ร่ างประกาศตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ที่ผา่ น
การพิจารณาของฝ่ ายพัฒนากฎเกณฑ์แล้ว
เมื่อวันที่..........................................
ECM. เลขที่ 59/2555

ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 32/2556
เรื่ อง การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
(ฉบับที่ 4)
________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ
แห่ งกฎหมาย คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 8 แห่ งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 15/2553 เรื่ อง การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 8 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 ในลาดับ
ที่ 51 ถึง 100 แต่ละหุน้ ต้องมีมูลค่าตลาดเฉลี่ยแต่ละไตรมาสไม่ต่ากว่าหนึ่งหมื่นล้านบาทรวมติดต่อกัน
สี่ ไตรมาสล่าสุด เว้นแต่เป็ นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์เพิ่มเติมที่เป็ นประเภทและ
ชนิดเดียวกัน รวมทั้งแทนกันได้กบั ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่เคยออกไปก่อนหน้าและยังไม่ครบ
กาหนดอายุ 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
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(ข) ดัชนีหลักทรัพย์อื่นที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้ใช้เป็ นดัชนีหลักทรัพย์อา้ งอิง
ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ได้ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(4) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามความเคลื่อนไหว
ของราคากลุ่มหุน้ ตาม (1) หรื อ (2) หรื อดัชนีหลักทรัพย์ตาม (3)
กองทุนรวมอีทีเอฟตามวรรคหนึ่ ง หมายถึง กองทุนรวมเปิ ดที่โดยทัว่ ไป
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนรายใหญ่ และจัดให้มี
ตลาดรอง (organized market) สาหรับการซื้อขายหน่วยลงทุนของผูล้ งทุนใด ๆ ทั้งนี้ ตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมและ
การเข้าทาสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
(5) หลักทรัพย์หรื อกลุ่มหลักทรัพย์อื่นใดตามที่สานักงานประกาศกาหนด”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 15 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 15/2553 เรื่ อง การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ลงวันที่ 1 เมษายน
พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 15 ในกรณีที่ปรากฏต่อสานักงานภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ว่าข้อเท็จจริ งและพฤติการณ์ที่สานักงานนามาพิจารณาเพื่ออนุญาตให้เสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั 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 ทธิ อนุพนั ธ์ไว้ก่อนจนกว่าจะได้
ชี้แจงหรื อแก้ไขให้ถูกต้อง และหากผูไ้ ด้รับอนุญาต กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารของผูไ้ ด้รับอนุญาต
ไม่สามารถชี้แจงหรื อดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด สานักงานอาจสั่งเพิกถอน
การอนุญาตตาม (2) ได้
(2) สั่งเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ในส่วนที่ยงั มิได้
เสนอขายหรื อยังไม่มีผจู ้ องซื้อ
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ในการสั่งการตามวรรคหนึ่งให้สานักงานคานึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา
(1) ความร้ายแรงของข้อเท็จจริ งหรื อพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
(2) ผลกระทบต่อผูล้ งทุนที่จองซื้อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ น้ นั ”
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2556 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน

