
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 15/2553 
   เร่ือง  การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

(ฉบบัประมวล) 
_________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 มาตรา 67 และมาตรา 69 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 
และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมาย คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 30/2552  เร่ือง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 

  ขอ้ 2   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ 
  (2)  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

  ขอ้ 3   ในประกาศน้ีและในแบบแนบทา้ยประกาศน้ี 
  (1)  “ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์”  หมายความวา่ 
 (ก)  ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีใหสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหรือขายหลกัทรัพยอ์า้งอิง  
ณ เวลาใดเวลาหน่ึงหรือช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีก าหนดไว ้
 (ข)  ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีใหสิ้ทธิท่ีจะไดรั้บช าระเงินท่ีค านวณไดจ้าก 
ราคาหลกัทรัพยอ์า้งอิง ณ เวลาใดเวลาหน่ึงหรือช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีก าหนดไว ้กบัราคาท่ีก าหนด 
ในใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
 (ค)  ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีใหสิ้ทธิท่ีจะไดรั้บช าระเงินท่ีค านวณไดจ้าก 
ระดบัของดชันีหลกัทรัพยอ์า้งอิง ณ เวลาใดเวลาหน่ึงหรือช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีก าหนดไว ้กบัระดบั
ของดชันีหลกัทรัพยท่ี์ก าหนดในใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
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  (2)  “หลกัทรัพยอ์า้งอิง”  หมายความวา่   หลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึงหรือหลาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบุคคลอ่ืนซ่ึงไม่ใช่ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ และเป็นหลกัทรัพยท่ี์ 
 (ก)  ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มีสิทธิท่ีจะซ้ือหรือขายใหแ้ก่ผูอ้อกใบส าคญั 
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ หรือ 
 (ข)  ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ก าหนดใหใ้ชร้าคาของหลกัทรัพยน์ั้น 
เป็นฐานในการค านวณจ านวนเงินท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ดงักล่าวมีสิทธิจะไดรั้บ 
  (3)  “ดชันีหลกัทรัพยอ์า้งอิง”  หมายความวา่   ดชันีหลกัทรัพยท่ี์ผูอ้อกใบส าคญั 
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ก าหนดใหใ้ชร้ะดบัของดชันีนั้นเป็นฐานในการค านวณจ านวนเงินท่ีผูถื้อใบส าคญั 
แสดงสิทธิอนุพนัธ์มีสิทธิจะไดรั้บ 
  (4)  “ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีทรัพยสิ์นเป็นประกนัเตม็จ านวน” (fully-collateralized 
derivatives warrant)  หมายความวา่   ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ประเภทท่ีผูอ้อกจดัใหมี้หลกัทรัพย์
อา้งอิงเป็นประกนัเตม็จ านวนตามอตัราการใชสิ้ทธิท่ีระบุไวใ้นใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
  (5)  “ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีทรัพยสิ์นเป็นประกนับางส่วนหรือไม่มี
ทรัพยสิ์นเป็นประกนั” (partially or non-collateralized derivatives warrant)  หมายความวา่   ใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ประเภทอ่ืนใดท่ีมิใช่ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีทรัพยสิ์นเป็นประกนัเตม็จ านวน 
  (6)  “บริษทั”  หมายความวา่   บริษทัจ ากดั หรือบริษทัมหาชนจ ากดั 
  (7)  “บริษทันายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บ
ใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์
  (8)  “บริษทัประกนัภยั”  หมายความวา่   บริษทัประกนัวินาศภยัตามกฎหมายวา่ดว้ย
ประกนัวินาศภยั หรือบริษทัประกนัชีวิตตามกฎหมายวา่ดว้ยประกนัชีวิต แลว้แต่กรณี 
  (9)  “บริษทัจดทะเบียน”  หมายความวา่   บริษทัท่ีมีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย ์
  (10)  “ธนาคารพาณิชย”์  หมายความวา่   ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจ 
สถาบนัการเงิน 
  (11)  “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  (12)  “ผูล้งทุนสถาบนั”  หมายความวา่   ผูล้งทุนสถาบนัตามพระราชบญัญติัสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546 
  (13)  “ผูบ้ริหาร”  หมายความวา่   ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรก
นบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย 
และใหห้มายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการ
ฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า 
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  (14)  “ผูมี้อ านาจควบคุม”  หมายความวา่   ผูถื้อหุน้หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงโดยพฤติการณ์ 
มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการ หรือการด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั  
ไม่วา่อิทธิพลดงักล่าวจะสืบเน่ืองจากการเป็นผูถื้อหุน้ หรือไดรั้บมอบอ านาจตามสัญญา หรือการอ่ืนใด 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใหห้มายความถึงบุคคลท่ีเขา้ลกัษณะขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัน้ีดว้ย 
 (ก)  บุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกว่าร้อยละยีสิ่บห้า 
ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 
 (ข)  บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ 
ของบริษทันั้นได ้
 (ค)  บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ่ึ้งรับผิดชอบในการก าหนด 
นโยบาย การจดัการ หรือการด าเนินงานของบริษทั ใหป้ฏิบติัตามค าสั่งของตนในการก าหนดนโยบาย 
การจดัการ หรือการด าเนินงานของบริษทั 
 (ง)  บุคคลท่ีตามพฤติการณ์มีการด าเนินงานในบริษทัหรือมีความรับผิดชอบ 
ในการด าเนินงานของบริษทัเยีย่งกรรมการหรือผูบ้ริหาร รวมทั้งบุคคลท่ีมีต าแหน่งซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ี
เช่นเดียวกบับุคคลดงักล่าวของบริษทันั้น 
  (15)  “ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง”  หมายความวา่   บุคคลหรือหา้งหุ้นส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
บุคคลใดในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
 (ก)  คู่สมรสของบุคคลดงักล่าว 
 (ข)  บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว 
 (ค)  หา้งหุน้ส่วนสามญัซ่ึงบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุน้ส่วน 
 (ง)  หา้งหุ้นส่วนจ ากดัท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วน
จ าพวกไม่จ ากดัความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากดัความรับผิดท่ีมีหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ
สามสิบของหุน้ทั้งหมดของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
 (จ)  บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (ก) 
หรือ (ข) หรือหา้งหุน้ส่วนตาม (ค) หรือ (ง) ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละสามสิบของจ านวนหุน้ 
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น หรือ 
 (ฉ)  บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (ก) 
หรือ (ข) หรือหา้งหุน้ส่วนตาม (ค) หรือ (ง) หรือบริษทัตาม (จ) ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละสามสิบ
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 
 (ช)  นิติบุคคลท่ีบุคคลดงักล่าวสามารถมีอ านาจในการจดัการในฐานะเป็นผูแ้ทน
ของนิติบุคคล 



4 

  (16)  “ผูดู้แลสภาพคล่อง”  หมายความวา่   ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีรับซ้ือหรือขายใบส าคญัแสดง
สิทธิอนุพนัธ์ เพื่อใหเ้กิดสภาพคล่องในการซ้ือขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  ทั้งน้ี ตามท่ีระบุรายช่ือ 
ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
  (17)  “การเสนอขายผา่นระบบการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่    
การเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปโดยใช้กลไก
การซ้ือขายผา่นระบบการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์(direct listing)  ไม่วา่จะมีการเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์นั้นใหผู้ดู้แลสภาพคล่องก่อนหรือไม่ก็ตาม 
  (18)  “ขอ้ก าหนดสิทธิ”  หมายความวา่   ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อก
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
  (19)  “แบบแสดงรายการขอ้มูล”  หมายความว่า   แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
  (20)4  “แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี”  หมายความวา่   แบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปีตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงาน 
การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์ 

  ขอ้ 4   การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ ใหป้ฏิบติัตาม
หลกัเกณฑด์งัน้ี 
  (1)  กรณีเป็นการออกและเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป ตอ้งขอและไดรั้บ
อนุญาตตามภาค 1 และยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามภาค 2 
  (2)  กรณีเป็นการออกและเสนอขายทั้งจ านวนต่อผูล้งทุนสถาบนั ท่ีประสงคจ์ะไดรั้บ
ยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
วา่ดว้ยการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ตอ้งขอและ
ไดรั้บอนุญาตตามภาค 1 และก่อนการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ดงักล่าว ผูไ้ดรั้บอนุญาต 
ตอ้งขอจดขอ้จ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั้นตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นประกาศดงักล่าว 

