
  
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 34/2561 
เร่ือง  การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

(ฉบบัท่ี 8) 
_________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 มาตรา 67 และมาตรา 69 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (3/1) และ (3/2) ของขอ้ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 15/2553  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ลงวนัท่ี 1 เมษายน 
พ.ศ. 2553  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 32/2556  เร่ือง การออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556  

“(3/1)  หุ้นท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นดงัน้ี 
(ก)  มีมูลค่าตลาดเฉล่ียแต่ละไตรมาสไม่ต ่ากวา่หน่ึงหม่ืนลา้นบาท 

รวมติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ส่ีไตรมาส 
(ข)  จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ โดยตลาดหลกัทรัพย์

ต่างประเทศนั้นตอ้งมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
1.  อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ 

International Organization of Securities Commissions (IOSCO) 
2.  เป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) 
3.  ตั้งอยูใ่นประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (Greater Mekong  

Subregion: GMS)  
(ค)  มีสภาพคล่องอยา่งเพียงพอ 
(ง)  มีขอ้มูลของหุน้ซ่ึงผูล้งทุนในประเทศไทยสามารถเขา้ถึงได ้
 
 
 
 

ร่างประกาศตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ 
ท่ีผา่นการพิจารณาของฝ่ายพฒันากฎเกณฑ ์
เม่ือวนัท่ี .................................................... 
CSDS เลขท่ี...78/2558... คร้ังท่ี.................. 
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(3/2)  ดชันีหลกัทรัพยต์่างประเทศท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นดงัน้ี 
(ก)  เป็นดชันีท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งแพร่หลายและพฒันาโดยสถาบนัท่ีมี

ความน่าเช่ือถือซ่ึงท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระจากผูข้ออนุญาต  ทั้งน้ี หากปรากฏวา่สถาบนัดงักล่าวเป็น
บริษทัในเครือของผูข้ออนุญาต ผูข้ออนุญาตนั้นตอ้งจดัใหมี้มาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
อยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย 

(ข)  มีองคป์ระกอบของดชันีเป็นหุน้ท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศซ่ึงมี
คุณสมบติัเป็นไปตาม (3/1) (ข)  

 (ค)  มีการก าหนดวิธีการค านวณดชันีไวอ้ยา่งชดัเจน และมีการระบุถึง
แหล่งขอ้มูลของหุ้นอา้งอิงท่ีน ามาใชใ้นการค านวณ รวมถึงมีการค านวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตาม 
ความเหมาะสมของหุ้นอา้งอิงซ่ึงเป็นองคป์ระกอบของดชันี  ทั้งน้ี หุ้นอา้งอิงดงักล่าวตอ้งมีการเคล่ือนไหว
ตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอิสระดว้ย 

(ง)  มีการแสดงดชันีนั้น ๆ อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผา่นส่ือท่ีมี 
การเสนอขอ้มูลอยา่งทนัเหตุการณ์” 

ขอ้ 2   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 22/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 15/2553  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ลงวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2553   

“ขอ้ 22/1   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลเปรียบเทียบค่าความผนัผวนแฝง 
(implied volatility) ของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ที่ไดรั้บอนุญาต กบัค่าความผนัผวนในอดีต 
(historical volatility) ของหลกัทรัพยอ์า้งอิง ไวบ้นเวบ็ไซตข์องผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นรายวนัอยา่งต่อเน่ือง 
ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  ทั้งน้ี วิธีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามแนวทาง 
ท่ีก าหนดไวบ้นเว็บไซต์ของส านักงาน” 

ขอ้ 3   ให้ยกเลิกความในขอ้ 39 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 15/2553  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ลงวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2553   
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 39   ให้น าขอ้ก าหนดตามขอ้ 22/1 ขอ้ 23 ขอ้ 24 และขอ้ 25 มาใช้บงัคบักบั 
การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ตามหมวดน้ีดว้ย” 
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ขอ้ 4   ใหย้กเลิกแบบ 69-DW-full และแบบ 69-DW-short ทา้ยประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 15/2553  เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ลงวนัท่ี  
1 เมษายน พ.ศ. 2553  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 26/2561   
เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561   
และใหใ้ชแ้บบ 69-DW-full และแบบ 69-DW-short ทา้ยประกาศน้ีแทน 

ขอ้ 5   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป   

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2561 
 
 
 
 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


	ประกาศ  ณ  วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561

