ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 15/2553
เรื่ อง การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
(ฉบับประมวล)
_________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 มาตรา 67 และมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิ
และเสรี ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44
และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 30/2552 เรื่ อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2552
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับกับเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ออกใหม่
(2) การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
ข้อ 3 ในประกาศนี้ และในแบบแนบท้ายประกาศนี้
(1) “ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์” หมายความว่า
(ก) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ให้สิทธิที่จะซื้อหรื อขายหลักทรัพย์อา้ งอิง
ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรื อช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กาหนดไว้
(ข) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ให้สิทธิที่จะได้รับชาระเงินที่คานวณได้จาก
ราคาหลักทรัพย์อา้ งอิง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรื อช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กาหนดไว้ กับราคาที่กาหนด
ในใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
(ค) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ให้สิทธิที่จะได้รับชาระเงินที่คานวณได้จาก
ระดับของดัชนีหลักทรัพย์อา้ งอิง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรื อช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กาหนดไว้ กับระดับ
ของดัชนีหลักทรัพย์ที่กาหนดในใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
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(2) “หลักทรัพย์อา้ งอิง” หมายความว่า หลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งหรื อหลาย
หลักทรัพย์ที่ออกโดยบุคคลอื่นซึ่ งไม่ใช่ผอู ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ และเป็ นหลักทรัพย์ที่
(ก) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์มีสิทธิที่จะซื้อหรื อขายให้แก่ผอู ้ อกใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ หรื อ
(ข) ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์กาหนดให้ใช้ราคาของหลักทรัพย์น้ นั
เป็ นฐานในการคานวณจานวนเงินที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ดงั กล่าวมีสิทธิจะได้รับ
(3) “ดัชนีหลักทรัพย์อา้ งอิง” หมายความว่า ดัชนีหลักทรัพย์ที่ผอู ้ อกใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์กาหนดให้ใช้ระดับของดัชนีน้ นั เป็ นฐานในการคานวณจานวนเงินที่ผถู ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์มีสิทธิจะได้รับ
(4) “ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ที่มีทรัพย์สินเป็ นประกันเต็มจานวน” (fully-collateralized
derivatives warrant) หมายความว่า ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ประเภทที่ผอู ้ อกจัดให้มีหลักทรัพย์
อ้างอิงเป็ นประกันเต็มจานวนตามอัตราการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
(5) “ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่มีทรัพย์สินเป็ นประกันบางส่วนหรื อไม่มี
ทรัพย์สินเป็ นประกัน” (partially or non-collateralized derivatives warrant) หมายความว่า ใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ประเภทอื่นใดที่มิใช่ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่มีทรัพย์สินเป็ นประกันเต็มจานวน
(6) “บริ ษทั ” หมายความว่า บริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจากัด
(7) “บริ ษทั นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์” หมายความว่า บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
(8) “บริ ษทั ประกันภัย” หมายความว่า บริ ษทั ประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วย
ประกันวินาศภัย หรื อบริ ษทั ประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต แล้วแต่กรณี
(9) “บริ ษทั จดทะเบียน” หมายความว่า บริ ษทั ที่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
(10) “ธนาคารพาณิชย์” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
(11) “ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(12) “ผูล้ งทุนสถาบัน” หมายความว่า ผูล้ งทุนสถาบันตามพระราชบัญญัติสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
(13) “ผูบ้ ริ หาร” หมายความว่า ผูจ้ ดั การ หรื อผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารสี่ รายแรก
นับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ ่ ึงดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารรายที่สี่ทุกราย
และให้หมายความรวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่า

3
(14) “ผูม้ ีอานาจควบคุม” หมายความว่า ผูถ้ ือหุน้ หรื อบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์
มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบาย การจัดการ หรื อการดาเนินงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
ไม่วา่ อิทธิพลดังกล่าวจะสื บเนื่องจากการเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อได้รับมอบอานาจตามสัญญา หรื อการอื่นใด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ให้หมายความถึงบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ดว้ ย
(ก) บุคคลที่มีสิทธิออกเสี ยงไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้า
ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
(ข) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการ
ของบริ ษทั นั้นได้
(ค) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ้ ่ ึงรับผิดชอบในการกาหนด
นโยบาย การจัดการ หรื อการดาเนินงานของบริ ษทั ให้ปฏิบตั ิตามคาสั่งของตนในการกาหนดนโยบาย
การจัดการ หรื อการดาเนินงานของบริ ษทั
(ง) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดาเนินงานในบริ ษทั หรื อมีความรับผิดชอบ
ในการดาเนินงานของบริ ษทั เยีย่ งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร รวมทั้งบุคคลที่มีตาแหน่งซึ่งมีอานาจหน้าที่
เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริ ษทั นั้น
(15) “ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลหรื อห้างหุ้นส่วนที่มีความสัมพันธ์กบั
บุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว
(ข) บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
(ค) ห้างหุน้ ส่วนสามัญซึ่งบุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม (ก) หรื อ (ข) เป็ นหุน้ ส่วน
(ง) ห้างหุ้นส่วนจากัดที่บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม (ก) หรื อ (ข) เป็ นหุ้นส่ วน
จาพวกไม่จากัดความรับผิด หรื อเป็ นหุ้นส่วนจาพวกจากัดความรับผิดที่มีหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ
สามสิ บของหุน้ ทั้งหมดของห้างหุน้ ส่ วนจากัด
(จ) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม (ก)
หรื อ (ข) หรื อห้างหุน้ ส่วนตาม (ค) หรื อ (ง) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิ บของจานวนหุน้
ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั นั้น หรื อ
(ฉ) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม (ก)
หรื อ (ข) หรื อห้างหุน้ ส่วนตาม (ค) หรื อ (ง) หรื อบริ ษทั ตาม (จ) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิ บ
ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
(ช) นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอานาจในการจัดการในฐานะเป็ นผูแ้ ทน
ของนิติบุคคล
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(16) “ผูด้ ูแลสภาพคล่อง” หมายความว่า ผูท้ ี่ทาหน้าที่รับซื้อหรื อขายใบสาคัญแสดง
สิ ทธิอนุพนั ธ์ เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการซื้อขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ทั้งนี้ ตามที่ระบุรายชื่อ
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
(17) “การเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า
การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พ นั ธ์ที่ ออกใหม่ ต่อประชาชนเป็ นการทั่วไปโดยใช้กลไก
การซื้ อขายผ่านระบบการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct listing) ไม่วา่ จะมีการเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์น้ นั ให้ผดู ้ ูแลสภาพคล่องก่อนหรื อไม่ก็ตาม
(18) “ข้อกาหนดสิ ทธิ” หมายความว่า ข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อก
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
(19) “แบบแสดงรายการข้อมูล” หมายความว่า แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
