ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การรับ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ พ.ศ. 2561
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 57 อนุโลมตามมาตรา 199 และมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7)
(10) และ (17) แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกาหนด
ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1

ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 28 มกราคม 2562 เป็ นต้นไป

ผลบังคับใช้

นิยาม
ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ประกาศ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรื อประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์
“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์
หรื อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้ อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)” แล้วแต่กรณี
“ผูย้ ื่นคาขอ” หมายความว่า ผูย้ ื่นคาขอจดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ที่ตนออกต่อ
ตลาดหลักทรัพย์
“บริ ษทั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์” หมายความว่า บริ ษทั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ
อนุ พนั ธ์และยื่นขอจดทะเบี ยนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ดงั กล่าวเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบียน
“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์” (Derivative Warrant) หมายความว่า
(1) ตราสารที่ ผูอ้ อกให้สิทธิ แก่ผูถ้ ือในการที่ จะซื้ อ (Call Warrant) สิ นทรัพย์อา้ งอิง ณ
เวลาใดเวลาหนึ่งหรื อช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กาหนดไว้ ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในตราสาร
(2) ตราสารที่ ผูอ้ อกให้สิทธิ แก่ ผูถ้ ื อในการที่ จะขาย (Put Warrant) สิ นทรัพย์อา้ งอิง ณ
เวลาใดเวลาหนึ่งหรื อช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กาหนดไว้ ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในตราสาร
(3) ตราสารที่ผอู ้ อกให้สิทธิ แก่ผถู ้ ือสิ ทธิ ที่จะซื้ อ (Call Warrant) ในการที่จะได้รับชาระเงิน
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ งหรื อช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ งที่กาหนดไว้ในจานวนที่คานวณได้จากส่ วนต่างของราคาหรื อค่า
ของสิ นทรัพย์อา้ งอิงกับราคาหรื อค่าของสิ นทรัพย์อา้ งอิงที่ กาหนดในตราสารเมื่อราคาหรื อค่าของสิ นทรัพย์
อ้างอิงสู งกว่าราคาหรื อค่าที่กาหนดในตราสาร ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในตราสาร หรื อ

