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

ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 36/2556
เรื่ อง การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
(ฉบับที่ 5 )
________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 มาตรา 67 และมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจากัดสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41
มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกข้อกาหนดไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ น (20) ของข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 15/2553 เรื่ อง การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553
“(20) “แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ” หมายความว่า แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 6 แห่ งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 15/2553 เรื่ อง การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(2) กรณีใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่มีทรัพย์สินเป็ นประกันบางส่วนหรื อ
ไม่มีทรัพย์สินเป็ นประกัน ผูท้ ี่ประสงค์จะเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ออกใหม่สามารถ
ขออนุญาตครั้งเดียวเพื่อการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ดงั กล่าวโดยไม่จากัดมูลค่าและ
จานวนครั้งที่เสนอขาย หากได้ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับการเสนอขายครั้งใดพร้อมเอกสาร
หลักฐานครบถ้วนภายในระยะเวลาที่มีหน้าที่ส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ของปี ใดปี หนึ่ง
ต่อสานักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในหมวด 1 และหมวด 3 ของภาคนี้”
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ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 27 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 15/2553 เรื่ อง การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ผูไ้ ด้รับอนุญาตตามหมวดนี้ สามารถเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้ ได้ทุกลักษณะโดยไม่จากัดมูลค่าและจานวนครั้งที่เสนอขาย หากได้ยนื่
แบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับการเสนอขายครั้งใดพร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วนภายในระยะเวลา
ที่มีหน้าที่ส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ของปี ใดปี หนึ่งต่อสานักงาน”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (1) ของวรรคหนึ่ งในข้อ 40 แห่ งประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2553 เรื่ อง การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ลงวันที่
1 เมษายน พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(1) แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนในรู ปเอกสารสิ่ งพิมพ์จานวนหนึ่งชุด”
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 42 และข้อ 43 แห่ งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 15/2553 เรื่ อง การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ลงวันที่ 1 เมษายน
พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 42 การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์แบบมีทรัพย์สินเป็ นประกันเต็มจานวนหรื อมีทรัพย์สินเป็ นประกันบางส่วน ให้ผเู ้ สนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ยนื่ แบบ 69-DW-full ท้ายประกาศนี้ ทุกครั้งก่อนการเสนอขาย
ข้อ 43 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 ของ
การมีหน้าที่ส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ของแต่ละปี ”
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ข้อ 6 ให้ยกเลิกข้อ 44 และข้อ 45 แห่ งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 15/2553 เรื่ อง การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553
ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในข้อ 45/1 แห่ งประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน
ที่ ทจ. 15/2553 เรื่ อง การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ลงวันที่ 1 เมษายน
พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 36/2554 เรื่ อง
การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 45/1 สรุ ปข้อมูลสาคัญของตราสาร (fact sheet) ที่ผเู ้ สนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ตอ้ งเปิ ดเผยไว้ในแบบ 69-DW-full หรื อแบบ 69-DW-short แล้วแต่กรณี อย่างน้อยต้องแสดงถึง
สาระสาคัญของตราสาร รวมทั้งลักษณะพิเศษและความเสี่ ยงที่สาคัญของตราสาร โดยสานักงานอาจ
ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาสรุ ปข้อมูลสาคัญของตราสารดังกล่าวด้วยก็ได้”
ข้อ 8 ให้ยกเลิกความในข้อ 49 แห่ งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 15/2553 เรื่ อง การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2554 เรื่ อง การออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2554 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 49 การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบ
แสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ไม่วา่ จะยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
แบบใดโดยผูอ้ อกซึ่งเป็ นสาขาธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศ สาขาบริ ษทั ประกันภัยต่างประเทศ
หรื อนิ ติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันสาขาหรื อนิ ติบุคคลดังกล่าว
แล้วแต่กรณี ลงลายมือชื่อ
(2) การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์โดยผูเ้ สนอขายอื่นนอกจาก (1)
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) การลงลายมือชื่อในแบบ 69-DW-full ให้เป็ นดังนี้
1. กรณี ผอู ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน ให้กรรมการ
ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน หรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดที่ได้รับมอบอานาจจากกรรมการผูม้ ีอานาจ
ลงนามผูกพัน ลงลายมือชื่อ ทั้งนี้ ในกรณี ที่กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันมิใช่ผทู ้ ี่ดารงตาแหน่ง
บริ หารสูงสุดหรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี การลงลายมือชื่อดังกล่าวต้องมี
ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดหรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี ลงลายมือชื่อด้วย
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2. กรณี ผอู ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์มิใช่บริ ษทั จดทะเบียน ให้กรรมการ
ทุกคน ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุด และผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี ลงลายมือชื่อ
3. กรณีการเสนอขายโดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ให้ผถู ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ลงลายมือชื่อ ซึ่ งในกรณี ท่ีผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์เป็ นนิติบุคคล
ให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคลทุกคนลงลายมือชื่อ ในการนี้ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
ต้องจัดให้กรรมการทุกคน ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุด และผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุด
ในสายงานบัญชี ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ลงลายมือชื่อด้วย
(ข) การลงลายมือชื่อในแบบ 69-DW-short ให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน
หรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดที่ได้รับมอบอานาจจากกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน ลงลายมือชื่อ
ทั้งนี้ ในกรณี ที่กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันมิใช่ผทู ้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสู งสุ ดหรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่ง
บริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี การลงลายมือชื่อดังกล่าวต้องมีผทู ้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดหรื อ
ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี ลงลายมือชื่อด้วย
(3) การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่มีทรัพย์สินเป็ นประกันเต็มจานวน
ให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันที่ปรึ กษาทางการเงินลงลายมือชื่อด้วย”
ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ 51 แห่ งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 15/2553 เรื่ อง การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ลงวันที่ 1 เมษายน
พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 51 ภายใต้บงั คับมาตรา 68 และมาตรา 75 การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดง
รายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ผูเ้ สนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ได้ชาระค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบ
แสดงรายการข้อมูลครบถ้วนแล้ว
(2) เมื่อเป็ นไปตามกาหนดระยะเวลาและเงื่อนไข ดังนี้
(ก) กรณียนื่ แบบ 69-DW-full ให้แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บงั คับ
เมื่อพ้นสิ บวันทาการนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับแบบที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุ ด (ไม่รวมข้อมูล
เกี่ยวกับการเสนอขายหรื อข้อมูลอื่นที่มิใช่ขอ้ มูลสาคัญซึ่งสานักงานผ่อนผันให้แก้ไขเพิ่มเติมได้)
เว้นแต่ในกรณีที่เป็ นการยืน่ แบบ 69-DW-full มาพร้อมกับการส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
และข้อกาหนดสิ ทธิที่แนบแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวเป็ นไปตามข้อกาหนดสิ ทธิมาตรฐาน
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ที่สานักงานยอมรับ ให้มีผลใช้บงั คับเมื่อพ้นหนึ่งวันทาการนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับแบบที่ แก้ไข
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 อดัชนี หลักทรัพย์อา้ งอิง
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับการจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรร”
ข้อ 10 ให้ยกเลิกแบบ 69-DW-ข้อมูลหลัก แบบ 69-DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่ น และแบบ
69-DW-ข้อมูลส่ วนเพิม่ ท้ายประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2553 เรื่ อง การออก
และเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553
ข้อ 11 ให้เพิ่มแบบ 69-DW-full และแบบ 69-DW-short เป็ นแบบแนบท้ายประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2553 เรื่ อง การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์
ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553
ข้อ 12 ผูท้ ่ีได้รับอนุ ญาตเบื้องต้นให้เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติที่สามารถเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ได้ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2553 เรื่ อง การออกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้
และระยะเวลาการอนุ ญาตยังคงมีผลอยู่ในวันที่ประกาศนี้ ใช้บงั คับ หากบุคคลดังกล่าวประสงค์
จะเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ที่ออกใหม่ตามประกาศก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว
ให้บุคคลนั้นสามารถเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ต่อไปได้โดยไม่จากัดมูลค่าและจานวนครั้ง
ที่เสนอขาย แต่ตอ้ งยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับการเสนอขายครั้งใดพร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่มีหน้าที่ส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ซึ่งยืน่ ในปี พ.ศ. 2557
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ข้อ 13 ให้บรรดาประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คาสั่ง และหนังสื อเวียน ที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 15/2553 เรื่ อง การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553
ซึ่งใช้บงั คับอยูก่ ่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บงั คับ ยังคงมีผลใช้บงั คับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อกาหนด
แห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ คาสั่ง และหนังสื อเวียน ที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศนี้
ใช้บงั คับ
ข้อ 14 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน

