
บจ./ร 38-00 

ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง  การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพกิถอนใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ พ.ศ. 2562 

 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) (10) และ (17) แห่งพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

 
ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  4 มิถุนายน 2562  เป็นตน้ไป 
 
ขอ้ 2 ในขอ้บงัคบัน้ี 
“ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์
“ส านกังาน” หมายความวา่ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
“ประกาศ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

“หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน” หมายความวา่ หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์
หรือหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการซ้ือขายใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ (mai)” แลว้แต่กรณี 

“ผูย้ื่นค าขอ” หมายความว่า ผูย้ื่นค าขอจดทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีตนออก
ต่อตลาดหลกัทรัพย ์

“บริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์” หมายความว่า บริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์และยื่นขอจดทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

“ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์” (Derivative Warrant) หมายความวา่   
(1) ตราสารท่ีผูอ้อกให้สิทธิแก่ผูถื้อในการท่ีจะซ้ือ (Call Warrant) สินทรัพยอ์า้งอิง ณ เวลา

ใดเวลาหน่ึงหรือช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีก าหนดไว ้ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นตราสาร 
(2) ตราสารท่ีผูอ้อกใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อในการท่ีจะขาย (Put Warrant) สินทรัพยอ์า้งอิง ณ เวลา

ใดเวลาหน่ึงหรือช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีก าหนดไว ้ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นตราสาร 
(3) ตราสารท่ีผูอ้อกใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อสิทธิท่ีจะซ้ือ (Call Warrant) ในการท่ีจะไดรั้บช าระเงิน 

ณ เวลาใดเวลาหน่ึงหรือช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีก าหนดไวใ้นจ านวนท่ีค านวณไดจ้ากส่วนต่างของราคาหรือ
ค่าของสินทรัพยอ์า้งอิงกบัราคาหรือค่าของสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีก าหนดในตราสารเม่ือราคาหรือค่าของสินทรัพย์
อา้งอิงสูงกวา่ราคาหรือค่าท่ีก าหนดในตราสาร ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นตราสาร หรือ 

(4) ตราสารท่ีผูอ้อกใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อสิทธิท่ีจะขาย (Put Warrant) ในการท่ีจะไดรั้บช าระเงิน 
ณ เวลาใดเวลาหน่ึงหรือช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีก าหนดไวใ้นจ านวนท่ีค านวณไดจ้ากส่วนต่างของราคาหรือ

ผลบังคับใช้ 

นิยาม 
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คุณสมบัติเร่ือง
สินทรัพย์อ้างองิ  

ค่าของสินทรัพยอ์า้งอิงกบัราคาหรือค่าของสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีก าหนดในตราสารเม่ือราคาหรือค่าของสินทรัพย์
อา้งอิงต ่ากวา่ราคาหรือค่าท่ีก าหนดในตราสาร ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นตราสาร 

“ประเทศกลุ่ม CLMV” หมายความว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม 

  “ขอ้ก าหนดสิทธิ” หมายความวา่ ขอ้ก าหนดสิทธิและหนา้ท่ีของบริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ รวมถึงสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (Term Sheet) 

   “การเสนอขายผ่านระบบการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความว่า การเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปโดยใช้กลไกการซ้ือขายผ่านระบบการซ้ือขายใน
ตลาดหลกัทรัพย ์(Direct Listing) ไม่ว่าจะมีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั้นให้ผูดู้แลสภาพคล่อง
ก่อนหรือไม่กต็าม 

  *“สินทรัพยอ์า้งอิงต่างประเทศ” หมายความว่า สินทรัพยอ์า้งอิงท่ีเป็นหุ้นท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศหรือดชันีหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

  (*เพ่ิมบทนิยามค าว่า “สินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 
การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป) 
  

หมวด 1 
คุณสมบัตขิองใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

ส่วนที่ 1 
คุณสมบัตทิั่วไปของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

 
 ขอ้  3 ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ที่อาจยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย ์ตอ้งมี
คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีผูย้ื่นค าขอไดรั้บอนุญาตจากส านกังานให้เสนอ
ขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป ตามท่ีประกาศ ก.ล.ต. ก าหนด 

(2) ระบุช่ือผูถื้อ 
 (3) ไม่มีขอ้จ ากดัในการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
*(4) มีสินทรัพยอ์า้งอิง (Underlying Asset) อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 (ก) หุน้สามญัหรือกลุ่มหุน้สามญัท่ีเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(ข) หุน้ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
(ค) ดชันีหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพย ์
(ง) ดชันีหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
(จ) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ 
(ฉ) สินทรัพยอ่ื์นใดตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

คุณสมบัติ  
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คุณสมบั ติของ 
DW ท่ีอ้างองิหุ้น
ที่จดทะเบียนใน 
ตลท.  

คุณสมบั ติของ 
DW ท่ีอ้างอิงหุ้น
ที่จดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ  

*(5) ในกรณีท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นหุน้สามญัหรือกลุ่ม
หุน้สามญัท่ีเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน หุน้สามญัท่ีเป็นสินทรัพยอ์า้งอิงดงักล่าวหรือหุน้สามญัหุน้ใดหุน้หน่ึงท่ี
เป็นองค์ประกอบของกลุ่มหุ้นสามญัท่ีเป็นสินทรัพยอ์า้งอิงดงักล่าว ตอ้งไม่ออกโดยบริษทัจดทะเบียนซ่ึงอยู่
ระหว่างการถูกห้ามซ้ือหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว เน่ืองจากเหตุอย่างใดอย่างหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 

 (ก) มีเหตุท่ีท าให้หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน  
 (ข) อยู่ระหว่างการด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วย

ลม้ละลาย 
 (ค) มีสาเหตุอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้อยา่งร้ายแรง 
**(6) ในกรณีท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นหุน้ท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ ตอ้งไม่เป็นหุ้นท่ีมีเหตุเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ
หรือมีเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั หรือมีสาเหตุอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อ
หุน้อยา่งร้ายแรง 

(*ความใน (4) และ (5) ของข้อ 3 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564 ลง
วนัที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป)  

(** เพ่ิมความใน (6) ของข้อ 3 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผย
สารสนเทศ และการเพิกถอนใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ซ่ึงมผีลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป)  

 
ส่วนที่ 2 

คุณสมบัตเิฉพาะของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ที่จดัให้มกีารฝากทรัพย์สินบางส่วน 
หรือไม่มกีารจดัให้มกีารฝากทรัพย์สิน 

 

ขอ้ 4 ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ที่จดัให้มีการฝากทรัพยสิ์นบางส่วนหรือไม่มีการ 
จดัใหมี้การฝากทรัพย์สินท่ีอาจยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 3 และมีคุณสมบัติ
ดงัต่อไปน้ี 

*(1) มีสินทรัพยอ์า้งอิงอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี ณ วนัท่ียื่นค าขอจดทะเบียนใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์  

 (ก) หุ้นสามญัท่ีเป็นองค์ประกอบของดชันีหลกัทรัพย ์SET50 Index หรือดชันี
หลกัทรัพย ์SET100 Index  

 หุ้นสามญัท่ีเป็นองค์ประกอบของดชันีหลกัทรัพย ์SET100 Index ตามวรรค
หน่ึง ในล าดบัท่ี 51-100 แต่ละหุน้ตอ้งมีคุณสมบติัในเร่ืองมูลค่าหุน้สามญัตามราคาตลาด (Market Capitalization) 

คุณสมบัติ DW 
ที่จัดให้มีการ
ฝากทรัพย์สิน
บางส่วน
หรือไม่มี 
การจัดให้มีการ
ฝากทรัพย์สิน 
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ตามท่ีประกาศ ก.ล.ต. ก าหนด และมีรายช่ือตามประกาศรายช่ือหลกัทรัพยท่ี์เป็นสินทรัพยอ์า้งอิงของใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

 (ข) หุน้ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ ท่ีมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
 (ข.1) มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีประกาศ ก.ล.ต. ก าหนด 
 (ข.2) มีมูลค่าหุน้ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์

ก าหนด    
 (ค) ดชันีหลกัทรัพย ์SET Index ดชันีหลกัทรัพย ์SET50 Index ดชันีหลกัทรัพย์ 

SET100 Index ดัชนีหลักทรัพย์ SET High Dividend 30 หรือดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ 
(Industry Group Index and Sectoral Index) 

 (ง) ดชันีหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  
  (ง.1) มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีประกาศ ก.ล.ต. ก าหนด 
  (ง.2) มีองค์ประกอบทั้งหมดของดชันีหลกัทรัพยต่์างประเทศเป็นหุ้นท่ีมี

ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
  (ง.2.1) หุน้ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศในประเทศ

กลุ่ม CLMV 
  (ง.2.2) หุน้ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีส านกังาน

ยอมรับ 
  (ง.2.3) หุ้นท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศซ่ึงเป็น

ตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีมีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุด 30 อนัดบัแรก
ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

  (ง.3)     มีแหล่งขอ้มูลของดชันีหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีผูล้งทุนสามารถเขา้ถึง
และสามารถติดตามขอ้มูลระหวา่งวนัไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

  (ง.4) มีรายช่ือดชันีหลกัทรัพยต่์างประเทศเป็นไปตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด   

 (จ) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีประกาศ ก.ล.ต. 
ก าหนด 

ในการพิจารณาสินทรัพยอ์า้งอิงตามวรรคหน่ึง ตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดเง่ือนไข
เพ่ิมเติมของสินทรัพยอ์า้งอิงขา้งตน้ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

(2) เป็นใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีก าหนดเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 เดือน และไม่เกินกว่า 
2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

(3) เป็นใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตาม (3) หรือ (4) ของนิยามของ “ใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์” ในข้อ 2 ซ่ึงมีการระบุวนัใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เม่ือถึงวนัท่ีผูย้ื่นค าขอก าหนด 
(European Style)   
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คุณสมบั ติ ของ 
DW ที่ จั ด ใ ห้ มี
การฝากทรัพย์สิน
บางส่วนหรือไม่
มีการจัดให้มีการ
ฝากทรัพย์สิน ใน
เร่ืองโควตาของ
สินทรัพย์อ้างองิ 
 

(4) เป็นใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีมูลค่ายื่นขอจดทะเบียนในแต่ละรุ่นไม่นอ้ยกว่า 
20 ลา้นบาท และราคาของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดสิทธิ (Issue Price) ตอ้งไม่นอ้ย
กวา่ 1 บาท ในวนัท่ียื่นค าขอจดทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

*(5) ในกรณีท่ีใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์มีสินทรัพย์อา้งอิงเป็นหุ้น ต้องมีจ านวน
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 (ก) ในกรณีท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นหุ้นสามญั
หรือกลุ่มหุน้สามญัท่ีเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ 3 (4) (ก) จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีอา้งอิง
หุ้นสามญัใดหุ้นสามญัหน่ึงทั้งท่ีออกแลว้และท่ีอยู่ระหว่างการยื่นค าขอของผูย้ื่นค าขอทุกราย ณ เวลาใดเวลา
หน่ึง เม่ือรวมกันทุกประเภทการเสนอขายท่ีต้องใช้หุ้นสามัญอา้งอิงดังกล่าวเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม
ขอ้ก าหนดสิทธิแลว้ ตอ้งมีจ านวนไม่เกินกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของหุน้สามญั
อา้งอิงนั้น 