(20)4 “แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ” หมายความว่า แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ข้อ 4 การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ออกใหม่ ให้ปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี้
(1) กรณี เป็ นการออกและเสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป ต้องขอและได้รับ
อนุญาตตามภาค 1 และยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลตามภาค 2
(2) กรณี เป็ นการออกและเสนอขายทั้งจานวนต่อผูล้ งทุนสถาบัน ที่ประสงค์จะได้รับ
ยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ต้องขอและ
ได้รับอนุญาตตามภาค 1 และก่อนการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ดงั กล่าว ผูไ้ ด้รับอนุญาต
ต้องขอจดข้อจากัดการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์น้ นั ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศดังกล่าว
ข้อ 5 การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป
ที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ ให้สามารถดาเนิ นการได้ท้ งั สองลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ออกและเสนอขายโดยการเปิ ดให้ผลู ้ งทุนจองซื้ อตามจานวนและภายในระยะเวลา
ที่กาหนด (public offering) ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจอง
การจัดจาหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
4
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(2) ออกโดยการทยอยขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ออกใหม่ซ่ ึงเป็ นการเสนอขาย
ผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะกระทาได้ต่อเมื่อผูไ้ ด้รับอนุญาตได้ระบุการเสนอขาย
ดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนด้วย
ภาค 1
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ออกใหม่
________________
หมวด 1
ข้อกาหนดทัว่ ไป
________________
ข้อ 6 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
ที่ออกใหม่แต่ละประเภท ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณีใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่มีทรัพย์สินเป็ นประกันเต็มจานวน ผูท้ ี่ประสงค์
จะเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ออกใหม่ตอ้ งขออนุญาตเป็ นรายครั้ง โดยเป็ นไปตามหมวด 1
และหมวด 2 ของภาคนี้
(2)4 กรณีใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่มีทรัพย์สินเป็ นประกันบางส่วนหรื อไม่มี
ทรัพย์สินเป็ นประกัน ผูท้ ี่ประสงค์จะเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ออกใหม่สามารถขอ
อนุญาตครั้งเดียวเพื่อการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ดงั กล่าวโดยไม่จากัดมูลค่าและจานวน
ครั้งที่เสนอขาย หากได้ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับการเสนอขายครั้งใดพร้อมเอกสารหลักฐาน
ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่มีหน้าที่ส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ของปี ใดปี หนึ่งต่อสานักงาน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในหมวด 1 และหมวด 3 ของภาคนี้
ข้อ 7 การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือว่า
ได้รับอนุญาตจากสานักงานแล้ว
(1) การออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์เพิ่มเติม เนื่ องจากมีการปรับสิ ทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ
(2) การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ได้ซ้ือกลับคืนมาและเสนอขาย
ออกไปอีก โดยผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ทาหน้าที่เป็ นผูด้ ูแลสภาพคล่อง
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ส่วนที่ 1
ลักษณะใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
________________
ข้อ 83 หลักทรัพย์อา้ งอิงหรื อดัชนีหลักทรัพย์อา้ งอิงของใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
ตามประกาศนี้ ต้องเป็ นกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) หุน้ หรื อกลุ่มหุน้ ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนีหลักทรัพย์ SET 50
(2) หุน้ หรื อกลุ่มหุน้ ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนีหลักทรัพย์ SET 100 โดยหุน้
ในลาดับที่ 51 ถึง 100 แต่ละหุน้ ต้องมีมูลค่าตลาดเฉลี่ยแต่ละไตรมาสไม่ต่ากว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท
รวมติดต่อกันสี่ ไตรมาสล่าสุด เว้นแต่เป็ นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์เพิม่ เติมที่เป็ น
ประเภทและชนิดเดียวกัน รวมทั้งแทนกันได้กบั ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่เคยออกไปก่อนหน้าและ
ยังไม่ครบกาหนดอายุ ไม่ตอ้ งนาหลักเกณฑ์มูลค่าตลาดเฉลี่ยดังกล่าวมาใช้บงั คับ
(3) ดัชนี หลักทรัพย์ดงั ต่อไปนี้ซ่ ึงเป็ นดัชนี หลักทรัพย์ของหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์
ที่เผยแพร่ โดยตลาดหลักทรัพย์
(ก) ดัชนีหลักทรัพย์ SET Index ดัชนีหลักทรัพย์ SET 50 หรื อดัชนีหลักทรัพย์
SET 100 หรื อ
(ข) ดัชนีหลักทรัพย์อื่นที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้ใช้เป็ นดัชนีหลักทรัพย์
อ้างอิงของใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ได้ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(3/1)7 หุ ้นที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
(ก) มีมูลค่าตลาดเฉลี่ยแต่ละไตรมาสไม่ต่ากว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท
รวมติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสี่ ไตรมาส
(ข) จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศนั้นต้องมีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
1. อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานที่เป็ นสมาชิกสามัญของ
International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
2. เป็ นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE)
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3. ตั้งอยูใ่ นประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong
Subregion: GMS)
(ค) มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ
(ง) มีขอ้ มูลของหุน้ ซึ่งผูล้ งทุนในประเทศไทยสามารถเข้าถึงได้
(3/2)7 ดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
(ก) เป็ นดัชนีที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่ หลายและพัฒนาโดยสถาบันที่มี
ความน่าเชื่อถือซึ่งทาหน้าที่ได้อย่างอิสระจากผูข้ ออนุญาต ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ น
บริ ษทั ในเครื อของผูข้ ออนุญาต ผูข้ ออนุญาตนั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างมีประสิ ทธิภาพด้วย
(ข) มีองค์ประกอบของดัชนีเป็ นหุน้ ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศซึ่งมี
คุณสมบัติเป็ นไปตาม (3/1) (ข)
(ค) มีการกาหนดวิธีการคานวณดัชนีไว้อย่างชัดเจน และมีการระบุถึง
แหล่งข้อมูลของหุ้นอ้างอิงที่นามาใช้ในการคานวณ รวมถึงมีการคานวณดัชนีให้เป็ นปัจจุบนั ตาม
ความเหมาะสมของหุ ้นอ้างอิงซึ่งเป็ นองค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ หุ้นอ้างอิงดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหว
ตามสภาวะตลาดอย่างเป็ นอิสระด้วย
(ง) มีการแสดงดัชนีน้ นั ๆ อย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกวันทาการผ่านสื่ อที่มี
การเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
(4) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามความเคลื่อนไหว
ของราคากลุ่มหุน้ ตาม (1) หรื อ (2) หรื อดัชนีหลักทรัพย์ตาม (3)
กองทุนรวมอีทีเอฟตามวรรคหนึ่ง หมายถึง กองทุนรวมเปิ ดที่โดยทัว่ ไปบริ ษทั
จัดการกองทุนรวมจะขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนรายใหญ่ และจัดให้มีตลาดรอง
(organized market) สาหรับการซื้อขายหน่วยลงทุนของผูล้ งทุนใด ๆ ทั้งนี้ ตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทาสัญญา
รับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
(5) หลักทรัพย์หรื อกลุ่มหลักทรัพย์อื่นใดตามที่สานักงานประกาศกาหนด
ข้อ 9 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่จะได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายตาม
ประกาศนี้ ต้องมีอายุไม่เกินสองปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ เว้นแต่เป็ นใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่มีทรัพย์สินเป็ นประกันเต็มจานวนซึ่งจะออกและเสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบัน
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ทั้งจานวน และมีการจดข้อจากัดการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ดงั กล่าวตามข้อ 4(2) อาจกาหนด
อายุเกินสองปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์น้ นั ก็ได้
ข้อ 10 ในกรณี เป็ นการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ที่ออกใหม่ ซึ่งระบุว่ามีหลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นประกันการใช้สิทธิไม่วา่ เต็มจานวนหรื อบางส่วน
