
  

 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี สจ.   17 /2553 
เร่ือง  ร่างขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญั 

แสดงสิทธิอนุพนัธ์และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
(ฉบบัประมวล) 

 
 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 15/2553  เร่ือง การออกและการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ลงวนัท่ี 1 เมษายน  
พ.ศ. 2553  ส านกังานออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ในประกาศน้ี 
                           “ขอ้ก าหนดสิทธิ”  หมายความวา่   ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

ขอ้ 2   ร่างขอ้ก าหนดสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์จะตอ้งมีความชดัเจนและ 
ไม่มีขอ้ก าหนดท่ีเป็นการเอาเปรียบคู่สัญญาอยา่งไม่เป็นธรรม โดยตอ้งมีรายละเอียดของรายการทัว่ไป 
ตามขอ้ 3 และรายละเอียดของรายการเฉพาะกรณีตามขอ้ 4 

ขอ้ 3   ร่างขอ้ก าหนดสิทธิตอ้งมีรายละเอียดของรายการทัว่ไปอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
                           (1)  รายละเอียดเก่ียวกบัผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  
                           (2)  วนัเร่ิมและวนัส้ินสุดการมีผลใชบ้งัคบัของขอ้ก าหนดสิทธิ 
                           (3)  กฎหมายท่ีใชบ้งัคบักบัขอ้ก าหนดสิทธิซ่ึงก าหนดใหใ้ชก้ฎหมายไทย  
   (4)  ลกัษณะส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  
                           (5)  สิทธิและเง่ือนไขตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
   (6)  วิธีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ซ่ึงรวมถึงก าหนดเวลาการใชสิ้ทธิ 
การปรับอตัราและราคาการใชสิ้ทธิ 
   (7)  วิธีการจดัท าทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์และการลงทะเบียนการโอน
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์   
   (8)  หนา้ท่ีของบริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
   (9)  เหตุผิดนดั และผลของการผิดขอ้ก าหนดหรือเง่ือนไขในขอ้ก าหนดสิทธิ 
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   (10)  การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิ 
   (11)  การประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
   (12)  ตวัอยา่งตราสารก ากบัใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีรายการตามขอ้ 5 

ขอ้ 4   ร่างขอ้ก าหนดสิทธิตอ้งมีรายละเอียดของรายการเฉพาะกรณีอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
                           (1)  ในกรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีทรัพยสิ์นเป็นประกนั 
ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน 
        (ก)  รายละเอียดเก่ียวกบัทรัสตี 
                         (ข)  รายละเอียดของหลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีโอนใหก้บัทรัสตี ซ่ึงตอ้งระบุถึงประเภท 
และจ านวนของหลกัทรัพยอ์า้งอิงดงักล่าว 
                      (ค)  ขั้นตอน ระยะเวลา และเง่ือนไขในการโอนและถอนการโอนหลกัทรัพยอ์า้งอิง 
                         (ง)  อ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของทรัสตี 
                      (จ)  การแต่งตั้งหรือการเปล่ียนแปลงทรัสตี 
                           (2)  ในกรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีผูค้  ้าประกนัการช าระหน้ี
หรือภาระผกูพนัตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  
                     (ก) รายละเอียดเก่ียวกบัผูค้  ้าประกนั 
                      (ข)  เง่ือนไขของการค ้าประกนั 

(3)  ในกรณีใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีเสนอขายเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพย ์ ใหร้ะบุรายละเอียดเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิ หนา้ท่ี และเง่ือนไขอนัเน่ืองมาจากกรณีท่ีมี 
การเพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(4)12  ในกรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีหลกัทรัพยอ์า้งอิง 
เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ ให้ระบุเก่ียวกบัการพิจารณาการใชสิ้ทธิ โดยใหใ้ชร้าคาใชสิ้ทธิ 
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ดงักล่าวเทียบกบัมูลค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท าการซ้ือขายสุดทา้ย 
ของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั้น เม่ือปรากฏวา่ราคาปิดของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ 
ท่ีซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ณ ส้ินวนัท าการซ้ือขายสุดทา้ยของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ดงักล่าว  

 
1
 ถูกเพ่ิมโดยประกาศส านกังาน ท่ี สจ. 19/2556 เร่ือง ร่างขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญั 
แสดงสิทธิอนุพนัธ์และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  (ฉบบัที่ 2) ลงวนัท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556  มีผลใชบ้งัคบั
วนัท่ี 1 สิงหาคม 2556 
2 ถูกแกไ้ขโดยประกาศส านกังาน ท่ี สจ. 36/2557 เร่ือง ร่างขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญั 
แสดงสิทธิอนุพนัธ์และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  (ฉบบัที่ 3) ลงวนัท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  มีผลใชบ้งัคบั
วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2557 
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มีความแตกต่างจากมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ ณ ส้ินวนัเดียวกนันั้นอยา่งมีนยัส าคญั 
ทั้งน้ี แนวทางการพิจารณาความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามท่ีบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย
ก าหนด 

