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ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เรื�อง  การรับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน  พ.ศ. 2543 
 
อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดว้ยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้กาํหนดไวด้งัต่อไปนี4  

 
ขอ้ 1 ขอ้บงัคบันี4ใหใ้ชบ้งัคบัตั4งแต่วนัที5 2 ตุลาคม 2543 เป็นตน้ไป 
 
ขอ้ 2 ในขอ้บงัคบันี4  
“ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์
“สาํนกังาน” หมายความวา่ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
*“ประกาศ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์5เกี5ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

(*เพิ�มเติมบทนิยามคาํว่า “ประกาศ ก.ล.ต.” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื! อง 
การรับใบสาํคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที! 5) พ.ศ. 2556 ลงวนัที� 24 กรกฎาคม 2556  และมีผล
บังคับใช้ตั.งแต่วนัที� 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป) 

*“หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน” หมายความว่า หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนที5มีการซื4อขายใน
ตลาดหลกัทรัพยห์รือหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนที5มีการซื4อขายใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (mai)” 
แลว้แต่กรณี 

(*บทนิยามคาํว่า “หลักทรัพย์จดทะเบียน” เดิมถูกยกเลิกและใช้บทนิยามใหม่นี-แทน โดยข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื! อง การรับใบสาํคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที! 2) พ.ศ. 2545 
ลงวนัที� 5 สิงหาคม 2545) 

 “ผูย้ื5นคาํขอ” หมายความวา่ ผูย้ื5นคาํขอจดทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ที5ตนออก
ต่อตลาดหลกัทรัพย ์

*“ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์” (Derivative Warrant) หมายความวา่   
(1) ตราสารที5ผูอ้อกใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อในการที5จะซื4อ (Call Warrant) สินทรัพย์

อา้งอิง ณ เวลาใดเวลาหนึ5งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ5งที5กาํหนดไว ้ตามเงื5อนไขที5กาํหนดไวใ้นตราสาร 
(2) ตราสารที5ผูอ้อกใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อในการที5จะขาย (Put Warrant) สินทรัพย์

อา้งอิง ณ เวลาใดเวลาหนึ5งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ5งที5กาํหนดไว ้ตามเงื5อนไขที5กาํหนดไวใ้นตราสาร 
(3) ตราสารที5ผูอ้อกให้สิทธิแก่ผูถื้อสิทธิที5จะซื4อ (Call Warrant) ในการที5จะ

ไดรั้บชาํระเงิน ณ เวลาใดเวลาหนึ5 งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ5งที5กาํหนดไวใ้นจาํนวนที5คาํนวณไดจ้ากส่วนต่าง

ผลบังคับใช้ 

นิยาม 
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ของราคาหรือค่าของสินทรัพยอ์า้งอิงกบัราคาหรือค่าของสินทรัพยอ์า้งอิงที5กาํหนดในตราสารเมื5อราคาหรือ
ค่าของสินทรัพยอ์า้งอิงสูงกวา่ราคาหรือค่าที5กาํหนดในตราสาร ตามเงื5อนไขที5กาํหนดไวใ้นตราสาร หรือ 

(4) ตราสารที5ผูอ้อกให้สิทธิแก่ผูถื้อสิทธิที5จะขาย (Put Warrant) ในการที5จะ
ไดรั้บชาํระเงิน ณ เวลาใดเวลาหนึ5 งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ5งที5กาํหนดไวใ้นจาํนวนที5คาํนวณไดจ้ากส่วนต่าง
ของราคาหรือค่าของสินทรัพยอ์า้งอิงกบัราคาหรือค่าของสินทรัพยอ์า้งอิงที5กาํหนดในตราสารเมื5อราคาหรือ
ค่าของสินทรัพยอ์า้งอิงตํ5ากวา่ราคาหรือค่าที5กาํหนดในตราสาร ตามเงื5อนไขที5กาํหนดไวใ้นตราสาร 

