
 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สจ. 8/2553 
 เร่ือง  ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขาย 

ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัประมวล) 

________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 72 และมาตรา 81 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44  
และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติั
แห่งกฎหมาย และอาศยัอ านาจตามความในขอ้ 11 ขอ้ 21(3) ขอ้ 29(2) (ข) ขอ้ 30(2) วรรคสอง ประกอบกบั 
ขอ้ 30(2) (ข) ขอ้ 32 ขอ้ 33 และขอ้ 36(3) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 15/2553   
เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ลงวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2553  ส านกังานออก
ขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ี 
 (1)  เป็นขอ้ก าหนดเพิ่มเติมท่ีใชป้ระกอบกบัขอ้ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
 (2)  เป็นการก าหนดหนา้ท่ีของผูท่ี้เก่ียวขอ้งซ่ึงมีหนา้ท่ีก่อนและภายหลงัการเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่  

 ขอ้ 2   ประกาศน้ีมีขอ้ก าหนดในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 (1)  แบบค าขออนุญาตเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ และการยืน่เอกสาร 
หลกัฐาน หรือรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตามหมวด 1 
 (2)  การขอตรวจสอบและการยนืยนัการอนุญาตใหใ้ชหุ้้นอา้งอิง ตามหมวด 2 
 (3)  ผูส้อบบญัชีของผูค้  ้าประกนัการช าระหน้ีตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ตามหมวด 3 
 (4)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัร่างหนงัสือช้ีชวน ตามหมวด 4 
 (5)  การรายงานผลการขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ต่อประชาชน และการรายงานผล
การใชสิ้ทธิ ตามหมวด 5 
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 ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 
 “หุน้อา้งอิง”  หมายความวา่   หุน้ใดหุน้หน่ึงหรือหลายหุน้ท่ีออกโดยบุคคลอ่ืน 
ซ่ึงไม่ใช่ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ และเป็นหุน้ท่ี 
 (ก)  ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มีสิทธิท่ีจะซ้ือหรือขายใหแ้ก่ผูอ้อกใบส าคญั 
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ หรือ 
 (ข)  ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ก าหนดใหใ้ชร้าคาของหุน้นั้นเป็นฐานใน 
การค านวณจ านวนเงินท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ดงักล่าวมีสิทธิจะไดรั้บ 

หมวด 1 
แบบค าขออนุญาตเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ 

และการยืน่เอกสาร หลกัฐาน หรือรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
_______________ 

 ขอ้ 43   ใหผู้ท่ี้ประสงคจ์ะเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ยืน่ค าขอ
อนุญาตและเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ีต่อส านกังาน 
 (1)  ในกรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ท่ีมีทรัพยสิ์น 
เป็นประกนัเตม็จ านวน ใหย้ื่นค าขออนุญาตและเอกสารหลกัฐานตามแนวทางและวิธีการท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซต์
ของส านกังาน และใหช้ าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตต่อส านกังานเม่ือส านกังานไดรั้บค าขออนุญาต 
พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้   
 (2)  ในกรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ท่ีมีทรัพยสิ์น 
เป็นประกนับางส่วนหรือไม่มีทรัพยสิ์นเป็นประกนั ใหย้ืน่ค าขอพิจารณาลกัษณะของผูข้ออนุญาต 
และค าขออนุญาตเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่แต่ละคร้ัง พร้อมดว้ยเอกสาร 
หลกัฐานตามแนวทางและวิธีการท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน และใหช้ าระค่าธรรมเนียมค าขอ 
ดงักล่าวต่อส านกังานเม่ือส านกังานไดรั้บค าขอพร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอท่ีถูกตอ้งครบถว้น
ตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ 
 2การยืน่ค าขออนุญาตเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์โดยการส่งขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน ผูย้ืน่ค  าขออนุญาตตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไป
ตามระเบียบวิธีปฏิบติัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับส่งขอ้มูล
อิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2547 ดว้ย 

 
3แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 41/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขาย 
 ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
2แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 25/2556  เร่ือง ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขาย 
 ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2556 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 
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ขอ้ 54   ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่จดัส่ง 
เอกสารดงัต่อไปน้ี ตามแนวทางและวิธีการท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน พร้อมกบัรายงานผล 
การขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายผา่นระบบการซ้ือขายใน 
ตลาดหลกัทรัพย ์ ใหจ้ดัส่งเอกสารดงักล่าวภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของเดือนแรกท่ีมี 
การเสนอขาย  

(1)  ส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิท่ีมีการรับรองความถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั 
ของผูไ้ดรั้บอนุญาต พร้อมหนงัสือรับรองวา่ขอ้ก าหนดสิทธิดงักล่าวมีรายการและสาระของขอ้มูล 
ไม่ต่างจากร่างขอ้ก าหนดสิทธิท่ีผา่นการพิจารณาของส านกังานแลว้  

(2)  ส าเนาสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์(ถา้มี) 
(3)  ตวัอยา่งตราสารก ากบัใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
(4)  หนงัสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

และรับทราบขอ้จ ากดัการโอน พร้อมทั้งค  ารับรองวา่จะจดัท าทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดสิทธิ ในกรณีผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์แต่งตั้งบุคคลอ่ืน 
เป็นนายทะเบียนส าหรับการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ทั้งจ านวนต่อผูล้งทุนสถาบนัและ 
มีการจดขอ้จ ากดัการโอนต่อส านกังาน (ถา้มี) 

ขอ้ 64   ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่
ด าเนินการตามแนวทางและวิธีการท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน เม่ือมีกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1)  ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิ ใหจ้ดัส่งส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิ 
ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมซ่ึงไดมี้การรับรองความถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนัของผูไ้ดรั้บอนุญาต 
ภายในหา้วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิ  

(2)  ในกรณีท่ีมีการผิดขอ้ตกลงในการช าระหน้ีตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
ใหร้ายงานกรณีดงักล่าวต่อส านกังานโดยไม่ชกัชา้ 

 

 

 

 
 

4แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 25/2561  เร่ือง ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขาย 
 ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 
4แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 25/2561  เร่ือง ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขาย 
 ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 
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หมวด 2 
การตรวจสอบและการยนืยนัการอนุญาตใหใ้ชหุ้้นอา้งอิง 

______________ 

 ขอ้ 7   ผูท่ี้ประสงคจ์ะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีทรัพยสิ์น 
เป็นประกนับางส่วนหรือไม่มีทรัพยสิ์นเป็นประกนั โดยใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ดงักล่าว 
มีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นหุน้ ไม่วา่จะเป็นหุ้นใดหุน้หน่ึงหรือกลุ่มหุน้ ใหมี้การตรวจสอบและยนืยนั 
การอนุญาตใหใ้ชหุ้้นอา้งอิงตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 (1)  ในกรณีท่ีผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มิไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อน าใบส าคญั 
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ดงักล่าวไปเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ ใหย้ืน่ค าขอตรวจสอบ 
การใชหุ้น้อา้งอิงตามแนวทางและวิธีการท่ีจดัไวใ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน และช าระค่าธรรมเนียม 
ค าขอดงักล่าว ก่อนการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในแต่ละคร้ัง  
 (2)  ในกรณีอ่ืนนอกจาก (1) หากผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไดรั้บการยนืยนั 
การอนุญาตใหใ้ชหุ้้นอา้งอิงจากตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ ใหผู้อ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ดงักล่าวสามารถ 
ใชหุ้น้อา้งอิงนั้นได ้โดยถือว่าส านกังานไดต้รวจสอบและยนืยนัการอนุญาตใหใ้ชหุ้น้อา้งอิงนั้นได ้ 

 ขอ้ 8   ในกรณีท่ีมีการยืน่ค าขอตรวจสอบการใชหุ้น้อา้งอิงตามขอ้ 7(1) ส านกังานจะ 
แจง้ผลการตรวจสอบการใชหุ้น้อา้งอิงพร้อมกบัการแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตเสนอขายใบส าคญั 
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่แต่ละคร้ังตามขอ้ 4(2) ภายในหา้วนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บ 
เอกสารหลกัฐานครบถว้น 
 ในกรณีท่ีส านกังานแจง้ผลการตรวจสอบโดยยนืยนัการอนุญาตใหใ้ชหุ้้นอา้งอิงได ้ 
ส านักงานอาจก าหนดระยะเวลาในการใช้หุ้นอา้งอิงนั้นดว้ยก็ได ้โดยหากผูไ้ดรั้บแจง้ยืนยนั 
ไม่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีใช้หุ้นอา้งอิงดงักล่าวภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  
ให้ถือว่าการยืนยนัการอนุญาตให้ใช้หุ้นอา้งอิงดงักล่าวส้ินผลลง 

