก่บุคคลท่ีรับฝากหลกัทรัพยเ์พื่อประโยชน์ของผูถื้อใบแสดงสิทธิ รวมทั้งจะไม่มี 
การก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัไม่ว่าในลกัษณะใด ๆ ในหลกัทรัพยอ์า้งอิงดงักล่าว  

(9)  ค ารับรองของบริษทัจดทะเบียนวา่จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหรือการจ าน าหลกัทรัพย์
อา้งอิงท่ีถืออยูโ่ดยผูอ้อกใบแสดงสิทธิ  เวน้แต่จะเป็นการโอนหลกัทรัพยอ์า้งอิงเพื่อไถ่ถอนใบแสดงสิทธิ   
ทั้งน้ี ไม่วา่บริษทัจดทะเบียนจะเป็นนายทะเบียนของหลกัทรัพยอ์า้งอิงนั้นเองหรือมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืน 
เป็นนายทะเบียนก็ตาม   
 (10)  สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายของผูถื้อใบแสดงสิทธิอนัเน่ืองมาจากการท่ี 
ผูอ้อกใบแสดงสิทธิหรือบริษทัจดทะเบียนกระท าการหรือไม่กระท าการท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดสิทธิ 
 (11)  ตวัอยา่งใบแสดงสิทธิ 

 ขอ้ 10  ในกรณีเป็นการเสนอขายใบแสดงสิทธิในลกัษณะจ ากดั ขอ้ก าหนดสิทธิ 
ของใบแสดงสิทธิตอ้งมีรายการและสาระส าคญัอยา่งนอ้ยตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 9(1) (5) (6) (7) (8) (9)  
และ (11) 

ส่วนท่ี 2 
การอนุญาต และเง่ือนไขการอนุญาต 

_________________ 

 ขอ้ 11   เวน้แต่กรณีการเสนอขายใบแสดงสิทธิในลกัษณะจ ากดั ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต 
จดัใหมี้บริษทัหลกัทรัพยเ์ป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์และผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่  
เสมือนการเสนอขายหลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีออกใหม่ โดยอนุโลม 
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  ขอ้ 12   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งเสนอขายใบแสดงสิทธิใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้
ในโครงการ หรือภายในหกเดือนนบัแต่วนัท่ีส านกังานแจง้ผลการอนุญาต หรือภายในก าหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บ
การผอ่นผนัจากส านกังาน ซ่ึงตอ้งไม่เกินสิบสองเดือนนบัแต่วนัท่ีส านกังานแจง้ผลการอนุญาต  ทั้งน้ี ในการ
พิจารณาผอ่นผนัส านกังานอาจเรียกให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตส่งขอ้มูลหรือเอกสารเพิ่มเติมได ้ 

  ขอ้ 13   ผูอ้อกใบแสดงสิทธิจะออกใบแสดงสิทธิเกินจ านวนหลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีมี 
เพื่อรองรับการออกใบแสดงสิทธินั้นไม่ได ้และเม่ือไดอ้อกใบแสดงสิทธิแลว้ ผูอ้อกใบแสดงสิทธิ 
ตอ้งด ารงหลกัทรัพยอ์า้งอิงใหมี้จ านวนไม่นอ้ยกวา่จ านวนใบแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ 
และยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 

 ขอ้ 14   ใบแสดงสิทธิตอ้งมีรายการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี  
 (1)  ช่ือและท่ีอยูข่องผูอ้อกใบแสดงสิทธิ 

(2)  ช่ือเฉพาะและลกัษณะส าคญัของใบแสดงสิทธิ 
(3)  ช่ือของหลกัทรัพยอ์า้งอิง 

 (4)  ช่ือบริษทัจดทะเบียนท่ีออกหลกัทรัพยอ์า้งอิง 
 (5)  จ านวนหน่วยของใบแสดงสิทธิ 
 (6)  ช่ือผูถื้อใบแสดงสิทธิ 

(7)  เลขท่ีอา้งอิงของผูถื้อใบแสดงสิทธิตามทะเบียนผูถื้อใบแสดงสิทธิ 
(8)  วนัเดือนปีท่ีออกใบแสดงสิทธิ และวนัเดือนปีท่ีส้ินสุดของใบแสดงสิทธิ 
(9)  ขอ้ก าหนดและวิธีการไถ่ถอนใบแสดงสิทธิ  
(10)  ขอ้ความท่ีระบุวา่สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของผูถื้อใบแสดงสิทธิ  

