
 

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 15/2553 
เร่ือง  การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

 
 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  
และมาตรา 35 มาตรา 67 และมาตรา 69 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   
อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 30/2552  เร่ือง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 

  ขอ้ 2   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
   (1)  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่   
   (2)  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์   

  ขอ้ 3   ในประกาศน้ีและในแบบแนบทา้ยประกาศน้ี  
(1)  “ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์”  หมายความวา่   

(ก)  ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีใหสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหรือขายหลกัทรัพยอ์า้งอิง  
ณ เวลาใดเวลาหน่ึงหรือช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีก าหนดไว ้

(ข)  ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีใหสิ้ทธิท่ีจะไดรั้บช าระเงินท่ีค านวณไดจ้าก 
ราคาหลกัทรัพยอ์า้งอิง ณ เวลาใดเวลาหน่ึงหรือช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีก าหนดไว ้กบัราคาท่ีก าหนด 
ในใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์   

(ค)  ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีใหสิ้ทธิท่ีจะไดรั้บช าระเงินท่ีค านวณไดจ้าก 
ระดบัของดชันีหลกัทรัพยอ์า้งอิง ณ เวลาใดเวลาหน่ึงหรือช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีก าหนดไว ้กบัระดบั
ของดชันีหลกัทรัพยท่ี์ก าหนดในใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  
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(2)  “หลกัทรัพยอ์า้งอิง”  หมายความวา่   หลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึงหรือ 
หลายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบุคคลอ่ืนซ่ึงไม่ใช่ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ และเป็นหลกัทรัพยท่ี์ 

(ก)  ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มีสิทธิท่ีจะซ้ือหรือขายใหแ้ก่ผูอ้อกใบส าคญั 
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ หรือ 

(ข)  ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ก าหนดใหใ้ชร้าคาของหลกัทรัพยน์ั้น 
เป็นฐานในการค านวณจ านวนเงินท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ดงักล่าวมีสิทธิจะไดรั้บ 

(3)  “ดชันีหลกัทรัพยอ์า้งอิง”  หมายความวา่   ดชันีหลกัทรัพยท่ี์ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ก าหนดใหใ้ชร้ะดบัของดชันีนั้นเป็นฐานในการค านวณจ านวนเงินท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
อนุพนัธ์มีสิทธิจะไดรั้บ  
 (4)  “ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีทรัพยสิ์นเป็นประกนัเตม็จ านวน” (fully-collateralized 
derivatives warrant)  หมายความวา่   ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ประเภทท่ีผูอ้อกจดัใหมี้หลกัทรัพยอ์า้งอิง
เป็นประกนัเตม็จ านวนตามอตัราการใชสิ้ทธิท่ีระบุไวใ้นใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  

(5)  “ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีทรัพยสิ์นเป็นประกนับางส่วนหรือไม่มีทรัพยสิ์น
เป็นประกนั” (partially or non-collateralized derivatives warrant)  หมายความวา่   ใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ประเภทอ่ืนใดท่ีมิใช่ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีทรัพยสิ์นเป็นประกนัเตม็จ านวน 
   (6)  “บริษทั”  หมายความวา่   บริษทัจ ากดั หรือบริษทัมหาชนจ ากดั  

(7)  “บริษทันายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บ
ใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 

(8)  “บริษทัประกนัภยั”  หมายความวา่   บริษทัประกนัวินาศภยัตามกฎหมายวา่ดว้ย
ประกนัวินาศภยั หรือบริษทัประกนัชีวิตตามกฎหมายวา่ดว้ยประกนัชีวิต แลว้แต่กรณี  

(9)  “บริษทัจดทะเบียน”  หมายความวา่   บริษทัท่ีมีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย ์  

(10)  “ธนาคารพาณิชย”์  หมายความวา่   ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายว่าดว้ย 
ธุรกิจสถาบนัการเงิน 

(11)  “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(12)  “ผูล้งทุนสถาบนั”  หมายความวา่   ผูล้งทุนสถาบนัตามพระราชบญัญติั 

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546   
(13)  “ผูบ้ริหาร”  หมายความวา่   ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรก 

นบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย  
และใหห้มายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบั 
ผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า 



3 
 

(14)  “ผูมี้อ านาจควบคุม”  หมายความวา่   ผูถื้อหุน้หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงโดยพฤติการณ์ 
มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการ หรือการด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั ไม่วา่
อิทธิพลดงักล่าวจะสืบเน่ืองจากการเป็นผูถื้อหุน้ หรือไดรั้บมอบอ านาจตามสัญญา หรือการอ่ืนใด  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใหห้มายความถึงบุคคลท่ีเขา้ลกัษณะขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัน้ีดว้ย 
 (ก)  บุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้
ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 

(ข)  บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
ของบริษทันั้นได ้

(ค)  บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ่ึ้งรับผิดชอบในการก าหนด
นโยบาย การจดัการ หรือการด าเนินงานของบริษทั ใหป้ฏิบติัตามค าสั่งของตนในการก าหนดนโยบาย 
การจดัการ หรือการด าเนินงานของบริษทั 
                                   (ง)  บุคคลท่ีตามพฤติการณ์มีการด าเนินงานในบริษทัหรือมีความรับผิดชอบ 
ในการด าเนินงานของบริษทัเยีย่งกรรมการหรือผูบ้ริหาร รวมทั้งบุคคลท่ีมีต าแหน่งซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ี
เช่นเดียวกบับุคคลดงักล่าวของบริษทันั้น 
  (15)  “ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง”  หมายความวา่   บุคคลหรือหา้งหุ้นส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กบั 
บุคคลใดในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
   (ก)  คู่สมรสของบุคคลดงักล่าว 
   (ข)  บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว 
   (ค)  หา้งหุ้นส่วนสามญัซ่ึงบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วน 
   (ง)  หา้งหุน้ส่วนจ ากดัท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วน
จ าพวกไม่จ ากดัความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากดัความรับผิดท่ีมีหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละสามสิบ
ของหุน้ทั้งหมดของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั  
   (จ)  บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (ก) 
หรือ (ข) หรือหา้งหุน้ส่วนตาม (ค) หรือ (ง) ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละสามสิบของจ านวนหุน้ 
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น หรือ 
   (ฉ)  บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (ก) 
หรือ (ข) หรือหา้งหุน้ส่วนตาม (ค) หรือ (ง) หรือบริษทัตาม (จ) ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละสามสิบ
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 

          (ช)  นิติบุคคลท่ีบุคคลดงักล่าวสามารถมีอ านาจในการจดัการในฐานะเป็นผูแ้ทน 
ของนิติบุคคล 
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  (16)  “ผูดู้แลสภาพคล่อง”  หมายความวา่   ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีรับซ้ือหรือขายใบส าคญั 
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการซ้ือขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  ทั้งน้ี ตามท่ีระบุ
รายช่ือไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน   
  (17)  “การเสนอขายผา่นระบบการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่    
การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปโดยใชก้ลไกการซ้ือขาย 
ผา่นระบบการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์(direct listing)  ไม่วา่จะมีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
อนุพนัธ์นั้นให้ผูดู้แลสภาพคล่องก่อนหรือไม่ก็ตาม 
  (18)  “ขอ้ก าหนดสิทธิ”  หมายความวา่   ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อก
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
   (19)  “แบบแสดงรายการขอ้มูล”  หมายความวา่   แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