  ขอ้ 5   การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 
ท่ีไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี ใหส้ามารถด าเนินการไดท้ั้งสองลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ออกและเสนอขายโดยการเปิดให้ผูล้งทุนจองซ้ือตามจ านวนและภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนด (public offering) ตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจอง  
การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 

 
4แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 36/2556  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (ฉบบัท่ี 5)  
 ลงวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2556 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 
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  (2)  ออกโดยการทยอยขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ซ่ึงเป็นการเสนอขาย 
ผา่นระบบการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงจะกระท าไดต่้อเม่ือผูไ้ดรั้บอนุญาตไดร้ะบุการเสนอขาย 
ดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนดว้ย 

ภาค 1 
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ 

________________ 
หมวด 1 

ขอ้ก าหนดทัว่ไป 
________________ 

  ขอ้ 6   การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
ท่ีออกใหม่แต่ละประเภท ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีทรัพยสิ์นเป็นประกนัเตม็จ านวน ผูท่ี้ประสงค์ 
จะเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ตอ้งขออนุญาตเป็นรายคร้ัง โดยเป็นไปตามหมวด 1 
และหมวด 2 ของภาคน้ี 
  (2)4  กรณีใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีทรัพยสิ์นเป็นประกนับางส่วนหรือไม่มี
ทรัพยสิ์นเป็นประกนั ผูท่ี้ประสงคจ์ะเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่สามารถขอ
อนุญาตคร้ังเดียวเพื่อการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ดงักล่าวโดยไม่จ ากดัมูลค่าและจ านวน
คร้ังท่ีเสนอขาย หากไดย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลส าหรับการเสนอขายคร้ังใดพร้อมเอกสารหลกัฐาน
ครบถว้นภายในระยะเวลาท่ีมีหนา้ท่ีส่งแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีของปีใดปีหน่ึงต่อส านกังาน  
ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 1 และหมวด 3 ของภาคน้ี 

  ขอ้ 7   การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่
ไดรั้บอนุญาตจากส านกังานแลว้ 
  (1)  การออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เพิ่มเติม เน่ืองจากมีการปรับสิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 
  (2)  การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีไดซ้ื้อกลบัคืนมาและเสนอขาย
ออกไปอีก โดยผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลสภาพคล่อง 
 
 

 
4แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 36/2556  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (ฉบบัท่ี 5)  
 ลงวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2556 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 
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ส่วนท่ี 1 
ลกัษณะใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

________________ 

  ขอ้ 83   หลกัทรัพยอ์า้งอิงหรือดชันีหลกัทรัพยอ์า้งอิงของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
ตามประกาศน้ี ตอ้งเป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  หุน้หรือกลุ่มหุน้ท่ีเป็นองคป์ระกอบของดชันีหลกัทรัพย ์SET 50 
  (2)  หุน้หรือกลุ่มหุน้ท่ีเป็นองคป์ระกอบของดชันีหลกัทรัพย ์SET 100 โดยหุน้ 
ในล าดบัท่ี 51 ถึง 100 แต่ละหุน้ตอ้งมีมูลค่าตลาดเฉล่ียแต่ละไตรมาสไม่ต ่ากวา่หน่ึงหม่ืนลา้นบาท 
รวมติดต่อกนัส่ีไตรมาสล่าสุด  เวน้แต่เป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เพิ่มเติมท่ีเป็น 
ประเภทและชนิดเดียวกนั รวมทั้งแทนกนัไดก้บัใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีเคยออกไปก่อนหนา้และ
ยงัไม่ครบก าหนดอาย ุไม่ตอ้งน าหลกัเกณฑม์ูลค่าตลาดเฉล่ียดงักล่าวมาใชบ้งัคบั 
  (3)  ดชันีหลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ีซ่ึงเป็นดชันีหลกัทรัพยข์องหุน้ในตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ีเผยแพร่โดยตลาดหลกัทรัพย ์
 (ก)  ดชันีหลกัทรัพย ์SET Index  ดชันีหลกัทรัพย ์SET 50  หรือดชันีหลกัทรัพย ์ 
SET 100  หรือ 
 (ข)  ดชันีหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดใหใ้ชเ้ป็นดชันีหลกัทรัพย์
อา้งอิงของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไดต้ามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ยการรับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(3/1)7  หุ้นท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นดงัน้ี 
(ก)  มีมูลค่าตลาดเฉล่ียแต่ละไตรมาสไม่ต ่ากวา่หน่ึงหม่ืนลา้นบาท 

รวมติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ส่ีไตรมาส 
(ข)  จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ โดยตลาดหลกัทรัพย์

ต่างประเทศนั้นตอ้งมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
1.  อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ 

International Organization of Securities Commissions (IOSCO) 
2.  เป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) 

 
3แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 32/2556  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (ฉบบัท่ี 4)  
 ลงวนัท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556) 
7แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 34/2561  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (ฉบบัท่ี 8)  
 ลงวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2561 (มผีลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561) 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_of_Securities_Commissions
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3.  ตั้งอยูใ่นประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (Greater Mekong  
Subregion: GMS)  

(ค)  มีสภาพคล่องอยา่งเพียงพอ 
(ง)  มีขอ้มูลของหุน้ซ่ึงผูล้งทุนในประเทศไทยสามารถเขา้ถึงได ้

(3/2)7  ดชันีหลกัทรัพยต์่างประเทศท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นดงัน้ี 
(ก)  เป็นดชันีท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งแพร่หลายและพฒันาโดยสถาบนัท่ีมี

ความน่าเช่ือถือซ่ึงท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระจากผูข้ออนุญาต  ทั้งน้ี หากปรากฏวา่สถาบนัดงักล่าวเป็น
บริษทัในเครือของผูข้ออนุญาต ผูข้ออนุญาตนั้นตอ้งจดัใหมี้มาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
อยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย 

(ข)  มีองคป์ระกอบของดชันีเป็นหุน้ท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศซ่ึงมี
คุณสมบติัเป็นไปตาม (3/1) (ข)  

(ค)  มีการก าหนดวิธีการค านวณดชันีไวอ้ยา่งชดัเจน และมีการระบุถึง
แหล่งขอ้มูลของหุ้นอา้งอิงท่ีน ามาใชใ้นการค านวณ รวมถึงมีการค านวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตาม 
ความเหมาะสมของหุ้นอา้งอิงซ่ึงเป็นองคป์ระกอบของดชันี  ทั้งน้ี หุ้นอา้งอิงดงักล่าวตอ้งมีการเคล่ือนไหว
ตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอิสระดว้ย 

(ง)  มีการแสดงดชันีนั้น ๆ อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผา่นส่ือท่ีมี 
การเสนอขอ้มูลอยา่งทนัเหตุการณ์ 
  (4)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟท่ีมีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามความเคล่ือนไหว 
ของราคากลุ่มหุน้ตาม (1) หรือ (2) หรือดชันีหลกัทรัพยต์าม (3) 
 กองทุนรวมอีทีเอฟตามวรรคหน่ึง หมายถึง กองทุนรวมเปิดท่ีโดยทัว่ไปบริษทั
จดัการกองทุนรวมจะขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนรายใหญ่  และจดัใหมี้ตลาดรอง 
(organized market) ส าหรับการซ้ือขายหน่วยลงทุนของผูล้งทุนใด ๆ  ทั้งน้ี ตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญา
รับจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
  (5)  หลกัทรัพยห์รือกลุ่มหลกัทรัพยอ่ื์นใดตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

  ขอ้ 9   ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีจะไดรั้บอนุญาตให้ออกและเสนอขายตาม
ประกาศน้ี ตอ้งมีอายไุม่เกินสองปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  เวน้แต่เป็นใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีทรัพยสิ์นเป็นประกนัเตม็จ านวนซ่ึงจะออกและเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั 