(*บทนิยามคาํว่ า“ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์” (Derivative Warrant) เดิมถูกยกเลิกและใช้บท
นิยามใหม่นี-แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื! อง การรับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที! 4) พ.ศ. 2553 ลงวันที! 12 เมษายน 2553 และมีผลบังคับใช้ตั.งแต่วันที� 1 พฤษภาคม 2553 
เป็นต้นไป) 

*“ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในหุน้” - 
*“ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในดชันีหลกัทรัพย”์ - 
*“หุน้ที5ออกโดยบริษทัอื5น” – 
(*ยกเลิกบทนิยามคาํว่ า “ใบสาํคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้น” “ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนี

หลักทรัพย์” และ “หุ้นที!ออกโดยบริษัทอื!น” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื! อง การรับใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที! 4) พ.ศ. 2553 ลงวันที! 12 เมษายน 2553 และมีผลบังคับใช้ตั.งแต่วันที� 1 
พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป) 

*“บริษัทจดทะเบียน” - 
(*บทนิยามคาํว่า “บริษัทจดทะเบียน” เดิมถูกยกเลิกและใช้บทนิยามใหม่นี-แทน โดยข้อบังคับตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื! อง การรับใบสาํคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที! 2) พ.ศ. 2545   ลง
วนัที� 5 สิงหาคม 2545) 

 “หุน้อา้งอิง” (underlying shares) – 
(*บทนิยามคาํว่ า “หุ้นอ้างอิง” (underlying shares) เดิมถูกยกเลิกและใช้บทนิยามคาํว่า “สินทรัพย์

อ้างอิง” (Underlying Asset)  ตามบทนิยามใหม่นี-แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื! อง การรับ
ใบสาํคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที! 4) พ.ศ. 2553 ลงวันที! 12 เมษายน 2553 และมีผลบังคับ
ใช้ตั.งแต่วนัที� 1 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป) 

*“การเสนอซื
อขายอยา่งต่อเนื�อง” (Continuous Quotes) - 
(*ยกเลิกบทนิยามคาํว่ า “หุ้นอ้างอิง” และ “การเสนอซื-อขายอย่างต่อเนื!อง” (Continuous Quotes) 

โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื! อง การรับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
(ฉบับที! 4) พ.ศ. 2553 ลงวนัที! 12 เมษายน 2553 และมีผลบังคับใช้ตั.งแต่วนัที� 1 พฤษภาคม 2553เป็นต้นไป) 

*“ขอ้กาํหนดสิทธิ” หมายความว่า ขอ้กาํหนดสิทธิและหนา้ที�ของบริษทัที�ออกใบสําคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์และผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ รวมถึงสาระสําคญัของใบสําคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ (Term Sheet)  

(*เพิ�มเติมบทนิยามคาํว่า “ข้อกาํหนดสิทธิ” และ “การเสนอซื-อขายอย่างต่อเนื!อง” โดยข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื! อง การรับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที! 3) พ.ศ. 2552 ลง
วนัที� 18 พฤษภาคม 2552 มีผลใช้บังคับตั.งแต่วนัที� 19 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป) 
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*“สินทรัพยอ์า้งอิง” (Underlying Asset) หมายความวา่  
(1) หุน้สามญัที5เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนรายการใดรายการหนึ5ง 
(2) หุน้สามญัที5เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหลายรายการ 
(3) ดชันีหลกัทรัพย ์ 
(4) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หรือ 
(5) สินทรัพยอื์5นใดตามที5คณะกรรมการกาํหนด 

(*บทนิยามคาํว่า “สินทรัพย์อ้างอิง” (Underlying Asset)  เดิมถูกยกเลิกและใช้บทนิยามใหม่นี-แทน 
โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื! อง การรับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
(ฉบับที! 5) พ.ศ. 2556 ลงวนัที! 24 กรกฎาคม 2556  และมีผลบังคับใช้ตั.งแต่วนัที� 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป) 