ผูอ้อกใบแสดงสิทธิ และบริษทัจดทะเบียน ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดสิทธิ 
 (11)  ลายมือช่ือผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัผูอ้อกใบแสดงสิทธิหรือนายทะเบียนใบแสดงสิทธิ 

(12)  ขอ้จ ากดัการโอนแสดงวา่ผูอ้อกใบแสดงสิทธิจะไม่รับจดทะเบียนการโอนใบแสดงสิทธิ 
ไม่วา่ในทอดใด ๆ หากการโอนนั้นจะขดักบัขอ้จ ากดัการโอนท่ีจดไวก้บัส านกังาน 

 ขอ้ 15   ในกรณีท่ีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ เม่ือส านกังานไดอ้นุญาต 
ใหเ้สนอขายใบแสดงสิทธิแลว้ ใหถื้อวา่ส านกังานไดอ้นุญาตใหบ้ริษทัจดทะเบียนออกและเสนอขาย 
หลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีออกใหม่นั้น พร้อมทั้งหุ้นรองรับหลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีออกใหม่ (ถา้มี) ดว้ย 
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  ขอ้ 16   ในกรณีเป็นการเสนอขายใบแสดงสิทธิในลกัษณะจ ากดั ผูไ้ดรั้บอนุญาต 
ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
                           (1)  หา้มมิให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตโฆษณาการเสนอขายใบแสดงสิทธิต่อบุคคลเป็นการทัว่ไป 
และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสารท่ีเก่ียวกบัใบแสดงสิทธิท่ีจะเสนอขายหรือก าลงัเสนอขาย ผูไ้ดรั้บอนุญาต
ตอ้งแจกจ่ายไปใหก้บับุคคลเฉพาะเจาะจงหรือบุคคลเท่าท่ีจ าเป็น เพื่อใหก้ารเสนอขายหุน้ดงักล่าวอยูภ่ายใน
ลกัษณะท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 7 เท่านั้น 

(2)  ในกรณีท่ีมีการแจกจ่ายเอกสารประกอบการเสนอขาย  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้ 
ขอ้ความท่ีระบุถึงขอ้จ ากดัการโอนแสดงวา่ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะไม่รับจดทะเบียนการโอนใบแสดงสิทธิ 
ไม่วา่ในทอดใด ๆ หากการโอนนั้นจะขดักบัขอ้จ ากดัการโอนตามท่ีระบุไว ้ซ่ึงตอ้งเป็นขอ้จ ากดัการโอน 
เดียวกบัท่ีไดจ้ดไวก้บัส านกังาน 

(3)  ในกรณีท่ีมีบุคคลใดแสดงความประสงคต์่อผูไ้ดรั้บอนุญาตท่ีจะลงทะเบียนการโอน 
ใบแสดงสิทธิ ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตตรวจสอบความถูกตอ้งของการโอนใบแสดงสิทธิ หากพบวา่เป็นการโอน 
ท่ีขดัต่อขอ้จ ากดัการโอนท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส านกังาน ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งไม่ลงทะเบียนการโอน 
ใบแสดงสิทธิ  เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 
 ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตจดัใหมี้นายทะเบียนใบแสดงสิทธิ ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้ง 
ด าเนินการใหน้ายทะเบียนใบแสดงสิทธิปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในวรรคหน่ึงดว้ย 

 ขอ้ 17   ภายหลงัการเสนอขายใบแสดงสิทธิ ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตส่งส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิ 
ต่อส านกังานพร้อมกบัรายงานผลการขายใบแสดงสิทธิ 
 การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิภายหลงัจากท่ีไดอ้อกใบแสดงสิทธิแลว้ ใหก้ระท าได ้
เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี  ทั้งน้ี ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตส่งส าเนา 
ขอ้ก าหนดสิทธิท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมแลว้ต่อส านกังานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าว 
 ในกรณีเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิท่ีก าหนดใหต้อ้งขอความเห็นชอบจาก 
ส านกังานก่อนด าเนินการ การแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นใหก้ระท าไดก็้ต่อเม่ือส านกังานมิไดแ้จง้ทกัทว้งภายใน 
เจ็ดวนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บค าขอความเห็นชอบส าหรับการแกไ้ขเพิ่มเติมนั้น 

