
  

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 20 /2554 
เร่ือง  การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

(ฉบบัท่ี  2 ) 
________________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ  
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 และมาตรา 69 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดั 
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43  
มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจ 
ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ให้ยกเลิกความในขอ้ 14 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 15/2553  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ลงวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2553   
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 14   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อส านกังานท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยดงัต่อไปน้ี 
ส านกังานอาจไม่อนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตามค าขออนุญาตได ้ 
 (1)  ผูข้ออนุญาตหรือการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มีลกัษณะหรือรูปแบบ
เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เท็จจริงซ่ึงท าใหพ้ิจารณา 
ไดว้า่ความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั้น
เขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงบทบญัญติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือประกาศน้ี  

(2)  การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์อาจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือ
นโยบายของรัฐ 

(3)  การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ 
ความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม 

(4)  การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ 
ผูล้งทุนโดยรวม หรืออาจท าใหผู้ล้งทุนโดยรวมไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บ 
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งหรือเพียงพอประกอบการตดัสินใจลงทุน”  
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ขอ้ 2   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 14/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 15/2553  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ลงวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2553 
  “ขอ้ 14/1   ในกรณีท่ีเขา้ลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี  ส านกังานอาจผ่อนผนั 
ไม่น าหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชพ้ิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเง่ือนไขตามประกาศน้ีมาใชบ้งัคบั 
กบัการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีไดรั้บอนุญาตได ้ 

(1)  มีขอ้เท็จจริงท่ีชดัเจนซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผ่อนผนัให้ 
ไม่มีนยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ท่ีจะไดไ้ม่คุม้ค่ากบัตน้ทุนในการปฏิบติั
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขดงักล่าว  
 (2)  ผูข้ออนุญาตมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั  

(3)  ผูข้ออนุญาตมีมาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติัให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 
 การผอ่นผนัตามวรรคหน่ึง ใหค้  านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนดเง่ือนไข 
ใหผู้ข้ออนุญาตตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได”้ 

  ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความใน (1) ของขอ้ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 15/2553  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ลงวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2553 
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(1)  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัตามขอ้ 16(1) กรรมการและผูบ้ริหาร 
ของผูข้ออนุญาต ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีช่ืออยูใ่นระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 
ท่ีออกหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารแสดงช่ือบุคคล 
ในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย”์ 

  ขอ้ 4   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 45/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 15/2553  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ลงวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2553   
  “ขอ้ 45/1   ให้ผูเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เปิดเผยสรุปขอ้มูลส าคญั  
ของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (fact sheet) ไวใ้นแบบ 69-DW-ขอ้มูลเฉพาะรุ่น ท่ียืน่ตามขอ้ 44(1) (3) 
หรือขอ้ 45 ดว้ย” 
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  ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความใน (2) ของขอ้ 49 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 15/2553  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ลงวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2553   
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(2)  ในกรณีเป็นการลงลายมือช่ือในแบบ 69-DW-ขอ้มูลส่วนเพิ่ม และ 
แบบ 69-DW-ขอ้มูลเฉพาะรุ่น ให้กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนัหรือกรรมการท่ีมีต าแหน่ง 
บริหารสูงสุดท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
อนุพนัธ์ เป็นผูล้งลายมือช่ือรับรอง” 

  ขอ้ 6   ใหย้กเลิกแบบ 69-DW-ขอ้มูลเฉพาะรุ่น และแบบ 69-DW-ขอ้มูลส่วนเพิ่ม  
ท่ีแนบทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 15/2553  เร่ือง การออกและเสนอขาย  
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ลงวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2553  และใหใ้ชแ้บบ 69-DW-ขอ้มูลเฉพาะรุ่น  
และแบบ 69-DW-ขอ้มูลส่วนเพิ่ม ทา้ยประกาศน้ีแทน 

ขอ้ 7   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2554  เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี   1 สิงหาคม พ.ศ. 2554                           
 
 
 
 (นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
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