*“การเสนอขายผ่านระบบการซื4อขายในตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า การเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ที5ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั5วไปโดยใชก้ลไกการซื4อขายผ่านระบบการซื4อขาย
ในตลาดหลกัทรัพย ์(Direct Listing) ไม่ว่าจะมีการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั4นให้ผูดู้แลสภาพ
คล่องก่อนหรือไม่กต็าม” 

(*เพิ!มเติมบทนิยามคาํว่ า “การเสนอขายผ่านระบบการซื4อขายในตลาดหลกัทรัพย”์ โดยข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื! อง การรับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที! 4) พ.ศ. 
2553 ลงวนัที! 12 เมษายน 2553 และมีผลบังคับใช้ตั.งแต่วนัที� 1 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป) 

 

หมวด 1 

คุณสมบัตขิองใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์และบริษทัที�ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
 

 *ขอ้  3 ใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ ์ที 5อาจยื 5นคําขอต่อตลาดหลกัทรัพยต์อ้งมี
คุณสมบติัดงัต่อไปนี4  

**(1) เป็นใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที5ผู ้ยื5นคําขอได้รับอนุญาตจาก
สาํนกังานใหเ้สนอขายต่อประชาชนเป็นการทั5วไปตามที5ประกาศ ก.ล.ต. กาํหนด 

(**ความใน (1) ของข้อ 3 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี-แทน โดยข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื! อง การรับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที! 5) พ.ศ. 2556 
ลงวนัที! 24 กรกฎาคม 2556  และมีผลบังคับใช้ตั.งแต่วนัที� 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป) 

(2) ระบุชื5อผูถื้อ 
 (3) ไม่มีขอ้จาํกดัในการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

**(4)  ในกรณีที5สินทรัพย์อา้งอิงของใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นหุ้น
สามัญ สินทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวต้องไม่ใช่หุ้นที5ออกโดยบริษัทที5อยู่ระหว่างการถูกห้ามซื4 อหรือขาย
หลกัทรัพยเ์นื5องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ5งดงัต่อไปนี4  

(ก) อยูร่ะหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนหุน้สามญั เมื5อไดรั้บ
แจง้เหตุดงักล่าวจากตลาดหลกัทรัพย ์ 

คุณสมบัติ  
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(ข) อยู่ระหว่างการดาํเนินการตามแผนฟื4 นฟูกิจการตามกฎหมายว่าดว้ย
ลม้ละลาย หรือ 

(ค) มีสาเหตุอื5นที5มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้อยา่งร้ายแรง 
(**ความใน (4) ของข้อ 3 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี-แทน โดยข้อบังคับตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื! อง การรับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที! 4) พ.ศ. 2553 
ลงวนัที! 12 เมษายน 2553 และมีผลบังคับใช้ตั.งแต่วนัที� 1 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป) 

**(5) ในกรณีที5สินทรัพยอ์า้งอิงของใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็น
หุ ้นสามญัหรือดชันีหลกัทรัพย ์ สินทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวตอ้งเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยห์รือ “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (mai)” หรือเป็นดชันีหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพย ์แลว้แต่
กรณี”  

(**ความใน (5) ของข้อ 3 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี-แทน โดยข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื! อง การรับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที! 4) พ.ศ. 2553 
ลงวนัที! 12 เมษายน 2553 และให้ใช้บังคับตั-งแต่วนัที! 1 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป) 

(*ความในข้อ 3 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี-แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เรื! อง การรับใบสาํคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที! 2) พ.ศ. 2545  ลงวนัที�  5 สิงหาคม 2545) 

 

*ขอ้ 3/1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ที5จดัใหมี้การฝากทรัพยสิ์นบางส่วนหรือไม่มีการ
จดัใหมี้การฝากทรัพยสิ์น ที5อาจยื5นคาํขอต่อตลาดหลกัทรัพยต์อ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ 3 และไม่ขดัหรือ
แยง้กบัคุณสมบติัดงัต่อไปนี4  

