
 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ สจ. 8/2553 
 เร่ือง  ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย 

ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ 
(ฉบับประมวล) 

________________ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 72 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44  
และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย และอาศัยอ านาจตามความในข้อ 11 ข้อ 21(3) ข้อ 29(2) (ข) ข้อ 30(2) วรรคสอง ประกอบกับ 
ข้อ 30(2) (ข) ข้อ 32 ข้อ 33 และข้อ 36(3) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2553   
เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553  ส านักงานออก
ข้อก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ประกาศนี้ 
 (1)  เป็นข้อก าหนดเพิ่มเติมที่ใช้ประกอบกับข้อก าหนดตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
 (2)  เป็นการก าหนดหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่ก่อนและภายหลังการเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่  

 ข้อ 2   ประกาศนี้มีข้อก าหนดในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
 (1)  แบบค าขออนุญาตเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ และการยื่นเอกสาร 
หลักฐาน หรือรายงานที่เกี่ยวข้อง ตามหมวด 1 
 (2)  การขอตรวจสอบและการยืนยันการอนุญาตให้ใช้หุ้นอ้างอิง ตามหมวด 2 
 (3)  ผู้สอบบัญชีของผู้ค้ าประกันการช าระหนี้ตามใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตามหมวด 3 
 (4)  ข้อก าหนดเกี่ยวกับร่างหนังสือชี้ชวน ตามหมวด 4 
 (5)  การรายงานผลการขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่อประชาชน และการรายงานผล
การใช้สิทธิ ตามหมวด 5 
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 ข้อ 3   ในประกาศนี้ 
 “หุ้นอ้างอิง”  หมายความว่า   หุ้นใดหุ้นหนึ่งหรือหลายหุ้นที่ออกโดยบุคคลอ่ืน 
ซึ่งไม่ใช่ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และเป็นหุ้นที่ 
 (ก)  ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีสิทธิที่จะซื้อหรือขายให้แก่ผู้ออกใบส าคัญ 
แสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือ 
 (ข)  ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ก าหนดให้ใช้ราคาของหุ้นนั้นเป็นฐานใน 
การค านวณจ านวนเงินที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวมีสิทธิจะได้รับ 

หมวด 1 
แบบค าขออนุญาตเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ 

และการยื่นเอกสาร หลักฐาน หรือรายงานที่เกี่ยวข้อง 
_______________ 

 ข้อ 43   ให้ผู้ที่ประสงค์จะเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ยื่นค าขอ
อนุญาตและเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อส านักงาน 
 (1)  ในกรณีเป็นการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ที่มีทรัพย์สิน 
เป็นประกันเต็มจ านวน ให้ยื่นค าขออนุญาตและเอกสารหลักฐานตามแนวทางและวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์
ของส านักงาน และให้ช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตต่อส านักงานเมื่อส านักงานได้รับค าขออนุญาต 
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค าขออนุญาตที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือส าหรับประชาชนแล้ว   
 (2)  ในกรณีเป็นการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ที่มีทรัพย์สิน 
เป็นประกันบางส่วนหรือไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน ให้ยื่นค าขอพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาต 
และค าขออนุญาตเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่แต่ละคร้ัง พร้อมด้วยเอกสาร 
หลักฐานตามแนวทางและวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของส านักงาน และให้ช าระค่าธรรมเนียมค าขอ 
ดังกล่าวต่อส านักงานเมื่อส านักงานได้รับค าขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค าขอที่ถูกต้องครบถ้วน
ตามคู่มือส าหรับประชาชนแล้ว 
 2การยื่นค าขออนุญาตเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์โดยการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้บนเว็บไซต์ของส านักงาน ผู้ยื่นค าขออนุญาตต้องด าเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบวิธีปฏิบัติส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2547 ด้วย 

                                                           
3แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 41/2558  เรื่อง ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย 
 ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 4) ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
2แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 25/2556  เรื่อง ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย 
 ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ (ฉบับท่ี 3) ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 
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ข้อ 54   ให้ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่จัดส่ง 
เอกสารดังต่อไปนี้ ตามแนวทางและวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของส านักงาน พร้อมกับรายงานผล 
การขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายใน 
ตลาดหลักทรัพย์  ให้จัดส่งเอกสารดังกล่าวภายในสิบห้าวันนับแต่วันสุดท้ายของเดือนแรกที่มี 
การเสนอขาย  