 
7แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 34/2561  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (ฉบบัท่ี 8)  
 ลงวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2561 (มผีลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561) 
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ทั้งจ านวน และมีการจดขอ้จ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ดงักล่าวตามขอ้ 4(2) อาจก าหนด 
อายเุกินสองปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั้นก็ได ้

  ขอ้ 10   ในกรณีเป็นการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ ซ่ึงระบุว่ามีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นประกนัการใชสิ้ทธิไม่วา่เตม็จ านวนหรือบางส่วน  
ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั้น ตอ้งจดัใหมี้ทรัสตีตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน เป็นผูรั้บโอนและดูแลหลกัทรัพยอ์า้งอิงตามจ านวนท่ีก าหนด 
ในขอ้ก าหนดสิทธิตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั้น 

ส่วนท่ี 2 
วิธีการยืน่ค าขออนุญาต 

________________ 

  ขอ้ 11   ผูท่ี้ประสงคจ์ะขออนุญาตเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่
ตอ้งยืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังานพร้อมทั้งร่างขอ้ก าหนดสิทธิและเอกสารหลกัฐานอ่ืน  ทั้งน้ี  
ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

  ขอ้ 128   ใหผู้ข้ออนุญาตเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ช าระค่าธรรมเนียม 
ค าขออนุญาตตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  พร้อมทั้งยืน่เอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตท่ีถูกตอ้ง
ครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน 

(1)  การขออนุญาตเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีทรัพยสิ์นเป็นประกนั 
เตม็จ านวนใหช้ าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตต่อส านกังานเม่ือส านกังานไดรั้บค าขออนุญาต   

(2)  การขออนุญาตเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีทรัพยสิ์นเป็นประกนั 
บางส่วนหรือไม่มีทรัพยสิ์นเป็นประกนัใหช้ าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตต่อส านกังานภายในสิบหา้วนั 
นบัแตว่นัสุดทา้ยของเดือนท่ีส านกังานไดรั้บค าขออนุญาต   

อตัราค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพย  ์
ท่ีออกใหม่และการขออนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

   

 

 
8แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 1/2562  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (ฉบบัท่ี 9)  
 ลงวนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2562 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2562) 
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ขอ้ 135   เม่ือส านกังานไดรั้บค าขออนุญาตพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้น 
ตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ ใหส้ านกังานด าเนินการสอบทานขอ้เทจ็จริงตามขั้นตอนและวิธีการ 
ท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชนและแจง้ประเด็นขอ้สังเกตท่ีไดจ้ากการสอบทานขอ้เท็จจริงเพื่อให้ 
ผูข้ออนุญาตช้ีแจงขอ้สังเกตนั้นภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือแจง้ขอ้สังเกต โดยตอ้ง                    
ด าเนินการดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายในส่ีสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้ง                  
ครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน   

  ให้ส านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีส านกังาน
ไดรั้บค าช้ีแจงต่อขอ้สังเกตจากการสอบทานขอ้เทจ็จริงจากผูข้ออนุญาต 

  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตประสงคจ์ะขอผ่อนผนัหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี ใหผู้ข้ออนุญาต 
ยืน่ค  าขอผอ่นผนั  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอผอ่นผนัต่อส านกังานก่อนท่ีส านกังานจะ 
เร่ิมการพิจารณาตามวรรคสอง  ทั้งน้ี ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชน  
โดยส านกังานจะพิจารณาค าขอผอ่นผนัใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการพิจารณาอนุญาต 
ตามวรรคสอง 

ส่วนท่ี 3 
อ านาจของส านกังานเก่ียวกบัการอนุญาต 

________________ 

  ขอ้ 141   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อส านกังานท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยดงัต่อไปน้ี 
ส านกังานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตามค าขออนุญาตได ้
  (1)  ผูข้ออนุญาตหรือการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มีลกัษณะหรือรูปแบบ
เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เท็จจริงซ่ึงท าใหพ้ิจารณา
ไดว้า่ความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์นั้นเขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงบทบญัญติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
หรือประกาศน้ี 
  (2)  การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์อาจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือ
นโยบายของรัฐ 

 
5แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 36/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (ฉบบัท่ี 6)  
 ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
1แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2554  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (ฉบบัท่ี 2)  
 ลงวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2554) 
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  (3) การเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ 
ความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม 
  (4) การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูล้งทุน
โดยรวม หรืออาจท าใหผู้ล้งทุนโดยรวมไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูล 
ท่ีถูกตอ้งหรือเพียงพอประกอบการตดัสินใจลงทุน 

  ขอ้ 14/11   ในกรณีท่ีเขา้ลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี  ส านกังานอาจผอ่นผนั
ไม่น าหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชพ้ิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเง่ือนไขตามประกาศน้ีมาใช้
บงัคบักบัการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีไดรั้บอนุญาตได ้
  (1)  มีขอ้เท็จจริงท่ีชดัเจนซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้่าหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผ่อนผนัให้ 
ไม่มีนยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ท่ีจะไดไ้ม่คุม้ค่ากบัตน้ทุน 
ในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขดงักล่าว 
  (2)  ผูข้ออนุญาตมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 
  (3)  ผูข้ออนุญาตมีมาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติัให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 
  การผอ่นผนัตามวรรคหน่ึง ใหค้  านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนด
เง่ือนไขใหผู้ข้ออนุญาตตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้

  ขอ้ 153   ในกรณีท่ีปรากฏต่อส านกังานภายหลงัการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์วา่ขอ้เทจ็จริงและพฤติการณ์ท่ีส านกังานน ามาพิจารณาเพื่ออนุญาตใหเ้สนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงหากขอ้เทจ็จริงและพฤติการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้น
ปรากฏต่อส านกังานก่อนการอนุญาต ส านกังานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์นั้น ใหส้ านกังานมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 
  (1)  สั่งใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหารของผูไ้ดรั้บอนุญาต ช้ีแจงหรือ
เปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และระงบัการอนุญาตให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
อนุพนัธ์หรือใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตระงบัการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไวก่้อนจนกวา่จะได้

 
1แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2554  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (ฉบบัท่ี 2)  
 ลงวนัท่ี 1 สิงหาคม 2554 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2554) 
3แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 32/2556  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (ฉบบัท่ี 4)  
 ลงวนัท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556) 
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ช้ีแจงหรือแกไ้ขใหถู้กตอ้ง และหากผูไ้ดรั้บอนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหารของผูไ้ดรั้บอนุญาตไม่
สามารถช้ีแจงหรือด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด ส านกังานอาจสั่งเพิกถอน
การอนุญาตตาม (2) ได ้
  (2)  สั่งเพิกถอนการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในส่วนท่ียงัมิได้
เสนอขายหรือยงัไม่มีผูจ้องซ้ือ 
  ในการสั่งการตามวรรคหน่ึงใหส้ านกังานค านึงถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ีประกอบการพิจารณา 
  (1)  ความร้ายแรงของขอ้เทจ็จริงหรือพฤติการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
  (2)  ผลกระทบต่อผูล้งทุนท่ีจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั้น 

หมวด 2 
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีทรัพยสิ์นเป็นประกนัเตม็จ านวน 

________________ 

ส่วนท่ี 1 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 

________________ 

  ขอ้ 16   ผูย้ืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีทรัพยสิ์นเป็น
ประกนัเตม็จ านวน ตอ้งเป็นนิติบุคคลประเภทใดประเภทหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  บริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
  (2)  สาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ หรือสาขาของบริษทัประกนัภยั
ต่างประเทศ ซ่ึงไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยห์รือธุรกิจประกนัภยัในประเทศไทย 
แลว้แต่กรณี หรือ 
  (3)  นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 

  ขอ้ 17   การอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีทรัพยสิ์นเป็นประกนั 
เตม็จ านวน ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)1  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัตามขอ้ 16(1) กรรมการและผูบ้ริหารของ 
ผูข้ออนุญาต ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีช่ืออยูใ่นระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออก
หลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารแสดงช่ือบุคคลในระบบ
ขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย  ์