**(1) ผูย้ื5นคาํขอตอ้งจดัให้มีผูดู้แลสภาพคล่องซึ5 งมีคุณสมบติัและหน้าที5
ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย บุคคลที5เกี5ยวขอ้งในระบบการซื4อขายในส่วนที5เกี5ยวกบั
ผูดู้แลสภาพคล่องและดาํรงการมีผูดู้แลสภาพคล่องดงักล่าวตลอดระยะเวลาที5มีใบสาํคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(**ความใน (1) ของข้อ 3/1 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี-แทน โดยข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื! อง การรับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที! 5) พ.ศ. 2556 
ลงวนัที! 24 กรกฎาคม 2556  และมีผลบังคับใช้ตั.งแต่วนัที� 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป) 

(2) เป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ที5มีกาํหนดเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 เดือน และ
ไม่เกินกวา่ 2 ปีนบัแต่วนัที5ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

(3) เป็นใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามนิยามของ “ใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ (3) หรือ (4)” และระบุวนัใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เมื5อถึงวนัที5ผูย้ื5นคาํขอกาํหนด 
(European Style) 

**(4) มีสินทรัพยอ์า้งอิงประเภทใดประเภทหนึ5งดงัต่อไปนี4  ณ วนัที5ยื5นคาํขอ
จดทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  

  (ก) หุ้นสามญัที5 เป็นองค์ประกอบของดัชนีหลกัทรัพย์ SET50 
Index หรือดชันีหลกัทรัพย ์SET100 Index  

คุณสมบัติ DW 

ที�จัดให้มีการ

ฝากทรัพย์สิน

บางส่วนหรือไม่

มีการจัดให้มีการ

ฝากทรัพย์สิน 
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  หุน้สามญัที5เป็นองคป์ระกอบของดชันีหลกัทรัพย ์SET100 Index ตาม
วรรคหนึ5 ง ในลําดับที5  51 -100 ต้องมีคุณสมบัติในเรื5 องมูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด (Market 
Capitalization) ตามที5ประกาศ ก.ล.ต. กาํหนด และมีรายชื5อตามประกาศรายชื5อหลกัทรัพยที์5เป็นสินทรัพย์
อา้งอิงของใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตามที5ตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศกาํหนด 

  (ข) ดชันีหลกัทรัพย ์SET Index ดชันีหลกัทรัพย ์SET50 Index 
ดชันีหลกัทรัพย ์SET100 Index ดชันีหลกัทรัพย ์SET High Dividend 30 หรือดชันีราคากลุ่มอุตสาหกรรม
และหมวดธุรกิจ (Industry Group Index and Sectoral Index)  

  (ค)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟที5 มีคุณสมบัติตามที5
ประกาศ ก.ล.ต. กาํหนด 

 ในการพิจารณาสินทรัพย์อา้งอิงตามวรรคหนึ5 ง ตลาดหลกัทรัพย์อาจ
กาํหนดเงื5อนไขเพิ5มเติมของสินทรัพยอ์า้งอิงขา้งตน้ไดต้ามที5เห็นสมควร 

(**ความใน (4) ของข้อ 3/1 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี-แทน โดยข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื! อง การรับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที! 5) พ.ศ. 2556 
ลงวนัที! 24 กรกฎาคม 2556  และมีผลบังคับใช้ตั.งแต่วนัที� 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป) 

(5) เป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ที5มีมลูค่ายื5นขอจดทะเบียนในแต่ละรุ่นไม่
นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาท และราคาของใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ที5กาํหนดในขอ้กาํหนดสิทธิ (Issue Price) 
ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 1 บาท ในวนัที5ยื5นคาํขอจดทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