(1)  ส าเนาข้อก าหนดสิทธิที่มีการรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน 
ของผู้ได้รับอนุญาต พร้อมหนังสือรับรองว่าข้อก าหนดสิทธิดังกล่าวมีรายการและสาระของข้อมูล 
ไม่ต่างจากร่างข้อก าหนดสิทธิที่ผ่านการพิจารณาของส านักงานแล้ว  

(2)  ส าเนาสัญญาแต่งต้ังผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(3)  ตัวอย่างตราสารก ากับใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
(4)  หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 

และรับทราบข้อจ ากัดการโอน พร้อมทั้งค ารับรองว่าจะจัดท าทะเบียนผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อก าหนดสิทธิ ในกรณีผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แต่งตั้งบุคคลอ่ืน 
เป็นนายทะเบียนส าหรับการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทั้งจ านวนต่อผู้ลงทุนสถาบันและ 
มีการจดข้อจ ากัดการโอนต่อส านักงาน (ถ้ามี) 

ข้อ 64   ให้ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่
ด าเนินการตามแนวทางและวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของส านักงาน เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ 

(1)  ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิ ให้จัดส่งส าเนาข้อก าหนดสิทธิ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งได้มีการรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันของผู้ได้รับอนุญาต 
ภายในห้าวันท าการนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิ  

(2)  ในกรณีที่มีการผิดข้อตกลงในการช าระหนี้ตามใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
ให้รายงานกรณีดังกล่าวต่อส านักงานโดยไม่ชักช้า 

 

 

 

 
                                                           
4แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 25/2561  เรื่อง ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย 
 ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ (ฉบับท่ี 5) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 
4แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 25/2561  เรื่อง ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย 
 ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ (ฉบับท่ี 5) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 
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หมวด 2 
การตรวจสอบและการยืนยันการอนุญาตให้ใช้หุ้นอ้างอิง 

______________ 

 ข้อ 7   ผู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สิน 
เป็นประกันบางส่วนหรือไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน โดยใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าว 
มหีลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น ไม่ว่าจะเป็นหุ้นใดหุ้นหนึ่งหรือกลุ่มหุ้น ให้มีการตรวจสอบและยืนยัน 
การอนุญาตให้ใช้หุ้นอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 (1)  ในกรณีที่ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าใบส าคัญ 
แสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวไปเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  ให้ยื่นค าขอตรวจสอบ 
การใช้หุ้นอ้างอิงตามแนวทางและวิธีการที่จัดไว้ในเว็บไซต์ของส านักงาน และช าระค่าธรรมเนียม 
ค าขอดังกล่าว ก่อนการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในแต่ละคร้ัง  
 (2)  ในกรณีอ่ืนนอกจาก (1) หากผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้รับการยืนยัน 
การอนุญาตให้ใช้หุ้นอ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แล้ว ให้ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวสามารถ 
ใช้หุ้นอ้างอิงนั้นได ้โดยถือว่าส านักงานได้ตรวจสอบและยืนยันการอนุญาตใหใ้ช้หุ้นอ้างอิงนั้นได ้ 

 ข้อ 8   ในกรณีที่มีการยื่นค าขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิงตามข้อ 7(1) ส านักงานจะ 
แจ้งผลการตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิงพร้อมกับการแจ้งผลการพิจารณาค าขออนุญาตเสนอขายใบส าคัญ 
แสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่แต่ละคร้ังตามข้อ 4(2) ภายในห้าวันท าการนับแต่วันที่ส านักงานได้รับ 
เอกสารหลักฐานครบถ้วน 
 ในกรณีที่ส านักงานแจ้งผลการตรวจสอบโดยยืนยันการอนุญาตให้ใช้หุ้นอ้างอิงได้  
ส านักงานอาจก าหนดระยะเวลาในการใช้หุ้นอ้างอิงนั้นด้วยก็ได้ โดยหากผู้ได้รับแจ้งยืนยัน  
ไม่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ใช้หุ้นอ้างอิงดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
ให้ถือว่าการยืนยันการอนุญาตให้ใช้หุ้นอ้างอิงดังกล่าวสิ้นผลลง 