ขอ้ 5   ตราสารก ากบัใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตอ้งมีรายการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ช่ือเฉพาะของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
 (2)  ลกัษณะของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  
 (3)  ช่ือของหลกัทรัพยอ์า้งอิงหรือดชันีหลกัทรัพยอ์า้งอิง 
 (4)  ช่ือผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
 (5)  จ านวนหน่วยตามสิทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
 (6)  ช่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
 (7)  เลขท่ีอา้งอิงของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตามทะเบียนผูถื้อใบส าคญั 
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
 (8)  วนั เดือน ปีท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ และวนั เดือน ปีท่ีส้ินสุดอายุ 
ของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
 (9)  ช่ือทรัสตี (ถา้มี) 
 (10)  ช่ือผูค้  ้าประกนัการช าระหน้ีตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีเสนอขาย (ถา้มี) 
 (11)  การช าระหน้ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เม่ือมีการใชสิ้ทธิ 
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ซ่ึงตอ้งระบุอยา่งชดัเจนวา่จะช าระหน้ีโดยการส่งมอบเงินสดหรือ
หลกัทรัพยอ์า้งอิง  
 (12)  มีขอ้ความท่ีระบุวา่ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์น้ีออกตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ย 
สิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ซ่ึงผูอ้อก
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไดจ้ดัท าขึ้นและถือเป็นขอ้ผกูพนัระหวา่งผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
กบัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์สามารถขอตรวจดูขอ้ก าหนดสิทธิ
ดงักล่าวไดใ้นสถานท่ีท่ีก าหนด 
 (13)  ลายมือช่ือผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์หรือ 
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์

                           ขอ้ 6   ร่างขอ้ก าหนดสิทธิท่ียืน่มาพร้อมกบัค าขออนุญาตเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ จะไม่ระบุขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตราสารและขอ้มูลเฉพาะส าหรับการเสนอขายใบส าคญั 
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ในคร้ังนั้นก็ได ้แต่ตอ้งยืน่ขอ้มูลดงักล่าวก่อนวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั 
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ขอ้ 7   ในกรณีท่ีผูย้ืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไดแ้สดง 
ความประสงคท่ี์จะใชข้อ้ก าหนดสิทธิท่ีมีรายการและขอ้มูลไม่ต่างจากร่างขอ้ก าหนดสิทธิมาตรฐาน 
ท่ีส านกังานยอมรับ ใหถื้อวา่ผูย้ืน่ค  าขออนุญาตไดย้ืน่ร่างขอ้ก าหนดสิทธิมาพร้อมกบัการยืน่ค  าขออนุญาต
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์แลว้ และใหถื้อวา่ร่างขอ้ก าหนดสิทธิดงักล่าวผา่นการพิจารณาของ
ส านกังานแลว้ 

ขอ้ 8   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  16  พฤษภาคม พ.ศ.  2553 เป็นตน้ไป 

 ประกาศ  ณ  วนัท่ี  13  พฤษภาคม พ.ศ.  2553 
 
 
 
 (นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เพื่อก าหนดรายการและสาระส าคญัอยา่งนอ้ยท่ี 
ผูย้ืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์จะตอ้งจดัใหมี้ในร่างขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและ
หนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ จึงจ าเป็นตอ้งออก
ประกาศน้ี 



  

 

  

สารบัญเชิงอรรถ 

 

ล าดับ 
ประกาศ 
ณ วันท่ี 

เลขท่ีประกาศ ช่ือเร่ือง เน้ือหา สถานะ 

 13 พ.ค. 53 สจ. 17/2553 ร่างขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

 ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่ 

16 พ.ค. 53 เป็นตน้ไป) 
1 12 ก.ค. 56 สจ. 19/2556 ร่างขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ

อนุพนัธ์และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (ฉบบัท่ี 2) 
แกไ้ขประกาศ สจ. 17/2553  
โดยเพิ่มขอ้ 4(4) 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่ 

1 ส.ค. 56 เป็นตน้ไป) 
2 11 พ.ย. 57 สจ. 36/2557 ร่างขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ

อนุพนัธ์และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (ฉบบัท่ี 3) 
แกไ้ขขอ้ 4(4) ผูก้  าหนดนยัส าคญั
เป็นสมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่ 

16 ธ.ค. 57 เป็นตน้ไป) 

 


	อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  ที่ ทจ. 15/2553  เรื่อง การออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ลงวันที่ 1 เมษายน  พ.ศ. 2553  สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

