ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 8 /2553
เรื่อง ข้อกาหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 72 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44
และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย และอาศัยอานาจตามความในข้อ 11 ข้อ 21(3) ข้อ 29(2) (ข) ข้อ 30(2) วรรคสอง ประกอบกับ
ข้อ 30(2) (ข) ข้อ 32 ข้อ 33 และข้อ 36(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2553
เรื่อง การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553 สานักงานออก
ข้อกาหนดไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้
(1) เป็นข้อกาหนดเพิ่มเติมที่ใช้ประกอบกับข้อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
(2) เป็นการกาหนดหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่ก่อนและภายหลังการเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่
ข้อ 2 ประกาศนี้มีข้อกาหนดในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) แบบคาขออนุญาตเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ และการยื่นเอกสาร
หลักฐาน หรือรายงานที่เกี่ยวข้อง ตามหมวด 1
(2) การขอตรวจสอบและการยืนยันการอนุญาตให้ใช้หุ้นอ้างอิง ตามหมวด 2
(3) ผู้สอบบัญชีของผู้ค้าประกันการชาระหนี้ตามใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตามหมวด 3
(4) ข้อกาหนดเกี่ยวกับร่างหนังสือชี้ชวน ตามหมวด 4
(5) การรายงานผลการขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่อประชาชน และการรายงาน
ผลการใช้สิทธิ ตามหมวด 5

2
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“หุ้นอ้างอิง” หมายความว่า หุ้นใดหุ้นหนึ่งหรือหลายหุ้นที่ออกโดยบุคคลอื่น
ซึ่งไม่ใช่ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และเป็นหุ้นที่
(ก) ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีสิทธิที่จะซื้อหรือขายให้แก่ผู้ออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือ
(ข) ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์กาหนดให้ใช้ราคาของหุ้นนั้นเป็นฐาน
ในการคานวณจานวนเงินที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวมีสิทธิจะได้รับ
หมวด 1
แบบคาขออนุญาตเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่
และการยื่นเอกสาร หลักฐาน หรือรายงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 4 ให้ผู้ที่ประสงค์จะเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ยื่นคาขอ
อนุญาตและเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อสานักงาน
(1) ในกรณีเป็นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ที่มีทรัพย์สิน
เป็นประกันเต็มจานวน ให้ยื่นคาขออนุญาตและเอกสารหลักฐานตามแนวทางและวิธีการที่จัดไว้ใน
เว็บไซต์ของสานักงาน พร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตในวันยื่นคาขอนั้น
(2) ในกรณีเป็นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ที่มีทรัพย์สิน
เป็นประกันบางส่วนหรือไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน ให้ยื่นคาขอพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาต
และคาขออนุญาตเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่แต่ละครั้ง พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน
ตามแนวทางและวิธีการที่จัดไว้ในเว็บไซต์ของสานักงาน ทั้งนี้ ให้ชาระค่าธรรมเนียมคาขอในวันยื่นคาขอ
พิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาตนั้น
ข้อ 5 ให้ผ้ไู ด้รับอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่จัดส่ง
เอกสารดังต่อไปนี้ต่อสานักงาน พร้อมกับรายงานผลการขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เว้นแต่ในกรณี
ที่เป็นการเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ให้จัดส่งเอกสารดังกล่าวภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันสุดท้ายของเดือนแรกที่มีการเสนอขาย
(1) สาเนาข้อกาหนดสิทธิที่มีการรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
ของผู้ได้รับอนุญาต พร้อมหนังสือรับรองว่าข้อกาหนดสิทธิดังกล่าวมีรายการและสาระของข้อมูล
ไม่ต่างจากร่างข้อกาหนดสิทธิที่ผ่านการพิจารณาของสานักงานแล้ว
(2) สาเนาสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
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(3) ตัวอย่างตราสารกากับใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
(4) หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
และรับทราบข้อจากัดการโอน พร้อมทั้งคารับรองว่าจะจัดทาทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ให้เป็นไปตามที่กาหนดในข้อกาหนดสิทธิ ในกรณีผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แต่งตั้งบุคคลอื่น
เป็นนายทะเบียนสาหรับการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทั้งจานวนต่อผู้ลงทุนสถาบันและมี
การจดข้อจากัดการโอนต่อสานักงาน (ถ้ามี)
ข้อ 6 ให้ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิ ให้จัดส่งสาเนาข้อกาหนดสิทธิที่แก้ไข
เพิ่มเติมซึ่งได้มีการรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันของผูไ้ ด้รับอนุญาต ภายในห้าวันทาการ
นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิ
(2) ในกรณีที่มีการผิดข้อตกลงในการชาระหนี้ตามใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ให้รายงานกรณีดังกล่าวต่อสานักงานโดยไม่ชักช้า
หมวด 2
การตรวจสอบและการยืนยันการอนุญาตให้ใช้หุ้นอ้างอิง

ข้อ 7 ผู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สิน
เป็นประกันบางส่วนหรือไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน โดยใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวมี
หลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น ไม่ว่าจะเป็นหุ้นใดหุ้นหนึ่งหรือกลุ่มหุ้น ให้มีการตรวจสอบและยืนยัน
การอนุญาตให้ใช้หุ้นอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) ในกรณีที่ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาใบสาคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวไปเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้ยื่นคาขอตรวจสอบ
การใช้หุ้นอ้างอิงตามแนวทางและวิธีการที่จัดไว้ในเว็บไซต์ของสานักงาน และชาระค่าธรรมเนียม
คาขอดังกล่าว ก่อนการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในแต่ละครั้ง
(2) ในกรณีอื่นนอกจาก (1) หากผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้รับการยืนยัน
การอนุญาตให้ใช้หุ้นอ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แล้ว ให้ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวสามารถ
ใช้หุ้นอ้างอิงนั้นได้ โดยถือว่าสานักงานได้ตรวจสอบและยืนยันการอนุญาตให้ใช้หุ้นอ้างอิงนั้นได้
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ข้อ 8 ในกรณีที่มีการยื่นคาขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิงตามข้อ 7(1) สานักงานจะ
แจ้งผลการตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิงพร้อมกับการแจ้งผลการพิจารณาคาขออนุญาตเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่แต่ละครั้งตามข้อ 4(2) ภายในห้าวันทาการนับแต่วันที่สานักงานได้รับ
เอกสารหลักฐานครบถ้วน
ในกรณีที่สานักงานแจ้งผลการตรวจสอบโดยยืนยันการอนุญาตให้ใช้หุ้นอ้างอิงได้
สานักงานอาจกาหนดระยะเวลาในการใช้หุ้นอ้างอิงนั้นด้วยก็ได้ โดยหากผู้ได้รับแจ้งยืนยันไม่ออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ใช้หุ้นอ้างอิงดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าการยืนยันการอนุญาตให้ใช้
หุ้นอ้างอิงดังกล่าวสิ้นผลลง
ข้อ 9 ผู้ที่ยื่นคาขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิงตามข้อ 7(1) จะได้รับแจ้งผลการตรวจสอบ
โดยยืนยันการอนุญาตให้ใช้หุ้นอ้างอิงได้ต่อเมื่อสานักงานพิจารณาเห็นว่าการใช้หุ้นอ้างอิงนั้นเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) การใช้หุ้นอ้างอิงในกรณีดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพหรือความน่าเชื่อถือ
ของตลาดทุน
(2) เมื่อรวมจานวนหุ้นอ้างอิงดังต่อไปนี้แล้วมีจานวนไม่เกินอัตราที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(ก) จานวนหุ้นอ้างอิงที่ยื่นขอตรวจสอบในครั้งนี้ และ
(ข) จานวนหุ้นอ้างอิงของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ได้รับการยืนยันการอนุญาต
ให้ใช้เป็นหุ้นอ้างอิงตามข้อ 7 แล้ว ทั้งส่วนที่ยังไม่ได้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และส่วนที่
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไปแล้วแต่ยังไม่สิ้นสุดอายุ
ข้อ 10 ในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพหรือความน่าเชื่อถือของตลาดทุน
สานักงานอาจประกาศระงับการนาหุ้นที่ออกโดยบริษัทใดบริษัทหนึ่งมาใช้เป็นหุ้นอ้างอิง ภายใต้เงื่อนไข
หรือระยะเวลาที่กาหนด (ถ้ามี) ไม่ว่าหุ้นนั้นจะได้ผ่านการตรวจสอบตามข้อ 7 แล้ว หรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้
การประกาศดังกล่าวไม่กระทบต่อหุ้นอ้างอิงของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ได้เสนอขายต่อผู้ลงทุน
ไปก่อนแล้ว
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หมวด 3
ผู้สอบบัญชีของผู้ค้าประกันการชาระหนี้
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ข้อ 11 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ค้าประกันตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อ 29(2) (ข) และข้อ 30(2) วรรคสองแห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2553 เรื่อง
การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553 ซึ่งกาหนดให้ผู้สอบบัญชี
ของผู้ค้าประกันต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ในกรณีที่ผู้ค้าประกันของผู้ขออนุญาตเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ให้ผู้สอบบัญชีที่สามารถ
ทาการสอบบัญชีของผูค้ าประกั
้
นดังกล่าวได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศที่นิติบุคคลนั้น
จัดตั้งขึ้น หรือของหน่วยงานทางการซึ่งเป็นผู้กากับดูแลการประกอบธุรกิจของผู้ค้าประกันดังกล่าว
เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
หมวด 4
ข้อกาหนดเกี่ยวกับร่างหนังสือชี้ชวน