  ขอ้ 4   การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ ให้ปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑด์งัน้ี 
  (1)  กรณีเป็นการออกและเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป ตอ้งขอและไดรั้บ
อนุญาตตามภาค 1 และยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามภาค 2   
  (2)  กรณีเป็นการออกและเสนอขายทั้งจ านวนต่อผูล้งทุนสถาบนั ท่ีประสงคจ์ะไดรั้บ 
ยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
วา่ดว้ยการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ตอ้งขอและ 
ไดรั้บอนุญาตตามภาค 1 และก่อนการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ดงักล่าว ผูไ้ดรั้บอนุญาต 
ตอ้งขอจดขอ้จ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั้นตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นประกาศดงักล่าว  

  ขอ้ 5   การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป             
ท่ีไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี ใหส้ามารถด าเนินการไดท้ั้งสองลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ออกและเสนอขายโดยการเปิดให้ผูล้งทุนจองซ้ือตามจ านวนและภายในระยะเวลา 
ท่ีก าหนด (public offering) ตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจอง  
การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 
  (2)  ออกโดยการทยอยขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ซ่ึงเป็นการเสนอขาย 
ผา่นระบบการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงจะกระท าไดต้่อเม่ือผูไ้ดรั้บอนุญาตไดร้ะบุการเสนอขาย
ดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนดว้ย  
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ภาค 1 
การขออนุญาตและการอนุญาต 

ใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ 
 
 

หมวด 1  
ขอ้ก าหนดทัว่ไป 

 
 

  ขอ้ 6   การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
ท่ีออกใหม่แต่ละประเภท ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี   
  (1)  กรณีใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีทรัพยสิ์นเป็นประกนัเตม็จ านวน ผูท่ี้ประสงค ์
จะเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ตอ้งขออนุญาตเป็นรายคร้ัง โดยเป็นไปตามหมวด 1  
และหมวด 2 ของภาคน้ี 
  (2)  กรณีใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีทรัพยสิ์นเป็นประกนับางส่วนหรือไม่มีทรัพยสิ์น
เป็นประกนั ผูท่ี้ประสงคจ์ะเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่สามารถขออนุญาตคร้ังเดียว 
เพื่อการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ดงักล่าวได ้โดยไม่จ ากดัมูลค่าและจ านวนคร้ัง 
ท่ีเสนอขายภายในระยะเวลาสองปี  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 1 และหมวด 3 ของภาคน้ี 

 ขอ้ 7   การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่ 
ไดรั้บอนุญาตจากส านกังานแลว้ 
 (1)  การออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เพิ่มเติม เน่ืองจากมีการปรับสิทธิตามใบส าคญั 
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 
  (2)  การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีไดซ้ื้อกลบัคืนมาและเสนอขายออกไปอีก  
โดยผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลสภาพคล่อง  

ส่วนท่ี 1 
ลกัษณะใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

 
 

  ขอ้ 8   หลกัทรัพยอ์า้งอิงหรือดชันีหลกัทรัพยอ์า้งอิงของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
ตามประกาศน้ี ตอ้งเป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
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(1)  หุน้หรือกลุ่มหุน้ท่ีเป็นองคป์ระกอบของดชันีหลกัทรัพย ์SET 50  
(2)  ดชันีหลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ีซ่ึงเป็นดชันีหลกัทรัพยข์องหุน้ในตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ีเผยแพร่โดยตลาดหลกัทรัพย ์
       (ก)  ดชันีหลกัทรัพย ์SET Index  ดชันีหลกัทรัพย ์SET 100  หรือดชันีหลกัทรัพย ์ 

SET 50  หรือ 
       (ข)  ดชันีหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดให้ใชเ้ป็นดชันีหลกัทรัพยอ์า้งอิง 

ของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไดต้ามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ยการรับใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(3)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟท่ีมีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามความเคล่ือนไหว
ของราคาหุน้หรือกลุ่มหุน้ตาม (1) หรือดชันีหลกัทรัพยต์าม (2) 
                กองทุนรวมอีทีเอฟตามวรรคหน่ึง หมายถึง กองทุนรวมเปิดท่ีโดยทัว่ไปบริษทัจดัการ
กองทุนรวมจะขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนรายใหญ่  และจดัใหมี้ตลาดรอง (organized market) 
ส าหรับการซ้ือขายหน่วยลงทุนของผูล้งทุนใด ๆ  ทั้งน้ี ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล  

(4)  หลกัทรัพยห์รือกลุ่มหลกัทรัพยอ่ื์นใดตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

ขอ้ 9   ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีจะไดรั้บอนุญาตให้ออกและเสนอขายตามประกาศน้ี 
ตอ้งมีอายไุม่เกินสองปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  เวน้แต่เป็นใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์
ท่ีมีทรัพยสิ์นเป็นประกนัเตม็จ านวนซ่ึงจะออกและเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัทั้งจ านวน และมีการจด
ขอ้จ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ดงักล่าวตามขอ้ 4(2) อาจก าหนดอายุเกินสองปีนบัแต่วนัท่ีออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั้นก็ได ้

ขอ้ 10   ในกรณีเป็นการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ ซ่ึงระบุว่ามีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นประกนัการใชสิ้ทธิไม่วา่เตม็จ านวนหรือบางส่วน   
ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั้น ตอ้งจดัใหมี้ทรัสตีตามกฎหมายวา่ดว้ย 
ทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน เป็นผูรั้บโอนและดูแลหลกัทรัพยอ์า้งอิงตามจ านวนท่ีก าหนดใน 
ขอ้ก าหนดสิทธิตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั้น 
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ส่วนท่ี 2 
วิธีการยืน่ค าขออนุญาต 

 
 

   ขอ้ 11   ผูท่ี้ประสงคจ์ะขออนุญาตเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ 
ตอ้งยืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังานพร้อมทั้งร่างขอ้ก าหนดสิทธิและเอกสารหลกัฐานอ่ืน  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

ขอ้ 12   ใหผู้ข้ออนุญาตช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตต่อส านกังานในวนัยืน่ค าขอ 
อนุญาต  ทั้งน้ี ตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
เก่ียวกบัค่าธรรมเนียมการยืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่  

  ขอ้ 13   ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตภายในสามสิบวนันบัแต่ 
วนัท่ีส านกังานไดรั้บค าขออนุญาตพร้อมเอกสารหลกัฐานครบถว้น 
   ในการพิจารณาค าขออนุญาต ใหส้ านกังานมีอ านาจแจง้เป็นหนงัสือใหผู้ข้ออนุญาต 
มาช้ีแจง หรือส่งเอกสารหลกัฐานอ่ืนเพิ่มเติมไดภ้ายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาต
ไม่มาช้ีแจง หรือไม่ส่งเอกสารหลกัฐานภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด ใหถื้อวา่ผูข้ออนุญาต 
ไม่ประสงคจ์ะขออนุญาตเพื่อเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั้นอีกต่อไป 

ส่วนท่ี 3 
อ านาจของส านกังานเก่ียวกบัการอนุญาต 

 
 