(4) ตราสารที่ผอู ้ อกให้สิทธิ แก่ผถู ้ ือสิ ทธิ ที่จะขาย (Put Warrant) ในการที่จะได้รับชาระเงิ น
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ งหรื อช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ งที่กาหนดไว้ในจานวนที่คานวณได้จากส่ วนต่างของราคาหรื อค่าของ
สิ นทรัพย์อา้ งอิงกับราคาหรื อค่าของสิ นทรัพย์อา้ งอิงที่กาหนดในตราสารเมื่อราคาหรื อค่าของสิ นทรัพย์อา้ งอิง
ต่ากว่าราคาหรื อค่าที่กาหนดในตราสาร ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในตราสาร
“ข้อกาหนดสิ ทธิ ” หมายความว่า ข้อกาหนดสิ ทธิ และหน้าที่ของบริ ษทั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ รวมถึงสาระสาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ (Term Sheet)
“การเสนอขายผ่านระบบการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า การเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปโดยใช้กลไกการซื้ อขายผ่านระบบการซื้ อขายในตลาด
หลักทรั พย์ (Direct Listing) ไม่ว่าจะมี การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์น้ นั ให้ผูด้ ูแลสภาพคล่องก่ อน
หรื อไม่กต็ าม
หมวด 1
คุณสมบัตขิ องใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
ส่ วนที่ 1
คุณสมบัตทิ ั่วไปของใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
ข้อ 3 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพ นั ธ์ที่อาจยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพ ย์ ต้องมี
คุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ที่ผูย้ ื่นคาขอได้รับอนุ ญาตจากสานักงานให้
เสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป ตามที่ประกาศ ก.ล.ต. กาหนด
(2) ระบุชื่อผูถ้ ือ
(3) ไม่มีขอ้ จากัดในการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์
(4) มีสินทรัพย์อา้ งอิง (Underlying Asset) อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) หุ ้นสามัญที่ เป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อ
หลายรายการ
(ข) ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์
(ค) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หรื อ
(ง) สิ นทรัพย์อื่นใดตามที่คณะกรรมการกาหนด
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(5) ในกรณี ที่สิ นทรัพย์อา้ งอิง ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์เ ป็ นหุ น้ สามัญ ที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตอ้ งไม่ใช่ หุ้นสามัญที่ ออกโดยบริ ษทั จดทะเบี ยนซึ่ งอยู่ระหว่างการถูกห้ามซื้ อ
หรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเนื่องจากเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้
(ก) อยู่ร ะหว่า งดาเนิ นการแก้ไขเหตุแห่ งการเพิกถอนหุ น้ สามัญ เมื่อได้รับ
แจ้งเหตุดงั กล่าวจากตลาดหลักทรัพย์
(ข) อยู่ระหว่างการดาเนิ นการตามแผนฟื้ นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
หรื อ
(ค) มีสาเหตุอื่นที่มีผลกระทบต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ อย่างร้ายแรง
ส่ วนที่ 2
คุณสมบัตเิ ฉพาะของใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ที่จดั ให้ มกี ารฝากทรัพย์ สินบางส่ วน
หรื อไม่ มกี ารจัดให้ มกี ารฝากทรัพย์ สิน
ข้อ 4 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ที่จดั ให้มีการฝากทรัพย์สินบางส่ วนหรื อไม่มีการจัด
ให้มีการฝากทรัพย์สินที่อาจยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์ตอ้ งมีคุณสมบัติตามข้อ 3 และมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1) มี สินทรั พย์อา้ งอิ งอย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่ อไปนี้ ณ วันที่ ยื่นคาขอจดทะเบี ยน
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์
(ก) หุ น้ สามัญที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนี หลักทรัพย์ SET50 Index หรื อดัชนี
หลักทรัพย์ SET100 Index
หุน้ สามัญที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนีหลักทรัพย์ SET100 Index ตามวรรคหนึ่ ง
ในลาดับที่ 51-100 ต้องมีคุณสมบัติในเรื่ องมูลค่าหุน้ สามัญตามราคาตลาด (Market Capitalization) ตามที่ประกาศ
ก.ล.ต. กาหนด และมีรายชื่อตามประกาศรายชื่ อหลักทรัพย์ที่เป็ นสิ นทรัพย์อา้ งอิงของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด
(ข) ดัชนีหลักทรัพย์ SET Index ดัชนีหลักทรัพย์ SET50 Index ดัชนีหลักทรัพย์
SET100 Index ดัช นี ห ลัก ทรั พ ย์ SET High Dividend 30 หรื อ ดัช นี ร าคากลุ่ ม อุ ต สาหกรรมและหมวดธุ ร กิ จ
(Industry Group Index and Sectoral Index)
(ค) หน่ วยลงทุนของกองทุ นรวมอีทีเอฟที่ มีคุณสมบัติตามที่ ประกาศ ก.ล.ต.
กาหนด
ในการพิจารณาสิ นทรัพย์อา้ งอิงตามวรรคหนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์อาจกาหนดเงื่อนไข
เพิ่มเติมของสิ นทรัพย์อา้ งอิงข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควร
(2) เป็ นใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ที่มีกาหนดเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 เดื อน และไม่
เกินกว่า 2 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์
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ที่จัดให้ มีการ
ฝากทรัพย์ สิน
บางส่ วน
หรื อไม่ มี
การจัดให้ มีการ
ฝากทรัพย์ สิน

(3) เป็ นใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ตาม (3) หรื อ (4) ของนิยามของ “ใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ อนุ พนั ธ์” ในข้อ 2 ซึ่ งมีการระบุวนั ใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์เมื่ อถึ งวันที่ ผูย้ ื่นคาขอกาหนด
(European Style)
(4) เป็ นใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ที่มีมูลค่ายื่นขอจดทะเบียนในแต่ละรุ่ นไม่นอ้ ย
กว่า 20 ล้านบาท และราคาของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ที่กาหนดในข้อกาหนดสิ ทธิ (Issue Price) ต้องไม่
น้อยกว่า 1 บาท ในวันที่ยื่นคาขอจดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์
(5) ในกรณี สินทรัพย์อา้ งอิงเป็ นหุ ้นสามัญ มีจานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ที่
อ้างอิงหุ ้นใดหุ ้นหนึ่ งทั้งที่ ออกแล้วและที่ อยู่ระหว่างการยื่นคาขอของผูย้ ื่นคาขอทุ กราย ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง
รวมกันทุกประเภทการเสนอขายต้องใช้หุน้ อ้างอิงดังกล่าวเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามข้อกาหนดสิ ทธิ ในจานวน
ไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของหุน้ อ้างอิงนั้น
ข้อ 5 ผูย้ ื่นคาขอต้องจัดให้มีผูด้ ูแลสภาพคล่องซึ่ งมีคุณสมบัติและหน้าที่ ตามข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้ อขาย ในส่ วนที่เกี่ยวกับผูด้ ูแลสภาพคล่องและดารง
การมีผดู ้ ูแลสภาพคล่องดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่มีใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ผู้ดูแล
สภาพคล่อง