(ข) ในกรณีท่ีสินทรัพย์อา้งอิงของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหุ้นท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศตามขอ้ 3 (4) (ข) จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีอา้งอิงหุ้นใด
หุน้หน่ึงทั้งท่ีออกแลว้และท่ีอยู่ระหว่างการยื่นค าขอของผูย้ื่นค าขอทุกราย ณ เวลาใดเวลาหน่ึง เม่ือรวมกนัทุก
ประเภทการเสนอขายท่ีตอ้งใชหุ้น้อา้งอิงดงักล่าวเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามขอ้ก าหนดสิทธิแลว้ ตอ้งมีจ านวน
ไม่เกินกวา่ร้อยละ 15 ของจ านวนหุน้อา้งอิงดงักล่าวท่ีมีการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

(*ความใน (1) และ (5) ของข้อ 4 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564 ลง
วนัที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป)  

 
ขอ้ 5 ผูย้ื่นค าขอตอ้งจดัให้มีผูดู้แลสภาพคล่องซ่ึงมีคุณสมบติัและหนา้ท่ีตามขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในระบบการซ้ือขาย ในส่วนท่ีเก่ียวกบัผูดู้แลสภาพคล่องและด ารง
การมีผูดู้แลสภาพคล่องดงักล่าวตลอดระยะเวลาท่ีมีใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 

  

ผู้ดูแล 
สภาพคล่อง 
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หมวด 2 
คุณสมบัตขิองบริษทัที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

  
ขอ้ 6 ผูย้ื ่นค าขอที่จะยื ่นขอจดทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตอ้งมี คุณสมบติั

ตามท่ีประกาศ ก.ล.ต. ก าหนด 
 

หมวด 3 

 การย่ืนค าขอและการพจิารณารับหลกัทรัพย์ 
 

ขอ้ 7 ให้ผูย้ื่นค าขอยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพย์และเอกสารอ่ืนตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด  

การยื่นค าขอตามวรรคหน่ึง ให้ผูย้ื่นค าขอยื่นขอจดทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์
ท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านักงานแลว้ทั้งจ านวน  

*ในการยื่นค าขอใหรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีสินทรัพยอ์า้งอิงตามขอ้ 3 (4) (ก) หรือ 
(ข)  เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ผูย้ื่นค าขอตอ้งไดรั้บการยืนยนัการจดัสรรสินทรัพยอ์า้งอิงตามขอ้ 4 (5) จากตลาด
หลกัทรัพย ์ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

*ผูย้ื่นค าขอท่ีไดรั้บการยืนยนัการจดัสรรสินทรัพยอ์า้งอิงตามวรรคสามตอ้งเร่ิมด าเนินการเสนอ
ขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ดังกล่าวภายในระยะเวลาท่ีตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด โดยหากพน้ระยะเวลา
ดงักล่าวแลว้ ใหถื้อว่าผลการยืนยนัการจดัสรรสินทรัพยอ์า้งอิงในคราวนั้นส้ินสุดลงนบัแต่ครบก าหนดระยะเวลา
ดงักล่าว 

(*ความในวรรคสามและวรรคส่ีของข้อ 7 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2564 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป)  

 
ขอ้ 8 ผูย้ื่นค าขออาจยื่นค าขอใหต้ลาดหลกัทรัพยพิ์จารณารับใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์

เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในเวลาเดียวกบัท่ียื่นขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยต่์อส านกังานกไ็ด ้ 
 

  

การย่ืน 
จดทะเบียน DW  

การย่ืนค าขอพร้อม
การขออนุญาต  
สนง. ก.ล.ต. 

คุณสมบัติ
ผู้ย่ืนค าขอ 
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ขอ้ 9 ในการยื่นค าขอให้รับใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
ผูย้ื่นค าขอตอ้งจดัให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินตามหลกัเกณฑ์ท่ีประกาศ ก.ล.ต. ก าหนด 
 ในกรณีท่ีประกาศ ก.ล.ต. ก าหนดให้ผูย้ื่นค าขอตอ้งจดัให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินเป็นผูร่้วม
จดัท าค าขอ ท่ีปรึกษาทางการเงินตอ้งมีคุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
ว่าดว้ยการรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ในส่วนท่ีเก่ียวกบัท่ีปรึกษาทางการเงิน
ของผูย้ื่นค าขอท่ีเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งตามกฎหมายไทย ทั้งน้ี มิใหน้ าขอ้หา้มท่ีปรึกษาทางการเงินเป็นผูร่้วมจดัท า
ค าขอใหรั้บหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใหก้บัผูย้ื่นค าขอมาใชบ้งัคบักบัการจดัท าค าขอตามขอ้น้ี 
 ในกรณีท่ีผูย้ื่นค าขอเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูย้ื่นค าขอสามารถจดัท าค าขอตามขอ้น้ีได้
โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีท่ีปรึกษาทางการเงินร่วมจดัท าค าขอดงักล่าวอีก 
 

ขอ้ 10 คณะกรรมการจะสัง่รับใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเม่ือ 
(1) ผูย้ื่นค าขอไดร้ายงานผลการขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ต่อตลาดหลกัทรัพย์ 

ยกเวน้กรณีการเสนอขายผา่นระบบการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์และ  
(2) ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาแล้วเห็นว่าใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีคุณสมบัติ

ครบถว้นตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัน้ี  
ในการสั่งรับใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ คณะกรรมการอาจก าหนดเง่ือนไขได้ตามท่ี

เห็นสมควร  
ให้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามวรรคหน่ึงเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดภ้ายใน 

2 วนัท าการ นับแต่วนัท่ีคณะกรรมการสั่งรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 
ข้อ 11 ในการพิจารณาค าขอและสั่งรับใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ คณะกรรมการ

จะพิจารณาค าขอใหเ้สร็จภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้น
จากผูย้ื ่นค าขอแลว้ ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจมอบหมายใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรัพยห์รือบุคคลที่ไดร้ับ
มอบหมายจากผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยม์ีอ  านาจหนา้ท่ีพิจารณาคุณสมบติัของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์
และผูย้ื่นค าขอและสัง่รับใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ียื่นขอจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน เม่ือเห็น
ว่าใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการตามขอ้บงัคบัน้ี 

ในการพิจารณาค าขอ ตลาดหลกัทรัพย์อาจเรียกให้ผูย้ื่นค าขอมาช้ีแจง ส่งเอกสารหรือ
หลกัฐานเพ่ิมเติมไดต้ามท่ีเห็นสมควรภายในเวลาท่ีก าหนด 

การนบัเวลาตามวรรคหน่ึง มิให้นบัเวลาตั้งแต่วนัท่ีผูย้ื่นค าขอไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูลหรือ
เอกสาร หรือวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดส้ัง่การตามวรรคสอง จนถึงวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บขอ้มูลหรือเอกสาร
โดยถูกตอ้งครบถว้น 
 
 ขอ้ 12 ในการรับใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์
จะไม่เป็นผูค้  ้าประกนัการปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิของผูย้ื่นค าขอ 

ที่ปรึกษา
ทางการเงิน 

การส่ังรับ DW 

ระยะเวลาใน
การพจิารณา 

ตลท. ไม่เป็น 
ผู้ค า้ประกนั 
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 *ขอ้ 13 ให้ผูย้ื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียมการรับใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตามอตัราท่ี
คณะกรรมการก าหนด โดยการช าระค่าธรรมเนียมดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการและภายในระยะเวลาท่ีตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด 

ผูย้ื่นค าขอไม่อาจยื่นค าขอให้รับใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ส่วนเพ่ิม (Further Issue) หรือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รุ่นใหม่ (New Issue) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ หากผูย้ื่นค าขอยงัช าระ
ค่าธรรมเนียมการรับใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีเคยยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพยไ์ม่ถูกตอ้งครบถว้น
ตามวิธีการและภายในระยะเวลาท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

(*ความในข้อ 13 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป)  

 
 ขอ้ 14  ในกรณีเป็นใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ท่ีจัดให้มีการฝากทรัพย์สินบางส่วน
หรือไม่มีการจดัให้มีการฝากทรัพยสิ์น ผูย้ื่นค าขอตอ้งกระจายการถือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์จ านวนรวม
ไม่นอ้ยกว่า 20 ลา้นบาทหรือไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ียื่นค าขอโดย
ไม่นบัรวมจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีถือโดยผูย้ื่นค าขอและผูดู้แลสภาพคล่อง 
 ให้ผูย้ื่นค าขอกระจายการถือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตามวรรคหน่ึงภายในระยะเวลา 
3 เดือนหรืออายุของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการสั่งรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
แลว้แต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน 
 ในกรณีท่ีผูย้ื่นค าขอไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขและวิธีการตามวรรคหน่ึงและวรรคสองได ้
คณะกรรมการอาจพิจารณาก าหนดค่าธรรมเนียมส่วนเพ่ิมส าหรับการรับใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  

 
ขอ้ 15  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ซ่ึงก่อหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบกบัการซ้ือขาย

ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ที่จดัให้มีการฝากทรัพยสิ์นบางส่วนหรือไม่มีการจดัให้มีการฝากทรัพยสิ์น 
หรือมีเหตุอนัเชื่อไดว้ ่าอาจกระทบต่อความสามารถของผูย้ื ่นค าขอในการช าระหน้ีหรือปฏิบตัิตาม
ขอ้ก าหนดสิทธิ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณาไม่รับใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 

ขอ้ 16 เม่ือผูย้ื่นค าขอกระจายการถือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข
ตามขอ้ 14 แลว้ ผูย้ื ่นค าขออาจยื่นค าขอให้รับใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ส่วนเพิ่ม (Further Issue) ต่อ
ตลาดหลกัทรัพยไ์ดโ้ดยใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ส่วนเพ่ิม (Further Issue) ดงักล่าวตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ 4 (5) 

ในการพิจารณารับจดทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ส่วนเพ่ิม (Further Issue) ตาม
วรรคหน่ึง ให้น าความตามขอ้ 10 และขอ้ 11 มาใชโ้ดยอนุโลม และให้ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยห์รือบุคคลท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยส์ั่งรับใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ส่วนเพ่ิม (Further Issue) เป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้

เหตุท่ี ตลท.
อาจพจิารณา
ไม่รับ DW 

การกระจาย
การถือ DW 

การย่ืนค าขอ 
จดทะเบียน  
DW ส่วนเพิม่ 

ค่าธรรมเนียม 
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ขอ้ 17 ใหผู้ย้ื่นค าขอมอบหมายใหต้ลาดหลกัทรัพยห์รือบุคคลภายนอกท่ีตลาดหลกัทรัพย์

ใหค้วามเห็นชอบท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 
*ขอ้ 18 ใหผู้ย้ื่นค าขอปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั 

ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติคณะกรรมการ และข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ 
ตลอดจนหนงัสือเวียนใด ๆ ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดใหถื้อปฏิบติั 

(*ความในข้อ 18 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป)  

 
หมวด 4 

การเปิดเผยสารสนเทศ 
ส่วนที่ 1  

การจดัท างบการเงินและรายงานเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

ขอ้ 19 ให้บริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มีหนา้ท่ีจดัท างบการเงินและรายงาน
เก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และเปิดเผย
สารสนเทศดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัท าและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษทัจดทะเบียนโดยอนุโลม ทั้งน้ี บริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไม่ตอ้งจดัท าและเปิดเผยรายงาน
การวิเคราะห์และค าอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจดัการ (Interim Management Discussion and Analysis) และ
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

 
ส่วนที่ 2 

การเปิดเผยข้อมูลตามเหตุการณ์ 
  

ขอ้ 20 ใหบ้ริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์
เม่ือมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึน 
 (1) บริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ประสบความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
 (2) บริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์หยดุประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน  

นายทะเบียน
หลกัทรัพย์ 

หน้าท่ีผู้ย่ืนค าขอ 

การจัดท าและ
เปิดเผยงบ
การเงินและ
รายงานเกีย่วกบั
ฐานะการเงิน
และผลการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ท่ี
ต้องเปิดเผย
ทันที 
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 (3) บริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มีการปรับสิทธิซ่ึงมีผลท าใหเ้ปล่ียนแปลง
ในดา้นอตัราและราคาการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ หรือมีการเปล่ียนแปลงระยะเวลาการใช้
สิทธิคร้ังสุดทา้ย  

(4) คณะกรรมการของบริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มีมติก าหนดวนัประชุม
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ทั้งน้ี ใหเ้ปิดเผยวาระการประชุมมาดว้ยพร้อมกนั 

(2) คณะกรรมการของบริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มีมติก าหนดวนัปิด

สมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์หรือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

(6) คณะกรรมการของบริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มีมติเปล่ียนแปลงหรือ

แกไ้ขหรือก าหนดขอ้ก าหนดสิทธิฉบบัใหม่ 

(7) บริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มีการเปล่ียนแปลงผูดู้แลสภาพคล่อง หรือ

นายทะเบียน หรือผูรั้บฝากทรัพยสิ์น  

(8) มีเหตุการณ์ใด ๆ ท่ีมีหรือจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีของ

ผูดู้แลสภาพคล่อง 

(9) กรณีอ่ืนใดท่ีมีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ

อนุพนัธ์ หรือต่อการตดัสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปล่ียนแปลงในราคาของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

การเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหน่ึง ใหบ้ริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เปิดเผยต่อ
ตลาดหลกัทรัพยโ์ดยไม่ชกัชา้ในวนัท่ีมีเหตุการณ์เกิดข้ึน โดยเปิดเผยก่อนเวลาการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์น
ตลาดหลกัทรัพยใ์นแต่ละรอบอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง หรือหลงัเวลาการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์
ในกรณีท่ีบริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มีเหตุสุดวิสยัไม่อาจเปิดเผยสารสนเทศตามระยะเวลาดงักล่าวได ้
ใหบ้ริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เปิดเผยก่อนเวลาการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย์
ในรอบแรกของวนัท าการถดัไปอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง 

 
 ขอ้ 21 ให้บริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เปิดเผยสารสนเทศดงัต่อไปน้ีพร้อม

เหตุผลต่อตลาดหลกัทรัพย ์
*(1)  กรณีก าหนดใหส่้งมอบเป็นเงินสด ใหเ้ปิดเผยราคาอา้งอิงท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่า

เงินสดท่ีส่งมอบโดยไม่ชกัชา้หลงัจากท่ีทราบราคาอา้งอิงดงักล่าว แต่ตอ้งไม่เกินกว่าวนัท าการถดัจากวนัท่ี
ทราบ 

(2)  มีการด าเนินการชดใชค่้าเสียหายเน่ืองจากไม่อาจส่งมอบสินทรัพยอ์า้งอิงหรือช าระ
ราคาเมื่อมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ใหเ้ปิดเผยภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีเกิดกรณี
ดงักล่าว 

(3)  มีการเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขสัญญาก่อตั้ งทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือ
ธุรกรรมในตลาดทุน หรือท าสญัญาฉบบัใหม่ ใหเ้ปิดเผยภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง 

เหตุการณ์ท่ีต้อง
เปิดเผยภายใน
ระยะเวลา 
ที่ก าหนด 
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(4)  ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพันธ์  
ใหเ้ปิดเผยรายงานผลการใชสิ้ทธิภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

(*ความใน (1) ของข้อ 21 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564 ลงวนัที่ 19 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป)  
 
 *ขอ้ 22 ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มีสินทรัพยอ์า้งอิงเป็นสินทรัพยอ์า้งอิง
ต่างประเทศ ให้บริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เปิดเผยช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัของ
สินทรัพยอ์า้งอิงดงักล่าวผ่านช่องทางที่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั้นหรือผูล้งทุนสามารถเขา้ถึง
ช่องทางนั้นได ้

 ขอ้มูลของสินทรัพยอ์า้งอิงต่างประเทศตามวรรคหน่ึง อย่างนอ้ยตอ้งเป็นขอ้มูลที่เป็น
ภาษาองักฤษ โดยจะจดัให้มีฉบบัแปลเป็นภาษาไทยดว้ยก็ได ้

(*ความในข้อ 22 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป)  