  ขอ้ 14   ในการพิจารณาวา่ค าขออนุญาตใดมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นประกาศน้ีหรือไม่ ใหส้ านกังานมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 
   (1)  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์จะไดรั้บอนุญาตตาม
ประกาศน้ี แต่มีขอ้เท็จจริงซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่ความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริง (substance)  
ของการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั้นเขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงบทบญัญติัตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือประกาศน้ี  ส านกังานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายใบส าคญั 
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ตามค าขออนุญาตได ้ ทั้งน้ี ส านกังานตอ้งแจง้ใหผู้ข้ออนุญาตทราบถึงเหตุผล
ประกอบการพิจารณาอยา่งชดัเจน 
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(2)  ในกรณีท่ีเขา้ลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี  ส านกังานอาจผ่อนผนัไม่น า 
หลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชพ้ิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเง่ือนไขตามประกาศน้ีมาใชบ้งัคบั 
กบัการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีไดรั้บอนุญาตได ้โดยค านึงถึงความเหมาะสมและ 
ความเพียงพอของขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี 
ส านกังานอาจก าหนดเง่ือนไขใหผู้ข้ออนุญาตตอ้งปฏิบติัหรืองดเวน้การปฏิบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดว้ยก็ได้ 
  (ก)  ประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะ 
ผอ่นผนัให ้ไม่คุม้ค่ากบัตน้ทุนของผูข้ออนุญาตในการปฏิบติั และมีขอ้เทจ็จริงท่ีชดัเจนซ่ึงท าใหพ้ิจารณา 
ไดว้า่หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขดงักล่าว ไม่มีนยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น 
 (ข)  ผูข้ออนุญาตมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไป 
ตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั  
          (ค)  ผูข้ออนุญาตมีมาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติัให้เป็นไป 
ตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั  

ขอ้ 15   ในกรณีท่ีปรากฏเหตุใหส้ านกังานพิจารณาไดว้า่ผูข้ออนุญาต หรือผูไ้ดรั้บ 
อนุญาต หรือการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศน้ี  
ใหส้ านกังานมีอ านาจสั่งระงบัการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ดงักล่าวในส่วนท่ียงัมิไดมี้ 
การขายไวก่้อนได ้จนกวา่จะไดมี้การแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นประกาศน้ีแลว้ 

หมวด 2 
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีทรัพยสิ์น 

เป็นประกนัเตม็จ านวน 
 
 

ส่วนท่ี 1 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 

 
 

   ขอ้ 16   ผูย้ืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีทรัพยสิ์นเป็นประกนั
เตม็จ านวน ตอ้งเป็นนิติบุคคลประเภทใดประเภทหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
    (1)  บริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย   
  (2)  สาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ หรือสาขาของบริษทัประกนัภยัต่างประเทศ 
ซ่ึงไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยห์รือธุรกิจประกนัภยัในประเทศไทย แลว้แต่กรณี หรือ 
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   (3)  นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 

  ขอ้ 17   การอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีทรัพยสิ์นเป็นประกนั
เตม็จ านวน ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
   (1)  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัตามขอ้ 16(1) กรรมการและผูบ้ริหารของ 
ผูข้ออนุญาตตอ้งมีรายช่ืออยูใ่นระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์ 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบักรรมการและผูบ้ริหารของ 
บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์  
  (2)  แสดงไดว้า่ผูข้ออนุญาตจะจดัใหมี้หลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีปราศจากภาระผกูพนั 
เตม็จ านวน ตามอตัราการใชสิ้ทธิท่ีก าหนดไวใ้นใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีขออนุญาต และจะโอน
หลกัทรัพยอ์า้งอิงนั้นใหท้รัสตี  
  (3)  ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีจะเสนอขายมีขอ้ผกูพนัวา่ เม่ือมีการใชสิ้ทธิ  
ผูข้ออนุญาตตอ้งส่งมอบหลกัทรัพยอ์า้งอิงให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เตม็จ านวนตาม 
อตัราการใชสิ้ทธิท่ีระบุไวใ้นใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

  ขอ้ 18   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ให้แลว้เสร็จภายในหกเดือน
นบัแต่วนัท่ีส านกังานแจง้การอนุญาต หากพน้ระยะเวลาดงักล่าวแลว้ ใหก้ารอนุญาตเป็นอนัส้ินสุดลง   
เวน้แต่ไดรั้บผอ่นผนัใหข้ยายระยะเวลาจากส านกังาน ซ่ึงตอ้งไม่เกินสิบสองเดือนนบัแต่ส านกังาน 
แจง้ผลการอนุญาตในคร้ังแรก โดยผูไ้ดรั้บอนุญาตจะตอ้งมีหนงัสือขอขยายระยะเวลาถึงส านกังาน 
ก่อนพน้ระยะเวลาดงักล่าวไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั ซ่ึงตอ้งแจง้เหตุผลของการขอขยายระยะเวลามาพร้อมดว้ย 

ส่วนท่ี 2  
เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาต 

 
 

    ขอ้ 19   ก่อนการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีไดรั้บอนุญาต ผูไ้ดรั้บอนุญาต
ตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี  

(1)  จดัท าสัญญาก่อตั้งทรัสตต์ามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน  
โดยมีทรัพยสิ์นในกองทรัสตเ์ป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิง  

(2)  ในกรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ทั้งจ านวนต่อผูล้งทุนสถาบนั  
และมีการจดขอ้จ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์กบัส านกังาน ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ีดว้ย 
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  (ก)  เปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบถึงขอ้จ ากดัการโอนดงักล่าว โดยในกรณีท่ีมีการออก 
หลกัฐานแสดงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้ขอ้ความท่ีแสดงถึง 
ขอ้จ ากดัการโอนไวใ้นหลกัฐานนั้นดว้ย 
  (ข)  ตอ้งไม่ลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีขดัต่อขอ้จ ากดัการโอน 
ท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส านกังาน โดยในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตจดัใหมี้นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการใหน้ายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ดงักล่าวดว้ย 

ขอ้ 20   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งโอนหลกัทรัพยอ์า้งอิงใหแ้ก่ทรัสตีตามจ านวนท่ีระบุไวว้า่ 
เป็นประกนั โดยด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
                           (1)   ในกรณีเป็นการเสนอขายผา่นระบบการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ ผูไ้ดรั้บอนุญาต 
ตอ้งด าเนินการโอนหลกัทรัพยอ์า้งอิงใหแ้ลว้เสร็จ ก่อนเร่ิมการซ้ือขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั้น 
ผา่นระบบดงักล่าว 
                           (2)  ในกรณีอ่ืนนอกจาก (1)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการโอนหลกัทรัพยอ์า้งอิง 
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดสิทธิ 