(6) จาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ที5อา้งอิงหุน้ใดหุ้นหนึ5งทั4งที5ออกแลว้
และที5อยู่ระหว่างการยื5นคาํขอของผูย้ื5นคาํขอทุกราย ณ เวลาใดเวลาหนึ5งรวมกนัทุกประเภทการเสนอขาย 
ตอ้งใชหุ้้นอา้งอิงดงักล่าวเพื5อรองรับการใชสิ้ทธิตามขอ้กาํหนดสิทธิในจาํนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของ
จาํนวนหุน้ที5จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั4งหมดของหุน้อา้งอิงนั4น”  

(*ความในข้อ 3/1 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี-แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื! อง การรับใบสาํคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที! 4) พ.ศ. 2553 ลงวนัที! 12 เมษายน 2553 
และมีผลบังคับใช้ตั.งแต่วนัที� 1 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป) 

 
ขอ้ 4 ผู ย้ื 5นคํา ขอที5จะยื 5นขอจดทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ ์ต อ้ง มี

คุณสมบติัดงัต่อไปนี4  
 *(1) มีสถานะเป็นบริษทัจาํกดั บริษทัมหาชนจาํกดั หรือนิติบุคคลที5มี
กฎหมายจดัตั4งขึ4นโดยเฉพาะ โดยมีคุณสมบติัตามที5ประกาศ ก.ล.ต. กาํหนด 

(*ความใน (1) ของข้อ 4 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี-แทน โดยข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื! อง การรับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที! 5) พ.ศ. 2556 
ลงวนัที! 24 กรกฎาคม 2556  และมีผลบังคับใช้ตั.งแต่วนัที� 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป) 

  (2) ผูส้อบบญัชี  
 ผูส้อบบญัชีของผูย้ื5นคาํขอตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน 

คุณสมบัติผู้ยื�นคําขอ 
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หมวด 2 

 การยื�นคําขอและการพจิารณารับหลกัทรัพย์ 
 
*ขอ้ 5 ให้ผูย้ื5นคาํขอยื5นคาํขอให้รับใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ต่อตลาดหลกัทรัพย์

ตามแบบพร้อมเอกสารที5ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดโดยระบุประเภทของใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไว้
อยา่งชดัเจน พร้อมทั4งชาํระค่าธรรมเนียมการยื5นคาํขอ 

การยื5นคาํขอตามวรรคหนึ5ง ใหผู้ย้ื5นคาํขอยื5นขอจดทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์
ที5ไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานแลว้ทั4งจาํนวน  

ในการยื5นคาํขอใหรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตามขอ้ 3/1 ผูย้ื5นคาํขอตอ้งไดรั้บการ
ยืนยนัการจดัสรรหุ้นสามญัที5ใชเ้ป็นสินทรัพยอ์า้งอิงตามขอ้ 3/1 (6) จากตลาดหลกัทรัพยต์ามแนวทางที5
ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

ผูย้ื5นคาํขอที5ไดรั้บการยืนยนัการจดัสรรหุ้นสามญัที5ใชเ้ป็นสินทรัพยอ์า้งอิงตามวรรคสาม
ตอ้งเริ5มดาํเนินการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ดงักล่าวภายในระยะเวลาที5ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
โดยหากพน้ระยะเวลาดงักล่าวแลว้ให้ถือว่าผลการยืนยนัการจดัสรรหุ้นสามญัที5ใชเ้ป็นสินทรัพยอ์า้งอิง
คราวนั4นสิ4นสุดลงนบัแต่ครบกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว 

(*ความในข้อ 5 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี-แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื! อง การรับใบสาํคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที! 4) พ.ศ. 2553 ลงวนัที! 12 เมษายน 2553 
และมีผลบังคับใช้ตั.งแต่วนัที� 1 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป) 

 
ขอ้ 6 ผูย้ื5นคาํขออาจยื5นคาํขอให้ตลาดหลกัทรัพย์พิจารณารับใบสําคัญแสดงสิทธิ

อนุพนัธ์เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในเวลาเดียวกบัที5ยื5นขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยต่์อสาํนกังานกไ็ด ้ 
 

*ขอ้ 7 **ในการยื5นคาํขอให้รับใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ผูย้ื5นคาํขอตอ้งจดัใหมี้ที5
ปรึกษาทางการเงินตามที5ประกาศ ก.ล.ต. กาํหนด 

ในกรณีที5ผูย้ื5นคาํขอตอ้งจดัให้มีที5ปรึกษาทางการเงินเป็นผูร่้วมจดัทาํคาํขอ ที5ปรึกษา
ทางการเงินต้องมีคุณสมบัติและขอบเขตการดาํเนินงานตามข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วย
คุณสมบติัของที5ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดาํเนินงานในการจดัทาํคาํขอให้รับหลกัทรัพยเ์ป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ทั4งนี4  

(1)  มิใหน้าํขอ้หา้มที5ปรึกษาทางการเงินเป็นผูร่้วมจดัทาํคาํขอใหรั้บหลกัทรัพยเ์ป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใหก้บัผูย้ื5นคาํขอมาใชบ้งัคบักบัการจดัทาํคาํขอตามขอ้นี4  

 (2) ผูย้ื5นคาํขอเป็นที5ปรึกษาทางการเงินสามารถจดัทาํคาํขอตามขอ้นี4 ไดโ้ดยไม่
จาํเป็นตอ้งมีที5ปรึกษาทางการเงินร่วมจดัทาํคาํขอดงักล่าวอีก” 

การยื�นจดทะเบียน 

DW ทั)งหมด 

การขอให้ ตลท. รับ 

DW พร้อมกบัการขอ

อนุญาตสํานักงาน 

ที�ปรึกษาทางการเงิน 
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 (*ความในข้อ 7 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี-แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื! อง การรับใบสาํคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที! 4) พ.ศ. 2553 ลงวนัที! 12 เมษายน 2553 
และมีผลบังคับใช้ตั.งแต่วนัที� 1 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป) 

(**ความในวรรคหนึ!งของข้อ 7 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี-แทน โดยข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื! อง การรับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที! 5) พ.ศ. 2556 
ลงวนัที! 24 กรกฎาคม 2556  และมีผลบังคับใช้ตั.งแต่วนัที� 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป) 

 
ขอ้ 8 คณะกรรมการจะสั5งรับใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นหลกัทรัพยจ์ด

ทะเบียนเมื5อ 
 *(1) ผูย้ื5นคาํขอได้รายงานผลการขายใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ต่อตลาด

หลกัทรัพย ์ยกเวน้กรณีการเสนอขายผา่นระบบการซื4อขายในตลาดหลกัทรัพย ์และ  
(*ความใน (1) ของข้อ 8 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี-แทน โดยข้อบังคับตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื! อง การรับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที! 4) พ.ศ. 2553 
ลงวนัที! 12 เมษายน 2553 และมีผลบังคับใช้ตั.งแต่วนัที� 1 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป) 

 (2) ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาแล้วเห็นว่าใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์             
มีคุณสมบติัครบถว้นตามที5กาํหนดในขอ้บงัคบันี4   

ในการสั5งรับใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ คณะกรรมการอาจกาํหนดเงื5อนไขไดต้ามที5
เห็นสมควร  

ให้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามวรรคหนึ5 งเริ5มทาํการซื4อขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ด้
ภายใน 2 วนัทาํการ นบัแต่วนัที5คณะกรรมการสั5งรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 
*ขอ้ 8/1 ในการพิจารณาคาํขอและสั5งรับใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ คณะกรรมการจะ

พิจารณาคําขอให้เสร็จภายใน 7 วนันบัแต่วนัที5ตลาดหลกัทรัพยไ์ดร้ับเอกสารหลกัฐานที5ถูกต้อง
ครบถว้นจากผูย้ื5นคาํขอแลว้ ทั4งนี4  คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยท์าํหนา้ที5
พิจารณาคุณสมบติัของใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์และผูย้ื 5นคาํขอ และสั5งรับใบสําคญัแสดงสิทธิ
อนุพ ัน ธ์ที5ยื 5น ขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เมื5อเห็นว่าใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมี
คุณสมบติัถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์เงื5อนไข และวิธีการตามขอ้บงัคบันี4  