 
1ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2554  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (ฉบบัท่ี  2)  
 ลงวนัท่ี 1 สิงหาคม 2554  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2554) 
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  (2)  แสดงไดว้า่ผูข้ออนุญาตจะจดัใหมี้หลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีปราศจากภาระผกูพนั 
เตม็จ านวน ตามอตัราการใชสิ้ทธิท่ีก าหนดไวใ้นใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีขออนุญาต และจะโอน
หลกัทรัพยอ์า้งอิงนั้นใหท้รัสตี 
  (3)  ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีจะเสนอขายมีขอ้ผกูพนัวา่ เม่ือมีการใชสิ้ทธิ  
ผูข้ออนุญาตตอ้งส่งมอบหลกัทรัพยอ์า้งอิงให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เตม็จ านวนตามอตัรา 
การใชสิ้ทธิท่ีระบุไวใ้นใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

  ขอ้ 18   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
หกเดือนนบัแต่วนัท่ีส านกังานแจง้การอนุญาต หากพน้ระยะเวลาดงักล่าวแลว้ ใหก้ารอนุญาตเป็นอนัส้ินสุดลง  
เวน้แต่ไดรั้บผอ่นผนัใหข้ยายระยะเวลาจากส านกังาน ซ่ึงตอ้งไม่เกินสิบสองเดือนนบัแต่ส านกังานแจง้
ผลการอนุญาตในคร้ังแรก โดยผูไ้ดรั้บอนุญาตจะตอ้งมีหนงัสือขอขยายระยะเวลาถึงส านกังานก่อนพน้
ระยะเวลาดงักล่าวไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั ซ่ึงตอ้งแจง้เหตุผลของการขอขยายระยะเวลามาพร้อมดว้ย 

ส่วนท่ี 2 
เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาต 

________________ 

  ขอ้ 19   ก่อนการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีไดรั้บอนุญาต ผูไ้ดรั้บอนุญาต 
ตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัท าสัญญาก่อตั้งทรัสตต์ามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน  
โดยมีทรัพยสิ์นในกองทรัสตเ์ป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิง 
  (2)  ในกรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ทั้งจ านวนต่อผูล้งทุนสถาบนั  
และมีการจดขอ้จ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์กบัส านกังาน ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ีดว้ย 
 (ก)  เปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบถึงขอ้จ ากดัการโอนดงักล่าว โดยในกรณีท่ีมีการออก
หลกัฐานแสดงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้ขอ้ความท่ีแสดงถึง
ขอ้จ ากดัการโอนไวใ้นหลกัฐานนั้นดว้ย 
 (ข)  ตอ้งไมล่งทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีขดัต่อขอ้จ ากดัการโอน 
ท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส านกังาน โดยในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตจดัใหมี้นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
อนุพนัธ์  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการใหน้ายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑด์งักล่าวดว้ย 

  ขอ้ 20   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งโอนหลกัทรัพยอ์า้งอิงใหแ้ก่ทรัสตีตามจ านวนท่ีระบุไวว้า่ 
เป็นประกนั โดยด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
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  (1)  ในกรณีเป็นการเสนอขายผา่นระบบการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ ผูไ้ดรั้บอนุญาต
ตอ้งด าเนินการโอนหลกัทรัพยอ์า้งอิงใหแ้ลว้เสร็จ ก่อนเร่ิมการซ้ือขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั้น
ผา่นระบบดงักล่าว 
  (2)  ในกรณีอ่ืนนอกจาก (1)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการโอนหลกัทรัพยอ์า้งอิง
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดสิทธิ 

  ขอ้ 21   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  จดัส่งส าเนาสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ท่ีมีการรับรองความถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนาม
ผกูพนัของผูไ้ดรั้บอนุญาตให้แก่ส านกังานจ านวนหน่ึงชุด พร้อมกบัรายงานผลการขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
อนุพนัธ์  เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายผา่นระบบการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ ใหจ้ดัส่งส าเนา
สัญญาก่อตั้งทรัสตภ์ายในสิบหา้วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของเดือนแรกท่ีมีการเสนอขาย และหากภายหลงัมี
การแกไ้ขเปล่ียนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตจดัส่งส าเนาสัญญาท่ีแกไ้ขใหส้ านกังาน
ภายในหา้วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง  ทั้งน้ี การแกไ้ขเปล่ียนแปลงสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตจ์ะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี 
  (2)  ด ารงหรือด าเนินการอ่ืนเพื่อใหห้ลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีเป็นประกนัซ่ึงอยูใ่นความดูแล
ของทรัสตี มีจ านวนเพียงพอตามขอ้ก าหนดสิทธิตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั้น โดยใน
สัญญาก่อตั้งทรัสตจ์ะตอ้งไม่มีเง่ือนไขใดท่ีจะท าใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตไม่ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดสิทธิ
ดงักล่าว 
  (3)  จดัส่งรายงานและเอกสารต่อส านกังานตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีส านกังาน
ประกาศก าหนด 

  ขอ้ 22   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้ขอ้ก าหนดสิทธิท่ีมีรายการและขอ้มูลไม่ต่างจาก 
ร่างขอ้ก าหนดสิทธิท่ีผา่นการพิจารณาของส านกังานแลว้  เวน้แต่ขอ้มูลเก่ียวกบัตราสารและขอ้มูล
เฉพาะส าหรับการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในคร้ังน้ี 
  การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิจะกระท าไดต่้อเม่ือไม่เป็นการขดัหรือแยง้กบั
ขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี และการแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 
  ในกรณีท่ีเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิท่ีตอ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ หนงัสือนดัประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตอ้งระบุอยา่งชดัเจนถึงสาเหตุ
ของการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิ และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกบัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
อนุพนัธ์ 
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ขอ้ 22/17   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลเปรียบเทียบค่าความผนัผวนแฝง 
(implied volatility) ของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีไดรั้บอนุญาต กบัค่าความผนัผวนในอดีต 
(historical volatility) ของหลกัทรัพยอ์า้งอิง ไวบ้นเวบ็ไซตข์องผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นรายวนัอยา่งต่อเน่ือง 
ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  ทั้งน้ี วิธีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามแนวทาง 
ท่ีก าหนดไวบ้นเว็บไซต์ของส านักงาน 

  ขอ้ 23   ผูไ้ดรั้บอนุญาตท่ีประสงคจ์ะเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่
ผา่นระบบการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ตอ้งจดัใหมี้การเผยแพร่หนงัสือช้ีชวนผา่นทางเวบ็ไซตข์อง
ส านกังาน ตลาดหลกัทรัพย ์หรือผูไ้ดรั้บอนุญาต และตอ้งแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวนในรูปเอกสารส่ิงพิมพ์
หรือแผน่บนัทึกขอ้มูลแก่ผูล้งทุน เม่ือไดรั้บการร้องขอ 

  ขอ้ 24   ในช่วงเวลาดงัต่อไปน้ี หากผูไ้ดรั้บอนุญาตจะเผยแพร่บทความหรืองานวิจยั 
ท่ีจดัท าขึ้นโดยตนเองหรือบริษทัหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง อนัเป็นบทความหรืองานวิจยัเก่ียวกบั
หลกัทรัพยอ์า้งอิงหรือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกโดยผูไ้ดรั้บอนุญาต  บทความหรืองานวิจยันั้น
ตอ้งมีลกัษณะตามท่ีก าหนดในขอ้ 25 
  (1)  ในช่วงเวลาสิบหา้วนัก่อนวนัแรกท่ีเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั้น 
ในตลาดหลกัทรัพย ์ในกรณีเป็นการเสนอขายผา่นระบบการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์หรือ 
  (2)  ในช่วงเวลาตั้งแต่สิบหา้วนัก่อนวนัเร่ิมเสนอขายจนถึงวนัปิดการเสนอขาย  
ในกรณีเป็นการเสนอขายในลกัษณะอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดใน (1) 
  ความในวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบักบักรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์
ท่ีเป็นประเภทและชนิดเดียวกนั รวมทั้งแทนกนัไดก้บัใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีเคยออกไปก่อนหนา้ 
และยงัไม่ครบก าหนดอายุ 

