ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 17 /2553
เรื่อง ร่างข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
(ฉบับประมวล)

อาศัยอานาจตามความในข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 15/2553 เรื่อง การออกและการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ลงวันที่ 1 เมษายน
พ.ศ. 2553 สานักงานออกข้อกาหนดไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“ข้อกาหนดสิทธิ” หมายความว่า ข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ข้อ 2 ร่างข้อกาหนดสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะต้องมีความชัดเจนและ
ไม่มีข้อกาหนดที่เป็นการเอาเปรียบคู่สัญญาอย่างไม่เป็นธรรม โดยต้องมีรายละเอียดของรายการทั่วไป
ตามข้อ 3 และรายละเอียดของรายการเฉพาะกรณีตามข้อ 4
ข้อ 3 ร่างข้อกาหนดสิทธิต้องมีรายละเอียดของรายการทั่วไปอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
(2) วันเริ่มและวันสิ้นสุดการมีผลใช้บังคับของข้อกาหนดสิทธิ
(3) กฎหมายที่ใช้บังคับกับข้อกาหนดสิทธิซึ่งกาหนดให้ใช้กฎหมายไทย
(4) ลักษณะสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
(5) สิทธิและเงื่อนไขตามใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
(6) วิธีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งรวมถึงกาหนดเวลาการใช้สิทธิ
การปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ
(7) วิธีการจัดทาทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และการลงทะเบียนการโอน
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
(8) หน้าที่ของบริษัทที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
(9) เหตุผิดนัด และผลของการผิดข้อกาหนดหรือเงื่อนไขในข้อกาหนดสิทธิ
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(10) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิทธิ
(11) การประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
(12) ตัวอย่างตราสารกากับใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีรายการตามข้อ 5
ข้อ 4 ร่างข้อกาหนดสิทธิต้องมีรายละเอียดของรายการเฉพาะกรณีอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีเป็นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกัน
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
(ก) รายละเอียดเกี่ยวกับทรัสตี
(ข) รายละเอียดของหลักทรัพย์อ้างอิงที่โอนให้กับทรัสตี ซึ่งต้องระบุถึงประเภท
และจานวนของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าว
(ค) ขั้นตอน ระยะเวลา และเงื่อนไขในการโอนและถอนการโอนหลักทรัพย์อ้างอิง
(ง) อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของทรัสตี
(จ) การแต่งตั้งหรือการเปลี่ยนแปลงทรัสตี
(2) ในกรณีเป็นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีผู้ค้าประกันการชาระหนี้
หรือภาระผูกพันตามใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
(ก) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ค้าประกัน
(ข) เงื่อนไขของการค้าประกัน
(3) ในกรณีใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขายเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ หน้าที่ และเงื่อนไขอันเนื่องมาจากกรณีที่มี
การเพิกถอนใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(4)12 ในกรณีเป็นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง
เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ ให้ระบุเกี่ยวกับการพิจารณาการใช้สิทธิ โดยให้ใช้ราคาใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวเทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทาการซื้อขายสุดท้าย
ของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้น เมื่อปรากฏว่าราคาปิดของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ณ สิ้นวันทาการซื้อขายสุดท้ายของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าว
1

ถูกเพิ่มโดยประกาศสานักงาน ที่ สจ. 19/2556 เรื่อง ร่างข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 มีผลใช้บังคับ
วันที่ 1 สิงหาคม 2556
2
ถูกแก้ไขโดยประกาศสานักงาน ที่ สจ. 36/2557 เรื่อง ร่างข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่ องผูอ้ อกใบสาคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 มีผลใช้บังคับ
วันที่ 16 ธันวาคม 2557
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มีความแตกต่างจากมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ ณ สิ้นวันเดียวกันนั้นอย่างมีนัยสาคัญ
ทั้งนี้ แนวทางการพิจารณาความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญดังกล่าวให้เป็นไปตามที่บริษัทหลักทรัพย์ไทย
กาหนด
ข้อ 5 ตราสารกากับใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ชื่อเฉพาะของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
(2) ลักษณะของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
(3) ชื่อของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง
(4) ชื่อผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
(5) จานวนหน่วยตามสิทธิของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
(6) ชื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
(7) เลขที่อ้างอิงของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามทะเบียนผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์
(8) วัน เดือน ปีที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และวัน เดือน ปีที่สิ้นสุดอายุ
ของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
(9) ชื่อทรัสตี (ถ้ามี)
(10) ชื่อผู้ค้าประกันการชาระหนี้ตามใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย (ถ้ามี)
(11) การชาระหนี้ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เมื่อมีการใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ซึ่งต้องระบุอย่างชัดเจนว่าจะชาระหนี้โดยการส่งมอบเงินสดหรือ
หลักทรัพย์อ้างอิง
(12) มีข้อความที่ระบุว่าใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นี้ออกตามข้อกาหนดว่าด้วย
สิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งผู้ออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้จัดทาขึ้นและถือเป็นข้อผูกพันระหว่างผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
กับผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์สามารถขอตรวจดูข้อกาหนดสิทธิ
ดังกล่าวได้ในสถานที่ที่กาหนด
(13) ลายมือชื่อผู้มีอานาจลงนามผูกพันของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ข้อ 6 ร่างข้อกาหนดสิทธิที่ยื่นมาพร้อมกับคาขออนุญาตเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ที่ออกใหม่ จะไม่ระบุข้อมูลที่เกี่ยวกับตราสารและข้อมูลเฉพาะสาหรับการเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ในครั้งนั้นก็ได้ แต่ต้องยื่นข้อมูลดังกล่าวก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ
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ข้อ 7 ในกรณีที่ผ้ยู ื่นคาขออนุญาตเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้แสดง
ความประสงค์ที่จะใช้ข้อกาหนดสิทธิที่มีรายการและข้อมูลไม่ต่างจากร่างข้อกาหนดสิทธิมาตรฐาน
ที่สานักงานยอมรับ ให้ถือว่าผู้ยื่นคาขออนุญาตได้ยื่นร่างข้อกาหนดสิทธิมาพร้อมกับการยื่นคาขออนุญาต
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แล้ว และให้ถือว่าร่างข้อกาหนดสิทธิดังกล่าวผ่านการพิจารณาของ
สานักงานแล้ว
ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อกาหนดรายการและสาระสาคัญอย่างน้อยที่
ผู้ยื่นคาขออนุญาตเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะต้องจัดให้มีในร่างข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและ
หน้าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จึงจาเป็นต้องออก
ประกาศนี้

สารบัญเชิงอรรถ
ลาดับ

ประกาศ
ณ วันที่
13 พ.ค. 53

เลขที่ประกาศ

ชื่อเรื่อง

สจ. 17/2553

ร่างข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1

12 ก.ค. 56

สจ. 19/2556

ร่างข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 2)

2

11 พ.ย. 57

สจ. 36/2557

ร่างข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 3)

เนื้อหา

สถานะ

ใช้งาน
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่
16 พ.ค. 53 เป็นต้นไป)
แก้ไขประกาศ สจ. 17/2553
ใช้งาน
โดยเพิ่มข้อ 4(4)
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่
1 ส.ค. 56 เป็นต้นไป)
แก้ไขข้อ 4(4) ผู้กาหนดนัยสาคัญ
ใช้งาน
เป็นสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (มีผลใช้บังคับตั้งแต่
16 ธ.ค. 57 เป็นต้นไป)