ส่วนที่ 1
รูปแบบของร่างหนังสือชี้ชวน

ข้อ 12 แบบของร่างหนังสือชี้ชวนที่ผู้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องยื่นต่อ
สานักงาน ให้อนุโลมใช้ตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ผู้เสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีหน้าที่ยื่นต่อสานักงานตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการออก
และเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับงบการเงินท้ายแบบแสดงรายการข้อมูล
ให้ผู้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แนบงบการเงินประจางวดการบัญชีอย่างน้อยปีล่าสุดก่อนปีที่ยื่น
ร่างหนังสือชี้ชวน และงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด โดยเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับผู้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ประสงค์จะ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ครั้งต่อ ๆ ไปในลักษณะเป็นโครงการโดยใช้แบบ 69-dw-ข้อมูลหลัก
เป็นฐานสาหรับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ครั้งต่อ ๆ ไป
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ทั้งนี้ ให้ผู้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวยื่นร่างหนังสือชี้ชวนต่อสานักงานตามวิธีการ
ที่กาหนดไว้ในเว็บไซต์ของสานักงาน
ข้อ 13 ร่างหนังสือชี้ชวนต้องมีข้อความดังต่อไปนี้ในหน้าแรก
“บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสาเนาแบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ชั้น 15 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในเวลาทาการ
ของสานักงาน หรือทาง http://www.sec.or.th”
ข้อ 14 ในกรณีใดที่ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ กาหนดให้ผู้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงิน
ที่อยู่ในบัญชีที่สานักงานให้ความเห็นชอบเป็นผู้ร่วมจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้ผู้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ร่วมจัดทา
ร่างหนังสือชี้ชวนด้วย
ข้อ 15 ในกรณีที่ผู้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประสงค์จะจัดทาร่างหนังสือชี้ชวน
ตามข้อ 12 ในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล เพื่อให้ผู้จองซื้อมีสิทธิเลือกรับหนังสือชี้ชวนตามรูปแบบที่ต้องการ
แผ่นบันทึกข้อมูลดังกล่าวจะต้องมีข้อมูลถูกต้องตรงกันและนาเสนอข้อมูลในรูปแบบเดียวกันกับร่าง
หนังสือชี้ชวนตามข้อ 12
ผู้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องส่งแผ่นบันทึกข้อมูลตามวรรคหนึ่งต่อสานักงาน
ก่อนหรืออย่างช้าภายในวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และร่าง
หนังสือชี้ชวนเริ่มมีผลใช้บังคับ
ส่วนที่ 2
การลงลายมือชื่อในร่างหนังสือชี้ชวน

