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ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ที่จะซ้ือหุ้น (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542 
 
  โดยท่ีเห็นสมควรให้มีการก าหนดหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูลของหน่วยงานของรัฐ
ท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีจะซ้ือหุน้ เพ่ือใหผู้ล้งทุนไดรั้บขอ้มูลดงักล่าวโดยเท่าเทียมกนัและเพ่ือให้
การซ้ือขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีจะซ้ือหุ้นในตลาดหลกัทรัพยมี์ความยุติธรรมและเป็นไปอย่างมี
ระเบียบ 
 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (7) และ (17) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
   
  ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 28 เมษายน 2542 เป็นตน้ไป 
  
 *ขอ้ 2 ในขอ้บงัคบัน้ี 

“ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
“หน่วยงานของรัฐ”  มายความว่า  กระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย กองทุน

เพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีอาจออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามท่ีประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วย 
ก าหนดหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีมิใหน้ าบทบญัญติัวา่ดว้ย การเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนมาใชบ้งัคบัก าหนด 

“ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีจะซ้ือหุน้”  หมายความว่า  ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์
ท่ีใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อท่ีจะซ้ือหุน้อา้งอิง ณ เวลาใดเวลาหน่ึงหรือช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีก าหนดไว ้

“หุ้นอา้งอิง”  (underlying shares)  หมายความว่า  หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของ
บริษทัจดทะเบียนท่ีเป็นสถาบนัการเงินท่ีเขา้ร่วมในโครงการเพ่ิมเงินกองทุนของสถาบนัการเงินเพ่ือแกไ้ข
ปัญหาสถาบนัการเงินตามแผนฟ้ืนฟูระบบสถาบนัการเงินหรือโครงการอ่ืนท่ีมีลกัษณะเดียวกบัโครงการ
ดงักล่าว ท่ีถือโดยหน่วยงานของรัฐ หรือหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษทัจดทะเบียนท่ีหน่วยงาน
ของรัฐไดรั้บโอนอนัเน่ืองมาจากการจากการปรับโครงสร้างหน้ีหรือการปรับโครงสร้างกิจการหรือการรับ
โอนช าระหน้ีหรือการฟ้องบงัคบัคดี แลว้แต่กรณี 
 **“บริษทัจดทะเบียน”  หมายความวา่  บริษทัท่ีมีหุน้สามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
  
 (*ความในข้อ 2 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานของรัฐท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ท่ีจะซ้ือหุ้น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 
25 เมษายน 2546 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 28 เมษายน 2546) 
 (**บทนิยามค าว่า “บริษัทจดทะเบียน” ในข้อ 2 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานของรัฐท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ท่ีจะซ้ือหุ้น 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2560 ลงวนัที่ 2 ตุลาคม 2560 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 9 ตุลาคม 2560)  



(บจ/ป 13-00) 

 

 

*หมวด 1 
การเปิดเผยข้อมูลเม่ือเกดิเหตุการณ์ใด ๆ 

 
 ขอ้ 3 ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์เม่ือมีเหตุการณ์
ดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึน 
 (1) หน่วยงานของรัฐก าหนดวนัประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีจะซ้ือหุ้น 
ทั้งน้ี ใหเ้ปิดเผยวาระการประชุมมาดว้ยพร้อมกนั 
 (2) หน่วยงานของรัฐก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ท่ีจะซ้ือหุน้หรือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีจะซ้ือหุน้  