           ขอ้ 21   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ีดว้ย 
           (1)  จดัส่งส าเนาสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ท่ีมีการรับรองความถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจลงนาม
ผกูพนัของผูไ้ดรั้บอนุญาตให้แก่ส านกังานจ านวนหน่ึงชุด พร้อมกบัรายงานผลการขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์  เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายผา่นระบบการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ ใหจ้ดัส่งส าเนา 
สัญญาก่อตั้งทรัสตภ์ายในสิบหา้วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของเดือนแรกท่ีมีการเสนอขาย และหากภายหลงั 
มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตจดัส่งส าเนาสัญญาท่ีแกไ้ขใหส้ านกังาน 
ภายในหา้วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง  ทั้งน้ี การแกไ้ขเปล่ียนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์
จะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี 
           (2)  ด ารงหรือด าเนินการอ่ืนเพื่อใหห้ลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีเป็นประกนัซ่ึงอยูใ่นความดูแล
ของทรัสตี มีจ านวนเพียงพอตามขอ้ก าหนดสิทธิตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั้น โดยใน
สัญญาก่อตั้งทรัสตจ์ะตอ้งไม่มีเง่ือนไขใดท่ีจะท าใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตไม่ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดสิทธิ
ดงักล่าว 
            (3)  จดัส่งรายงานและเอกสารต่อส านกังานตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีส านกังาน

ประกาศก าหนด 
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ขอ้ 22   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้ขอ้ก าหนดสิทธิท่ีมีรายการและขอ้มูลไม่ต่างจาก 
ร่างขอ้ก าหนดสิทธิท่ีผา่นการพิจารณาของส านกังานแลว้  เวน้แต่ขอ้มูลเก่ียวกบัตราสารและขอ้มูลเฉพาะ
ส าหรับการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในคร้ังน้ี 

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิจะกระท าไดต่้อเม่ือไม่เป็นการขดัหรือแยง้กบั
ขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี และการแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ  

ในกรณีท่ีเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิท่ีตอ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อใบส าคญั 
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ หนงัสือนดัประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตอ้งระบุอยา่งชดัเจนถึงสาเหตุ 
ของการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิ และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกบัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ 

 ขอ้ 23   ผูไ้ดรั้บอนุญาตท่ีประสงคจ์ะเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่
ผา่นระบบการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ตอ้งจดัใหมี้การเผยแพร่หนงัสือช้ีชวนผา่นทางเวบ็ไซตข์อง
ส านกังาน ตลาดหลกัทรัพย ์หรือผูไ้ดรั้บอนุญาต และตอ้งแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวนในรูปเอกสารส่ิงพิมพ ์
หรือแผน่บนัทึกขอ้มูลแก่ผูล้งทุน เม่ือไดรั้บการร้องขอ 

ขอ้ 24   ในช่วงเวลาดงัต่อไปน้ี หากผูไ้ดรั้บอนุญาตจะเผยแพร่บทความหรืองานวิจยัท่ี 
จดัท าขึ้นโดยตนเองหรือบริษทัหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง อนัเป็นบทความหรืองานวิจยัเก่ียวกบัหลกัทรัพยอ์า้งอิง
หรือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกโดยผูไ้ดรั้บอนุญาต  บทความหรืองานวิจยันั้นตอ้งมีลกัษณะตามท่ี
ก าหนดในขอ้ 25 
 (1)  ในช่วงเวลาสิบหา้วนัก่อนวนัแรกท่ีเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั้น 
ในตลาดหลกัทรัพย ์ในกรณีเป็นการเสนอขายผา่นระบบการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์หรือ 
 (2)  ในช่วงเวลาตั้งแต่สิบหา้วนัก่อนวนัเร่ิมเสนอขายจนถึงวนัปิดการเสนอขาย ในกรณี
เป็นการเสนอขายในลกัษณะอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดใน (1)  
 ความในวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบักบักรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
ท่ีเป็นประเภทและชนิดเดียวกนั รวมทั้งแทนกนัไดก้บัใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีเคยออกไปก่อนหนา้ 
และยงัไม่ครบก าหนดอาย ุ 

ขอ้ 25   บทความหรืองานวิจยัท่ีจะเผยแพร่ในช่วงเวลาตามขอ้ 24 ได ้จะตอ้งมีลกัษณะ 
ดงัต่อไปน้ี 
   (1)  เป็นบทความหรืองานวิจยัท่ีแสดงอยูใ่นเอกสารท่ีจดัท าและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
อยูเ่ป็นประจ าในธุรกิจปกติ 
   (2)  เน้ือหาของบทความหรืองานวิจยัเป็นการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมขอ้มูลท่ีเคยเผยแพร่ 
มาก่อนหนา้นั้น 
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   (3)  เน้ือหาของบทความหรืองานวิจยัตอ้งไม่เนน้หรือใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษกบั 
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์หรือหลกัทรัพยอ์า้งอิง โดยพิจารณาเปรียบเทียบกบับทความหรืองานวิจยั 
ในหลกัทรัพยอ่ื์นทัว่ไปท่ีเคยจดัท าและเผยแพร่มาก่อน และ 
  (4)  ในบทความหรืองานวิจยัมีขอ้ความท่ีแสดงใหผู้ล้งทุนทราบถึงส่วนไดเ้สีย 
ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มของผูจ้ดัท าบทความหรืองานวิจยัดงักล่าวในการเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ และหลกัทรัพยอ์า้งอิง โดยตวัอกัษรของขอ้ความตอ้งมีความคมชดั อ่านไดช้ดัเจน 
และมีขนาดไม่เลก็กวา่ตวัอกัษรปกติท่ีใชใ้นการจดัท าบทความหรืองานวิจยันั้น และอยูใ่นหนา้เดียวกนั 

หมวด 3 
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีทรัพยสิ์นเป็นประกนั 

บางส่วนหรือไม่มีทรัพยสิ์นเป็นประกนั 
 
 

ขอ้ 26   การออกและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีทรัพยสิ์น 
เป็นประกนับางส่วนหรือไม่มีทรัพยสิ์นเป็นประกนั ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในหมวดน้ี  

ขอ้ 27   การอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ตามหมวดน้ี  
จะมีผลเม่ือ 

(1)  ผูข้ออนุญาตไดรั้บอนุญาตเบ้ืองตน้จากส านกังานวา่เป็นผูมี้คุณสมบติัท่ีสามารถ 
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ได ้ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในส่วนท่ี 1 และ 
 (2)  ในการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่แต่ละคร้ัง ผูข้ออนุญาต 
ไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นส่วนท่ี 2 แลว้ 
 ผูไ้ดรั้บอนุญาตตามหมวดน้ีสามารถเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีเป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นประกาศน้ีไดทุ้กลกัษณะ โดยไม่จ ากดัมูลค่าและจ านวนคร้ังท่ีเสนอขายภายในระยะเวลา 
สองปีนบัแต่วนัท่ีส านกังานแจง้ผลอนุญาตตามวรรคหน่ึง (1) 

ส่วนท่ี 1 
ลกัษณะของผูข้ออนุญาต 

 
 

 ขอ้ 28   ผูข้ออนุญาตเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ตามหมวดน้ี  
ตอ้งเป็นนิติบุคคลประเภทใดประเภทหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
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  (1)  ธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 29 
 (2)  บริษทันายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 30 