 ขอ้ 9   ผูท่ี้ยื่นค าขอตรวจสอบการใช้หุ้นอา้งอิงตามขอ้ 7(1) จะได้รับแจ้งผล 
การตรวจสอบโดยยืนยนัการอนุญาตให้ใช้หุ้นอา้งอิงไดต้่อเม่ือส านักงานพิจารณาเห็นว่า 
การใช้หุ้นอา้งอิงนั้นเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
 (1)  การใช้หุ้นอา้งอิงในกรณีดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพหรือ  
ความน่าเช่ือถือของตลาดทุน   
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(2)  เม่ือรวมจ านวนหุน้อา้งอิงดงัต่อไปน้ีแลว้มีจ านวนไม่เกินอตัราท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ยการรับใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 (ก)  จ านวนหุน้อา้งอิงท่ียืน่ขอตรวจสอบในคร้ังน้ี และ 
 (ข)  จ านวนหุน้อา้งอิงของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีไดรั้บการยนืยนัการอนุญาต 
ใหใ้ชเ้ป็นหุน้อา้งอิงตามขอ้ 7 แลว้ ทั้งส่วนท่ียงัไม่ไดเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์และส่วนท่ี 
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไปแลว้แต่ยงัไม่ส้ินสุดอาย ุ  

 ขอ้ 10   ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพหรือความน่าเช่ือถือของตลาดทุน 
ส านกังานอาจประกาศระงบัการน าหุน้ท่ีออกโดยบริษทัใดบริษทัหน่ึงมาใชเ้ป็นหุน้อา้งอิง ภายใตเ้ง่ือนไข 
หรือระยะเวลาท่ีก าหนด (ถา้มี) ไม่วา่หุน้นั้นจะไดผ้า่นการตรวจสอบตามขอ้ 7 แลว้ หรือไม่ก็ตาม  ทั้งน้ี  
การประกาศดงักล่าวไม่กระทบต่อหุ้นอา้งอิงของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีไดเ้สนอขายต่อผูล้งทุน 
ไปก่อนแลว้ 

หมวด 3 
ผูส้อบบญัชีของผูค้  ้าประกนัการช าระหน้ี 

ตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
_______________ 

  ขอ้ 11   เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคุณสมบติัของผูค้  ้าประกนัตามท่ีก าหนดไวใ้น 
ขอ้ 29(2) (ข) และขอ้ 30(2) วรรคสองแห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 15/2553  เร่ือง  
การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ลงวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2553  ซ่ึงก าหนดใหผู้ส้อบบญัชี
ของผูค้  ้าประกนัตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน  ในกรณีท่ีผูค้  ้าประกนัของผูข้ออนุญาตเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ  ใหผู้ส้อบบญัชีท่ีสามารถ 
ท าการสอบบญัชีของผูค้  ้าประกนัดงักล่าวไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายหรือกฎเกณฑข์องประเทศท่ีนิติบุคคลนั้น
จดัตั้งขึ้น หรือของหน่วยงานทางการซ่ึงเป็นผูก้  ากบัดูแลการประกอบธุรกิจของผูค้  ้าประกนัดงักล่าว  
เป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
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หมวด 4 
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัร่างหนงัสือช้ีชวน 

____________ 

ส่วนท่ี 1 
รูปแบบของร่างหนงัสือช้ีชวน 

_____________ 

  ขอ้ 122   แบบของร่างหนงัสือช้ีชวนและวิธีการยืน่ท่ีผูเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
อนุพนัธ์ตอ้งยืน่ต่อส านกังาน ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

  ขอ้ 132   ยกเลิก 

  ขอ้ 142   ยกเลิก 

  ขอ้ 15   ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ประสงคจ์ะจดัท าร่างหนงัสือช้ีชวน 
ตามขอ้ 12 ในรูปแผ่นบนัทึกขอ้มูล เพื่อใหผู้จ้องซ้ือมีสิทธิเลือกรับหนงัสือช้ีชวนตามรูปแบบท่ีตอ้งการ   
แผน่บนัทึกขอ้มูลดงักล่าวจะตอ้งมีขอ้มูลถูกตอ้งตรงกนัและน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบเดียวกนักบั 
ร่างหนงัสือช้ีชวนตามขอ้ 12   
  ผูเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตอ้งส่งแผ่นบนัทึกขอ้มูลตามวรรคหน่ึงต่อส านกังาน 
ก่อนหรืออยา่งชา้ภายในวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์และ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนเร่ิมมีผลใชบ้งัคบั 