หมวด 2
คุณสมบัตขิ องบริษทั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
ข้อ 6

ผูย้ ื่ นค าขอที่ จะยื่ นขอจดทะเบี ย นใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พ ัน ธ์ ต้อ งมี คุ ณ สมบัติ

ดังต่อไปนี้
(1) มีสถานะเป็ นบริ ษทั จากัด บริ ษทั มหาชนจากัด หรื อนิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้ง
ขึ้นโดยเฉพาะ โดยมีคุณสมบัติตามที่ประกาศ ก.ล.ต. กาหนด
(2) ผูส้ อบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีของผูย้ ื่นคาขอต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
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ผู้ยื่นคาขอ

หมวด 3
การยื่นคาขอและการพิจารณารับหลักทรัพย์
ส่ วนที่ 1
การยื่นคาขอและการพิจารณารั บหลักทรัพย์
ข้อ 7
กาหนด

ให้ผูย้ ื่นคาขอยื่ นคาขอต่ อตลาดหลักทรั พย์และเอกสารอื่ นตามที่ ตลาดหลักทรั พย์ การยื่น

จดทะเบียน
การยื่นคาขอตามวรรคหนึ่ ง ให้ผูย้ ื่นคาขอยื่นขอจดทะเบี ย นใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ DW

ที่ ได้รับอนุ ญาตจากสานักงานแล้วทั้งจานวน
ในการยื่นคาขอให้รับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ตามข้อ 4 ผูย้ ื่นคาขอต้องได้รับการยืนยัน
การจัดสรรหุน้ สามัญที่ใช้เป็ นสิ นทรัพย์อา้ งอิงตามข้อ 4 (5) จากตลาดหลักทรัพย์ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์
กาหนด
ผูย้ ื่นคาขอที่ได้รับการยืนยันการจัดสรรหุ น้ สามัญที่ใช้เป็ นสิ นทรัพย์อา้ งอิงตามวรรคสาม
ต้องเริ่ มดาเนิ นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ดงั กล่าวภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
โดยหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผลการยืนยันการจัดสรรหุ ้นสามัญที่ใช้เป็ นสิ นทรัพย์อา้ งอิงคราวนั้น
สิ้ นสุ ดลงนับแต่ครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว

การขอให้
ตลท. รับ DW
ข้อ 8 ผูย้ ื่นคาขออาจยื่นคาขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์
พร้ อมกับการ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในเวลาเดียวกับที่ยื่นขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสานักงานก็ได้
ขออนุญาต
สานักงาน

ข้อ 9 ในการยื่นคาขอให้รั บ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ อนุ พ นั ธ์ เ ป็ นหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย น
ที่ปรึกษา
ผูย้ ื่นคาขอต้องจัดให้มีที่ปรึ กษาทางการเงิ นตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศ ก.ล.ต. กาหนด
ทางการเงิน
ในกรณี ที่ประกาศ ก.ล.ต. กาหนดให้ผูย้ ื่นคาขอต้องจัดให้มีที่ปรึ กษาทางการเงิ นเป็ นผูร้ ่ วม
จัดทาคาขอ ที่ปรึ กษาทางการเงินต้องมีคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนิ นงานตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการรับหุ ้นสามัญหรื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับที่ ปรึ กษาทางการเงิ น
ของผูย้ ื่นคาขอที่เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ มิให้นาข้อห้ามที่ปรึ กษาทางการเงินเป็ นผูร้ ่ วมจัดทา
คาขอให้รับหลักทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนให้กบั ผูย้ ื่นคาขอมาใช้บงั คับกับการจัดทาคาขอตามข้อนี้
ในกรณี ที่ผูย้ ื่นคาขอเป็ นที่ ปรึ กษาทางการเงิ น ผูย้ ื่นคาขอสามารถจัดทาคาขอตามข้อนี้ ได้
โดยไม่จาเป็ นต้องมีที่ปรึ กษาทางการเงินร่ วมจัดทาคาขอดังกล่าวอีก