 ขอ้ 29   ผูข้ออนุญาตท่ีเป็นธนาคารพาณิชย ์ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 (1)  สามารถท าธุรกรรมอนุพนัธ์ไดต้ามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเก่ียวกบั 
การอนุญาตใหธ้นาคารพาณิชยท์ าธุรกรรมอนุพนัธ์ และ 
 (2)  มีความน่าเช่ือถือทางดา้นการเงิน ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
   (ก)  ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในส่ีอนัดบัสูงสุดโดยสถาบนัจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน หรือ 
   (ข)  แสดงไดว้า่ก่อนการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ จะสามารถจดัใหมี้ 
ผูค้  ้าประกนัการช าระหน้ีหรือภาระผกูพนัตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไดเ้ตม็จ านวนและอยา่งลูกหน้ีร่วม
โดยไม่สามารถเพิกถอนการค ้าประกนันั้นก่อนครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ และผูค้  ้าประกนั
ดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1.  ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูค้  ้าประกนัในส่ีอนัดบัสูงสุด  
โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน และ 

      2.  มีส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินล่าสุด ท่ีผา่นการตรวจสอบหรือสอบทาน 
โดยผูส้อบบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบ ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงพนัลา้นบาท โดยในกรณีท่ีผูค้  ้าประกนั 
มีการเพิ่มทุนหรือลดทุนภายหลงัจากวนัท่ีในงบการเงินล่าสุด ใหผู้ค้  ้าประกนัน าขอ้มูลการเพิ่มทุนหรือ 
ลดทุนดงักล่าวมาค านวณรวมเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นดว้ย 

 ขอ้ 30   ผูข้ออนุญาตท่ีเป็นบริษทันายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 (1)  แสดงไดว้า่สามารถบริหารหรือป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากการออกใบส าคญั 
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ได ้ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (ก)  เป็นบุคคลท่ีสามารถด าเนินธุรกิจเป็นผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ได ้หรือ 
  (ข)  เป็นบุคคลท่ีไดย้ืน่ค าขอและไดรั้บอนุญาตจากส านกังานใหซ้ื้อขายสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้เพื่อตนเองได ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการซ้ือขายสัญญา 
ซ้ือขายลว่งหนา้และการใหบ้ริการดา้นสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้โดยบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ 
  (ค)  แสดงไดว้า่ก่อนการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ผูข้ออนุญาตจะ 
สามารถท าสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขใหบ้ริษทันายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยไ์ดรั้บ 
ช าระหน้ีจากคู่สัญญาในจ านวนและระยะเวลาเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกบัจ านวนและระยะเวลาท่ีตอ้ง 
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ช าระหน้ีตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ียืน่ค  าขออนุญาตนั้น (back to back agreement) โดยคู่สัญญา 
ของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดงักล่าว ตอ้งเป็นประเภทใดประเภทหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
   1.  บุคคลตาม (ก) หรือ (ข)  
   2.  ธนาคารพาณิชยท่ี์สามารถท าธุรกรรมอนุพนัธ์ไดต้ามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเก่ียวกบัการอนุญาตใหธ้นาคารพาณิชยท์ าธุรกรรมอนุพนัธ์ 
   3.  ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจอนุพนัธ์ในต่างประเทศ 
 (2)  ไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงท่ีท าใหส้งสัยในความเพียงพอเก่ียวกบัฐานะการเงินท่ีจะรองรับ 
การออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ และตอ้งมีความน่าเช่ือถือทางดา้นการเงินตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

  (ก)  ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในส่ีอนัดบัสูงสุดโดยสถาบนัจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน และ 

(ข)  มีส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินล่าสุด ท่ีผา่นการตรวจสอบหรือสอบทาน 
โดยผูส้อบบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบ ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงพนัลา้นบาท และในกรณีท่ีผูข้ออนุญาต 
มีการเพิ่มทุนหรือลดทุนภายหลงัจากวนัท่ีในงบการเงินล่าสุด ใหผู้ข้ออนุญาตน าขอ้มูลการเพิ่มทุนหรือ 
ลดทุนดงักล่าวมาค านวณรวมเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นดว้ย และ  
  (ค)  ไม่อยูร่ะหวา่งถูกสั่งการในเร่ืองเก่ียวกบัฐานะการเงินท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย 
  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้น (2) (ก) หรือ (2) (ข)  
ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้า่ก่อนการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ผูข้ออนุญาตจะสามารถจดัใหมี้ 
ผูค้  ้าประกนัการช าระหน้ีหรือภาระผกูพนัตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไดเ้ตม็จ านวนและอยา่งลูกหน้ีร่วม
โดยไม่สามารถเพิกถอนการค ้าประกนันั้นก่อนครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ และผูค้  ้าประกนั
ดงักล่าวมีอนัดบัความน่าเช่ือถือและส่วนของผูถื้อหุ้นตาม (2) (ก) และ (2) (ข)   
  (3)  ไม่อยูร่ะหวา่งถูกสั่งการใหแ้กไ้ขขอ้บกพร่องหรือความไม่เหมาะสมเก่ียวกบั 
การควบคุมและการปฏิบติังานอนัดีของธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั 

ขอ้ 31   ในระหวา่งระยะเวลาท่ีส านกังานอนุญาตเบ้ืองตน้ใหผู้ข้ออนุญาตเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ไดต้ามหมวดน้ี  หากปรากฏในภายหลงัวา่ผูข้ออนุญาตไม่สามารถ
ด ารงลกัษณะใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในส่วนน้ี ใหผู้ข้ออนุญาตด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  แจง้กรณีเช่นนั้นต่อส านกังานภายในหา้วนัท าการนบัแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้ถึง 
กรณีดงักล่าว และ 
   (2)  แกไ้ขใหมี้ลกัษณะเป็นไปตามท่ีก าหนดในส่วนน้ี ภายในหกเดือนหรือภายใน
ระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด  

ในระหวา่งท่ีผูข้ออนุญาตยงัไม่สามารถแกไ้ขใหมี้ลกัษณะเป็นไปตามท่ีก าหนดในส่วนน้ี  
ผูข้ออนุญาตจะเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่เพิ่มเติมไม่ได ้
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  ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหก้ารอนุญาตเบ้ืองตน้เป็นอนัส้ินสุดลงนบัแต่วนัท่ีปรากฏเหตุดงักล่าว 
  (1)  ผูข้ออนุญาตจงใจหรือเพิกเฉยไม่แจง้ต่อส านกังานตามวรรคหน่ึง (1)  
  (2)  ผูข้ออนุญาตไม่สามารถแกไ้ขใหมี้ลกัษณะตามท่ีก าหนดภายในระยะเวลาตาม 
วรรคหน่ึง (2) หรือ 
  (3)  ใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ์หรือการเป็นนายหนา้ซ้ือขาย 
หลกัทรัพยข์องผูข้ออนุญาตส้ินผลลง 

ส่วนท่ี 2  
หลกัเกณฑก์ารเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในแต่ละคร้ัง 

 
 

 ขอ้ 32   ก่อนการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในแต่ละคร้ัง ใหผู้ข้ออนุญาต 
ยืน่เอกสารหลกัฐานตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด เพื่อรับรองวา่มีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  สามารถด ารงลกัษณะตามท่ีก าหนดในส่วนท่ี 1  
 (2)  ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีเสนอขายมีลกัษณะเป็นไปตามส่วนท่ี 1 ในหมวด 1  
ของภาคน้ี 
 (3)  ในกรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นหุ้น 
ไม่วา่จะเป็นหุน้ใดหุน้หน่ึงหรือกลุ่มหุน้ ผูข้ออนุญาตไม่เป็นบุคคลภายในของบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิงนั้น 
 (4)  การออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั้น จะไม่ท าใหเ้งินกองทุนหรือเงินกองทุน 
สภาพคล่องสุทธิของผูข้ออนุญาตมีจ านวนลดลงต ่ากวา่หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามกฎหมายท่ีควบคุม 
การประกอบธุรกิจของผูข้ออนุญาต 