ผูท้ ี่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์น้ นั ต้องจัดให้มีทรัสตีตามกฎหมาย
ว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน เป็ นผูร้ ับโอนและดูแลหลักทรัพย์อา้ งอิงตามจานวนที่กาหนด
ในข้อกาหนดสิ ทธิตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์น้ นั
ส่วนที่ 2
วิธีการยืน่ คาขออนุญาต
________________
ข้อ 11 ผูท้ ี่ประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ออกใหม่
ต้องยืน่ คาขออนุญาตต่อสานักงานพร้อมทั้งร่ างข้อกาหนดสิ ทธิและเอกสารหลักฐานอื่น ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สานักงานประกาศกาหนด
ข้อ 128 ให้ผขู ้ ออนุญาตเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ออกใหม่ชาระค่าธรรมเนียม
คาขออนุญาตตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ พร้อมทั้งยืน่ เอกสารหลักฐานประกอบคาขออนุญาตที่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน
(1) การขออนุญาตเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่มีทรัพย์สินเป็ นประกัน
เต็มจานวนให้ชาระค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตต่อสานักงานเมื่อสานักงานได้รับคาขออนุญาต
(2) การขออนุญาตเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่มีทรัพย์สินเป็ นประกัน
บางส่วนหรื อไม่มีทรัพย์สินเป็ นประกันให้ชาระค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตต่อสานักงานภายในสิ บห้าวัน
นับแต่วนั สุดท้ายของเดือนที่สานักงานได้รับคาขออนุญาต
อัตราค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์
ที่ออกใหม่และการขออนุมตั ิโครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 1/2562 เรื่ อง การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (ฉบับที่ 9)
ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562)
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ข้อ 135 เมื่อสานักงานได้รับคาขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน
ตามคู่มือสาหรับประชาชนแล้ว ให้สานักงานดาเนิ นการสอบทานข้อเท็จจริ งตามขั้นตอนและวิธีการ
ที่ระบุในคู่มือสาหรับประชาชนและแจ้งประเด็นข้อสังเกตที่ได้จากการสอบทานข้อเท็จจริ งเพื่อให้
ผูข้ ออนุ ญาตชี้แจงข้อสังเกตนั้นภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสื อแจ้งข้อสังเกต โดยต้อง
ดาเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็ จภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน
ให้สานักงานแจ้งผลการพิจารณาคาขออนุญาตภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ที่สานักงาน
ได้รับคาชี้แจงต่อข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริ งจากผูข้ ออนุญาต
ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตประสงค์จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ ให้ผขู ้ ออนุญาต
ยืน่ คาขอผ่อนผัน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอผ่อนผันต่อสานักงานก่อนที่สานักงานจะ
เริ่ มการพิจารณาตามวรรคสอง ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสาหรับประชาชน
โดยสานักงานจะพิจารณาคาขอผ่อนผันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเดียวกันกับการพิจารณาอนุญาต
ตามวรรคสอง
ส่วนที่ 3
อานาจของสานักงานเกี่ยวกับการอนุญาต
________________
ข้อ 141 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสานักงานที่เป็ นเหตุอนั ควรสงสัยดังต่อไปนี้
สานักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ตามคาขออนุญาตได้
(1) ผูข้ ออนุญาตหรื อการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์มีลกั ษณะหรื อรู ปแบบ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีขอ้ เท็จจริ งซึ่งทาให้พิจารณา
ได้วา่ ความมุ่งหมายหรื อเนื้อหาสาระที่แท้จริ ง (substance) ของการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์น้ นั เข้าลักษณะเป็ นการหลีกเลี่ยงบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรื อประกาศนี้
(2) การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์อาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรื อ
นโยบายของรัฐ

5

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 36/2558 เรื่ อง การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
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(3) การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พ นั ธ์ อาจก่ อให้เกิ ดผลกระทบต่ อ
ความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม
(4) การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูล้ งทุน
โดยรวม หรื ออาจทาให้ผลู ้ งทุนโดยรวมไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับข้อมูล
ที่ถูกต้องหรื อเพียงพอประกอบการตัดสิ นใจลงทุน
ข้อ 14/11 ในกรณี ที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ สานักงานอาจผ่อนผัน
ไม่นาหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณาคาขออนุญาต หรื อไม่นาเงื่อนไขตามประกาศนี้มาใช้
บังคับกับการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ได้รับอนุญาตได้
(1) มีขอ้ เท็จจริ งที่ชดั เจนซึ่งทาให้พิจารณาได้ว่าหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผันให้
ไม่มีนยั สาคัญสาหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณี น้ นั และประโยชน์ที่จะได้ไม่คมุ ้ ค่ากับต้นทุน
ในการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขดังกล่าว
(2) ผูข้ ออนุญาตมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่นที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
(3) ผูข้ ออนุญาตมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
การผ่อนผันตามวรรคหนึ่ง ให้คานึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูล
ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนและมาตรการคุม้ ครองผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ สานักงานอาจกาหนด
เงื่อนไขให้ผขู ้ ออนุญาตต้องปฏิบตั ิดว้ ยก็ได้
ข้อ 153 ในกรณีที่ปรากฏต่อสานักงานภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์วา่ ข้อเท็จจริ งและพฤติการณ์ที่สานักงานนามาพิจารณาเพื่ออนุญาตให้เสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากข้อเท็จจริ งและพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น
ปรากฏต่อสานักงานก่อนการอนุญาต สานักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์น้ นั ให้สานักงานมีอานาจดังต่อไปนี้
(1) สั่งให้ผไู ้ ด้รับอนุญาต กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารของผูไ้ ด้รับอนุญาต ชี้แจงหรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด และระงับการอนุญาตให้ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์หรื อให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตระงับการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ไว้ก่อนจนกว่าจะได้
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แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2554 เรื่ อง การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2554 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554)
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ชี้แจงหรื อแก้ไขให้ถูกต้อง และหากผูไ้ ด้รับอนุญาต กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารของผูไ้ ด้รับอนุญาตไม่
สามารถชี้แจงหรื อดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด สานักงานอาจสั่งเพิกถอน
การอนุญาตตาม (2) ได้
(2) สั่งเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ในส่วนที่ยงั มิได้
เสนอขายหรื อยังไม่มีผจู ้ องซื้อ
ในการสั่งการตามวรรคหนึ่งให้สานักงานคานึงถึงปั จจัยดังต่อไปนี้ ประกอบการพิจารณา
(1) ความร้ายแรงของข้อเท็จจริ งหรื อพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
(2) ผลกระทบต่อผูล้ งทุนที่จองซื้อใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์น้ นั
หมวด 2
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่มีทรัพย์สินเป็ นประกันเต็มจานวน
________________
ส่วนที่ 1
หลักเกณฑ์การอนุญาต
________________
ข้อ 16 ผูย้ นื่ คาขออนุญาตเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่มีทรัพย์สินเป็ น
ประกันเต็มจานวน ต้องเป็ นนิติบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) บริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
(2) สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ หรื อสาขาของบริ ษทั ประกันภัย
ต่างประเทศ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์หรื อธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย
แล้วแต่กรณี หรื อ
(3) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
ข้อ 17 การอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่มีทรัพย์สินเป็ นประกัน