5

ข้อ 10 คณะกรรมการจะสัง่ รับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อ การสั่ งรับ DW
(1) ผูย้ ื่นคาขอได้รายงานผลการขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ต่อตลาดหลักทรัพย์
ยกเว้นกรณี การเสนอขายผ่านระบบการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาแล้วเห็นว่าใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่กาหนดในข้อบังคับนี้
ในการสัง่ รับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ คณะกรรมการอาจกาหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร
ให้หลักทรัพย์จดทะเบี ยนตามวรรคหนึ่ งเริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2
วันทาการ นับแต่วนั ที่คณะกรรมการสัง่ รับหลักทรัพย์จดทะเบียน
ข้อ 11 ในการพิ จารณาคาขอและสั่งรั บใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ อนุ พ นั ธ์ คณะกรรมการจะ ระยะเวลาใน
พิจารณาคาขอให้เสร็ จภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจาก การพิจารณา
ผูย้ ื่นคาขอแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผจู ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์มีอานาจหน้าที่ พิจารณาคุณสมบัติของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์และผูย้ ื่นคาขอและ
สั่งรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ที่ยื่นขอจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน เมื่อเห็นว่าใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ดงั กล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้
ในการพิ จารณาค าขอ ตลาดหลักทรั พ ย์อาจเรี ย กให้ผูย้ ื่ นค าขอมาชี้ แ จง ส่ งเอกสารหรื อ
หลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กาหนด
การนับเวลาตามวรรคหนึ่ ง มิ ให้นับเวลาตั้งแต่ วนั ที่ ผูย้ ื่นคาขอได้แก้ไขเพิ่ มเติ มข้อมู ลหรื อ
เอกสาร หรื อวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้สั่งการตามวรรคสอง จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับข้อมูลหรื อเอกสาร
โดยถูกต้องครบถ้วน
ข้อ 12 ในการรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์์
ไม่ เป็ นผู้คา้
จะไม่เป็ นผูค้ ้ าประกันการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ ของผูย้ ื่นคาขอ
ประกัน

ข้อ 13 ให้ผยู ้ ื่นคาขอชาระค่าธรรมเนียมการรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ตามวิธีการและ ค่ าธรรมเนียม
ภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยให้อตั ราค่าธรรมเนี ยมการยื่นคาขอ ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า และ
ค่าธรรมเนียมรายปี ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ตามข้อบังคับนี้เป็ นอัตราเดียวกันกับอัตราค่าธรรมเนี ยมใน
การรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญหรื อหุ น้ บุริมสิ ทธิ หรื อหุ น้ กู้ ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยอัตราค่ าธรรมเนี ยมในการรั บใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญหรื อหุ ้นบุ ริมสิ ทธิ หรื อหุ ้นกูเ้ ป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน
ให้ผยู ้ ื่นคาขอชาระค่าธรรมเนียมการรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ส่วนเพิ่ม (Further Issue)
เฉพาะค่าธรรมเนียมรายปี ตามอัตรา วิธีการ และภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดตามวรรคหนึ่ง
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ผูย้ ื่นคาขอไม่อาจยื่นคาขอให้รับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ส่วนเพิ่ม (Further Issue) หรื อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์รุ่นใหม่ (New Issue) เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ หากผูย้ ื่นคาขอยังชาระค่าธรรมเนี ยม
การรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ที่เคยยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการ
และภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ข้อ 14 ในกรณี เ ป็ นใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พ ัน ธ์ ที่ จัด ให้มี ก ารฝากทรั พ ย์สิ น บางส่ ว น
หรื อไม่มีการจัดให้มีการฝากทรัพย์สิน ผูย้ ื่นคาขอต้องกระจายการถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์จานวนรวม
ไม่นอ้ ยกว่า 20 ล้านบาทหรื อไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ที่ยื่นคาขอโดย
ไม่นบั รวมจานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ที่ถือโดยผูย้ ื่นคาขอและผูด้ ูแลสภาพคล่อง
ให้ผยู ้ ื่นคาขอกระจายการถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ตามวรรคหนึ่ งภายในระยะเวลา 3
เดือนหรื ออายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์นบั แต่วนั ที่คณะกรรมการสั่งรับหลักทรัพย์จดทะเบียน แล้วแต่
ระยะเวลาใดจะถึงก่อน
ในกรณี ที่ผยู ้ ื่นคาขอไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขและวิธีการตามวรรคหนึ่ งและวรรคสองได้
คณะกรรมการอาจพิจารณากาหนดค่าธรรมเนียมส่ วนเพิ่มสาหรับการรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์