  ขอ้ 18   ในกรณีท่ีหลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีรองรับใบแสดงสิทธิเป็นหุน้ และภายหลงัจาก 
ท่ีไดอ้อกใบแสดงสิทธิแลว้ บริษทัจดทะเบียนไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนและเสนอขายหุน้เพิ่มทุนนั้นต่อ 
ผูถื้อหุน้ตามสัดส่วน หากผูถื้อใบแสดงสิทธิแจง้ความประสงคใ์นการใชสิ้ทธิประโยชน์ดงักล่าว และ 
ผูอ้อกใบแสดงสิทธิไดด้  าเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงหุน้เพิ่มทุนดงักล่าว ใหผู้อ้อกใบแสดงสิทธิสามารถออกใบ
แสดงสิทธิเพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบแสดงสิทธิรายนั้นได ้โดยถือวา่ใบแสดงสิทธิท่ีออกใหเ้พิ่มเติมในกรณีน้ี
ไดรั้บอนุญาตจากส านกังานแลว้ 
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หมวด 2 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 

____________________ 

 ขอ้ 19   ก่อนการเสนอขายใบแสดงสิทธิในแต่ละคร้ังหรือแต่ละโครงการ ใหผู้เ้สนอขาย 
ใบแสดงสิทธิยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังานจ านวนสองชุด พร้อมทั้งร่างหนงัสือช้ีชวน โดยมี 
ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบเป็นผูร่้วมจดัท า 

แบบแสดงรายการขอ้มูลตามวรรคหน่ึงตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ี 
(1)  ขอ้มูลเก่ียวกบัผูอ้อกใบแสดงสิทธิ ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการตามมาตรา 69(1) ถึง (10)   
(2)  ขอ้มูลเก่ียวกบัใบแสดงสิทธิท่ีจะเสนอขาย และขอ้ก าหนดสิทธิของใบแสดงสิทธิ  

รวมทั้งเอกสารแสดงขอ้ผกูพนัตามใบแสดงสิทธิ ท่ีมีบุคคลอ่ืนนอกจากผูอ้อกใบแสดงสิทธิหรือ 
บริษทัจดทะเบียนเป็นคู่สัญญา (ถา้มี)  

(3)  ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัอา้งอิง และหลกัทรัพยอ์า้งอิง ซ่ึงตอ้งมีขอ้มูลอยา่งเดียวกบั 
ท่ีตอ้งเปิดเผยตามแบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีก าหนดไวส้ าหรับการเสนอขายหลกัทรัพยอ์า้งอิง  

(4)  การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลตามส่วนท่ี 4 ของแบบ 69-1 ทา้ยประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์โดยอนุโลม   
 การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลตามวรรคหน่ึงใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก)  ผูอ้อกใบแสดงสิทธิรับรองขอ้มูลตาม (1) และ (2)  
(ข)  บริษทัจดทะเบียนรับรองขอ้มูลตาม (2) และ (3)  
(ค)  เจา้ของหลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีร่วมใหก้ารสนบัสนุนการออกใบแสดงสิทธิ (ถา้มี)   

รับรองขอ้มูลตาม (3) 
(ง)  ท่ีปรึกษาทางการเงินรับรองขอ้มูลตาม (1) (2) และ (3) 

 ขอ้ 20   ภายใตบ้งัคบัมาตรา 68 และมาตรา 75 เม่ือผูเ้สนอขายใบแสดงสิทธิไดย้ืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน และไดช้ าระค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดง 
รายการขอ้มูลตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนดแลว้ ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูล 
และร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้สิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน  

ขอ้ 21   นอกจากท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ 19 และขอ้ 20  ใหน้ าประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุนวา่ดว้ยการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุนวา่ดว้ยการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีมาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม แลว้แต่กรณี 
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ขอ้ 22   ใหผู้เ้สนอขายใบแสดงสิทธิรายงานผลการไถ่ถอนใบแสดงสิทธิต่อส านกังาน 

ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี   
                           (1)  กรณีการเสนอขายใบแสดงสิทธิในลกัษณะจ ากดั ใหร้ายงานต่อส านกังาน 
ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของการไถ่ถอนแต่ละคร้ัง โดยแสดงรายละเอียดดงัตอ่ไปน้ี 
                                 (ก)  วนัท่ีไถ่ถอนใบแสดงสิทธิ 
 (ข)  ประเภท ลกัษณะ และช่ือเฉพาะของใบแสดงสิทธิ (ถา้มี) 
                                 (ค)  จ านวนใบแสดงสิทธิท่ีเสนอขายทั้งหมด และจ านวนใบแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีมีการไถ่ถอน 
                                 (ง)  ราคาของใบแสดงสิทธิท่ีมีการไถ่ถอน ในกรณีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นหุน้ ให้ระบุ 
ราคาตลาดของหุน้นั้น วนัท่ีใชใ้นการค านวณ แหล่งอา้งอิงของราคาตลาด พร้อมทั้งวิธีการค านวณราคาตลาด
ดงักล่าวดว้ย 
                                 (จ)  ช่ือและท่ีอยูข่องผูถื้อใบแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการไถ่ถอน 
                                 (ฉ)  ช่ือ สถานท่ีติดต่อ และหมายเลขโทรศพัทข์องผูร้ายงานผลการไถ่ถอน 
                           (2)  กรณีอ่ืนนอกจาก (1) ใหร้ายงานต่อส านกังาน โดยใชก้ารรายงานผลการขายหลกัทรัพยอ์า้งอิง
ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรายงานผลการขายหลกัทรัพย์
ต่อประชาชน มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัใบแสดงสิทธินั้นดว้ย 

 ขอ้ 23   ใหบ้ริษทัท่ีออกใบแสดงสิทธิรายงานฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ 
บริษทัตามมาตรา 56  ตามระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนดหรือเม่ือไดรั้บการสั่งการของส านกังาน  ทั้งน้ี รายงาน 
ท่ีจดัท าข้ึนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์
เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออก
หลกัทรัพย ์โดยอนุโลม 
 

หมวด 3 
บทเฉพาะกาล 
___________ 

ขอ้ 24   ใหบ้รรดาประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ค าสั่ง และหนงัสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 30/2546  เร่ือง การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย ์
อา้งอิงไทย ลงวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใช ้
บงัคบัไดต้่อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี จนกวา่จะไดมี้ประกาศ ค าสั่ง และ
หนงัสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 
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ขอ้ 25   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย  ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 30/2546  เร่ือง การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์
อา้งอิงไทย ลงวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546  ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  3 สิงหาคม พ.ศ. 2552                                               
 
 
 
 (นายวิจิตร  สุพินิจ) 
 ประธานกรรมการ  
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
_____________________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  ก าหนดใหก้ารออกหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก
หลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย เป็นอ านาจของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน จึงเห็นควรออกประกาศเพื่อทดแทน 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 30/2546  เร่ือง การเสนอขายใบแสดงสิทธิ 
ในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย ลงวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546  จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี 



 13 



 

สารบัญเชิงอรรถ 

ล ำดบั 
ประกำศ 
ณ วนัท่ี 

เลขท่ีประกำศ ช่ือเร่ือง เน้ือหำ สถำนะ รำชกิจจำนุเบกษำ 

1 3 ส.ค. 52 ทจ. 32/2552 กำรเสนอขำยใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจำกหลกัทรัพยอ์ำ้งอิงไทย  ใชง้ำน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต ่ 

1 ก.ย.  2552 เป็นตน้ไป) 

 

2 13 มิ.ย. 59 ทจ. 24/2559 กำรเสนอขำยใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจำกหลกัทรัพยอ์ำ้งอิงไทย 
(ฉบบัท่ี 2) 

1. แกไ้ข (ก) ของ (1) ในขอ้ 5 
2. แกไ้ข (1) ของขอ้ 7  
ของประกำศ ทจ.33/2551 

ใชง้ำน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต ่ 

16 ก.ค.  2559 เป็นตน้ไป) 
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