  ขอ้ 25   บทความหรืองานวิจยัท่ีจะเผยแพร่ในช่วงเวลาตามขอ้ 24 ได ้จะตอ้งมีลกัษณะ 
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นบทความหรืองานวิจยัท่ีแสดงอยูใ่นเอกสารท่ีจดัท าและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนอยูเ่ป็นประจ าในธุรกิจปกติ 
  (2)  เน้ือหาของบทความหรืองานวิจยัเป็นการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมขอ้มูลท่ีเคยเผยแพร่ 
มาก่อนหนา้นั้น 

 
7แกไ้ขเพิม่เติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 34/2561  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (ฉบบัท่ี 8)  
 ลงวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2561 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561) 
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  (3)  เน้ือหาของบทความหรืองานวิจยัตอ้งไม่เนน้หรือใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษกบั
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์หรือหลกัทรัพยอ์า้งอิง โดยพิจารณาเปรียบเทียบกบับทความหรืองานวิจยั 
ในหลกัทรัพยอ่ื์นทัว่ไปท่ีเคยจดัท าและเผยแพร่มาก่อน และ 
  (4)  ในบทความหรืองานวิจยัมีขอ้ความท่ีแสดงใหผู้ล้งทุนทราบถึงส่วนไดเ้สียไม่วา่
โดยทางตรงหรือทางออ้มของผูจ้ดัท าบทความหรืองานวิจยัดงักล่าวในการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ และหลกัทรัพยอ์า้งอิง โดยตวัอกัษรของขอ้ความตอ้งมีความคมชดั อ่านไดช้ดัเจน  
และมีขนาดไม่เลก็กวา่ตวัอกัษรปกติท่ีใชใ้นการจดัท าบทความหรืองานวิจยันั้น และอยูใ่นหนา้เดียวกนั 

หมวด 3 
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีทรัพยสิ์นเป็นประกนับางส่วนหรือไม่มีทรัพยสิ์นเป็นประกนั 

________________ 

  ขอ้ 26   การออกและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมี
ทรัพยสิ์นเป็นประกนับางส่วนหรือไม่มีทรัพยสิ์นเป็นประกนั ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในหมวดน้ี 

  ขอ้ 27   การอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ตามหมวดน้ี 
จะมีผลเม่ือ 
  (1)  ผูข้ออนุญาตไดรั้บอนุญาตเบ้ืองตน้จากส านกังานวา่เป็นผูมี้คุณสมบติัท่ีสามารถ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ได ้ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในส่วนท่ี 1 และ 
  (2)  ในการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่แต่ละคร้ัง ผูข้ออนุญาต 
ไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นส่วนท่ี 2 แลว้ 
  4ผูไ้ดรั้บอนุญาตตามหมวดน้ีสามารถเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีเป็นไป
ตามหลกัเกณฑใ์นประกาศน้ีไดทุ้กลกัษณะโดยไม่จ ากดัมูลค่าและจ านวนคร้ังท่ีเสนอขาย หากไดย้ืน่
แบบแสดงรายการขอ้มูลส าหรับการเสนอขายคร้ังใดพร้อมเอกสารหลกัฐานครบถว้นภายในระยะเวลา 
ท่ีมีหนา้ท่ีส่งแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีของปีใดปีหน่ึงต่อส านกังาน 

ส่วนท่ี 1 
ลกัษณะของผูข้ออนุญาต 

________________ 

  ขอ้ 28   ผูข้ออนุญาตเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ตามหมวดน้ี 
ตอ้งเป็นนิติบุคคลประเภทใดประเภทหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

 
4แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 36/2556 เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (ฉบบัท่ี 5)  
 ลงวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2556 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 
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  (1)  ธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 29 
  (2)  บริษทันายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 30 

  ขอ้ 29   ผูข้ออนุญาตท่ีเป็นธนาคารพาณิชย ์ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  สามารถท าธุรกรรมอนุพนัธ์ไดต้ามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเก่ียวกบั 
การอนุญาตใหธ้นาคารพาณิชยท์ าธุรกรรมอนุพนัธ์ และ 
  (2)  มีความน่าเช่ือถือทางดา้นการเงิน ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในส่ีอนัดบัสูงสุดโดยสถาบนัจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน หรือ 
 (ข)  แสดงไดว้า่ก่อนการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ จะสามารถจดัใหมี้ 
ผูค้  ้าประกนัการช าระหน้ีหรือภาระผกูพนัตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไดเ้ตม็จ านวนและอยา่งลูกหน้ีร่วม
โดยไม่สามารถเพิกถอนการค ้าประกนันั้นก่อนครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ และ 
ผูค้  ้าประกนัดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
   1.  ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูค้  ้าประกนัในส่ีอนัดบัสูงสุด  
โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน และ 
   2.  มีส่วนของผูถื้อหุ้นตามงบการเงินล่าสุด ท่ีผา่นการตรวจสอบหรือ 
สอบทานโดยผูส้อบบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบ ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงพนัลา้นบาท โดยในกรณีท่ี 
ผูค้  ้าประกนัมีการเพิ่มทุนหรือลดทุนภายหลงัจากวนัท่ีในงบการเงินล่าสุด ใหผู้ค้  ้าประกนัน าขอ้มูล 
การเพิ่มทุนหรือลดทุนดงักล่าวมาค านวณรวมเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ดว้ย 

  ขอ้ 30   ผูข้ออนุญาตท่ีเป็นบริษทันายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  แสดงไดว้า่สามารถบริหารหรือป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ได ้ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  เป็นบุคคลท่ีสามารถด าเนินธุรกิจเป็นผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ได ้หรือ 
 (ข)  เป็นบุคคลท่ีไดย้ืน่ค าขอและไดรั้บอนุญาตจากส านกังานใหซ้ื้อขายสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้เพื่อตนเองได ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการซ้ือขายสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้และการใหบ้ริการดา้นสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้โดยบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ 
 (ค)  แสดงไดว้า่ก่อนการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ผูข้ออนุญาต 
จะสามารถท าสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขใหบ้ริษทันายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย์
ไดรั้บช าระหน้ีจากคู่สัญญาในจ านวนและระยะเวลาเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกบัจ านวนและระยะเวลาท่ี
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ตอ้งช าระหน้ีตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ียืน่ค  าขออนุญาตนั้น (back to back agreement)  
โดยคู่สัญญาของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดงักล่าว ตอ้งเป็นประเภทใดประเภทหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
   1.  บุคคลตาม (ก) หรือ (ข) 
   2.  ธนาคารพาณิชยท่ี์สามารถท าธุรกรรมอนุพนัธ์ไดต้ามประกาศธนาคาร 
แห่งประเทศไทยเก่ียวกบัการอนุญาตใหธ้นาคารพาณิชยท์ าธุรกรรมอนุพนัธ์ 
   3.  ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจอนุพนัธ์ในต่างประเทศ 
  (2)  ไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงท่ีท าใหส้งสัยในความเพียงพอเก่ียวกบัฐานะการเงิน 
ท่ีจะรองรับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ และตอ้งมีความน่าเช่ือถือทางดา้นการเงินตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (ก)  ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในส่ีอนัดบัสูงสุดโดยสถาบนัจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน และ 
 (ข)  มีส่วนของผูถื้อหุ้นตามงบการเงินล่าสุด ท่ีผา่นการตรวจสอบหรือสอบทาน
โดยผูส้อบบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบ ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงพนัลา้นบาท และในกรณีท่ีผูข้ออนุญาต 
มีการเพิม่ทุนหรือลดทุนภายหลงัจากวนัท่ีในงบการเงินล่าสุด ใหผู้ข้ออนุญาตน าขอ้มูลการเพิ่มทุนหรือ
ลดทุนดงักล่าวมาค านวณรวมเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นดว้ย และ 
 (ค)  ไม่อยูร่ะหวา่งถูกสั่งการในเร่ืองเก่ียวกบัฐานะการเงินท่ีอาจก่อให้เกิด 
ความเสียหาย 

ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้น (2)(ก) หรือ (2)(ข) 
ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้า่ก่อนการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ผูข้ออนุญาตจะสามารถ 
จดัใหมี้ผูค้  ้าประกนัการช าระหน้ีหรือภาระผกูพนัตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไดเ้ต็มจ านวนและ 
อยา่งลูกหน้ีร่วมโดยไม่สามารถเพิกถอนการค ้าประกนันั้นก่อนครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ และผูค้  ้าประกนัดงักล่าวมีอนัดบัความน่าเช่ือถือและส่วนของผูถื้อหุน้ตาม (2)(ก) และ (2)(ข) 
  (3)  ไม่อยูร่ะหวา่งถูกสั่งการใหแ้กไ้ขขอ้บกพร่องหรือความไม่เหมาะสมเก่ียวกบั 
การควบคุมและการปฏิบติังานอนัดีของธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั 

  ขอ้ 31   ในระหวา่งระยะเวลาท่ีส านกังานอนุญาตเบ้ืองตน้ใหผู้ข้ออนุญาตเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ไดต้ามหมวดน้ี  หากปรากฏในภายหลงัวา่ผูข้ออนุญาต 
ไม่สามารถด ารงลกัษณะใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในส่วนน้ี ให้ผูข้ออนุญาตด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  แจง้กรณีเช่นนั้นต่อส านกังานภายในหา้วนัท าการนบัแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้ถึง 
กรณีดงักล่าว และ 
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  (2)  แกไ้ขใหมี้ลกัษณะเป็นไปตามท่ีก าหนดในส่วนน้ี ภายในหกเดือนหรือภายใน
ระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด 
  8ในระหวา่งท่ีผูข้ออนุญาตยงัไม่สามารถแกไ้ขใหมี้ลกัษณะเป็นไปตามท่ีก าหนด 
ในส่วนน้ี หรือยงัไม่ช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตและค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล
การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ ผูข้ออนุญาตจะเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ท่ีออกใหม่เพิ่มเติมไม่ได ้
  ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหก้ารอนุญาตเบ้ืองตน้เป็นอนัส้ินสุดลงนบัแต่วนัท่ีปรากฏ 
เหตุดงักล่าว 
  (1)  ผูข้ออนุญาตจงใจหรือเพิกเฉยไม่แจง้ต่อส านกังานตามวรรคหน่ึง (1) 
  (2)  ผูข้ออนุญาตไม่สามารถแกไ้ขใหมี้ลกัษณะตามท่ีก าหนดภายในระยะเวลา 
ตามวรรคหน่ึง (2) หรือ 
  (3)  ใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ์หรือการเป็นนายหนา้ซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องผูข้ออนุญาตส้ินผลลง 

ส่วนท่ี 2 
หลกัเกณฑก์ารเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในแต่ละคร้ัง 

________________ 

  ขอ้ 32   ก่อนการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในแต่ละคร้ัง ใหผู้ข้ออนุญาต
ยืน่เอกสารหลกัฐานตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด เพื่อรับรองวา่มีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  สามารถด ารงลกัษณะตามท่ีก าหนดในส่วนท่ี 1 
  (2)  ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีเสนอขายมีลกัษณะเป็นไปตามส่วนท่ี 1 ในหมวด 1 
ของภาคน้ี 
  (3)  ในกรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นหุ้น  
ไม่วา่จะเป็นหุน้ใดหุน้หน่ึงหรือกลุ่มหุน้ ผูข้ออนุญาตไม่เป็นบุคคลภายในของบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิงนั้น 
  (4)  การออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั้น จะไม่ท าใหเ้งินกองทุนหรือเงินกองทุน
สภาพคล่องสุทธิของผูข้ออนุญาตมีจ านวนลดลงต ่ากวา่หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามกฎหมายท่ีควบคุม 
การประกอบธุรกิจของผูข้ออนุญาต 

 
8แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 1/2562  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (ฉบบัท่ี 9)  
 ลงวนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2562 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2562) 
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  ขอ้ 33   ในกรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีหลกัทรัพยอ์า้งอิง
เป็นหุน้ไม่วา่จะเป็นหุน้ใดหุ้นหน่ึงหรือกลุ่มหุน้ ผูข้ออนุญาตตอ้งยืน่ค าขอตรวจสอบการใชหุ้น้เป็น
หลกัทรัพยอ์า้งอิงตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

  ขอ้ 34   ผูข้ออนุญาตจะเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในแต่ละคร้ังไดต่้อเม่ือ
ส านกังานพิจารณาแลว้เห็นว่าผูข้ออนุญาตมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 32 และ 
ผูข้ออนุญาตไดรั้บแจง้ยนืยนัการใชหุ้น้เป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิง  ทั้งน้ี ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณา 
ภายในหา้วนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บเอกสารหลกัฐานครบถว้น 

  ขอ้ 35   เพื่อประโยชน์ในการพจิารณาขอ้ 32(3) “บุคคลภายในของบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิง”  
ใหห้มายความวา่ บุคคลท่ีอยู่ในฐานะท่ีมีโอกาสล่วงรู้ขอ้มูลภายในของบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิง เน่ืองจาก
การมีโครงสร้างการถือหุน้หรือโครงสร้างการจดัการร่วมกบับริษทัท่ีออกหุ้นอา้งอิง โดยเฉพาะอยา่งยิง่
บุคคลท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  ถือหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มในบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิงเกินกวา่ 
ร้อยละยีสิ่บหา้ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิงนั้น 
  (2)  มีบริษทัท่ีออกหุ้นอา้งอิงเป็นผูถื้อหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ 
ร้อยละยีสิ่บหา้ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
  (3)  มีผูถื้อหุ้นท่ีถือหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มรวมกนัเกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้
ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เป็นกลุ่มบุคคลเดียวกบัผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้ไม่วา่โดยทางตรง
หรือทางออ้มในบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิงเกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษทัท่ีออกหุ้นอา้งอิง 
  (4)  มีกรรมการหรือผูบ้ริหารเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกบักรรมการท่ีมีอ านาจลงนามผกูพนั
หรือผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิง 
  (5)  มีโครงสร้างการถือหุน้หรือการจดัการในลกัษณะอ่ืนใดท่ีแสดงใหเ้ห็นไดว้า่ 
ผูท่ี้ประสงคจ์ะยืน่ค าขออนุญาตมีอ านาจควบคุมบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิง หรือมีบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิง 
เป็นผูมี้อ านาจควบคุม หรือมีผูมี้อ  านาจควบคุมเป็นบุคคลเดียวกบัผูมี้อ านาจควบคุมบริษทัท่ีออก 
หุน้อา้งอิง หรือ 
  (6)  ในระยะเวลาหน่ึงปีก่อนวนัใชหุ้น้เป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิง  ผูข้ออนุญาตเป็นหรือ 
เคยเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิงในลกัษณะอ่ืนท่ีท าให้
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีมีสาระส าคญั ท่ีมิไดเ้ปิดเผยต่อประชาชนทัว่ไป  เวน้แต่ผูข้ออนุญาตจะรับรองไดว้า่ 
มีมาตรการป้องกนัการล่วงรู้ขอ้มูลภายในระหวา่งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานท่ีปรึกษาทางการเงินหรือ 
งานท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิงนั้น และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการเสนอขาย 
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ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออก โดยไดเ้ปิดเผยความเก่ียวขอ้งและการรับรองดงักล่าวไวใ้น 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนแลว้ดว้ย 
  การนบัรวมจ านวนหุน้ตามวรรคหน่ึง (1) (2) หรือ (3) ให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดย 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวดว้ย และในกรณีท่ีบุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล ใหน้บัรวมการถือหุน้ของ
กรรมการและผูบ้ริหารในสายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
ของนิติบุคคลดงักล่าวดว้ย 