ส่วนท่ี 2 
การลงลายมือช่ือในร่างหนงัสือช้ีชวน 

______________ 

  ขอ้ 161   ใหผู้เ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์และท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี)  
ลงลายมือช่ือเพื่อรับรองความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลไวใ้นร่างหนงัสือช้ีชวนตามหลกัเกณฑ ์

 
2แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 25/2556  เร่ือง ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขาย 
 ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2556 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 
2ยกเลิกโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 25/2556  เร่ือง ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขาย 
 ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2556 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 
2ยกเลิกโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 25/2556  เร่ือง ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขาย 
 ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2556 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 
1แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 52/2553  เร่ือง ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขาย 
 ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2553(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2553) 
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ท่ีก าหนดไวส้ าหรับการลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์   

ขอ้ 171   ยกเลิก 

ขอ้ 181   ยกเลิก 

หมวด 5 
การรายงานผลการขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

ต่อประชาชน และการรายงานผลการใชสิ้ทธิ 
_____________ 

  ขอ้ 19   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีผูเ้สนอขายมีหนา้ท่ี 
ยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์และร่างหนงัสือช้ีชวน ใหผู้เ้สนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์รายงานผลการขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ต่อส านกังาน ตามแนวทางและ
วิธีการท่ีจดัไวใ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขาย  
  เพื่อประโยชน์ตามขอ้น้ี ในกรณีผูเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มีการเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง วนัปิดการเสนอขายใหห้มายถึงวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน 
ท่ีมีการเสนอขาย   
  ในกรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ผา่นระบบการซ้ือขายใน 
ตลาดหลกัทรัพย ์ หากผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไดร้ายงานจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
ท่ีขายต่อผูล้งทุนและยงัมิไดซ้ื้อกลบัคืนมา (outstanding units) ต่อตลาดหลกัทรัพย ์ตามหลกัเกณฑท่ี์ 
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  ให้ถือวา่ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไดร้ายงานผลการขายใบส าคญั 
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ต่อส านกังานตามวรรคหน่ึงแลว้   

  ขอ้ 20   ใหผู้อ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ซ่ึงเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ยืน่รายงานผลการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ต่อ 
ส านกังาน ตามแนวทางและวิธีการท่ีจดัไวใ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีส้ินสุด 
การใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง  

(1)  การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีใหสิ้ทธิท่ีจะไดรั้บช าระเงินท่ีค านวณ 
ไดจ้ากราคาหลกัทรัพยอ์า้งอิงหรือระดบัของดชันีหลกัทรัพยอ์า้งอิงต่อผูล้งทุนสถาบนัทั้งจ านวน และมี 

 
1ยกเลิกโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 52/2553  เร่ือง ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขาย 
 ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2553(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2553) 
1ยกเลิกโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 52/2553  เร่ือง ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขาย 
 ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2553(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2553) 
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การจดขอ้จ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั้นกบัส านกังาน 
  (2)  การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
มีหนา้ท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์และร่างหนงัสือช้ีชวน 
  ในกรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบ 
แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์และร่างหนงัสือช้ีชวน และมีการส่งมอบ
หลกัทรัพยอ์า้งอิงใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  ใหผู้อ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์รายงานผล 
การขายหุน้รองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
  ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ อาจใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์
ในลกัษณะต่อเน่ืองไดต้ั้งแต่วนัท่ีก าหนดใหใ้ชสิ้ทธิ ใหผู้อ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ดงักล่าว 
ยืน่รายงานตามวรรคหน่ึงต่อส านกังานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของทุกเดือนท่ีมีการใชสิ้ทธิ  
  ในกรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ผา่นระบบการซ้ือขาย 
ในตลาดหลกัทรัพย ์หรือเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์โดยมิไดผ้า่นระบบดงักล่าว  
แต่ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไดด้ าเนินการใหใ้บส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั้นเป็นหลกัทรัพย ์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้  หากผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์รายงานผลการใชสิ้ทธิ 
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ต่อตลาดหลกัทรัพย ์ตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด ใหถื้อวา่ 
ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไดร้ายงานผลการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ต่อส านกังาน 
ตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองแลว้ แลว้แต่กรณี 

หมวด 6 
วนัมีผลใชบ้งัคบัของประกาศ 

_____________ 

  ขอ้ 21   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 22 เมษายน  พ.ศ. 2553  
  
 
 
 

(นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
เลขาธิการ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์