การกระจาย
การถือ DW

ข้อ 15 ในกรณี ที่เกิ ดเหตุ การณ์ ใด ๆ ซึ่ งก่ อหรื ออาจก่ อให้เ กิ ดผลกระทบกับการซื้ อขาย เหตุที่ ตลท.
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ที่จดั ให้มีการฝากทรัพย์สินบางส่ วนหรื อไม่มีการจัดให้มีการฝากทรัพย์สิน หรื อ อาจพิจารณา
มีเหตุอนั เชื่ อได้ว่าอาจกระทบต่อความสามารถของผูย้ ื่นคาขอในการชาระหนี้ หรื อปฏิบตั ิตามข้อกาหนดสิ ทธิ ไม่ รับ DW
ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาไม่รับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ข้อ 16 เมื่อผูย้ ื่นคาขอกระจายการถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ตามหลักเกณฑ์และเงื่ อนไข
ตามข้อ 14 แล้ว ผู ย้ ื่น คาขออาจยื่น คาขอให้รั บ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พ นั ธ์ส่ ว นเพิ่ ม (Further Issue) ต่ อ
ตลาดหลักทรัพย์ได้โดยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ส่วนเพิ่ม (Further Issue) ดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 4 (5)
ในการพิ จารณารั บจดทะเบี ยนใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ อนุ พ นั ธ์ส่วนเพิ่ ม (Further Issue) ตาม
วรรคหนึ่ ง ให้นาความตามข้อ 10 และข้อ 11 มาใช้โดยอนุ โลม และให้ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์หรื อบุคคลที่
ได้รับมอบหมายจากผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์สงั่ รับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ส่วนเพิ่ม (Further Issue) เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนได้

การยื่นไม่คเาขอ
ตลท.
ป็ นผู้
คจดทะเบี
า้ ประกันยน
DW ส่ วนเพิม่

ข้อ 17 ให้ผยู ้ ื่นคาขอมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรื อบุคคลภายนอกที่ตลาดหลักทรัพย์
ให้ความเห็นชอบทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

นายทะเบียน
หลักทรั พย์

ข้อ 18 ให้ผยู ้ ื่นคาขอปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด หน้ าทีผ่ ู้ยื่นคาขอ
ของตลาดหลักทรัพย์ มติคณะกรรมการ และข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์ตลอดจน
หนังสื อเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้ถือปฏิบตั ิ
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หมวด 4
การเปิ ดเผยสารสนเทศ
ส่ วนที่ 1
การจัดทางบการเงินและรายงานเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ข้อ 19 ให้บริ ษทั ที่ ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ มีหน้าที่ จดั ทางบการเงิ นและรายงาน
เกี่ ย วกับ ฐานะการเงิ น และผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ที่ อ อกใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พ ัน ธ์ แ ละเปิ ดเผย
สารสนเทศดังกล่า วต่อ ตลาดหลักทรัพ ย์ต ามหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการที่ กาหนดในข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทาและส่ งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
บริ ษทั จดทะเบียนโดยอนุโลม ทั้งนี้ บริ ษทั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ไม่ตอ้ งจัดทาและเปิ ดเผยรายงาน
การวิเคราะห์และคาอธิ บายระหว่างกาลของฝ่ ายจัดการ (Interim Management Discussion and Analysis) และ
รายงานสรุ ปผลการดาเนินงาน

การจัดทาและ
เปิ ดเผยงบ
การเงินและ
รายงาน
เกีย่ วกับฐานะ
การเงินและผล
การดาเนินงาน

ส่ วนที่ 2
การเปิ ดเผยข้ อมูลตามเหตุการณ์
ข้อ 20 ให้บริ ษทั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์เปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์
เมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้เกิดขึ้น
(1) บริ ษทั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ประสบความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
(2) บริ ษ ทั ที่ ออกใบส าคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พ ันธ์ หยุดประกอบกิ จการทั้งหมดหรื อ
บางส่ วน
(3) บริ ษทั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์มีการปรับสิ ทธิ ซ่ ึ งมีผลทาให้เปลี่ยนแปลง
ในด้านอัตราและราคาการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการใช้สิทธิ
ครั้งสุ ดท้าย
(4) คณะกรรมการของบริ ษทั ที่ ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ มีมติ กาหนดวัน
ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ทั้งนี้ ให้เปิ ดเผยวาระการประชุมมาด้วยพร้อมกัน
(5) คณะกรรมการของบริ ษทั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์มี มติกาหนดวันปิ ด
สมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์หรื อวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์
(6) คณะกรรมการของบริ ษทั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์มี มติเปลี่ยนแปลง
หรื อแก้ไขหรื อกาหนดข้อกาหนดสิ ทธิ ฉบับใหม่
(7) บริ ษทั ที่ ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์มีการเปลี่ ยนแปลงผูด้ ูแลสภาพคล่อง
หรื อนายทะเบียน หรื อผูร้ ับฝากทรัพย์สิน
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เหตุการณ์ ที่
ต้ องเปิ ดเผย
ทันที