 (3) หน่วยงานของรัฐมีการปรับสิทธิซ่ึงมีผลท าใหเ้ปล่ียนแปลงในดา้นอตัราและราคา
ในการใชสิ้ทธิ 
   (4) หน่วยงานของรัฐมีการเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขขอ้ก าหนดสิทธิและหน้าท่ีของ
หน่วยงานของรัฐและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีจะซ้ือหุน้ หรือก าหนดขอ้ก าหนดสิทธิและหนา้ท่ี
ฉบบัใหม่ 
 (5) หน่วยงานของรัฐมีการเปล่ียนแปลงผูรั้บฝากทรัพยสิ์นหรือตวัแทนการใชสิ้ทธิ 
 (6) หน่วยงานของรัฐมีการขยายระยะเวลาการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยหรือระยะเวลาสุดทา้ย
ท่ีอาจแสดงความจ านงในการใช้สิทธิให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีจะซ้ือหุ้นอนัเน่ืองมาจากวนั
สุดทา้ยท่ีอาจใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีจะซ้ือหุ้นหรือระยะเวลาสุดทา้ยท่ีอาจแสดงความ
จ านงในการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีจะซ้ือหุ้นอยู่ในช่วงเวลาท่ีมีการห้ามซ้ือขายหุ้น
พ้ืนฐานเป็นการชัว่คราว หรือมีเหตุการณ์ท่ีอาจกระทบต่อการใชสิ้ทธิหรือการแสดงความจ านงในการใช้
สิทธิหรือเหตุสุดวิสยัอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถส่งมอบหุน้พ้ืนฐานได ้ 
 (7) กรณีอ่ืนใดท่ีมีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ท่ีจะซ้ือหุน้หรือต่อการตดัสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปล่ียนแปลงในราคาของใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ท่ีจะซ้ือหุน้ 
 การเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหน่ึง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย์
โดยไม่ชักช้าในวนัท่ีมีเหตุการณ์เกิดข้ึน โดยเปิดเผยก่อนเวลาการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ในตลาด
หลกัทรัพยใ์นแต่ละรอบอย่างนอ้ย 1 ชัว่โมง หรือหลงัเวลาการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์
ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐมีเหตุสุดวิสัยไม่อาจเปิดเผยสารสนเทศตามระยะเวลาดงักล่าวได ้ใหห้น่วยงาน
ของรัฐเปิดเผยก่อนเวลาการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยใ์นรอบแรกอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมงของ
วนัท าการถดัไป 
  
  
  

เหตุการณ์ท่ี
ต้องเปิดเผย
ทันที 



(บจ/ป 13-00) 

 

 

การจัดส่งหนังสือ
เรียกประชุมและ
เอกสารการประชุม 

การจัดส่งรายงาน
การประชุม 

การเปิดเผยวันปิด
สมุดทะเบียนหรือ
วันให้สิทธิใดๆ 

เหตุการณ์ท่ีต้อง
เปิดเผย 

 ขอ้ 4 ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐจดัส่งหนงัสือเรียกประชุมและเอกสารการประชุม
ให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีจะซ้ือหุ้น ให้จดัส่งหนงัสือเรียกประชุมและเอกสารการประชุม
ดงักล่าวใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยด์ว้ยพร้อมกนั 
 ในกรณีท่ีมีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีจะซ้ือหุ้นสัญชาติต่างดา้ว ให้จดัส่งหนงัสือ
เรียกประชุมและเอกสารการประชุมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีจะ
ซ้ือหุน้ดว้ย 
 
 ขอ้ 5 ใหห้น่วยงานของรัฐจดัส่งรายงานการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์
ท่ีจะซ้ือหุน้ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีมีการประชุมดงักล่าว 
 
 ขอ้ 6 ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดง
สิทธิอนุพนัธ์ท่ีจะซ้ือหุ้นหรือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีจะซ้ือหุน้ เพ่ือสิทธิใน
การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีจะซ้ือหุ้นต่อตลาดหลกัทรัพยล่์วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 
14 วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนหรือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีจะซ้ือหุน้ดงักล่าว 
 เม่ือหน่วยงานของรัฐมีการเปล่ียนแปลงวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดง
สิทธิอนุพนัธ์ท่ีจะซ้ือหุ้นหรือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีจะซ้ือหุ้นจากเดิมท่ีเคย
เปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวต่อตลาด
หลกัทรัพยล่์วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีจะ
ซ้ือหุน้หรือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีเคยเปิดเผยไวต้ามวรรคหน่ึงนั้น 
 