ส่วนท่ี 3 
เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในแต่ละคร้ัง 

________________ 

  ขอ้ 36   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยา่งต่อเน่ือง ในกรณีท่ีไดรั้บอนุญาตตาม 
ขอ้ 29(2) (ก) หรือขอ้ 30(2) (ก)  หรือจดัใหผู้ค้  ้าประกนัมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยา่งต่อเน่ือง 
ในกรณีท่ีไดรั้บอนุญาตตามขอ้ 29(2) (ข) หรือขอ้ 30(2) วรรคสอง  ทั้งน้ี ส านกังานอาจผ่อนผนั
ขอ้ก าหนดดงักล่าวในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร  รวมทั้งอาจก าหนดเง่ือนไขในการผอ่นผนั 
โดยค านึงถึงความจ าเป็นของผูล้งทุนในการมีขอ้มูลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือนั้น 
  (2)  จดัใหมี้ขอ้ก าหนดสิทธิและด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิ (ถา้มี)  
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 22 
  (3)  จดัส่งรายงานและเอกสารต่อส านกังานตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีส านกังาน
ประกาศก าหนด 

  ขอ้ 37   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ทั้งจ านวนต่อ 
ผูล้งทุนสถาบนั และมีการจดขอ้จ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั้นต่อส านกังาน  
ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 19(2) ดว้ย 

  ขอ้ 38   ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตส่งส าเนาสัญญาดงัต่อไปน้ีต่อส านกังาน ภายในสิบหา้วนั 
นบัแตว่นัสุดทา้ยของเดือนแรกท่ีมีการเสนอขาย 
  (1)  ส าเนาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ส าหรับกรณีท่ีเป็นไปตามขอ้ 30(1) (ค) 
  (2)  ส าเนาหนงัสือค ้าประกนัการช าระหน้ีตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  
ส าหรับกรณีท่ีเป็นไปตามขอ้ 29(2) (ข) หรือขอ้ 30(2) วรรคสอง 
  ในกรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีทรัพยสิ์นเป็นประกนับางส่วน 
ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ 19(1) ขอ้ 20 และขอ้ 21(1) และ (2) ดว้ย โดยอนุโลม 
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  ขอ้ 397   ให้น าขอ้ก าหนดตามขอ้ 22/1 ขอ้ 23 ขอ้ 24 และขอ้ 25 มาใช้บงัคบักบั  
การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ตามหมวดน้ีดว้ย 

ภาค 2 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

________________ 
หมวด 1 

วิธีการยืน่ และค่าธรรมเนียม 
________________ 

  ขอ้ 406   ใหผู้เ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามท่ี
ก าหนดไวใ้นหมวด 2 ของภาคน้ี และร่างหนงัสือช้ีชวนตามแบบท่ีก าหนดตามมาตรา 72 ต่อส านกังาน  
ทั้งน้ี ตามแนวทางและวิธีการท่ีก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตามวรรคหน่ึง ใหห้มายถึง 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับหลกัทรัพยท่ี์รองรับการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีการส่งมอบหลกัทรัพยด์ว้ย 

ขอ้ 415   ผูเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มีหนา้ท่ีช าระค่าธรรมเนียมการยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 
7แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 34/2561  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (ฉบบัท่ี 8)  
 ลงวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2561 (มผีลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561) 
6แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 26/2561 เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (ฉบบัท่ี 7) 
 ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 
5แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 36/2558 เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (ฉบบัท่ี 6) 
 ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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หมวด 2 
แบบแสดงรายการขอ้มูล 

________________ 

  ขอ้ 424   การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลส าหรับการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์แบบมีทรัพยสิ์นเป็นประกนัเตม็จ านวนหรือมีทรัพยสิ์นเป็นประกนับางส่วน ใหผู้เ้สนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ยืน่แบบ 69-DW-full ทา้ยประกาศน้ี ทุกคร้ังก่อนการเสนอขาย 

ขอ้ 434   การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลส าหรับการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์แบบไม่มีทรัพยสิ์นเป็นประกนั ใหผู้เ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ยืน่แบบ 69-DW-full 
ทุกคร้ังก่อนการเสนอขาย เวน้แต่เป็นการเสนอขายท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี ผูเ้สนอขายสามารถยืน่แบบ  
69-DW-short ทา้ยประกาศน้ี ก่อนการเสนอขายได ้
  (1)  เป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์โดยผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์  และ 
  (2)  เป็นการเสนอขายคร้ังต่อ ๆ มา ภายหลงัจากการยืน่แบบ 69-DW-full ในแต่ละ
รอบปีและแบบดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัแลว้ 
  การนบัระยะเวลาของแต่ละรอบปีตามวรรคหน่ึง (2) ใหพ้ิจารณาตามรอบปีของการมี
หนา้ท่ีส่งแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีของแต่ละปี 

  ขอ้ 444   ยกเลิกทั้งขอ้ 44 

  ขอ้ 454   ยกเลิกทั้งขอ้ 45 

  ขอ้ 45/14   สรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (fact sheet) ท่ีผูเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ตอ้งเปิดเผยไวใ้นแบบ 69-DW-full หรือแบบ 69-DW-short แลว้แต่กรณี อย่างนอ้ยตอ้งแสดงถึง 

 
4แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 36/2556  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (ฉบบัท่ี 5)  
 ลงวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2556 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 
4แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 36/2556  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (ฉบบัท่ี 5)  
 ลงวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2556 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 
4ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 36/2556  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (ฉบบัท่ี 5)  
 ลงวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2556 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 
4ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 36/2556  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (ฉบบัท่ี 5)  
 ลงวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2556 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 
4แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 36/2556  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (ฉบบัท่ี 5)  
 ลงวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2556 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 
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สาระส าคญัของตราสาร รวมทั้งลกัษณะพิเศษและความเส่ียงท่ีส าคญัของตราสาร โดยส านกังานอาจ
ประกาศก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัท าสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสารดงักล่าวดว้ยก็ได ้

  ขอ้ 46   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีทรัพยสิ์น 
เป็นประกนัเตม็จ านวน ผูเ้สนอขายตอ้งจดัใหมี้ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังาน 
ใหค้วามเห็นชอบ เป็นผูร่้วมจดัท าขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน  เวน้แต่ 
ผูเ้สนอขายเป็นบริษทัจดทะเบียนหรือเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบ 

หมวด 3 
อ านาจของส านกังานเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล 

________________ 

  ขอ้ 47   ใหส้ านกังานมีอ านาจผอ่นผนัการเปิดเผยรายละเอียดของขอ้มูลตามท่ี
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดโดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 69(11) ได ้หากผูเ้สนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั้นแสดงไดว้า่มีเหตุอนัควรท่ีจะไม่แสดงรายละเอียดของขอ้มูลดงักล่าวไว้
ในแบบแสดงรายการขอ้มูล  ทั้งน้ี รายละเอียดของขอ้มูลนั้นตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการตดัสินใจของ 
ผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั 

  ขอ้ 48   ในการพิจารณาขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน  
หากส านกังานเห็นวา่มีเหตุจ าเป็นและสมควรเพื่อใหผู้ล้งทุนมีขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัเพียงพอต่อการ
ตดัสินใจลงทุน ใหส้ านกังานมีอ านาจก าหนดใหผู้เ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี ภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด 
  (1)  แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลหรือส่งเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติม 
  (2)  จดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีเป็นอิสระจดัท าความเห็นเก่ียวกับความถูกตอ้ง
ครบถว้น หรือความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
  หากผูเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไม่ด าเนินการตามท่ีส านกังานก าหนด 
ตามวรรคหน่ึง ใหถื้อวา่ผูเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไม่ประสงคจ์ะยืน่แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังานอีกต่อไป 
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หมวด 4 
การรับรองขอ้มูล 