ในการพิจารณาคาํขอ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจเรียกให้ผูย้ื5นคาํขอมาชี4 แจง ส่งเอกสารหรือ
หลกัฐานเพิ5มเติมไดต้ามที5เห็นสมควรภายในเวลาที5กาํหนด 

การนบัเวลาตามวรรคหนึ5ง มิใหน้บัเวลาตั4งแต่วนัที5ผูย้ื5นคาํขอไดแ้กไ้ขเพิ5มเติมขอ้มูลหรือ
เอกสาร หรือวนัที5ตลาดหลกัทรัพยไ์ดส้ั5งการตามวรรคสอง จนถึงวนัที5ตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บขอ้มูลหรือ
เอกสารโดยถกูตอ้งครบถว้น 

(*เพิ�มเติมความในข้อ 8/1 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื! อง การรับใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที! 2) พ.ศ. 2545  ลงวนัที�  5 สิงหาคม 2545) 

 

การสั�งรับ DW 

ระยะเวลาในการ

พจิารณา 
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 **ขอ้ 8/2 ในกรณีเป็นใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตามขอ้ 3/1 ผูย้ื�นคาํขอตอ้งกระจาย
การถือใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์จาํนวนรวมไม่นอ้ยกว่า 20 ลา้นบาทหรือไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของ
จาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ที�ยื�นคาํขอโดยไม่นบัรวมจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ที�ถือโดยผู ้
ยื�นคาํขอและผูดู้แลสภาพคล่อง 
 ใหผู้ย้ื�นคาํขอกระจายการถือใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตามวรรคหนึ�งภายในระยะเวลา 
3 เดือนหรืออายุของใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นับแต่วนัที�คณะกรรมการสั�งรับหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
แลว้แต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน 
 ***ในกรณีที5ผูย้ื 5นคาํขอไม่สามารถปฏิบติัตามเงื5อนไขและวิธีการตามวรรคหนึ5งและ
วรรคสองได ้คณะกรรมการอาจพิจารณากาํหนดค่าธรรมเนียมส่วนเพิ5มสําหรับการรับใบสําคญัแสดง
สิทธิอนุพนัธ์  

(**เพิ�มเติมความในข้อ 8/2 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื! อง การรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที! 3) พ.ศ. 2552 ลงวันที� 18 พฤษภาคม 2552 มีผลใช้บังคับตั.งแต่
วันที� 19 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป) 

(***ความในวรรคสามของข้อ 8/2 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี-แทน โดยข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื! อง การรับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที! 4) พ.ศ. 2553 
ลงวนัที! 12 เมษายน 2553 และมีผลบังคับใช้ตั.งแต่วนัที� 1 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป) 

 
**ขอ้ 8/3 ในกรณีที�เกิดเหตุการณ์ใด ๆ ซึ� งก่อหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบกบัการซื
อ

ขายใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตามขอ้ 3/1 หรือมีเหตุอนัเชื�อไดว้่าอาจกระทบต่อความสามารถของผูย้ื�น
คาํขอในการชาํระหนี
หรือปฏิบติัตามขอ้กาํหนดสิทธิ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณาไม่รับใบสาํคญัแสดง
สิทธิดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(**เพิ�มเติมความในข้อ 8/3 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื! อง การรับ
ใบสาํคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที! 3) พ.ศ. 2552 ลงวนัที� 18 พฤษภาคม 2552 มีผลใช้บังคับ
ตั.งแต่วนัที� 19 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป) 

 
 *ขอ้ 8/4 ในการรับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลาด
หลกัทรัพยจ์ะไม่เป็นผูค้ ํ4าประกนัการปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามที5กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิของผูย้ื5นคาํขอ 