ข้อ 16 ให้ผู้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้อง
และครบถ้วนของข้อมูลไว้ในร่างหนังสือชี้ชวน ในกรณีที่ผู้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็น
นิติบุคคล ให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกล่าวทุกคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสาคัญ
ของนิติบุคคลนั้นด้วย (ถ้ามี)
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ในกรณีเป็นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ได้จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงิน
ให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัทด้วย (ถ้ามี)
ข้อ 17 ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นและสมควรทาให้บุคคลที่ต้องลงนามเพื่อนิติบุคคล
ตามข้อ 16 วรรคหนึ่ง ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้นิติบุคคลดังกล่าวปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(1) หากเหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวบุคคลใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากการที่
บุคคลดังกล่าวอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกาย
หรือทางจิต ผู้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นไม่จาเป็นต้องให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
รายดังกล่าวลงลายมือชื่อในร่างหนังสือชี้ชวน
(2) หากเหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวบุคคลใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากกรณีอื่น
นอกจากที่ระบุใน (1) เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นไป ให้ผู้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จัดให้
บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อทันที
ข้อ 18 ในกรณีที่เป็นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์โดยเจ้าของใบสาคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องจัดให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไว้ใน
ร่างหนังสือชี้ชวนด้วย
หมวด 5
การรายงานผลการขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ต่อประชาชน และการรายงานผลการใช้สิทธิ

ข้อ 19 ในกรณีที่เป็นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ผู้เสนอขายมีหน้าที่
ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และร่างหนังสือชี้ชวน ให้ผู้เสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รายงานผลการขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่อสานักงาน ตามแนวทางและ
วิธีการที่จัดไว้ในเว็บไซต์ของสานักงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันปิดการเสนอขาย
เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้ ในกรณีผู้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อย่างต่อเนื่อง วันปิดการเสนอขายให้หมายถึงวันสุดท้ายของแต่ละเดือน
ที่มีการเสนอขาย
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ในกรณีเป็นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ผ่านระบบการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ หากผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้รายงานจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ที่ขายต่อผู้ลงทุนและยังมิได้ซื้อกลับคืนมา (outstanding units) ต่อตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ให้ถือว่าผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้รายงานผลการขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ต่อสานักงานตามวรรคหนึ่งแล้ว
ข้อ 20 ให้ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ซึ่งเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ยื่นรายงานผลการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่อ
สานักงาน ตามแนวทางและวิธีการที่จัดไว้ในเว็บไซต์ของสานักงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สิ้นสุด
การใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
(1) การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ให้สิทธิที่จะได้รับชาระเงินที่คานวณ
ได้จากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงหรือระดับของดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงต่อผู้ลงทุนสถาบันทั้งจานวน และมี
การจดข้อจากัดการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นกับสานักงาน
(2) การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีหน้าที่
ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และร่างหนังสือชี้ชวน
ในกรณีเป็นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ได้รับยกเว้นการยื่นแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และร่างหนังสือชี้ชวน และมีการส่งมอบ
หลักทรัพย์อ้างอิงให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รายงานผล
การขายหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์
ในกรณีที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ อาจใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ในลักษณะต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันที่กาหนดให้ใช้สิทธิ ให้ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวยื่น
รายงานตามวรรคหนึ่งต่อสานักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันสุดท้ายของทุกเดือนที่มีการใช้สิทธิ
ในกรณีเป็นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ผ่านระบบการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์โดยมิได้ผ่านระบบดังกล่าว
แต่ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ดาเนินการให้ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว หากผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รายงานผลการใช้สิทธิ
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ตามใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่อตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ให้ถือว่า
ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่อสานักงาน
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว แล้วแต่กรณี
หมวด 6
วันมีผลใช้บังคับของประกาศ

ข้อ 21 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
_____________________________________________________________________________________
หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องถือปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นหลักเกณฑ์ก่อนหรือหลัง
การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นแล้ว จึงจาเป็นต้องออกประกาศนี้