 
 ขอ้ 23  เม่ือบริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมและเอกสาร
การประชุมใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ใหจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารการประชุมดงักล่าว
ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยด์ว้ยพร้อมกนั 
 ในกรณีที่บริษทัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มีผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์
สัญชาติต่างดา้ว ใหจ้ดัส่งหนงัสือเรียกประชุมและเอกสารการประชุมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษใหแ้ก่ผูถ้ือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์สัญชาติต่างดา้วนั้นดว้ย 
   
 ขอ้ 24 ใหบ้ริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์จดัส่งรายงานการประชุมผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ให้แก่ตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการประชุมดงักล่าว 
   
 *ขอ้ 25 ใหบ้ริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เปิดเผยวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอน
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์หรือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เพ่ือสิทธิใด ๆ ต่อตลาด
หลกัทรัพยล่์วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 5 วนัท าการก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์
หรือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เพ่ือสิทธิใด ๆ ดงักล่าว 
  หากบริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์จะเปล่ียนแปลงวนัปิดสมุดทะเบียน
พกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์หรือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เพ่ือสิทธิใด ๆ 
จากเดิมท่ีเคยเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง ใหเ้ปิดเผยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์

การเปิดเผย 
วันปิดสมุด
ทะเบียนหรือ
วันก าหนด
รายช่ือเพ่ือ 
สิทธิใด ๆ 

การจัดส่ง
รายงาน 
การประชุม 

การจัดส่ง
หนังสือเชิญ
ประชุมและ
เอกสารการ
ประชุม 

การเปิดเผย
ช่องทางการ
เข้าถึงดชันี
หลกัทรัพย์
ต่างประเทศ 
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ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์หรือวนั
ก าหนดรายช่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เพ่ือสิทธิใด ๆ ท่ีเคยเปิดเผยไวต้ามวรรคหน่ึงนั้นดว้ย  

(*ความในข้อ 25 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 
2563 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป) 

 
ขอ้ 26  ให้บริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีจดัให้มีการฝากทรัพยสิ์นบางส่วน

หรือไม่มีการจดัใหมี้การฝากทรัพยสิ์นจดัส่งขอ้มูลจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีไดก้ระจาย
ใหแ้ก่ผูถื้อ (outstanding units) ของวนัท าการสุดทา้ยของทุกสัปดาห์ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย ์โดยตลาดหลกัทรัพย์
อาจเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวเป็นการทัว่ไปตามระยะเวลาท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควร 

 
ขอ้ 27  ให้บริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีจดัให้มีการฝากทรัพยสิ์นบางส่วน

หรือไม่มีการจดัใหมี้การฝากทรัพยสิ์นเปิดเผยผลการปฏิบติังานของผูดู้แลสภาพคล่องเป็นรายเดือนภายใน 
3 วนัท าการ นบัแต่วนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน  

 
ส่วนที่ 3 

วธีิการเปิดเผยสารสนเทศและการจดัส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสาร 

 
ขอ้ 28 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจดัส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสารให้แก่

ตลาดหลกัทรัพย์ตามข้อบังคับน้ี ใหบ้ริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เปิดเผยหรือจดัส่งโดยผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเปิดเผยสารสนเทศและการจดัส่งเอกสารของ
บริษทัจดทะเบียนโดยผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์โดยอนุโลม  
 

หมวด 5 
การขึน้เคร่ืองหมายห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์จดทะเบียนเป็นการช่ัวคราว 

 
 ขอ้ 29 หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการสั่งห้ามซ้ือหรือขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์เป็นการชัว่คราวใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์
จดทะเบียนเป็นการชัว่คราว 

ในกรณีท่ีบริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มีการด าเนินงานหรือฐานะการเงินท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ีหรือปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้ก าหนดสิทธิ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจสั่ง
หา้มซ้ือหรือขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกโดยบริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ดงักล่าว 

หลกัเกณฑ์ 
การส่ังห้ามซ้ือ 
หรือขาย DW  
เป็นการช่ัวคราว 

การรายงานการ
เปลีย่นแปลง 
DW 

การเปิดเผยผล
การปฏิบัติงาน
ของผู้ดูแล
สภาพคล่อง  

วิธีการเปิดเผย
สารสนเทศและ
การจัดส่ง 
เอกสารหรือ
ส าเนาเอกสาร 
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 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจสั่งห้ามซ้ือหรือขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นการชัว่คราว 
โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย SP (Suspension) ไวท่ี้ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ดงักล่าวเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนั
ครบก าหนดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์และในวนัครบก าหนดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์
รวม 3 วนัท าการ 
 

*ขอ้ 30  บริษทัผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์อาจร้องขอให้ตลาดหลกัทรัพยส์ั่งหา้มซ้ือ
หรือขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีสินทรัพยอ์า้งอิงต่างประเทศท่ีออกโดยบริษทัดงักล่าวเป็นการชัว่คราว
เม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีอาจท าใหก้ารซ้ือขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ดงักล่าวไม่สามารถด าเนินการไดต้ามปกติ
ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี   

(1) เหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินการของบริษทัผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์  เช่น ระบบงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายสินทรัพยอ์า้งอิงต่างประเทศของบริษทัผูอ้อกใบส าคญัแสดง
สิทธิอนุพนัธ์ขดัขอ้ง 
  (2) เหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจลงทุนของผูล้งทุน เช่น ไม่สามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลราคาของสินทรัพยอ์า้งอิงต่างประเทศหรือราคาท่ีใชใ้นการค านวณการช าระราคา 

