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การพิจารณาของฝ่ายพฒันากฎเกณฑแ์ลว้ 
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ECM. เลขท่ี  59/2555          

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ.  36/2556 

เร่ือง  การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
(ฉบบัท่ี 5 ) 

________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 มาตรา 67 และมาตรา 69 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบั 
การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41  
มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัให้กระท าได ้ 
โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไว ้
ดงัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น (20) ของขอ้ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 15/2553  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ลงวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2553 
  “(20)  “แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี”  หมายความวา่   แบบแสดงรายการขอ้มูล 
ประจ าปีตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผย 
ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย”์ 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความใน (2) ของขอ้ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 15/2553  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ลงวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2553   
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(2)  กรณีใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีทรัพยสิ์นเป็นประกนับางส่วนหรือ 
ไม่มีทรัพยสิ์นเป็นประกนั ผูท่ี้ประสงคจ์ะเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่สามารถ 
ขออนุญาตคร้ังเดียวเพื่อการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ดงักล่าวโดยไม่จ ากดัมูลค่าและ 
จ านวนคร้ังท่ีเสนอขาย หากไดย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลส าหรับการเสนอขายคร้ังใดพร้อมเอกสาร 
หลกัฐานครบถว้นภายในระยะเวลาท่ีมีหนา้ท่ีส่งแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีของปีใดปีหน่ึง 
ต่อส านกังาน  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 1 และหมวด 3 ของภาคน้ี” 
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ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในวรรคสองของขอ้ 27 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 15/2553  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  ลงวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2553   
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ผูไ้ดรั้บอนุญาตตามหมวดน้ีสามารถเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีเป็นไป
ตามหลกัเกณฑใ์นประกาศน้ีไดทุ้กลกัษณะโดยไม่จ ากดัมูลค่าและจ านวนคร้ังท่ีเสนอขาย หากไดย้ืน่
แบบแสดงรายการขอ้มูลส าหรับการเสนอขายคร้ังใดพร้อมเอกสารหลกัฐานครบถว้นภายในระยะเวลา 
ท่ีมีหนา้ท่ีส่งแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีของปีใดปีหน่ึงต่อส านกังาน”   

ขอ้ 4   ให้ยกเลิกความใน (1) ของวรรคหน่ึงในขอ้ 40 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 15/2553  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  ลงวนัท่ี  
1 เมษายน พ.ศ. 2553  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(1)  แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนในรูปเอกสารส่ิงพิมพจ์ านวนหน่ึงชุด” 

  ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความในขอ้ 42 และขอ้ 43 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 15/2553  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  ลงวนัท่ี 1 เมษายน  
พ.ศ. 2553  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 42   การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลส าหรับการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์แบบมีทรัพยสิ์นเป็นประกนัเตม็จ านวนหรือมีทรัพยสิ์นเป็นประกนับางส่วน ใหผู้เ้สนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ยืน่แบบ 69-DW-full ทา้ยประกาศน้ี ทุกคร้ังก่อนการเสนอขาย  
  ขอ้ 43   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) ใหพ้ิจารณาตามรอบปีของ 
การมีหนา้ท่ีส่งแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีของแต่ละปี”  
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  ขอ้ 6   ใหย้กเลิกขอ้ 44 และขอ้ 45 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 15/2553  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ลงวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2553 

ขอ้ 7   ให้ยกเลิกความในขอ้ 45/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 15/2553  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  ลงวนัท่ี 1 เมษายน  
พ.ศ. 2553  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 36/2554  เร่ือง  
การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554   
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 45/1   สรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (fact sheet) ท่ีผูเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ตอ้งเปิดเผยไวใ้นแบบ 69-DW-full หรือแบบ 69-DW-short แลว้แต่กรณี อยา่งนอ้ยตอ้งแสดงถึง
สาระส าคญัของตราสาร รวมทั้งลกัษณะพิเศษและความเส่ียงท่ีส าคญัของตราสาร โดยส านกังานอาจ 
ประกาศก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัท าสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสารดงักล่าวดว้ยก็ได้” 

ขอ้ 8   ใหย้กเลิกความในขอ้ 49 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 15/2553  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  ลงวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2553   
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2554  เร่ือง การออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 49   การลงลายมือช่ือเพื่อรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในแบบ 
แสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไม่วา่จะยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
แบบใดโดยผูอ้อกซ่ึงเป็นสาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ สาขาบริษทัประกนัภยัต่างประเทศ  
หรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น ให้ผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนัสาขาหรือนิติบุคคลดงักล่าว 
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 
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   2.  กรณีผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มิใช่บริษทัจดทะเบียน ใหก้รรมการ 
ทุกคน ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด และผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ลงลายมือช่ือ 
   3.  กรณีการเสนอขายโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ใหผู้ถื้อใบส าคญั 
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ลงลายมือช่ือ ซ่ึงในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นนิติบุคคล   
ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลทุกคนลงลายมือช่ือ  ในการน้ี ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
ตอ้งจดัใหก้รรมการทุกคน ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด และผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด 
ในสายงานบญัชี ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ลงลายมือช่ือดว้ย 
        (ข)  การลงลายมือช่ือในแบบ 69-DW-short ให้กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนั 
หรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนั ลงลายมือช่ือ  
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนัมิใช่ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดหรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่ง
บริหารสูงสุดในสายงานบญัชี การลงลายมือช่ือดงักล่าวตอ้งมีผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดหรือ 
ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ลงลายมือช่ือดว้ย 
  (3)  การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีทรัพยสิ์นเป็นประกนัเตม็จ านวน  
ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนัท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือดว้ย” 