ขอ้ 33   ในกรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีหลกัทรัพยอ์า้งอิง 
เป็นหุน้ไม่วา่จะเป็นหุ้นใดหุ้นหน่ึงหรือกลุ่มหุน้ ผูข้ออนุญาตตอ้งยืน่ค าขอตรวจสอบการใชหุ้น้เป็น 
หลกัทรัพยอ์า้งอิงตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนด   

ขอ้ 34   ผูข้ออนุญาตจะเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในแต่ละคร้ังไดต่้อเม่ือ
ส านกังานพิจารณาแลว้เห็นว่าผูข้ออนุญาตมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 32 และ 
ผูข้ออนุญาตไดรั้บแจง้ยนืยนัการใชหุ้น้เป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิง  ทั้งน้ี ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณา 
ภายในหา้วนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บเอกสารหลกัฐานครบถว้น 
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ขอ้ 35   เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาขอ้ 32(3) “บุคคลภายในของบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิง”  
ใหห้มายความวา่ บุคคลท่ีอยู่ในฐานะท่ีมีโอกาสล่วงรู้ขอ้มูลภายในของบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิง เน่ืองจาก 
การมีโครงสร้างการถือหุน้หรือโครงสร้างการจดัการร่วมกบับริษทัท่ีออกหุ้นอา้งอิง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
บุคคลท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ีดว้ย 
 (1)  ถือหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มในบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิงเกินกวา่ร้อยละ 
ยีสิ่บหา้ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิงนั้น 
 (2)  มีบริษทัท่ีออกหุ้นอา้งอิงเป็นผูถื้อหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ 
ร้อยละยีสิ่บหา้ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
 (3)  มีผูถื้อหุ้นท่ีถือหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มรวมกนัเกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ 
ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เป็นกลุ่มบุคคลเดียวกบัผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้ไม่วา่โดยทางตรง 
หรือทางออ้มในบริษทัท่ีออกหุ้นอา้งอิงเกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิง 
 (4)  มีกรรมการหรือผูบ้ริหารเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกบักรรมการท่ีมีอ านาจลงนามผกูพนั 
หรือผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิง 
 (5)  มีโครงสร้างการถือหุน้หรือการจดัการในลกัษณะอ่ืนใดท่ีแสดงใหเ้ห็นไดว้า่ 
ผูท่ี้ประสงคจ์ะยืน่ค าขออนุญาตมีอ านาจควบคุมบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิง หรือมีบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิง 
เป็นผูมี้อ านาจควบคุม หรือมีผูมี้อ  านาจควบคุมเป็นบุคคลเดียวกบัผูมี้อ านาจควบคุมบริษทัท่ีออก 
หุน้อา้งอิง หรือ 
 (6)  ในระยะเวลาหน่ึงปีก่อนวนัใชหุ้น้เป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิง  ผูข้ออนุญาตเป็นหรือ 
เคยเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิงในลกัษณะอ่ืนท่ีท าให้ 
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีมีสาระส าคญั ท่ีมิไดเ้ปิดเผยต่อประชาชนทัว่ไป  เวน้แต่ผูข้ออนุญาตจะรับรองไดว้า่  
มีมาตรการป้องกนัการล่วงรู้ขอ้มูลภายในระหวา่งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานท่ีปรึกษาทางการเงินหรือ 
งานท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิงนั้น และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออก โดยไดเ้ปิดเผยความเก่ียวขอ้งและการรับรองดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนแลว้ดว้ย 
  การนบัรวมจ านวนหุน้ตามวรรคหน่ึง (1) (2) หรือ (3) ให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
กบับุคคลดงักล่าวดว้ย และในกรณีท่ีบุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล ใหน้บัรวมการถือหุน้ของกรรมการและ 
ผูบ้ริหารในสายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ของนิติบุคคล 
ดงักล่าวดว้ย 
 



17 
 

ส่วนท่ี 3 
เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัการอนุญาตให้เสนอขาย 

ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในแต่ละคร้ัง 
 
 

 ขอ้ 36   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยา่งต่อเน่ือง ในกรณีท่ีไดรั้บอนุญาตตาม 
ขอ้ 29(2) (ก) หรือขอ้ 30(2) (ก)  หรือจดัใหผู้ค้  ้าประกนัมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยา่งต่อเน่ือง 
ในกรณีท่ีไดรั้บอนุญาตตามขอ้ 29(2) (ข) หรือขอ้ 30(2) วรรคสอง  ทั้งน้ี ส านกังานอาจผ่อนผนัขอ้ก าหนด 
ดงักล่าวในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร  รวมทั้งอาจก าหนดเง่ือนไขในการผอ่นผนัโดยค านึงถึง 
ความจ าเป็นของผูล้งทุนในการมีขอ้มูลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือนั้น 

 (2)  จดัใหมี้ขอ้ก าหนดสิทธิและด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิ (ถา้มี)  
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 22 

(3)  จดัส่งรายงานและเอกสารต่อส านกังานตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีส านกังาน 
ประกาศก าหนด 

 ขอ้ 37   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ทั้งจ านวนต่อผูล้งทุน 
สถาบนั และมีการจดขอ้จ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั้นต่อส านกังาน ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต 
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 19(2) ดว้ย   

ขอ้ 38   ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตส่งส าเนาสัญญาดงัต่อไปน้ีต่อส านกังาน ภายในสิบหา้วนั       
นบัแต่วนัสุดทา้ยของเดือนแรกท่ีมีการเสนอขาย   
 (1)  ส าเนาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ส าหรับกรณีท่ีเป็นไปตามขอ้ 30(1) (ค) 

(2)  ส าเนาหนงัสือค ้าประกนัการช าระหน้ีตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ส าหรับ 
กรณีท่ีเป็นไปตามขอ้ 29(2) (ข) หรือขอ้ 30(2) วรรคสอง 
   ในกรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีทรัพยสิ์นเป็นประกนับางส่วน  
ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ 19(1) ขอ้ 20 และขอ้ 21(1) และ (2) ดว้ย โดยอนุโลม  

  ขอ้ 39   ใหน้ าขอ้ก าหนดตามขอ้ 23 ขอ้ 24 และขอ้ 25 มาใชบ้งัคบักบัการเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ตามหมวดน้ีดว้ย 
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ภาค 2 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 

ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
 
 

หมวด 1 
วิธีการยืน่ และค่าธรรมเนียม 

 
 

 ขอ้ 40   ใหผู้เ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามท่ี
ก าหนดไวใ้นหมวด 2 ของภาคน้ี และร่างหนงัสือช้ีชวนตามแบบท่ีก าหนดตามมาตรา 72 ต่อส านกังาน  
พร้อมเอกสารหลกัฐานตามท่ีก าหนดไวใ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน โดยวิธีการยืน่ใหเ้ป็นดงัน้ี 
  (1)  แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนในรูปเอกสารส่ิงพิมพ ์จ านวนสามชุด 
  (2)  ขอ้มูลในรูปของขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลตามท่ีก าหนดไว  ้
ในเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
  ขอ้มูลท่ีผูเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ยืน่ต่อส านกังานทั้งในรูปเอกสารส่ิงพิมพ ์
และขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตอ้งมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั 
 การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตามวรรคหน่ึง ใหห้มายถึง 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับหลกัทรัพยท่ี์รองรับการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีการส่งมอบหลกัทรัพยด์ว้ย 

 ขอ้ 41   ผูเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มีหนา้ท่ีช าระค่าธรรมเนียมการยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล  
การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ ในวนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
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หมวด 2 
แบบแสดงรายการขอ้มูล 

 
 

ขอ้ 42   การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล  ใหใ้ชแ้บบดงัต่อไปน้ี 
   (1)  แบบแสดงรายการขอ้มูลในลกัษณะเป็นโครงการ (shelf filing) ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 43  
และขอ้ 44 

(2)  แบบแสดงรายการขอ้มูลในลกัษณะอ่ืนนอกจาก (1) ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 45 

ขอ้ 43   การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลในลกัษณะเป็นโครงการตามขอ้ 42(1) ใหก้ระท าได ้
เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลโดยผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ และ 
   (2)  เป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีไม่มีทรัพยสิ์นเป็นประกนั  

ขอ้ 44   แบบแสดงรายการขอ้มูลในลกัษณะเป็นโครงการตามขอ้ 42(1) ใหป้ระกอบดว้ย 
แบบดงัต่อไปน้ี 
   (1)  แบบ 69-DW-ขอ้มูลหลกั และแบบ 69-DW-ขอ้มูลเฉพาะรุ่น ทา้ยประกาศน้ี  
ท่ีผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไดย้ืน่ไวค้ร้ังแรก 
   (2)  แบบ 69-DW-ขอ้มูลส่วนเพิ่ม ทา้ยประกาศน้ี  ซ่ึงไดย้ืน่ต่อส านกังานอยา่งต่อเน่ือง 
ภายในระยะเวลาเดียวกบัท่ีผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ส่งงบการเงินหรือแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปีตามระยะเวลาท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
วิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
   (3)  แบบ 69-DW-ขอ้มูลเฉพาะรุ่น ท่ียืน่ก่อนการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
ท่ีไม่มีทรัพยสิ์นเป็นประกนั ในคร้ังต่อไป 

ขอ้ 45   แบบแสดงรายการขอ้มูลตามขอ้ 42(2) ใหป้ระกอบดว้ย แบบ 69-DW-ขอ้มูลหลกั  
และแบบ 69-DW-ขอ้มูลเฉพาะรุ่น โดยใหย้ืน่ทุกคร้ังก่อนการเสนอขาย   

ขอ้ 46   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีทรัพยสิ์นเป็นประกนั 
เตม็จ านวน ผูเ้สนอขายตอ้งจดัใหมี้ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบ เป็นผูร่้วม
จดัท าขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน  เวน้แต่ผูเ้สนอขายเป็นบริษทัจดทะเบียนหรือ
เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบ  
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หมวด 3 
อ านาจของส านกังานเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล 

 
 

   ขอ้ 47   ใหส้ านกังานมีอ านาจผอ่นผนัการเปิดเผยรายละเอียดของขอ้มูลตามท่ี
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดโดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 69(11) ได ้หากผูเ้สนอขาย 
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั้นแสดงไดว้า่มีเหตุอนัควรท่ีจะไม่แสดงรายละเอียดของขอ้มูลดงักล่าว 
ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล  ทั้งน้ี รายละเอียดของขอ้มูลนั้นตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการตดัสินใจ 
ของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั 

   ขอ้ 48   ในการพิจารณาขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน  
หากส านกังานเห็นวา่มีเหตุจ าเป็นและสมควรเพื่อใหผู้ล้งทุนมีขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัเพียงพอต่อการตดัสินใจ
ลงทุน ใหส้ านกังานมีอ านาจก าหนดใหผู้เ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
ภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด 
  (1)  แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลหรือส่งเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติม 
   (2)  จดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีเป็นอิสระจดัท าความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง
ครบถว้น หรือความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
  หากผูเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไม่ด าเนินการตามท่ีส านกังานก าหนดตาม
วรรคหน่ึง ใหถื้อวา่ผูเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไม่ประสงคจ์ะยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล
และร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังานอีกต่อไป 

หมวด 4 
การรับรองขอ้มูล 

 
 

  ขอ้ 49   แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียืน่ต่อส านกังาน ตอ้งมี 
การลงลายมือช่ือเพื่อรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล โดยบุคคลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การลงลายมือช่ือในแบบ 69-DW-ขอ้มูลหลกั ใหเ้ป็นดงัน้ี 
         (ก)  ในกรณีเป็นการเสนอขายโดยผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ใหก้รรมการ 
ทุกคนและผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  
เป็นผูล้งลายมือช่ือรับรอง  เวน้แต่ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ 
สาขาของบริษทัประกนัภยัต่างประเทศ หรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น ใหผู้มี้อ  านาจลงลายมือช่ือ
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ผกูพนัสาขาหรือนิติบุคคลดงักล่าว และผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชีท่ีประจ าสาขาหรือ 
ของนิติบุคคลนั้น แลว้แต่กรณี เป็นผูล้งลายมือช่ือรับรอง 
        (ข)  ในกรณีเป็นการเสนอขายโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ใหผู้เ้สนอขาย 
เป็นผูล้งลายมือช่ือรับรอง และในกรณีท่ีผูเ้สนอขายเป็นนิติบุคคล ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคล  
ทุกคนเป็นผูล้งลายมือช่ือรับรอง  ในการน้ี ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตอ้งจดัใหก้รรมการทุกคนและ 
ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ เป็นผูล้งลายมือช่ือ
รับรองดว้ย 
  (2)  ในกรณีเป็นการลงลายมือช่ือในแบบ 69-DW-ขอ้มูลส่วนเพิ่ม และในแบบ 69-DW-ขอ้มูล
เฉพาะรุ่น ใหก้รรมการท่ีมีต าแหน่งบริหารสูงสุดหรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัของผูอ้อกใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ เป็นผูล้งลายมือช่ือรับรอง  
 (3) ในกรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีทรัพยสิ์นเป็นประกนั 
เตม็จ านวน  ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนัท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือรับรองในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนดว้ย 

  ขอ้ 50   ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรท าใหบุ้คคลท่ีตอ้งลงนามเพื่อนิติบุคคล                   
ท่ีก าหนดตามขอ้ 49 ไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้ ใหนิ้ติบุคคลดงักล่าวปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน 
  (1)  หากเหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้เกิดจากการท่ี 
บุคคลดงักล่าวอยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วย 
ทางร่างกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไม่จ าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าว 
ลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
  (2)  หากเหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้เกิดจากกรณีอ่ืน 
นอกจากท่ีระบุใน (1) เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินไป ใหผู้เ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์จดัให้ 
บุคคลดงักล่าวลงลายมือช่ือทนัที เพื่อใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบัได้ตามขอ้ 51 

หมวด 5 
วนัมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 

 
 