เม่ือตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บการร้องขอตามวรรคหน่ึงแลว้ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจสัง่หา้มซ้ือหรือ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นการชัว่คราวโดยการข้ึนเคร่ืองหมาย H (Trading Halt) หรือเคร่ืองหมาย SP 
(Suspension) ไวท่ี้ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั้น 

เม่ือเหตุการณ์ตามวรรคหน่ึงทุเลาหรือส้ินสุดลง ใหบ้ริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์
ดงักล่าวร้องขอยกเลิกการสั่งห้ามซ้ือหรือขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยโ์ดยไม่ชกัชา้  
ซ่ึงตลาดหลกัทรัพยอ์าจสั่งยกเลิกการสั่งหา้มซ้ือหรือขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั้นเป็นการชัว่คราวก็ได ้
โดยการปลดเคร่ืองหมาย H (Trading Halt) หรือเคร่ืองหมาย SP (Suspension) ออกจากใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั้น 
  ในการสั่งหา้มซ้ือหรือขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นการชัว่คราวโดยการข้ึนเคร่ืองหมาย 
SP (Suspension) ตามวรรคสอง ใหต้ลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจสั่งหา้มโดยมีระยะเวลาไม่เกินกว่า 7 วนัท าการนบัแต่
วนัสัง่หา้ม         

เม่ือไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการให้ตลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจขยายระยะเวลาการสั่งหา้ม
ซ้ือหรือขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีสินทรัพยอ์า้งอิงต่างประเทศเป็นการชัว่คราวโดยการข้ึนเคร่ืองหมาย 
SP เกินกวา่ระยะเวลาท่ีระบุไวต้ามวรรคส่ีได ้

(*ความในข้อ 30  เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 
2562 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 13 มกราคม 2563 เป็นต้นไป) 

 
 
 
 

การส่ังห้ามซ้ือ 
หรือขาย DW 
ทีม่ีสินทรัพย์
อ้างองิต่างประเทศ 
เป็นการช่ัวคราว 
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ขอ้ 31 ในกรณีท่ีตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซ้ือหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนซ่ึงเป็น
สินทรัพยอ์า้งอิงของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นการชัว่คราว โดยข้ึนเคร่ืองหมาย H (Trading Halt) หรือ 
SP (Suspension) ไวท่ี้หลกัทรัพย์นั้น ตลาดหลกัทรัพย์จะสั่งห้ามซ้ือหรือขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ดงักล่าวดว้ย 
 

หมวด 6 
การขึน้เคร่ืองหมาย NP (Notice Pending) และเคร่ืองหมาย NR (Notice Received) 

 
ขอ้ 32 ตลาดหลกัทรัพยจ์ะประกาศข้ึนเคร่ืองหมาย NP (Notice Pending) และเคร่ืองหมาย 

NR (Notice Received) ไวท่ี้ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ เม่ือตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศข้ึนเคร่ืองหมายดงักล่าว
ไวท่ี้สินทรัพยอ์า้งอิง 

 
ขอ้ 33 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจประกาศข้ึนเคร่ืองหมาย NP (Notice Pending) และเคร่ืองหมาย 

NR (Notice Received) ไวท่ี้ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ เม่ือเกิดเหตุการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
(1) บริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไม่น าส่งรายงานหรือสารสนเทศอ่ืนใดต่อ

ตลาดหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

(2) ตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างรอค าช้ีแจงหรือรายงานเพ่ิมเติมจากบริษัทท่ีออก

ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์หรือข่าวสารหรือสารสนเทศท่ีไดรั้บจากบริษทัยงัไม่ครบถว้นหรือชดัเจนเพียงพอ 

 
 ขอ้ 34 หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการประกาศข้ึนเคร่ืองหมาย NP (Notice Pending) 
และเคร่ืองหมาย NR (Notice Received) ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยวิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบั
การซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์
 
  

การส่ังห้ามซ้ือ
หรือขาย DW
ตามสินทรัพย์
อ้างองิ 

การขึน้ NP / NR 
ไว้ที ่DW เม่ือ 
เกดิเหตุการณ์ท่ี
ก าหนด 

หลกัเกณฑ์การ
ขึน้ NP / NR 

การขึน้ NP / NR 
ไว้ที่ DW ตาม
สินทรัพย์อ้างองิ 
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*หมวด 7 
การเพกิถอน 

 

ขอ้ 35 ใหถื้อว่าใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีจดัใหมี้การฝากทรัพยสิ์นบางส่วนหรือไม่มี
การจดัใหมี้การฝากทรัพยสิ์นถูกเพิกถอนและส้ินสภาพจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเม่ือเกิดกรณีใดกรณี
หน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) เม่ือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ครบก าหนดอายตุามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 
(2) เม่ือสินทรัพยอ์า้งอิงถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และในกรณีท่ี

สินทรัพยอ์า้งอิงเป็นกลุ่มหุ้นสามญัท่ีเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ถูกเพิก
ถอนและส้ินสภาพจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเม่ือหุน้สามญัหุน้ใดหุน้หน่ึงท่ีเป็นองคป์ระกอบของกลุ่ม
หุน้สามญัท่ีเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(3) เม่ือสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีเป็นหุ้นท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศถูกเพิก
ถอนจากตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ  

(4) เม่ือสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีเป็นดชันีหลกัทรัพยถู์กยกเลิกการค านวณดชันี 
 
ขอ้ 36 ในกรณีท่ีเกิดเหตุใดเหตุหน่ึงดงัต่อไปน้ี จะเป็นเหตุใหใ้บส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์

ท่ีจดัใหมี้การฝากทรัพยสิ์นบางส่วนหรือไม่มีการจดัใหมี้การฝากทรัพยสิ์นเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้   

(1) บริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ขอเพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์
จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(2) บริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ขอเพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์
จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน เน่ืองจากเห็นว่าภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีมีอ  านาจก ากบัดูแลมีการออก
กฎหมายหรือนโยบายใดท่ีส่งผลให้บริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั้นหรือผูดู้แลสภาพคล่องอาจ
ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดไดเ้ป็นระยะเวลานานหรือมีแนวโนม้ต่อเน่ืองกนัเป็น
ระยะเวลานาน   

(3) บริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ขอเพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์จาก
การเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในกรณีท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มีสินทรัพยอ์า้งอิงเป็นดชันีหลกัทรัพยห์รือ
หุ้นท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ เน่ืองจากเห็นว่ามีเหตุการณ์ท่ีอาจท าให้มีขอ้มูลของหุ้น
ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศหรือดชันีหลกัทรัพยไ์ม่เพียงพอต่อการตดัสินใจในการ
ลงทุนของผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์หรือผูล้งทุน หรือมีเหตุการณ์ท่ีอาจท าให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์หรือผูล้งทุนไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลของหุ้นท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศหรือดัชนี
หลกัทรัพยด์งักล่าวได ้และเหตุการณ์ดงักล่าวมีแนวโนม้ต่อเน่ืองกนัเป็นระยะเวลานาน 

เหตุท่ีถือว่า DW 
ถูกเพิกถอนและ
ส้ินสภาพจากการ
เ ป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน 

เหตุท่ี DW เข้า
ข่ า ย อ า จ ถู ก
เพกิถอน 
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(4) เม่ือปรากฏว่าขอ้มูลการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีปรากฏในแบบ
แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหรือหนงัสือช้ีชวนซ่ึงบริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไดย้ื่นต่อ
ส านกังานไม่ถูกตอ้งหรือขอ้มูลการยื่นขอจดทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในแบบค าขอหรือเอกสารอ่ืน
ใดซ่ึงไดย้ื่นต่อตลาดหลกัทรัพยไ์ม่ถูกตอ้ง 

(5) หุ้นสามญัท่ีเป็นสินทรัพยอ์า้งอิงหรือหุ้นสามญัหุ้นใดหุ้นหน่ึงท่ีเป็นองค์ประกอบ
ของกลุ่มหุน้สามญัท่ีเป็นสินทรัพยอ์า้งอิงของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ถูกตลาดหลกัทรัพยส์ั่งหา้มซ้ือหรือขาย
ในตลาดหลกัทรัพย์เป็นการชั่วคราวตามข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนเป็นการชัว่คราวต่อเน่ืองกนัเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 20 วนัท าการข้ึนไป 

(6) หุ้น ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศท่ีเป็นสินทรัพย์อ้างอิงของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ถูกตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศสั่งหา้มซ้ือหรือขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ
เป็นการชัว่คราวต่อเน่ืองกนัเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 20 วนัท าการข้ึนไป 

(7) บริษัทท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการด าเนินการในลักษณะท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ หรือมีการ
เปล่ียนแปลงใด ๆ ซ่ึงมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่องของ
บริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

(8) เหตุอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 
ขอ้ 37 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู จ้ ดัการตลาดหลกัทรัพยม์ีอ  านาจหน้า ท่ี

เก่ียวกบัการพิจารณาสั่งเพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนไดใ้นกรณี
ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  เม่ือบริษัทท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ขอเพิกถอนใบส าคัญแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ 36 (1) ก่อนท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ดงักล่าวจะมี
การซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์
 (2)  เม่ือปรากฏเหตุการณ์ตามขอ้ 36 (2) ขอ้ 36 (3) ขอ้ 36 (4) ขอ้ 36 (5) หรือขอ้ 36 (6) และ
ไม่มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เหลืออยู่ โดยไม่นับรวมจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีถือโดย
บริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์และผูดู้แลสภาพคล่อง 
 
 
 
 
 
 
 

การมอบหมาย
ใ ห้ ผู้ จั ด ก า ร มี
อ านาจหน้าที่ใน
การส่ังเพกิถอน  
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  ขอ้ 38 ใหน้ าความในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์ ่าดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนมาใชบ้งัคบักบัการเพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามหมวดน้ี
โดยอนุโลม เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี 

 
(*ความในหมวด 7 การเพิกถอน เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 
การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป)  
   
 ประกาศ ณ วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2562 
 

(ลงนาม)  ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสด์ิ 
(นายชยัวฒัน ์วิบูลยส์วสัด์ิ) 

ประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผลในการประกาศใช ้: โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นควรยกเลิกกฎเกณฑก์ารเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดง
สิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีบทก าหนดโทษทางอาญา เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการบงัคบัใชก้ฎหมายของส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์จะด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวกับโทษทางอาญาในกรณีดงักล่าว อีกทั้งเห็นควรเพ่ิมสินทรัพย์
อา้งอิง (Underlying Asset) ของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ให้รวมถึงดชันีหลกัทรัพยต่์างประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุน
ให้แก่ผูล้งทุน ตลอดจนปรับปรุงหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งในส่วนของคุณสมบติัของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ การเปิดเผย
สารสนเทศ การห้ามซ้ือหรือขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นการชัว่คราว โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย SP (Suspension) และการ
เพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ จึงสมควรออกขอ้บงัคบัน้ี 

ก า ร น า เ กณ ฑ์
เ พิ ก ถ อ น
หลักทรัพย์ม า
ใช้โดยอนุโลม 