 ข้อ 9   ผู้ที่ยื่นค าขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิงตามข้อ 7(1) จะได้รับแจ้งผล 
การตรวจสอบโดยยืนยันการอนุญาตให้ใช้หุ้นอ้างอิงได้ต่อเมื่อส านักงานพิจารณาเห็นว่า 
การใช้หุ้นอ้างอิงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
 (1)  การใช้หุ้นอ้างอิงในกรณีดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพหรือ  
ความน่าเชื่อถือของตลาดทุน   
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(2)  เมื่อรวมจ านวนหุ้นอ้างอิงดังต่อไปนี้แล้วมีจ านวนไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
 (ก)  จ านวนหุ้นอ้างอิงที่ยื่นขอตรวจสอบในคร้ังนี้ และ 
 (ข)  จ านวนหุ้นอ้างอิงของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ได้รับการยืนยันการอนุญาต 
ให้ใช้เป็นหุ้นอ้างอิงตามข้อ 7 แล้ว ทั้งส่วนที่ยังไม่ได้เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และส่วนที ่
เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไปแล้วแต่ยังไม่สิ้นสุดอายุ   

 ข้อ 10   ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพหรือความน่าเชื่อถือของตลาดทุน 
ส านักงานอาจประกาศระงับการน าหุ้นที่ออกโดยบริษัทใดบริษัทหนึ่งมาใช้เป็นหุ้นอ้างอิง ภายใต้เงื่อนไข 
หรือระยะเวลาที่ก าหนด (ถ้ามี) ไม่ว่าหุ้นน้ันจะได้ผ่านการตรวจสอบตามข้อ 7 แล้ว หรือไม่ก็ตาม  ทั้งนี้  
การประกาศดังกล่าวไม่กระทบต่อหุ้นอ้างอิงของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ได้เสนอขายต่อผู้ลงทุน 
ไปก่อนแล้ว 

หมวด 3 
ผู้สอบบัญชีของผู้ค้ าประกันการช าระหนี้ 

ตามใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
_______________ 

  ข้อ 11   เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ค้ าประกันตามที่ก าหนดไว้ใน 
ข้อ 29(2) (ข) และข้อ 30(2) วรรคสองแห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2553  เร่ือง  
การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553  ซึ่งก าหนดให้ผู้สอบบัญชี
ของผูค้้ าประกันต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน  ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันของผู้ขออนุญาตเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ  ให้ผู้สอบบัญชีที่สามารถ 
ท าการสอบบัญชีของผู้ค้ าประกันดังกล่าวได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศที่นิติบุคคลนั้น
จัดตั้งขึ้น หรือของหน่วยงานทางการซึ่งเป็นผู้ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของผู้ค้ าประกันดังกล่าว  
เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
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หมวด 4 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับร่างหนังสือชี้ชวน 

____________ 

ส่วนที่ 1 
รูปแบบของร่างหนังสือชี้ชวน 

_____________ 

  ข้อ 122   แบบของร่างหนังสือชี้ชวนและวิธีการยื่นที่ผู้เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 
อนุพันธ์ต้องยื่นต่อส านักงาน ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดไว้บนเว็บไซต์ของส านักงาน 

  ข้อ 132   ยกเลิก 

  ข้อ 142   ยกเลิก 

  ข้อ 15   ในกรณีที่ผู้เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประสงค์จะจัดท าร่างหนังสือชี้ชวน 
ตามข้อ 12 ในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล เพื่อให้ผู้จองซื้อมีสิทธิเลือกรับหนังสือชี้ชวนตามรูปแบบที่ต้องการ   
แผ่นบันทึกข้อมูลดังกล่าวจะต้องมีข้อมูลถูกต้องตรงกันและน าเสนอข้อมูลในรูปแบบเดียวกันกับ 
ร่างหนังสือชี้ชวนตามข้อ 12   
  ผู้เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องส่งแผ่นบันทึกข้อมูลตามวรรคหนึ่งต่อส านักงาน 
ก่อนหรืออย่างช้าภายในวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และ 
ร่างหนังสือชี้ชวนเริ่มมีผลใช้บังคับ 