________________ 

  ขอ้ 494   การลงลายมือช่ือเพื่อรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในแบบแสดง
รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไม่วา่จะยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล
แบบใดโดยผูอ้อกซ่ึงเป็นสาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ สาขาบริษทัประกนัภยัต่างประเทศ  
หรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนัสาขาหรือนิติบุคคลดงักล่าว 
แลว้แต่กรณี ลงลายมือช่ือ 
  (2)  การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์โดยผูเ้สนอขายอ่ืนนอกจาก (1)  
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 (ก)  การลงลายมือช่ือในแบบ 69-DW-full ใหเ้ป็นดงัน้ี 
   1.  กรณีผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นบริษทัจดทะเบียน ใหก้รรมการ
ผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั หรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจ
ลงนามผกูพนั ลงลายมือช่ือ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัมิใช่ผูท่ี้ด ารงต าแหน่ง
บริหารสูงสุดหรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี การลงลายมือช่ือดงักล่าวตอ้งมี 
ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดหรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ลงลายมือช่ือดว้ย 
   2.  กรณีผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มิใช่บริษทัจดทะเบียน  
ใหก้รรมการทุกคน ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด และผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี 
ลงลายมือช่ือ 
   3.  กรณีการเสนอขายโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ใหผู้ถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ลงลายมือช่ือ ซ่ึงในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นนิติบุคคล  
ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลทุกคนลงลายมือช่ือ ในการน้ี ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตอ้ง
จดัให้กรรมการทุกคน ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด และผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี  
ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ลงลายมือช่ือดว้ย 
  

 
4แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 36/2556  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (ฉบบัท่ี 5)  
 ลงวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2556 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 
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(ข)6  การลงลายมือช่ือในแบบ 69-DW-short ใหก้รรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั 
หรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารตั้งแต่ระดบัผูอ้  านวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าท่ีไดรั้บมอบอ านาจ
จากกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั ลงลายมือช่ือ 
  (3)  การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีทรัพยสิ์นเป็นประกนัเตม็จ านวน  
ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนัท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือดว้ย 

  ขอ้ 50   ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรท าใหบุ้คคลท่ีตอ้งลงนามเพื่อนิติบุคคล  
ท่ีก าหนดตามขอ้ 49 ไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้ ให้นิติบุคคลดงักล่าวปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน 
  (1)  หากเหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้เกิดจากการท่ี
บุคคลดงักล่าวอยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วยทาง
ร่างกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไม่จ าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือ 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
  (2)  หากเหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้เกิดจากกรณีอ่ืน
นอกจากท่ีระบุใน (1) เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินไป ใหผู้เ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์จดัให้
บุคคลดงักล่าวลงลายมือช่ือทนัที เพื่อใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบัไดต้ามขอ้ 51 

หมวด 5 
วนัมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 

________________ 

  ขอ้ 514   ภายใตบ้งัคบัมาตรา 68 และมาตรา 75 การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดง
รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)8  ผูเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีทรัพยสิ์นเป็นประกนัเตม็จ านวนไดช้ าระ
ค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลครบถว้นแลว้ 
  (2)  เม่ือเป็นไปตามก าหนดระยะเวลาและเง่ือนไข ดงัน้ี 

 
6แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 26/2561  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (ฉบบัท่ี 7) 
 ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 
4แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 36/2556  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (ฉบบัท่ี 5)  
 ลงวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2556 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 
8แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 1/2562  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (ฉบบัท่ี 9)  

 ลงวนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2562 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2562) 
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 (ก) กรณียืน่แบบ 69-DW-full ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้ 
สิบวนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังหลงัสุด (ไม่รวมขอ้มูลเก่ียวกบั 
การเสนอขายหรือขอ้มูลอ่ืนท่ีมิใช่ขอ้มูลส าคญัซ่ึงส านกังานผอ่นผนัใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมได)้  เวน้แต่ 
ในกรณีท่ีเป็นการยืน่แบบ 69-DW-full มาพร้อมกบัการส่งแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีและ
ขอ้ก าหนดสิทธิท่ีแนบแบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวเป็นไปตามขอ้ก าหนดสิทธิมาตรฐาน 
ท่ีส านกังานยอมรับ ใหมี้ผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้หน่ึงวนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมคร้ังหลงัสุด (ไม่รวมขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหรือขอ้มูลอ่ืนท่ีมิใช่ขอ้มูลส าคญัซ่ึงส านกังาน
ผอ่นผนัใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมได)้ 
 (ข)  กรณียืน่แบบ 69-DW-short ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั 
ในวนัท าการถดัจากวนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบดงักล่าวท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังหลงัสุด 
  (3)  ผูเ้สนอขายไดร้ะบุขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลครบถว้นแลว้ 
  เพื่อประโยชน์ตามวรรคหน่ึง (2)(ก) “ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขาย”  หมายความถึง
ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ขอ้มูลใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
  (2)  ขอ้มูลหลกัทรัพยอ์า้งอิงหรือดชันีหลกัทรัพยอ์า้งอิง 
  (3)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร 

ภาค 3 
บทเฉพาะกาล 

________________ 

  ขอ้ 52   ใหก้ารไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่  
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 24/2543  เร่ือง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2543  
และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 30/2552  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาต 
ใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  ยงัคงอยูภ่ายใต้
บงัคบัของประกาศฉบบัดงักล่าวต่อไป 

  ขอ้ 53   ค าขออนุญาตท่ีไดย้ื่นต่อส านกังานพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้น
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 30/2552  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาต 
ใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  ก่อนวนัท่ีประกาศ
น้ีมีผลใชบ้งัคบั ใหก้ารขออนุญาตและการอนุญาตยงัคงเป็นไปตามประกาศฉบบัดงักล่าวต่อไป 
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  ขอ้ 54   ในกรณีท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน
ส าหรับการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ซ่ึงไดย้ืน่ไวต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 30/2551  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2551  ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวยงัคงอยูภ่ายใตบ้งัคบั
ประกาศฉบบัดงักล่าวต่อไป 

  ขอ้ 55   ในกรณีท่ีมีการออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไปแลว้ โดยผูไ้ดรั้บอนุญาต
ยงัคงมีหนา้ท่ีตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 24/2543   
เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่  
ลงวนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2543  หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 30/2552  เร่ือง  
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี  
3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตนั้นยงัคงมีหนา้ท่ีตามประกาศฉบบัดงักล่าวอยู่ต่อไป 

  ขอ้ 56   ในกรณีท่ีมีการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีไม่มีทรัพยสิ์น
เป็นประกนัต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั และผูไ้ดรั้บอนุญาตไดเ้คยยืน่
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ดงักล่าว
ต่อส านกังาน โดยแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนนั้นมีผลใชบ้งัคบัแลว้ก่อนวนัท่ีประกาศน้ี
มีผลใชบ้งัคบั  หากผูไ้ดรั้บอนุญาตจะเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ดงักล่าวอีกภายในระยะเวลา
การอนุญาตท่ีเหลืออยู ่และไดย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลในลกัษณะเป็นโครงการตามขอ้ 42(1)  
ใหร้ะยะเวลาการมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีไดย้ืน่ไวค้ร้ังแรก 
ตามขอ้ 44(1) เป็นดงัน้ี 
  (1)  ใหแ้บบดงักล่าวและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้หา้วนัท าการนบัแต่
วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบดงักล่าวและร่างหนงัสือช้ีชวนครบถว้น 
  (2)  ในกรณีท่ีมีการยืน่แบบ 69-DW-ขอ้มูลหลกั ครบถว้นแลว้ ใหส้ านกังานเร่ิมนบั
ระยะเวลาการมีผลใชบ้งัคบัตาม (1) ได ้ แต่มิใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใช้
บงัคบัจนกวา่จะพน้วนัยืน่แบบ 69-DW-ขอ้มูลเฉพาะรุ่น ครบถว้น  ทั้งน้ี ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ียืน่ 
แบบ 69-DW-ขอ้มูลหลกั จนถึงวนัท่ียืน่แบบ 69-DW-ขอ้มูลเฉพาะรุ่น ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ห้าวนัท าการ 
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ภาค 4 
วนัมีผลใชบ้งัคบัของประกาศ 

________________ 

  ขอ้ 57   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2553  เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี  1  เมษายน พ.ศ. 2553 
 
 
 

(นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
เลขาธิการ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 