(8) มีเหตุการณ์ใด ๆ ที่มีหรื อจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่
ของผูด้ ูแลสภาพคล่อง
(9) กรณี อื่นใดที่ มีหรื อจะมี ผลกระทบต่ อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ื อใบส าคัญแสดง
สิ ทธิ อนุ พนั ธ์ หรื อต่ อการตัดสิ นใจในการลงทุ นหรื อต่ อการเปลี่ ย นแปลงในราคาของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์
การเปิ ดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ให้บริ ษทั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์เปิ ดเผยต่อ
ตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชกั ช้าในวันที่ มีเหตุการณ์เกิ ดขึ้ น โดยเปิ ดเผยก่อนเวลาการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละรอบอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง หรื อหลังเวลาการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
ในกรณี ที่บริ ษทั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์มีเหตุสุดวิสยั ไม่อาจเปิ ดเผยสารสนเทศตามระยะเวลาดังกล่าวได้
ให้บริ ษทั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์เปิ ดเผยก่อนเวลาการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
ในรอบแรกของวันทาการถัดไปอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง
ข้อ 21 ให้บริ ษทั ที่ ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์เปิ ดเผยสารสนเทศดังต่อไปนี้ พร้ อม
เหตุผลต่อตลาดหลักทรัพย์
(1) กรณี กาหนดให้ส่งมอบเป็ นเงินสด ให้เปิ ดเผยราคาอ้างอิงที่ใช้ในการคานวณ
มูลค่าเงินสดที่ส่งมอบ โดยไม่ชกั ช้าภายในวันที่ทราบราคาดังกล่าว
(2) มีการดาเนิ นการชดใช้ค่าเสี ยหายเนื่ องจากไม่อาจส่ งมอบสิ นทรัพย์อา้ งอิ ง
หรื อ ชาระราคาเมื่อมีการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ให้เปิ ดเผยภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่
เกิดกรณี ดงั กล่าว
(3) มีการเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขสัญญาก่อตั้งทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน หรื อทาสัญญาฉบับใหม่ ให้เปิ ดเผยภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
(4) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์มีการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์
ให้เปิ ดเผยรายงานผลการใช้สิทธิ ภายในวันทาการถัดจากวันที่มีการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์

เหตุการณ์ ที่
ต้ องเปิ ดเผย
ภายใน
ระยะเวลา
ที่กาหนด

ข้อ 22 เมื่อบริ ษทั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์จดั ส่ งหนังสื อเชิญประชุมและเอกสาร
การประชุมให้แก่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ให้จดั ส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมและเอกสารการประชุมดังกล่าว
ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ดว้ ยพร้อมกัน
ในกรณี ที่บริ ษทั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์มีผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์สญ
ั ชาติ
ต่างด้าว ให้จดั ส่ งหนังสื อเรี ยกประชุมและเอกสารการประชุมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษให้แก่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ อนุพนั ธ์สญ
ั ชาติต่างด้าวนั้นด้วย

การจัดส่ ง
หนังสื อเชิญ
ประชุ มและ
เอกสารการ
ประชุ ม

ข้อ 23 ให้บริ ษทั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์จดั ส่ งรายงานการประชุมผูถ้ ือใบสาคัญ การจัดส่ ง
รายงาน
แสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ให้แก่ ตลาดหลักทรั พย์ภายใน 14 วัน นับแต่ วนั ที่ มีการประชุ มดังกล่าว
การประชุ ม
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ข้อ 24 ให้บริ ษทั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์เปิ ดเผยวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอน
ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พ นั ธ์ห รื อ วัน กาหนดรายชื่ อ ผู ถ้ ื อ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พ นั ธ์ เพื่ อ สิ ท ธิ ใ ด ๆ ต่ อ
ตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์
หรื อวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์หรื อวัน
กาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อ ใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ อ นุ พ นั ธ์จากเดิ มที่ เ คยเปิ ดเผยต่ อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ตามวรรคหนึ่ ง
ให้เปิ ดเผยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน
พัก การโอนใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุพ นั ธ์ห รื อ วัน กาหนดรายชื่ อ ผู ถ้ ือ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พ นั ธ์ที่เ คย
เปิ ดเผยไว้ตามวรรคหนึ่งนั้น

การเปิ ดเผย
วันปิ ดสมุด
ทะเบียนหรื อ
วันให้ สิทธิใด ๆ

ข้อ 25 ให้บริ ษทั ที่ ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ที่จดั ให้มีการฝากทรัพย์สินบางส่ วน การรายงานการ
หรื อไม่มีการจัดให้มีการฝากทรัพย์สินจัดส่ งข้อมูลจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ที่ได้กระจาย เปลีย่ นแปลง
ให้แก่ผถู ้ ือ (outstanding units) ของวันทาการสุ ดท้ายของทุกสัปดาห์ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์ DW
อาจเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็ นการทัว่ ไปตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร
ข้อ 26 ให้บริ ษทั ที่ ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ที่จดั ให้มีการฝากทรัพย์สินบางส่ วน การรายงาน
หรื อไม่มีการจัดให้มีการฝากทรัพย์สินเปิ ดเผยผลการปฏิ บตั ิ งานของผูด้ ูแลสภาพคล่องเป็ นรายเดือนภายใน การปฏิ บั ติ ง าน
ของผู้ ดู แ ล
3 วันทาการ นับแต่วนั สุ ดท้ายของแต่ละเดือน
สภาพคล่ อ ง