เต็มจานวน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1)1 ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตเป็ นบริ ษทั ตามข้อ 16(1) กรรมการและผูบ้ ริ หารของ
ผูข้ ออนุญาต ต้องเป็ นบุคคลที่มีชื่ออยูใ่ นระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออก
หลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบ
ข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์

1

ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2554 เรื่ อง การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ (ฉบับที่ 2)
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(2) แสดงได้วา่ ผูข้ ออนุญาตจะจัดให้มีหลักทรัพย์อา้ งอิงที่ปราศจากภาระผูกพัน
เต็มจานวน ตามอัตราการใช้สิทธิที่กาหนดไว้ในใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ขออนุ ญาต และจะโอน
หลักทรัพย์อา้ งอิงนั้นให้ทรัสตี
(3) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่จะเสนอขายมีขอ้ ผูกพันว่า เมื่อมีการใช้สิทธิ
ผูข้ ออนุญาตต้องส่ งมอบหลักทรัพย์อา้ งอิงให้แก่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์เต็มจานวนตามอัตรา
การใช้สิทธิที่ระบุไว้ในใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
ข้อ 18 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ให้แล้วเสร็จภายใน
หกเดือนนับแต่วนั ที่สานักงานแจ้งการอนุญาต หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้การอนุญาตเป็ นอันสิ้ นสุดลง
เว้นแต่ได้รับผ่อนผันให้ขยายระยะเวลาจากสานักงาน ซึ่งต้องไม่เกินสิ บสองเดือนนับแต่ สานักงานแจ้ง
ผลการอนุญาตในครั้งแรก โดยผูไ้ ด้รับอนุญาตจะต้องมีหนังสื อขอขยายระยะเวลาถึงสานักงานก่อนพ้น
ระยะเวลาดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน ซึ่งต้องแจ้งเหตุผลของการขอขยายระยะเวลามาพร้อมด้วย
ส่วนที่ 2
เงื่อนไขที่ตอ้ งปฏิบตั ิภายหลังได้รับอนุญาต
________________
ข้อ 19 ก่อนการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ได้รับอนุญาต ผูไ้ ด้รับอนุญาต
ต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) จัดทาสัญญาก่อตั้งทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
โดยมีทรัพย์สินในกองทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์อา้ งอิง
(2) ในกรณี เป็ นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ท้ งั จานวนต่อผูล้ งทุนสถาบัน
และมีการจดข้อจากัดการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์กบั สานักงาน ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องดาเนินการ
ดังต่อไปนี้ดว้ ย
(ก) เปิ ดเผยให้ผลู ้ งทุนทราบถึงข้อจากัดการโอนดังกล่าว โดยในกรณีที่มีการออก
หลักฐานแสดงสิ ทธิในใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องจัดให้มีขอ้ ความที่แสดงถึง
ข้อจากัดการโอนไว้ในหลักฐานนั้นด้วย
(ข) ต้องไม่ลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ขดั ต่อข้อจากัดการโอน
ที่ได้จดทะเบียนไว้กบั สานักงาน โดยในกรณีที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตจัดให้มีนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องดาเนินการให้นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวด้วย
ข้อ 20 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องโอนหลักทรัพย์อา้ งอิงให้แก่ทรัสตีตามจานวนที่ระบุไว้วา่
เป็ นประกัน โดยดาเนินการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
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(1) ในกรณี เป็ นการเสนอขายผ่านระบบการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ ผูไ้ ด้รับอนุญาต
ต้องดาเนินการโอนหลักทรัพย์อา้ งอิงให้แล้วเสร็ จ ก่อนเริ่ มการซื้อขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์น้ นั
ผ่านระบบดังกล่าว
(2) ในกรณี อื่นนอกจาก (1) ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องดาเนินการโอนหลักทรัพย์อา้ งอิง
ภายในระยะเวลาที่กาหนดในข้อกาหนดสิ ทธิ
ข้อ 21 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ดว้ ย
(1) จัดส่ งสาเนาสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ที่มีการรับรองความถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนาม
ผูกพันของผูไ้ ด้รับอนุญาตให้แก่สานักงานจานวนหนึ่งชุด พร้อมกับรายงานผลการขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ เว้นแต่ในกรณี ที่เป็ นการเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ให้จดั ส่ งสาเนา
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั สุดท้ายของเดือนแรกที่มีการเสนอขาย และหากภายหลังมี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตจัดส่ งสาเนาสัญญาที่แก้ไขให้สานักงาน
ภายในห้าวันทาการนับแต่วนั ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้ง
ทรัสต์จะต้องไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อกาหนดตามประกาศนี้
(2) ดารงหรื อดาเนินการอื่นเพื่อให้หลักทรัพย์อา้ งอิงที่เป็ นประกันซึ่งอยูใ่ นความดูแล
ของทรัสตี มีจานวนเพียงพอตามข้อกาหนดสิ ทธิตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์น้ นั โดยใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต์จะต้องไม่มีเงื่อนไขใดที่จะทาให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อกาหนดสิ ทธิ
ดังกล่าว
(3) จัดส่งรายงานและเอกสารต่อสานักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงาน
ประกาศกาหนด
ข้อ 22 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องจัดให้มีขอ้ กาหนดสิ ทธิที่มีรายการและข้อมูลไม่ต่างจาก
ร่ างข้อกาหนดสิ ทธิที่ผา่ นการพิจารณาของสานักงานแล้ว เว้นแต่ขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสารและข้อมูล
เฉพาะสาหรับการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ในครั้งนี้
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิ ทธิจะกระทาได้ต่อเมื่อไม่เป็ นการขัดหรื อแย้งกับ
ข้อกาหนดตามประกาศนี้ และการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ
ในกรณี ที่เป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิ ทธิที่ตอ้ งได้มติที่ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ตอ้ งระบุอย่างชัดเจนถึงสาเหตุ
ของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิ ทธิ และผลกระทบที่เกิดขึ้นหรื ออาจเกิดขึ้นกับผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์
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ข้อ 22/17 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลเปรี ยบเทียบค่าความผันผวนแฝง
(implied volatility) ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ได้รับอนุญาต กับค่าความผันผวนในอดีต
(historical volatility) ของหลักทรัพย์อา้ งอิง ไว้บนเว็บไซต์ของผูไ้ ด้รับอนุญาตเป็ นรายวันอย่างต่อเนื่อง
ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ทั้งนี้ วิธีการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้เป็ นไปตามแนวทาง
ที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
ข้อ 23 ผูไ้ ด้รับอนุญาตที่ประสงค์จะเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ออกใหม่
ผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ต้องจัดให้มีการเผยแพร่ หนังสื อชี้ชวนผ่านทางเว็บไซต์ของ
สานักงาน ตลาดหลักทรัพย์ หรื อผูไ้ ด้รับอนุญาต และต้องแจกจ่ายหนังสื อชี้ชวนในรู ปเอกสารสิ่ งพิมพ์
หรื อแผ่นบันทึกข้อมูลแก่ผลู ้ งทุน เมื่อได้รับการร้องขอ
ข้อ 24 ในช่วงเวลาดังต่อไปนี้ หากผูไ้ ด้รับอนุญาตจะเผยแพร่ บทความหรื องานวิจยั
ที่จดั ทาขึ้นโดยตนเองหรื อบริ ษทั หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง อันเป็ นบทความหรื องานวิจยั เกี่ยวกับ
หลักทรัพย์อา้ งอิงหรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ออกโดยผูไ้ ด้รับอนุญาต บทความหรื องานวิจยั นั้น
ต้องมีลกั ษณะตามที่กาหนดในข้อ 25
(1) ในช่วงเวลาสิ บห้าวันก่อนวันแรกที่เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์น้ นั
ในตลาดหลักทรัพย์ ในกรณี เป็ นการเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
(2) ในช่วงเวลาตั้งแต่สิบห้าวันก่อนวันเริ่ มเสนอขายจนถึงวันปิ ดการเสนอขาย
ในกรณีเป็ นการเสนอขายในลักษณะอื่นนอกจากที่กาหนดใน (1)
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บงั คับกับกรณีเป็ นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
ที่เป็ นประเภทและชนิดเดียวกัน รวมทั้งแทนกันได้กบั ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่เคยออกไปก่อนหน้า
และยังไม่ครบกาหนดอายุ
ข้อ 25 บทความหรื องานวิจยั ที่จะเผยแพร่ ในช่วงเวลาตามข้อ 24 ได้ จะต้องมีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นบทความหรื องานวิจยั ที่แสดงอยูใ่ นเอกสารที่จดั ทาและเผยแพร่ ต่อ
สาธารณชนอยูเ่ ป็ นประจาในธุรกิจปกติ
(2) เนื้ อหาของบทความหรื องานวิจยั เป็ นการปรับปรุ งหรื อเพิ่มเติมข้อมูลที่เคยเผยแพร่
มาก่อนหน้านั้น