  ขอ้ 9   ใหย้กเลิกความในขอ้ 51 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 15/2553  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  ลงวนัท่ี 1 เมษายน  
พ.ศ. 2553  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 51   ภายใตบ้งัคบัมาตรา 68 และมาตรา 75 การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดง 
รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไดช้ าระค่าธรรมเนียมการยืน่แบบ 
แสดงรายการขอ้มูลครบถว้นแลว้   
  (2)  เม่ือเป็นไปตามก าหนดระยะเวลาและเง่ือนไข ดงัน้ี 
        (ก)  กรณียืน่แบบ 69-DW-full ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั 
เม่ือพน้สิบวนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังหลงัสุด (ไม่รวมขอ้มูล 
เก่ียวกบัการเสนอขายหรือขอ้มูลอ่ืนท่ีมิใช่ขอ้มูลส าคญัซ่ึงส านกังานผอ่นผนัใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมได)้   
เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการยืน่แบบ 69-DW-full มาพร้อมกบัการส่งแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
และขอ้ก าหนดสิทธิท่ีแนบแบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวเป็นไปตามขอ้ก าหนดสิทธิมาตรฐาน 
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ท่ีส านกังานยอมรับ ใหมี้ผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้หน่ึงวนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมคร้ังหลงัสุด (ไม่รวมขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหรือขอ้มูลอ่ืนท่ีมิใช่ขอ้มูลส าคญัซ่ึงส านกังาน
ผอ่นผนัใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมได)้ 
        (ข)  กรณียืน่แบบ 69-DW-short ให้แบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั 
ในวนัท าการถดัจากวนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบดงักล่าวท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังหลงัสุด  
  (3)  ผูเ้สนอขายไดร้ะบุขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลครบถว้นแลว้ 
  เพื่อประโยชน์ตามวรรคหน่ึง (2)(ก) “ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขาย”  หมายความถึง 
ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ขอ้มูลใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
  (2)  ขอ้มูลหลกัทรัพยอ์า้งอิงหรือดชันีหลกัทรัพยอ์า้งอิง 
  (3)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร” 

  ขอ้ 10   ใหย้กเลิกแบบ 69-DW-ขอ้มูลหลกั แบบ 69-DW-ขอ้มูลเฉพาะรุ่น และแบบ  
69-DW-ขอ้มูลส่วนเพิ่ม ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 15/2553  เร่ือง การออก 
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ลงวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2553   

  ขอ้ 11   ใหเ้พิ่มแบบ 69-DW-full และแบบ 69-DW-short เป็นแบบแนบทา้ยประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 15/2553  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
ลงวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2553 

  ขอ้ 12   ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตเบ้ืองตน้ให้เป็นผูมี้คุณสมบติัท่ีสามารถเสนอขายใบส าคญั 
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 15/2553  เร่ือง การออกและ 
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ลงวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2553  ก่อนการแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศน้ี 
และระยะเวลาการอนุญาตยงัคงมีผลอยู่ในวนัท่ีประกาศน้ีใช้บงัคบั หากบุคคลดงักล่าวประสงค ์
จะเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ตามประกาศก่อนการแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าว  
ให้บุคคลนั้นสามารถเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ต่อไปไดโ้ดยไม่จ ากดัมูลค่าและจ านวนคร้ัง 
ท่ีเสนอขาย แต่ตอ้งยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลส าหรับการเสนอขายคร้ังใดพร้อมเอกสารหลกัฐานครบถว้น
ภายในระยะเวลาท่ีมีหนา้ท่ีส่งแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีซ่ึงยืน่ในปี พ.ศ. 2557 
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  ขอ้ 13   ให้บรรดาประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ค าสั่ง และหนังสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 15/2553  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ลงวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2553  
ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงมีผลใชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนด 
แห่งประกาศน้ี จนกวา่จะไดมี้ประกาศ ค าสั่ง และหนงัสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศน้ี 
ใชบ้งัคบั 

  ขอ้ 14   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  16 ตุลาคม พ.ศ. 2556  เป็นตน้ไป 

     ประกาศ  ณ  วนัท่ี  27 กนัยายน พ.ศ. 2556 
 
 
 
                       (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
                      เลขาธิการ 
                        ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
                        ประธานกรรมการ 
                         คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


