ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 17 /2553
เรื่ อง ร่ างข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์

อาศัยอานาจตามความในข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 15/2553 เรื่ อง การออกและการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ลงวันที่ 1 เมษายน
พ.ศ. 2553 สานักงานออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“ข้อกาหนดสิ ทธิ” หมายความว่า ข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
ข้อ 2 ร่ างข้อกาหนดสิ ทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์จะต้องมีความชัดเจนและ
ไม่มีขอ้ กาหนดที่เป็ นการเอาเปรี ยบคู่สัญญาอย่างไม่เป็ นธรรม โดยต้องมีรายละเอียดของรายการทัว่ ไป
ตามข้อ 3 และรายละเอียดของรายการเฉพาะกรณี ตามข้อ 4
ข้อ 3 ร่ างข้อกาหนดสิ ทธิตอ้ งมีรายละเอียดของรายการทัว่ ไปอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) รายละเอียดเกี่ยวกับผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
(2) วันเริ่ มและวันสิ้ นสุ ดการมีผลใช้บงั คับของข้อกาหนดสิ ทธิ
(3) กฎหมายที่ใช้บงั คับกับข้อกาหนดสิ ทธิซ่ ึงกาหนดให้ใช้กฎหมายไทย
(4) ลักษณะสาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
(5) สิ ทธิและเงื่อนไขตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
(6) วิธีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ซึ่งรวมถึงกาหนดเวลาการใช้สิทธิ
การปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ
(7) วิธีการจัดทาทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์และการลงทะเบียนการโอน
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
(8) หน้าที่ของบริ ษทั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
(9) เหตุผิดนัด และผลของการผิดข้อกาหนดหรื อเงื่อนไขในข้อกาหนดสิ ทธิ
(10) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิ ทธิ
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(11) การประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
(12) ตัวอย่างตราสารกากับใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่มีรายการตามข้อ 5
ข้อ 4 ร่ างข้อกาหนดสิ ทธิตอ้ งมีรายละเอียดของรายการเฉพาะกรณีอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี เป็ นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่มีทรัพย์สินเป็ นประกัน
ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน
(ก) รายละเอียดเกี่ยวกับทรัสตี
(ข) รายละเอียดของหลักทรัพย์อา้ งอิงที่โอนให้กบั ทรัสตี ซึ่งต้องระบุถึงประเภท
และจานวนของหลักทรัพย์อา้ งอิงดังกล่าว
(ค) ขั้นตอน ระยะเวลา และเงื่อนไขในการโอนและถอนการโอนหลักทรัพย์อา้ งอิง
(ง) อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของทรัสตี
(จ) การแต่งตั้งหรื อการเปลี่ยนแปลงทรัสตี
(2) ในกรณี เป็ นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่มีผคู ้ ้ าประกันการชาระหนี้
หรื อภาระผูกพันตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
(ก) รายละเอียดเกี่ยวกับผูค้ ้ าประกัน
(ข) เงื่อนไขของการค้ าประกัน
(3) ในกรณี ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่เสนอขายเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ หน้าที่ และเงื่อนไขอันเนื่องมาจากกรณีที่มี
การเพิกถอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ข้อ 5 ตราสารกากับใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ตอ้ งมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ชื่อเฉพาะของใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
(2) ลักษณะของใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
(3) ชื่อของหลักทรัพย์อา้ งอิงหรื อดัชนีหลักทรัพย์อา้ งอิง
(4) ชื่อผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
(5) จานวนหน่วยตามสิ ทธิของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
(6) ชื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
(7) เลขที่อา้ งอิงของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ตามทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
(8) วัน เดือน ปี ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ และวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุ ดอายุ
ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
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(9) ชื่อทรัสตี (ถ้ามี)
(10) ชื่อผูค้ ้ าประกันการชาระหนี้ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่เสนอขาย (ถ้ามี)
(11) การชาระหนี้ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์เมื่อมีการใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ซ่ ึงต้องระบุอย่างชัดเจนว่าจะชาระหนี้ โดยการส่ งมอบเงินสดหรื อ
หลักทรัพย์อา้ งอิง
(12) มีขอ้ ความที่ระบุวา่ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์น้ ี ออกตามข้อกาหนดว่าด้วย
สิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ซึ่งผูอ้ อก
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ได้จดั ทาขึ้นและถือเป็ นข้อผูกพันระหว่างผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
กับผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์สามารถขอตรวจดูขอ้ กาหนดสิ ทธิ
ดังกล่าวได้ในสถานที่ที่กาหนด
(13) ลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์หรื อ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ข้อ 6 ร่ างข้อกาหนดสิ ทธิที่ยนื่ มาพร้อมกับคาขออนุญาตเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ที่ออกใหม่ จะไม่ระบุขอ้ มูลที่เกี่ยวกับตราสารและข้อมูลเฉพาะสาหรับการเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ในครั้งนั้นก็ได้ แต่ตอ้ งยืน่ ข้อมูลดังกล่าวก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บงั คับ
ข้อ 7 ในกรณีที่ผยู ้ นื่ คาขออนุญาตเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ได้แสดง
ความประสงค์ที่จะใช้ขอ้ กาหนดสิ ทธิที่มีรายการและข้อมูลไม่ต่างจากร่ างข้อกาหนดสิ ทธิมาตรฐาน
ที่สานักงานยอมรับ ให้ถือว่าผูย้ นื่ คาขออนุญาตได้ยนื่ ร่ างข้อกาหนดสิ ทธิมาพร้อมกับการยืน่ คาขออนุญาต
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์แล้ว และให้ถือว่าร่ างข้อกาหนดสิ ทธิดงั กล่าวผ่านการพิจารณาของ
สานักงานแล้ว
ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อกาหนดรายการและสาระสาคัญอย่างน้อยที่
ผูย้ นื่ คาขออนุญาตเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์จะต้องจัดให้มีในร่ างข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิ
และหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ จึงจาเป็ นต้อง
ออกประกาศนี้