ส่ วนที่ 3
วิธีการเปิ ดเผยสารสนเทศและการจัดส่ งเอกสารหรื อสาเนาเอกสาร
ข้อ 27 วิธีการเปิ ดเผยสารสนเทศและการจัดส่ งเอกสารหรื อสาเนาเอกสารให้แก่ ตลาด
หลัก ทรัพ ย์ต ามข้อ บัง คับ นี้ ให้บ ริ ษ ทั ที ่ อ อกใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุพ นั ธ์เ ปิ ดเผยหรื อ จัด ส่ ง โดยผ่า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิ ดเผยสารสนเทศและการจัดส่ งเอกสารของ
บริ ษทั จดทะเบี ยนโดยผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์โดยอนุ โลม
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วิธีการเปิ ดเผย
สารสนเทศและ
การจัดส่ ง
เอกสารหรื อ
สาเนาเอกสาร

หมวด 5
การขึน้ เครื่ องหมายห้ ามซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ จดทะเบียนเป็ นการชั่วคราว
ข้อ 28 หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิ ธีการในการสั่งห้า มซื้ อหรื อขายใบส าคัญ แสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์เป็ นการชัว่ คราวให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการห้ามซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์
จดทะเบียนเป็ นการชัว่ คราว
ในกรณี ที่บริ ษทั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์มีการดาเนิ นงานหรื อฐานะการเงิ นที่ อาจ
ส่ งผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี้ หรื อปฏิ บตั ิ หน้าที่ตามข้อกาหนดสิ ทธิ ตลาดหลักทรัพย์อาจสั่ง
ห้ามซื้ อหรื อขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ที่ออกโดยบริ ษทั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าว
ตลาดหลักทรัพย์อาจสั่งห้ามซื้ อหรื อขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์เป็ นการชัว่ คราว โดย
การขึ้ นเครื่ องหมาย SP (Suspension) ไว้ที่หลักทรั พย์ด ังกล่ าวเป็ นการล่ วงหน้าก่ อนวันครบกาหนดอายุ ของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์และในวันครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์รวม 3 วันทาการ

หลักเกณฑ์
การสั่ งห้ ามซื้ อ
หรื อขาย DW
เป็ นการชั่วคราว

ข้อ 29 ในกรณี ที่ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์สั่ ง ห้ า มซื้ อ หรื อ ขายหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นซึ่ งเป็ น
สิ นทรัพย์อา้ งอิงของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์เป็ นการชัว่ คราว โดยขึ้นเครื่ องหมาย H (Trading Halt) หรื อ
SP (Suspension) ไว้ที่หลักทรั พ ย์น้ ัน ตลาดหลักทรั พ ย์จะสั่งห้า มซื้ อหรื อขายใบส าคัญแสดงสิ ท ธิ อ นุ พ ัน ธ์
ดังกล่าวด้วย

การห้ ามซื้ อหรื อ
ขายสิ นทรัพย์
อ้างอิงเป็ น
การชั่วคราว

หมวด 6
การขึน้ เครื่ องหมาย NP (Notice Pending) และเครื่ องหมาย NR (Notice Received)
ข้อ 30 ตลาดหลักทรัพย์จะประกาศขึ้นเครื่ องหมาย NP (Notice Pending) และเครื่ องหมาย การขึน้
NR (Notice Received) ไว้ที่ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ เมื่อตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่ องหมายดังกล่าว เครื่ องหมายตาม
สิ นทรัพย์ อ้างอิง
ไว้ที่สินทรัพย์อา้ งอิง
ข้อ 31 ตลาดหลักทรัพย์อาจประกาศขึ้นเครื่ องหมาย NP (Notice Pending) และเครื่ องหมาย การขึน้
เครื่ องหมาย
NR (Notice Received) ไว้ที่ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) บริ ษทั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ไม่นาส่ งรายงานหรื อสารสนเทศอื่นใด ไว้ ที่ DW
ต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กาหนด
(2) ตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างรอคาชี้ แจงหรื อรายงานเพิ่มเติมจากบริ ษทั ที่ ออก