(*ความในข้อ 8/4 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี-แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื! อง การรับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที! 4) พ.ศ. 2553 ลงวันที! 12 เมษายน 2553 
และมีผลบังคับใช้ตั.งแต่วนัที� 1 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป) 

 

*ขอ้ 8/5 เมื5อผูย้ื5นคาํขอกระจายการถือใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตามหลกัเกณฑแ์ละ
เงื5อนไขตามขอ้ 8/2 แลว้ ผูย้ื 5นคาํขออาจยื5นคาํขอใหร้ับใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ส่วนเพิ5มต่อตลาด
หลกัทรัพยไ์ดโ้ดยใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ส่วนเพิ5มดงักล่าวตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ 3/1 (6) 

เหตุที�ตลท.อาจ

พจิารณาไม่รับ 

DW 

การกระจายการถือ 

DW 

ตลท. ไม่เป็นผู้

คํ6าประกนั 

การยื�นคําขอจด

ทะเบียน DW 

ส่วนเพิ�ม 
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ในการพิจารณารับจดทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ส่วนเพิ5มตามวรรคหนึ5งใหน้าํ
ความตามข้อ 8 และ ข้อ 8/1 มาใช้โดยอนุโลม และให้ผูจ้ ัดการตลาดหลกัทรัพย์หรือบุคคลที5ได้รับ
มอบหมายจากผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยส์ั5งรับใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ส่วนเพิ5มเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนได ้

(**ความในข้อ 8/5  เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี-แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื! อง การรับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที!  5) พ.ศ. 2556 ลงวันที!  24 
กรกฎาคม 2556  และมีผลบังคับใช้ตั.งแต่วนัที� 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป) 

 

ขอ้ 9 ให้ผูย้ื5นคาํขอชาํระค่าธรรมเนียมการรับใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ภายใน
เวลาที5ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด โดยใหอ้ตัราค่าธรรมเนียมการยื5นคาํขอ ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และค่าธรรมเนียม
รายปีของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตามขอ้บังคับนี4 เป็นอตัราเดียวกันกับอตัราค่าธรรมเนียมในการรับ
ใบสําคญัแสดงสิทธิที5จะซื4อหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู ้ที5มีกาํหนดเวลาไม่เกิน 10 ปีนบัแต่วนัที5
ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยบญัชีอตัราค่าธรรมเนียมในการรับ
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

*ให้ผูย้ื5นคาํขอชาํระค่าธรรมเนียมการรับใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ส่วนเพิ5มเฉพาะ
ค่าธรรมเนียมรายปีตามหลกัเกณฑแ์ละเงื5อนไขที5กาํหนดตามวรรคหนึ5 ง 

(*เพิ�มเติมความในวรรคสองของข้อ 9 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื! อง การรับ
ใบสาํคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที! 4) พ.ศ. 2553 ลงวันที! 12 เมษายน 2553 และมีผลบังคับใช้
ตั.งแต่วนัที� 1 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป) 

 

หมวด 3 

เบ็ดเตลด็ 
 

ขอ้ 10 ให้ผูย้ื 5นคาํขอมอบหมายให้ตลาดหลกัทรัพยห์รือบุคคลภายนอกที5ตลาด
หลกัทรัพยใ์ห้ความเห็นชอบทาํหนา้ที5เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 

ขอ้ 11 ให้ผู ้ยื5นคําขอปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์มติคณะกรรมการ และขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาด
หลกัทรัพยต์ลอดจนหนงัสือเวียนที5ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดใหถื้อปฏิบติั 

 

ประกาศ  ณ วนัที5  25  กนัยายน  2543 
 

(ลงนาม)  อมเรศ  ศิลาอ่อน 
  

(นายอมเรศ  ศิลาอ่อน) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

นายทะเบียน

หลกัทรัพย์ 

หน้าที�ของบริษัท 

ค่าธรรมเนียม 