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(3) เนื้ อหาของบทความหรื องานวิจยั ต้องไม่เน้นหรื อให้ความสาคัญเป็ นพิเศษกับ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์หรื อหลักทรัพย์อา้ งอิง โดยพิจารณาเปรี ยบเทียบกับบทความหรื องานวิจยั
ในหลักทรัพย์อื่นทัว่ ไปที่เคยจัดทาและเผยแพร่ มาก่อน และ
(4) ในบทความหรื องานวิจยั มีขอ้ ความที่แสดงให้ผลู ้ งทุนทราบถึงส่วนได้เสี ยไม่วา่
โดยทางตรงหรื อทางอ้อมของผูจ้ ดั ทาบทความหรื องานวิจยั ดังกล่าวในการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ และหลักทรัพย์อา้ งอิง โดยตัวอักษรของข้อความต้องมีความคมชัด อ่านได้ชดั เจน
และมีขนาดไม่เล็กกว่าตัวอักษรปกติที่ใช้ในการจัดทาบทความหรื องานวิจยั นั้น และอยูใ่ นหน้าเดียวกัน
หมวด 3
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่มีทรัพย์สินเป็ นประกันบางส่วนหรื อไม่มีทรัพย์สินเป็ นประกัน
________________
ข้อ 26 การออกและการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่มี
ทรัพย์สินเป็ นประกันบางส่วนหรื อไม่มีทรัพย์สินเป็ นประกัน ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในหมวดนี้
ข้อ 27 การอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ออกใหม่ตามหมวดนี้
จะมีผลเมื่อ
(1) ผูข้ ออนุญาตได้รับอนุญาตเบื้องต้นจากสานักงานว่าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติที่สามารถ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในส่วนที่ 1 และ
(2) ในการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ออกใหม่แต่ละครั้ง ผูข้ ออนุญาต
ได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในส่วนที่ 2 แล้ว
4
ผูไ้ ด้รับอนุญาตตามหมวดนี้ สามารถเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้ ได้ทุกลักษณะโดยไม่จากัดมูลค่าและจานวนครั้งที่เสนอขาย หากได้ยนื่
แบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับการเสนอขายครั้งใดพร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วนภายในระยะเวลา
ที่มีหน้าที่ส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ของปี ใดปี หนึ่งต่อสานักงาน
ส่วนที่ 1
ลักษณะของผูข้ ออนุญาต
________________
ข้อ 28 ผูข้ ออนุญาตเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ออกใหม่ตามหมวดนี้
ต้องเป็ นนิ ติบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้
4

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 36/2556 เรื่ อง การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (ฉบับที่ 5)
ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556)
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(1) ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 29
(2) บริ ษทั นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 30
ข้อ 29 ผูข้ ออนุญาตที่เป็ นธนาคารพาณิ ชย์ ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) สามารถทาธุรกรรมอนุพนั ธ์ได้ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับ
การอนุญาตให้ธนาคารพาณิ ชย์ทาธุรกรรมอนุพนั ธ์ และ
(2) มีความน่าเชื่อถือทางด้านการเงิน ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในสี่ อนั ดับสูงสุดโดยสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน หรื อ
(ข) แสดงได้วา่ ก่อนการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ จะสามารถจัดให้มี
ผูค้ ้ าประกันการชาระหนี้หรื อภาระผูกพันตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ได้เต็มจานวนและอย่างลูกหนี้ร่วม
โดยไม่สามารถเพิกถอนการค้ าประกันนั้นก่อนครบอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ และ
ผูค้ ้ าประกันดังกล่าวต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1. ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผูค้ ้ าประกันในสี่ อนั ดับสูงสุด
โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน และ
2. มีส่วนของผูถ้ ือหุ้นตามงบการเงินล่าสุด ที่ผา่ นการตรวจสอบหรื อ
สอบทานโดยผูส้ อบบัญชีที่สานักงานให้ความเห็นชอบ ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งพันล้านบาท โดยในกรณีที่
ผูค้ ้ าประกันมีการเพิ่มทุนหรื อลดทุนภายหลังจากวันที่ในงบการเงินล่าสุด ให้ผคู ้ ้ าประกันนาข้อมูล
การเพิ่มทุนหรื อลดทุนดังกล่าวมาคานวณรวมเป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ด้วย
ข้อ 30 ผูข้ ออนุญาตที่เป็ นบริ ษทั นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) แสดงได้วา่ สามารถบริ หารหรื อป้องกันความเสี่ ยงที่เกิดจากการออกใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ได้ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) เป็ นบุคคลที่สามารถดาเนิ นธุรกิจเป็ นผูค้ า้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าได้ หรื อ
(ข) เป็ นบุคคลที่ได้ยนื่ คาขอและได้รับอนุญาตจากสานักงานให้ซ้ือขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองได้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการซื้ อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าและการให้บริ การด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อ
(ค) แสดงได้วา่ ก่อนการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ผูข้ ออนุญาต
จะสามารถทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีขอ้ กาหนดและเงื่อนไขให้บริ ษทั นายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์
ได้รับชาระหนี้จากคู่สัญญาในจานวนและระยะเวลาเดียวกันหรื อใกล้เคียงกับจานวนและระยะเวลาที่
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ต้องชาระหนี้ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ยนื่ คาขออนุญาตนั้น (back to back agreement)
โดยคู่สัญญาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว ต้องเป็ นประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้
1. บุคคลตาม (ก) หรื อ (ข)
2. ธนาคารพาณิชย์ที่สามารถทาธุรกรรมอนุพนั ธ์ได้ตามประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทาธุรกรรมอนุพนั ธ์
3. ผูท้ ี่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจอนุพนั ธ์ในต่างประเทศ
(2) ไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งที่ทาให้สงสัยในความเพียงพอเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ที่จะรองรับการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ และต้องมีความน่าเชื่อถือทางด้านการเงินตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในสี่ อนั ดับสูงสุดโดยสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน และ
(ข) มีส่วนของผูถ้ ือหุ้นตามงบการเงินล่าสุด ที่ผา่ นการตรวจสอบหรื อสอบทาน
โดยผูส้ อบบัญชีที่สานักงานให้ความเห็นชอบ ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งพันล้านบาท และในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาต
มีการเพิม่ ทุนหรื อลดทุนภายหลังจากวันที่ในงบการเงินล่าสุ ด ให้ผขู ้ ออนุญาตนาข้อมูลการเพิ่มทุนหรื อ
ลดทุนดังกล่าวมาคานวณรวมเป็ นส่วนของผูถ้ ือหุ้นด้วย และ
(ค) ไม่อยูร่ ะหว่างถูกสั่งการในเรื่ องเกี่ยวกับฐานะการเงินที่อาจก่อให้เกิด
ความเสี ยหาย
ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน (2)(ก) หรื อ (2)(ข)
ผูข้ ออนุญาตต้องแสดงได้วา่ ก่อนการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ผูข้ ออนุญาตจะสามารถ
จัดให้มีผคู ้ ้ าประกันการชาระหนี้ หรื อภาระผูกพันตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ได้เต็มจานวนและ
อย่างลูกหนี้ร่วมโดยไม่สามารถเพิกถอนการค้ าประกันนั้นก่อนครบอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ และผูค้ ้ าประกันดังกล่าวมีอนั ดับความน่าเชื่อถือและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ตาม (2)(ก) และ (2)(ข)
(3) ไม่อยูร่ ะหว่างถูกสั่งการให้แก้ไขข้อบกพร่ องหรื อความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับ
การควบคุมและการปฏิบตั ิงานอันดีของธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญ
ข้อ 31 ในระหว่างระยะเวลาที่สานักงานอนุญาตเบื้องต้นให้ผขู ้ ออนุญาตเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ออกใหม่ได้ตามหมวดนี้ หากปรากฏในภายหลังว่าผูข้ ออนุญาต
ไม่สามารถดารงลักษณะให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในส่ วนนี้ ให้ผขู ้ ออนุญาตดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) แจ้งกรณี เช่นนั้นต่อสานักงานภายในห้าวันทาการนับแต่วนั ที่รู้หรื อควรรู ้ถึง
กรณีดงั กล่าว และ
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(2) แก้ไขให้มีลกั ษณะเป็ นไปตามที่กาหนดในส่ วนนี้ ภายในหกเดือนหรื อภายใน
ระยะเวลาที่สานักงานกาหนด
8
ในระหว่างที่ผขู ้ ออนุญาตยังไม่สามารถแก้ไขให้มีลกั ษณะเป็ นไปตามที่กาหนด
ในส่ วนนี้ หรื อยังไม่ชาระค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตและค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ออกใหม่ ผูข้ ออนุญาตจะเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ที่ออกใหม่เพิ่มเติมไม่ได้
ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้การอนุญาตเบื้องต้นเป็ นอันสิ้ นสุ ดลงนับแต่วนั ที่ปรากฏ
เหตุดงั กล่าว
(1) ผูข้ ออนุญาตจงใจหรื อเพิกเฉยไม่แจ้งต่อสานักงานตามวรรคหนึ่ง (1)
(2) ผูข้ ออนุญาตไม่สามารถแก้ไขให้มีลกั ษณะตามที่กาหนดภายในระยะเวลา
ตามวรรคหนึ่ง (2) หรื อ
(3) ใบอนุญาตให้ประกอบธุ รกิจธนาคารพาณิ ชย์ หรื อการเป็ นนายหน้าซื้ อขาย
หลักทรัพย์ของผูข้ ออนุญาตสิ้ นผลลง
ส่วนที่ 2
หลักเกณฑ์การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ในแต่ละครั้ง
________________
ข้อ 32 ก่อนการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ในแต่ละครั้ง ให้ผขู ้ ออนุญาต
ยืน่ เอกสารหลักฐานตามที่สานักงานประกาศกาหนด เพื่อรับรองว่ามีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) สามารถดารงลักษณะตามที่กาหนดในส่วนที่ 1
(2) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่เสนอขายมีลกั ษณะเป็ นไปตามส่วนที่ 1 ในหมวด 1
ของภาคนี้
(3) ในกรณี เป็ นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่มีหลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นหุ้น
ไม่วา่ จะเป็ นหุน้ ใดหุน้ หนึ่งหรื อกลุ่มหุน้ ผูข้ ออนุญาตไม่เป็ นบุคคลภายในของบริ ษทั ที่ออกหุน้ อ้างอิงนั้น
(4) การออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์น้ นั จะไม่ทาให้เงินกองทุนหรื อเงินกองทุน
สภาพคล่องสุทธิของผูข้ ออนุญาตมีจานวนลดลงต่ากว่าหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามกฎหมายที่ควบคุม
การประกอบธุรกิจของผูข้ ออนุญาต

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 1/2562 เรื่ อง การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (ฉบับที่ 9)
ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562)
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ข้อ 33 ในกรณี เป็ นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่มีหลักทรัพย์อา้ งอิง
เป็ นหุน้ ไม่วา่ จะเป็ นหุน้ ใดหุ้นหนึ่งหรื อกลุ่มหุน้ ผูข้ ออนุญาตต้องยืน่ คาขอตรวจสอบการใช้หุน้ เป็ น
หลักทรัพย์อา้ งอิงตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สานักงานประกาศกาหนด
ข้อ 34 ผูข้ ออนุญาตจะเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ในแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อ
สานักงานพิจารณาแล้วเห็นว่าผูข้ ออนุญาตมีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 32 และ
ผูข้ ออนุญาตได้รับแจ้งยืนยันการใช้หุน้ เป็ นหลักทรัพย์อา้ งอิง ทั้งนี้ ให้สานักงานแจ้งผลการพิจารณา
ภายในห้าวันทาการนับแต่วนั ที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ข้อ 35 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาข้อ 32(3) “บุคคลภายในของบริ ษทั ที่ออกหุน้ อ้างอิง”
ให้หมายความว่า บุคคลที่อยู่ในฐานะที่มีโอกาสล่วงรู ้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ที่ออกหุน้ อ้างอิง เนื่องจาก
การมีโครงสร้างการถือหุน้ หรื อโครงสร้างการจัดการร่ วมกับบริ ษทั ที่ออกหุ ้นอ้างอิง โดยเฉพาะอย่างยิง่
บุคคลที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ดว้ ย
(1) ถือหุน้ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมในบริ ษทั ที่ออกหุน้ อ้างอิงเกินกว่า
ร้อยละยีส่ ิ บห้าของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ที่ออกหุน้ อ้างอิงนั้น
(2) มีบริ ษทั ที่ออกหุ้นอ้างอิงเป็ นผูถ้ ือหุน้ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่า
ร้อยละยีส่ ิ บห้าของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด
(3) มีผถู ้ ือหุ้นที่ถือหุน้ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมรวมกันเกินกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้า
ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด เป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกับผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุน้ ไม่วา่ โดยทางตรง
หรื อทางอ้อมในบริ ษทั ที่ออกหุน้ อ้างอิงเกินกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้าของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด
ของบริ ษทั ที่ออกหุ้นอ้างอิง
(4) มีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารเป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกับกรรมการที่มีอานาจลงนามผูกพัน
หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหุน้ อ้างอิง
(5) มีโครงสร้างการถือหุน้ หรื อการจัดการในลักษณะอื่นใดที่แสดงให้เห็นได้วา่
ผูท้ ี่ประสงค์จะยืน่ คาขออนุญาตมีอานาจควบคุมบริ ษทั ที่ออกหุน้ อ้างอิง หรื อมีบริ ษทั ที่ออกหุน้ อ้างอิง
เป็ นผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อมีผมู ้ ีอานาจควบคุมเป็ นบุคคลเดียวกับผูม้ ีอานาจควบคุมบริ ษทั ที่ออก
หุน้ อ้างอิง หรื อ
(6) ในระยะเวลาหนึ่งปี ก่อนวันใช้หุน้ เป็ นหลักทรัพย์อา้ งอิง ผูข้ ออนุญาตเป็ นหรื อ
เคยเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ที่ออกหุน้ อ้างอิงในลักษณะอื่นที่ทาให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีสาระสาคัญ ที่มิได้เปิ ดเผยต่อประชาชนทัว่ ไป เว้นแต่ผขู ้ ออนุญาตจะรับรองได้วา่
มีมาตรการป้องกันการล่วงรู ้ขอ้ มูลภายในระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบงานที่ปรึ กษาทางการเงินหรื อ
งานที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ที่ออกหุน้ อ้างอิงนั้น และหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอขาย
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ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ออก โดยได้เปิ ดเผยความเกี่ยวข้องและการรับรองดังกล่าวไว้ใน
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนแล้วด้วย
การนับรวมจานวนหุน้ ตามวรรคหนึ่ง (1) (2) หรื อ (3) ให้นบั รวมหุ้นที่ถือโดย
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวด้วย และในกรณี ที่บุคคลนั้นเป็ นนิ ติบุคคล ให้นบั รวมการถือหุน้ ของ
กรรมการและผูบ้ ริ หารในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
ของนิติบุคคลดังกล่าวด้วย
ส่วนที่ 3
เงื่อนไขที่ตอ้ งปฏิบตั ิภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ในแต่ละครั้ง
________________
ข้อ 36 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ได้รับอนุญาตตาม
ข้อ 29(2) (ก) หรื อข้อ 30(2) (ก) หรื อจัดให้ผคู ้ ้ าประกันมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่อง
ในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามข้อ 29(2) (ข) หรื อข้อ 30(2) วรรคสอง ทั้งนี้ สานักงานอาจผ่อนผัน
ข้อกาหนดดังกล่าวในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร รวมทั้งอาจกาหนดเงื่อนไขในการผ่อนผัน
โดยคานึงถึงความจาเป็ นของผูล้ งทุนในการมีขอ้ มูลการจัดอันดับความน่าเชื่ อถือนั้น
(2) จัดให้มีขอ้ กาหนดสิ ทธิและดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิ ทธิ (ถ้ามี)
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 22
(3) จัดส่งรายงานและเอกสารต่อสานักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงาน
ประกาศกาหนด
ข้อ 37 ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ท้ งั จานวนต่อ
ผูล้ งทุนสถาบัน และมีการจดข้อจากัดการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์น้ นั ต่อสานักงาน
ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 19(2) ด้วย
ข้อ 38 ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตส่ งสาเนาสัญญาดังต่อไปนี้ต่อสานักงาน ภายในสิ บห้าวัน
นับแต่วนั สุดท้ายของเดือนแรกที่มีการเสนอขาย
(1) สาเนาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สาหรับกรณีที่เป็ นไปตามข้อ 30(1) (ค)
(2) สาเนาหนังสื อค้ าประกันการชาระหนี้ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
สาหรับกรณีที่เป็ นไปตามข้อ 29(2) (ข) หรื อข้อ 30(2) วรรคสอง
ในกรณี เป็ นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่มีทรัพย์สินเป็ นประกันบางส่วน
ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตดาเนินการให้เป็ นไปตามข้อ 19(1) ข้อ 20 และข้อ 21(1) และ (2) ด้วย โดยอนุโลม
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ข้อ 397 ให้นาข้อกาหนดตามข้อ 22/1 ข้อ 23 ข้อ 24 และข้อ 25 มาใช้บงั คับกับ
การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ที่ออกใหม่ตามหมวดนี้ ดว้ ย
ภาค 2
การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
________________
หมวด 1
วิธีการยืน่ และค่าธรรมเนียม
________________
ข้อ 406 ให้ผเู ้ สนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลตามที่
กาหนดไว้ในหมวด 2 ของภาคนี้ และร่ างหนังสื อชี้ชวนตามแบบที่กาหนดตามมาตรา 72 ต่อสานักงาน
ทั้งนี้ ตามแนวทางและวิธีการที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนตามวรรคหนึ่ง ให้หมายถึง
การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนสาหรับหลักทรัพย์ที่รองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่มีการส่งมอบหลักทรัพย์ดว้ ย
ข้อ 415 ผูเ้ สนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์มีหน้าที่ชาระค่าธรรมเนียมการยืน่
แบบแสดงรายการข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ
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แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2561 เรื่ อง การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ (ฉบับที่ 8)
ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561)
6
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 26/2561 เรื่ อง การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (ฉบับที่ 7)
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561)
5
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 36/2558 เรื่ อง การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
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หมวด 2
แบบแสดงรายการข้อมูล
________________
ข้อ 424 การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์แบบมีทรัพย์สินเป็ นประกันเต็มจานวนหรื อมีทรัพย์สินเป็ นประกันบางส่วน ให้ผเู ้ สนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ยนื่ แบบ 69-DW-full ท้ายประกาศนี้ ทุกครั้งก่อนการเสนอขาย
ข้อ 434 การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์แบบไม่มีทรัพย์สินเป็ นประกัน ให้ผเู ้ สนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ยนื่ แบบ 69-DW-full
ทุกครั้งก่อนการเสนอขาย เว้นแต่เป็ นการเสนอขายที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้ ผูเ้ สนอขายสามารถยืน่ แบบ
69-DW-short ท้ายประกาศนี้ ก่อนการเสนอขายได้
(1) เป็ นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์โดยผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ และ
(2) เป็ นการเสนอขายครั้งต่อ ๆ มา ภายหลังจากการยืน่ แบบ 69-DW-full ในแต่ละ
รอบปี และแบบดังกล่าวมีผลใช้บงั คับแล้ว
การนับระยะเวลาของแต่ละรอบปี ตามวรรคหนึ่ง (2) ให้พิจารณาตามรอบปี ของการมี
หน้าที่ส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ของแต่ละปี
ข้อ 444 ยกเลิกทั้งข้อ 44
ข้อ 454 ยกเลิกทั้งข้อ 45
ข้อ 45/14 สรุ ปข้อมูลสาคัญของตราสาร (fact sheet) ที่ผเู ้ สนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ตอ้ งเปิ ดเผยไว้ในแบบ 69-DW-full หรื อแบบ 69-DW-short แล้วแต่กรณี อย่างน้อยต้องแสดงถึง
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แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 36/2556 เรื่ อง การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ (ฉบับที่ 5)
ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556)
4
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 36/2556 เรื่ อง การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ (ฉบับที่ 5)
ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556)
4
ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 36/2556 เรื่ อง การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (ฉบับที่ 5)
ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556)
4
ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 36/2556 เรื่ อง การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (ฉบับที่ 5)
ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556)
4
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 36/2556 เรื่ อง การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ (ฉบับที่ 5)
ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556)
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สาระสาคัญของตราสาร รวมทั้งลักษณะพิเศษและความเสี่ ยงที่สาคัญของตราสาร โดยสานักงานอาจ
ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาสรุ ปข้อมูลสาคัญของตราสารดังกล่าวด้วยก็ได้
ข้อ 46 ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่มีทรัพย์สิน
เป็ นประกันเต็มจานวน ผูเ้ สนอขายต้องจัดให้มีที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยูใ่ นบัญชีที่ สานักงาน
ให้ความเห็นชอบ เป็ นผูร้ ่ วมจัดทาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน เว้นแต่
ผูเ้ สนอขายเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนหรื อเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยูใ่ นบัญชีที่สานักงานให้ความเห็นชอบ
หมวด 3
อานาจของสานักงานเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล
________________
ข้อ 47 ให้สานักงานมีอานาจผ่อนผันการเปิ ดเผยรายละเอียดของข้อมูลตามที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดโดยอาศัยอานาจตามมาตรา 69(11) ได้ หากผูเ้ สนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์น้ นั แสดงได้วา่ มีเหตุอนั ควรที่จะไม่แสดงรายละเอียดของข้อมูลดังกล่าวไว้
ในแบบแสดงรายการข้อมูล ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อมูลนั้นต้องไม่มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของ
ผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ
ข้อ 48 ในการพิจารณาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
หากสานักงานเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นและสมควรเพื่อให้ผลู ้ งทุนมีขอ้ มูลที่มีนยั สาคัญเพียงพอต่ อการ
ตัดสิ นใจลงทุน ให้สานักงานมีอานาจกาหนดให้ผเู ้ สนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุ พนั ธ์ดาเนินการ
ดังต่อไปนี้ ภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนด
(1) แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรื อส่ งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
(2) จัดให้มีผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็ นอิสระจัดทาความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง
ครบถ้วน หรื อความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
หากผูเ้ สนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ไม่ดาเนินการตามที่สานักงานกาหนด
ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผูเ้ สนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ไม่ประสงค์จะยืน่ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงานอีกต่อไป
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หมวด 4
การรับรองข้อมูล
________________
ข้อ 494 การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดง
รายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ไม่วา่ จะยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
แบบใดโดยผูอ้ อกซึ่งเป็ นสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ สาขาบริ ษทั ประกันภัยต่างประเทศ
หรื อนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันสาขาหรื อนิติบุคคลดังกล่าว
แล้วแต่กรณี ลงลายมือชื่อ
(2) การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์โดยผูเ้ สนอขายอื่นนอกจาก (1)
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) การลงลายมือชื่อในแบบ 69-DW-full ให้เป็ นดังนี้
1. กรณีผอู ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน ให้กรรมการ
ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน หรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสู งสุดที่ได้รับมอบอานาจจากกรรมการผูม้ ีอานาจ
ลงนามผูกพัน ลงลายมือชื่อ ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันมิใช่ผทู ้ ี่ดารงตาแหน่ง
บริ หารสูงสุดหรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี การลงลายมือชื่อดังกล่าวต้องมี
ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดหรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี ลงลายมือชื่อด้วย
2. กรณีผอู ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์มิใช่บริ ษทั จดทะเบียน
ให้กรรมการทุกคน ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุด และผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี
ลงลายมือชื่อ
3. กรณีการเสนอขายโดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ให้ผถู ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ลงลายมือชื่อ ซึ่งในกรณีที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์เป็ นนิติบุคคล
ให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคนลงลายมือชื่อ ในการนี้ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ตอ้ ง
จัดให้กรรมการทุกคน ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุด และผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุ ดในสายงานบัญชี
ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ลงลายมือชื่อด้วย