 ขอ้ 7 ใหห้น่วยงานของรัฐเปิดเผยสารสนเทศดงัต่อไปน้ีต่อตลาดหลกัทรัพย ์

(1) มีการเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขสัญญาแต่งตั้งผูรั้บฝากทรัพยสิ์นหรือท าสัญญา
ฉบบัใหม่ ใหเ้ปิดเผยภายใน 3 วนันบัแต่วนัท่ีหน่วยงานของรัฐมีมติดงักล่าว 

(2) มีการชดใช้ค่าเสียหายในกรณีไม่อาจส่งมอบหุ้นอา้งอิงเม่ือมีการใช้สิทธิได ้ให้
เปิดเผยภายใน 3 วนันบัแต่วนัท่ีเกิดกรณีดงักล่าว  

(3) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีจะซ้ือหุ้นมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิอนุพนัธ์ท่ีจะซ้ือหุ้น ให้เปิดเผยรายงานผลการใช้สิทธิภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีมีการใช้สิทธิ
ดงักล่าว 
 
(*ความในหมวด 1 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย
ข้อมลูของหน่วยงานของรัฐท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ท่ีจะซ้ือหุ้น (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2560 ลงวนัที่ 2 ตุลาคม 2560 ซ่ึง
มผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป) 
  
  



(บจ/ป 13-00) 

 

 

วิธีการเปิดเผย
สารสนเทศและ
การจัดส่งเอกสาร
หรือส าเนาเอกสาร 

 
*หมวด 2 

วธีิการรายงานและจัดส่งข้อมูล 
 

  ขอ้ 8 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจดัส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสารใหแ้ก่ตลาด
หลกัทรัพยต์ามขอ้บงัคบัน้ี ใหห้น่วยงานของรัฐเปิดเผยหรือจดัส่งโดยผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ตามขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเปิดเผยสารสนเทศและการจดัส่งเอกสารของบริษทัจดทะเบียนโดยผา่นส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์โดยอนุโลม 
  (*ความในหมวด 2 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้น (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2560 ลงวนัที่ 2 ตุลาคม 2560 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป) 
    

 
*หมวด 3 

- 
(*ยกเลิกความในหมวด 3 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูล

ของหน่วยงานของรัฐท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ท่ีจะซ้ือหุ้น (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2562 ซ่ึงมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 

 

 

*หมวด 4 

การประกาศขึน้เคร่ืองหมาย NP และเคร่ืองหมาย NR 

ขอ้ 11 ในกรณีท่ีตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศข้ึนเคร่ืองหมาย NP (Notice Pending) และ

เคร่ืองหมาย NR (Notice Received) ไวท่ี้หลกัทรัพยท่ี์หน่วยงานของรัฐใชเ้ป็นหุน้อา้งอิง ตลาดหลกัทรัพย์

อาจประกาศข้ึนเคร่ืองหมายดงักล่าวไวท่ี้ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีจะซ้ือหุน้ดงักล่าวดว้ย 
  



(บจ/ป 13-00) 

 

 

ขอ้ 12 หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการประกาศข้ึนเคร่ืองหมาย NP และ
เคร่ืองหมาย NR ให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยวิธีปฎิบติัท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขาย 
การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์

(*ความในหมวด 4 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูของหน่วยงานของรัฐท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ท่ีจะซ้ือหุ้น (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2555 ลง
วนัที่ 16 กรกฎาคม 2555  ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 3 กันยายน 2555 เป็นต้นไป) 
 
 
  ประกาศ  ณ วนัท่ี 23 เมษายน 2542 
 
 

(ลงนาม)  อมเรศ  ศิลาอ่อน 
  

(นายอมเรศ  ศิลาอ่อน) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