ขอ้ 51   ภายใตบ้งัคบัมาตรา 68 และมาตรา 75 เม่ือผูเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
ไดย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน และไดช้ าระค่าธรรมเนียมการยืน่ 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลครบถว้นแลว้  ใหก้ารมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือ 
ช้ีชวนท่ียืน่ตามประกาศน้ี เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามขอ้ 44(1) หรือขอ้ 45 ใหแ้บบดงักล่าวและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้สิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบดงักล่าวและร่างหนงัสือ 
ช้ีชวนครบถว้น   
                          ในกรณีท่ีมีการยืน่แบบ 69-DW-ขอ้มูลหลกั ครบถว้นแลว้ ใหส้ านกังานเร่ิมนบัระยะเวลา 
การมีผลใชบ้งัคบัตาม (1) ได ้แต่มิใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัจนกวา่ 
จะพน้วนัยืน่แบบ 69-DW-ขอ้มูลเฉพาะรุ่น ครบถว้น  ทั้งน้ี ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ียืน่แบบ 69-DW-ขอ้มูลหลกั 
จนถึงวนัท่ียืน่แบบ 69-DW-ขอ้มูลเฉพาะรุ่น ตอ้งไม่นอ้ยกวา่สิบส่ีวนั 
   (2)  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลในลกัษณะเป็นโครงการตามขอ้ 44(3) ส าหรับ 
การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่คร้ังต่อ ๆ ไป ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้ระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 

(ก)  หา้วนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบ 69-DW-ขอ้มูลเฉพาะรุ่น ครบถว้น   
เวน้แต่ขอ้มูลตามแบบดงักล่าวไม่ครบถว้นเฉพาะขอ้มูลเก่ียวกบัตราสาร ใหส้ านกังานเร่ิมนบัระยะเวลาได ้
แต่มิใหแ้บบดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัจนกวา่จะพน้วนัท่ียืน่ขอ้มูลเก่ียวกบัตราสารดงักล่าวจนครบถว้นแลว้  
ทั้งน้ี ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ียืน่แบบดงักล่าวจนถึงวนัท่ียืน่ขอ้มูลเก่ียวกบัตราสารดงักล่าว ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 
หา้วนัท าการ 
 (ข)  ในวนัท าการถดัจากวนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบ 69-DW-ขอ้มูลเฉพาะรุ่น ครบถว้น
ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีเป็นประเภทและชนิดเดียวกนั รวมทั้งแทนกนัได้
กบัใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีเคยออกไปก่อนหนา้และยงัไม่ครบก าหนดอายุ 

ภาค 3 
บทเฉพาะกาล 

 
 

  ขอ้ 52   ใหก้ารไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่  
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 24/2543  เร่ือง การขออนุญาต 
และการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2543   
และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 30/2552  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาต 
ใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  ยงัคงอยูภ่ายใตบ้งัคบั 
ของประกาศฉบบัดงักล่าวต่อไป   
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ขอ้ 53   ค  าขออนุญาตท่ีไดย้ื่นต่อส านกังานพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้น 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 30/2552  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาต 
ใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  ก่อนวนัท่ีประกาศน้ี 
มีผลใชบ้งัคบั ใหก้ารขออนุญาตและการอนุญาตยงัคงเป็นไปตามประกาศฉบบัดงักล่าวต่อไป 

ขอ้ 54   ในกรณีท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน
ส าหรับการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ซ่ึงไดย้ื่นไวต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 30/2551  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2551  ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวยงัคงอยูภ่ายใตบ้งัคบั
ประกาศฉบบัดงักล่าวต่อไป  

ขอ้ 55   ในกรณีท่ีมีการออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไปแลว้ โดยผูไ้ดรั้บอนุญาต 
ยงัคงมีหนา้ท่ีตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 24/2543  เร่ือง  
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 11 มิถุนายน  
พ.ศ. 2543  หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 30/2552  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาต 
ใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตนั้น 
ยงัคงมีหนา้ท่ีตามประกาศฉบบัดงักล่าวอยูต่่อไป  

ขอ้ 56   ในกรณีท่ีมีการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีไม่มีทรัพยสิ์น 
เป็นประกนัต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั และผูไ้ดรั้บอนุญาตไดเ้คยยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ดงักล่าว 
ต่อส านกังาน โดยแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนนั้นมีผลใชบ้งัคบัแลว้ก่อนวนัท่ีประกาศน้ี 
มีผลใชบ้งัคบั  หากผูไ้ดรั้บอนุญาตจะเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ดงักล่าวอีกภายในระยะเวลา 
การอนุญาตท่ีเหลืออยู ่และไดย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลในลกัษณะเป็นโครงการตามขอ้ 42(1)  
ใหร้ะยะเวลาการมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีไดย้ืน่ไวค้ร้ังแรก 
ตามขอ้ 44(1) เป็นดงัน้ี 
  (1)  ใหแ้บบดงักล่าวและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้หา้วนัท าการนบัแต่ 
วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบดงักล่าวและร่างหนงัสือช้ีชวนครบถว้น   

(2)  ในกรณีท่ีมีการยืน่แบบ 69-DW-ขอ้มูลหลกั ครบถว้นแลว้ ใหส้ านกังานเร่ิมนบั 
ระยะเวลาการมีผลใชบ้งัคบัตาม (1) ได ้ แต่มิใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
มีผลใชบ้งัคบัจนกวา่จะพน้วนัยืน่แบบ 69-DW-ขอ้มูลเฉพาะรุ่น ครบถว้น  ทั้งน้ี ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 
ยืน่แบบ 69-DW-ขอ้มูลหลกั จนถึงวนัท่ียืน่แบบ 69-DW-ขอ้มูลเฉพาะรุ่น ตอ้งไม่นอ้ยกวา่หา้วนัท าการ 
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ภาค 4 
วนัมีผลใชบ้งัคบัของประกาศ 

 
 

ขอ้ 57   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2553  เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  1  เมษายน พ.ศ. 2553           
 
 
 

                                  (นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
                                  เลขาธิการ 

                                    ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
                                    ประธานกรรมการ 

                                    คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 
__________________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เพื่อปรับปรุงหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ และการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์
และร่างหนงัสือช้ีชวน โดยก าหนดใหมี้การน าทรัสตม์าใชก้บัการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ท่ีมีทรัพยสิ์นเป็นประกนั และก าหนดระบบการอนุญาตส าหรับการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ท่ีมีทรัพยสิ์นเป็นประกนับางส่วนหรือไม่มีทรัพยสิ์นเป็นประกนั ใหส้ามารถเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ไดไ้ม่จ ากดัมูลค่าและจ านวนคร้ังท่ีเสนอขายภายในระยะเวลาสองปี และรองรับให้
สามารถเสนอขายผา่นระบบการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์(direct listing) ได ้ นอกจากน้ี ยงัไดป้รับปรุง
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์และวิธีการยืน่แบบดงักล่าว โดยให้
สามารถกระท าในลกัษณะเป็นโครงการได ้และปรับปรุงขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
ใหเ้หมาะสมยิง่ขึ้น  ทั้งน้ี เพื่อรองรับการเสนอขายผา่นระบบการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยท่ี์เป็นไป 
โดยรวดเร็ว แต่ยงัคงหลกัการในการคุม้ครองผูล้งทุน จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี  