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แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 36/2556 เรื่ อง การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ (ฉบับที่ 5)
ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556)
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(ข)6 การลงลายมือชื่อในแบบ 69-DW-short ให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน
หรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่งระดับบริ หารตั้งแต่ระดับผูอ้ านวยการฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่าที่ได้รับมอบอานาจ
จากกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน ลงลายมือชื่อ
(3) การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่มีทรัพย์สินเป็ นประกันเต็มจานวน
ให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันที่ปรึ กษาทางการเงินลงลายมือชื่อด้วย
ข้อ 50 ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรทาให้บุคคลที่ตอ้ งลงนามเพื่อนิติบุคคล
ที่กาหนดตามข้อ 49 ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้นิติบุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(1) หากเหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากการที่
บุคคลดังกล่าวอยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่ วยทาง
ร่ างกายหรื อทางจิต ผูเ้ สนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อ
ในแบบแสดงรายการข้อมูล
(2) หากเหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากกรณีอื่น
นอกจากที่ระบุใน (1) เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นไป ให้ผเู ้ สนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์จดั ให้
บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อทันที เพื่อให้แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บงั คับได้ตามข้อ 51
หมวด 5
วันมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
________________
ข้อ 514 ภายใต้บงั คับมาตรา 68 และมาตรา 75 การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดง
รายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1)8 ผูเ้ สนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่มีทรัพย์สินเป็ นประกันเต็มจานวนได้ชาระ
ค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลครบถ้วนแล้ว
(2) เมื่อเป็ นไปตามกาหนดระยะเวลาและเงื่อนไข ดังนี้

6

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 26/2561 เรื่ อง การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ (ฉบับที่ 7)
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561)
4
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 36/2556 เรื่ อง การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ (ฉบับที่ 5)
ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556)
8
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 1/2562 เรื่ อง การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (ฉบับที่ 9)
ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562)
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(ก) กรณียนื่ แบบ 69-DW-full ให้แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บงั คับเมื่อพ้น
สิ บวันทาการนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับแบบที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุ ด (ไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับ
การเสนอขายหรื อข้อมูลอื่นที่มิใช่ขอ้ มูลสาคัญซึ่งสานักงานผ่อนผันให้แก้ไขเพิม่ เติมได้) เว้นแต่
ในกรณีที่เป็ นการยืน่ แบบ 69-DW-full มาพร้อมกับการส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และ
ข้อกาหนดสิ ทธิที่แนบแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวเป็ นไปตามข้อกาหนดสิ ทธิมาตรฐาน
ที่สานักงานยอมรับ ให้มีผลใช้บงั คับเมื่อพ้นหนึ่งวันทาการนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับแบบที่แก้ไข
เพิ่มเติมครั้งหลังสุ ด (ไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหรื อข้อมูลอื่นที่มิใช่ขอ้ มูลสาคัญซึ่งสานักงาน
ผ่อนผันให้แก้ไขเพิม่ เติมได้)
(ข) กรณียนื่ แบบ 69-DW-short ให้แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บงั คับ
ในวันทาการถัดจากวันที่สานักงานได้รับแบบดังกล่าวที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุ ด
(3) ผูเ้ สนอขายได้ระบุขอ้ มูลในแบบแสดงรายการข้อมูลครบถ้วนแล้ว
เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง (2)(ก) “ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย” หมายความถึง
ข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) ข้อมูลใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
(2) ข้อมูลหลักทรัพย์อา้ งอิงหรื อดัชนีหลักทรัพย์อา้ งอิง
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับการจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรร
ภาค 3
บทเฉพาะกาล
________________
ข้อ 52 ให้การได้รับอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ออกใหม่
ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 24/2543 เรื่ อง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2543
และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 30/2552 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2552 ยังคงอยูภ่ ายใต้
บังคับของประกาศฉบับดังกล่าวต่อไป
ข้อ 53 คาขออนุญาตที่ได้ยื่นต่อสานักงานพร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 30/2552 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2552 ก่อนวันที่ประกาศ
นี้มีผลใช้บงั คับ ให้การขออนุญาตและการอนุญาตยังคงเป็ นไปตามประกาศฉบับดังกล่าวต่อไป
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ข้อ 54 ในกรณีที่สานักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
สาหรับการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ซึ่งได้ยนื่ ไว้ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 30/2551 เรื่ อง การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม
พ.ศ. 2551 ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ ให้แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวยังคงอยูภ่ ายใต้บงั คับ
ประกาศฉบับดังกล่าวต่อไป
ข้อ 55 ในกรณีที่มีการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ไปแล้ว โดยผูไ้ ด้รับอนุญาต
ยังคงมีหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 24/2543
เรื่ อง การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ที่ออกใหม่
ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2543 หรื อประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 30/2552 เรื่ อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ออกใหม่ ลงวันที่
3 สิ งหาคม พ.ศ. 2552 ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตนั้นยังคงมีหน้าที่ตามประกาศฉบับดังกล่าวอยู่ต่อไป
ข้อ 56 ในกรณีที่มีการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ไม่มีทรัพย์สิน
เป็ นประกันต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ และผูไ้ ด้รับอนุญาตได้เคยยืน่
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนสาหรับการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ดงั กล่าว
ต่อสานักงาน โดยแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนนั้นมีผลใช้บงั คับแล้วก่อนวันที่ประกาศนี้
มีผลใช้บงั คับ หากผูไ้ ด้รับอนุญาตจะเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ดงั กล่าวอีกภายในระยะเวลา
การอนุญาตที่เหลืออยู่ และได้ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลในลักษณะเป็ นโครงการตามข้อ 42(1)
ให้ระยะเวลาการมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ได้ยนื่ ไว้ครั้งแรก
ตามข้อ 44(1) เป็ นดังนี้
(1) ให้แบบดังกล่าวและร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับเมื่อพ้นห้าวันทาการนับแต่
วันที่สานักงานได้รับแบบดังกล่าวและร่ างหนังสื อชี้ชวนครบถ้วน
(2) ในกรณีที่มีการยืน่ แบบ 69-DW-ข้อมูลหลัก ครบถ้วนแล้ว ให้สานักงานเริ่ มนับ
ระยะเวลาการมีผลใช้บงั คับตาม (1) ได้ แต่มิให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้
บังคับจนกว่าจะพ้นวันยืน่ แบบ 69-DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่ น ครบถ้วน ทั้งนี้ ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ยนื่
แบบ 69-DW-ข้อมูลหลัก จนถึงวันที่ยนื่ แบบ 69-DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่ น ต้องไม่นอ้ ยกว่าห้าวันทาการ
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ภาค 4
วันมีผลใช้บงั คับของประกาศ
________________
ข้อ 57 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553
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