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์หรื อข่าวสารหรื อสารสนเทศที่ได้รับจากบริ ษทั ยังไม่ครบถ้วนหรื อชัดเจนเพียงพอ
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ข้อ 32 หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการในการประกาศขึ้ นเครื่ องหมาย NP (Notice Pending) หลักเกณฑ์ การ
และเครื่ องหมาย NR (Notice Received) ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยวิธีปฏิ บตั ิที่เกี่ ยวกับ ขึน้ เครื่ องหมาย
การซื้ อขาย การชาระราคาและการส่ งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
หมวด 7
การเพิกถอน
ข้อ 33 ให้ถือว่าใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ที่จดั ให้มีการฝากทรัพย์สินบางส่ วนหรื อไม่มี
การจัด ให้มีก ารฝากทรัพ ย์สิ น ถู กเพิ กถอนและสิ้ น สภาพจากการเป็ นหลักทรั พ ย์จดทะเบี ย นเมื่ อเกิ ด กรณี
ดังต่อไปนี้
(1) เมื่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ครบกาหนดอายุตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ
(2) เมื่อสิ นทรัพย์อา้ งอิงถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

เหตุที่ถือว่ า DW
ถูกเพิกถอนและ
สิ้นสภาพการ
เป็ นหลักทรั พย์
จดทะเบียน

ข้อ 34 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ที่จดั ให้มีการฝากทรัพย์สินบางส่ วนหรื อไม่มีการจัดให้ เหตุแห่ งการ
เพิกถอน
มีการฝากทรัพย์สินอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ เมื่อเกิดกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เมื่อบริ ษทั ที่ ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ร้องขอเพิกถอนใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ อนุ พนั ธ์ของตนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน
(2) เมื่อปรากฏว่าข้อมูลการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ที่ปรากฏในแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหรื อหนังสื อชี้ ชวนซึ่ งบริ ษทั ที่ ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ได้ยื่นต่อ
สานักงานไม่ถูกต้องหรื อข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ในแบบคาขอหรื อเอกสาร
อื่นใดซึ่ งได้ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
(3) เมื่อตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้ อหรื อขายหุ ้นสามัญที่ เป็ นสิ นทรัพย์อา้ งอิงของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ เป็ นการชัว่ คราวโดยการขึ้นเครื่ องหมาย SP (Suspension) ไว้ที่หุ้นสามัญนั้นตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการห้ามซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็ นการชัว่ คราว เป็ นระยะเวลา
ตั้งแต่ 20 วันทาการขึ้นไป
(4) เมื่อตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าบริ ษทั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ดาเนิ นการใด ๆ
ในลักษณะที่ อาจก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายร้ ายแรงต่ อประโยชน์ ของผู ถ้ ื อใบส าคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พ นั ธ์ หรื อมี การ
เปลี่ ยนแปลงใด ๆ ซึ่ งมี ผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่ อผลการดาเนิ นงาน ฐานะการเงิ น และสภาพคล่องของบริ ษทั ที่ ออก
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์
(5) เหตุอื่นใดตามที่คณะกรรมการกาหนด
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ข้อ 35 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผจู ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์มีอานาจหน้าที่สงั่ เพิกถอน การมอบหมาย
ให้ ผู้จัดการสั่ ง
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) เมื่อบริ ษทั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ร้องขอเพิกถอนใบสาคัญแสดง เพิกถอน DW
สิ ทธิ อนุ พนั ธ์ของตนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนตามข้อ 34 (1) ก่ อนที่ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าว
มี การซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์
(2) เมื่อปรากฏเหตุการณ์ตามข้อ 34 (2) หรื อข้อ 34 (3) และไม่มีผถู ้ ือใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ อนุ พนั ธ์เหลืออยู่ โดยไม่นบั รวมจานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ที่ถือโดยบริ ษทั ที่ ออกใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ อนุพนั ธ์และผูด้ ูแลสภาพคล่อง
ข้อ 36 ให้นาข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
มาใช้บงั คับกับการเพิ กถอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนตามข้อ 34 โดย
อนุโลม เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2562
(ลงนาม) ชัยวัฒน์ วิบูลย์ สวัสดิ์
(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นควรปรับปรุ งกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และ
การเพิกถอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์จากการเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบียนให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิง่ ขึ้น รวมทั้งเพื่อ
เป็ นการลดขั้นตอนและความซ้ าซ้อนสาหรับบริ ษทั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ในการยืน่ คาขอและการเปิ ดเผยสารสนเทศ
ต่อตลาดหลักทรัพย์ จึงสมควรออกข้อบังคับนี้
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หลักเกณฑ์
การเพิกถอน
DW