ส่วนที่ 2 
การลงลายมือชื่อในร่างหนังสือชี้ชวน 

______________ 

  ข้อ 161   ให้ผู้เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)  
ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไว้ในร่างหนังสือชี้ชวนตามหลักเกณฑ์ 

                                                           
2แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 25/2556  เรื่อง ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย 
 ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 3) ลงวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2556 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 
2ยกเลิกโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 25/2556  เรื่อง ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย 
 ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 
2ยกเลิกโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 25/2556  เรื่อง ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกบัการเสนอขาย 
 ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 
1แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 52/2553  เรื่อง ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย 
 ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553) 
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ที่ก าหนดไวส้ าหรับการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์   

ข้อ 171   ยกเลิก 

ข้อ 181   ยกเลิก 

หมวด 5 
การรายงานผลการขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 

ต่อประชาชน และการรายงานผลการใช้สิทธิ 
_____________ 

  ข้อ 19   ในกรณีที่เป็นการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ผู้เสนอขายมีหน้าที่ 
ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และร่างหนังสือชี้ชวน ให้ผู้เสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รายงานผลการขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่อส านักงาน ตามแนวทางและ
วิธีการที่จัดไว้ในเว็บไซต์ของส านักงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันปิดการเสนอขาย  
  เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้ ในกรณีผู้เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อย่างต่อเนื่อง วันปิดการเสนอขายให้หมายถึงวันสุดท้ายของแต่ละเดือน 
ที่มีการเสนอขาย   
  ในกรณีเป็นการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ผ่านระบบการซื้อขายใน 
ตลาดหลักทรัพย์  หากผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้รายงานจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
ที่ขายต่อผู้ลงทุนและยังมิได้ซื้อกลับคืนมา (outstanding units) ต่อตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่ 
ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด  ให้ถือว่าผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้รายงานผลการขายใบส าคัญ 
แสดงสิทธิอนุพันธ์ต่อส านักงานตามวรรคหนึ่งแล้ว   

  ข้อ 20   ให้ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ซึ่งเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ยื่นรายงานผลการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่อ 
ส านักงาน ตามแนวทางและวิธีการที่จัดไว้ในเว็บไซต์ของส านักงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สิ้นสุด 
การใช้สิทธิในแต่ละคร้ัง  

(1)  การเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ให้สิทธิทีจ่ะได้รับช าระเงินที่ค านวณ 
ได้จากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงหรือระดับของดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงต่อผู้ลงทุนสถาบันทั้งจ านวน และมี 

                                                           
1ยกเลิกโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 52/2553  เรื่อง ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย 
 ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553) 
1ยกเลิกโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 52/2553  เรื่อง ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย 
 ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ (ฉบับท่ี 2) ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553) 
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การจดข้อจ ากัดการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นกับส านักงาน 
  (2)  การเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และร่างหนังสือชี้ชวน 
  ในกรณีเป็นการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ได้รับยกเว้นการยื่นแบบ 
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และร่างหนังสือชี้ชวน และมีการส่งมอบ
หลักทรัพย์อ้างอิงให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์  ให้ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รายงานผล 
การขายหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
  ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ อาจใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ในลักษณะต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันที่ก าหนดให้ใช้สิทธิ ให้ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าว 
ยื่นรายงานตามวรรคหนึ่งต่อส านักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันสุดท้ายของทุกเดือนที่มีการใช้สิทธิ  
  ในกรณีเป็นการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ผ่านระบบการซื้อขาย 
ในตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็นการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์โดยมิได้ผ่านระบบดังกล่าว  
แต่ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ด าเนินการให้ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นเป็นหลักทรัพย์ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว  หากผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รายงานผลการใช้สิทธ ิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่อตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด ให้ถือว่า 
ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้รายงานผลการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่อส านักงาน 
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 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 


