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ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลของบริษทัที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ พ.ศ. 2560 
 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 57 อนุโลมตามมาตรา 199 และมาตรา 170 
วรรคสอง (7) (10) และ (17) แห่งพระราชบัญญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์อกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
 
  ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 9 ตุลาคม 2560 เป็นตน้ไป 
 
  ขอ้ 2 ในขอ้บงัคบัน้ี 
  “ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์
  “หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน” หมายความว่า หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดทะเบียนหรือ
ไดรั้บการอนุญาตใหท้ าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์

“บริษทัจดทะเบียน” หมายความวา่ บริษทัท่ีมีหุน้สามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
“ผูส้อบบญัชี” หมายความวา่  ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
“บริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์” หมายความว่า บริษทัท่ีออกใบส าคญั

แสดงสิทธิอนุพนัธ์และยื่นขอจดทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ดงักล่าวเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียน 

“ใบส าค ญัแสดงสิทธิอน ุพนัธ ์” (Derivative Warrant) “สินทร ัพย อ์ า้ งอ ิง ” 
(Underlying Asset) และ “ขอ้ก าหนดสิทธิ” ให้มีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าว
ที่ก าหนดไวใ้นข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการรับใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  
  

ผลบังคับใช้ 

นิยาม 



 

 

หมวด 1 
การจดัท างบการเงินและรายงานเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 
 ขอ้ 3 ใหบ้ริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์จดัท าและเปิดเผยงบการเงิน
และรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์
ต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
ว่าดว้ยการจดัท าและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษทัจดทะเบียน 

 
 ขอ้ 4 ในกรณีท่ีผลการด าเนินงานตามงบก าไรขาดทุนของบริษทัท่ีออกใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์เปล่ียนแปลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนเกินร้อยละ 20 ใหบ้ริษทัท่ีออกใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์จดัท ารายการช้ีแจงสาเหตุการเปล่ียนแปลงดงักล่าว และเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย์
พร้อมกบังบการเงินท่ีบริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตอ้งเปิดเผยตามขอ้บงัคบัน้ี 
   
  ขอ้ 5 ให้บริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์จดัท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานของบริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตามแบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานของ
บริษทัจดทะเบียน และเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยพ์ร้อมกบังบการเงินท่ีบริษทัท่ีออกใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ตอ้งส่งตามขอ้บงัคบัน้ี 

 
หมวด 2 

การเปิดเผยข้อมูลเมือ่เกดิเหตุการณ์ใด ๆ 
  

ขอ้ 6 ใหบ้ริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาด
หลกัทรัพยเ์ม่ือมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึน 
    (1) มีเหตุการณ์ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
  (2) บริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มีการปรับสิทธิซ่ึงมีผล
ท าใหเ้ปล่ียนแปลงในดา้นอตัราและราคาการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  

 (3) คณะกรรมการของบริษทัท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์มีมติ
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ก าหนดวนัประชุมผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ทั้ งน้ีให้
เปิดเผยวาระการประชุมมาดว้ยพร้อมกนั 

(ข) ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์หรือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  

การจัดท าและเปิดเผย
งบการเงินและ
รายงานเกีย่วกบัฐานะ
การเงินและผล 
การด าเนินงาน 

การจัดท า
รายงานสรุปผล
การด าเนินงาน 

เหตุการณ์ท่ีต้อง
เปิดเผยทันที 

ผลการด าเนินงาน
เปลีย่นแปลงเกนิ
ร้อยละ 20 



 

 

(ค) เปล่ียนแปลงวิธีการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์  

(ง) เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขหรือก าหนดขอ้ก าหนดสิทธิฉบบัใหม่ 
(4) บริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มีการเปล่ียนแปลงระยะเวลา

การใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในกรณีมีเหตุสุดวิสยั 
(5) กรณีอ่ืนใดท่ีมีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อใบส าคญั

แสดงสิทธิอนุพนัธ์ หรือต่อการตดัสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปล่ียนแปลงในราคาของใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

การเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหน่ึง ใหบ้ริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์
เปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยโ์ดยไม่ชกัชา้ในวนัท่ีมีเหตุการณ์เกิดข้ึน โดยเปิดเผยก่อนเวลาการซ้ือหรือ
ขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยใ์นแต่ละรอบอย่างนอ้ย 1 ชัว่โมง หรือหลงัเวลาการซ้ือหรือขาย
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย  ์ในกรณีท่ีบริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มีเหตุสุดวิสัย
ไม่อาจเปิดเผยสารสนเทศตามระยะเวลาดงักล่าวได ้ให้บริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์
เปิดเผยก่อนเวลาการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยใ์นรอบแรกของวนัท าการถดัไป
อยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง 
   
 ขอ้ 7  เม่ือบริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์จดัส่งหนงัสือเชิญประชุม
และเอกสารการประชุมให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ให้จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมและ
เอกสารการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยด์ว้ยพร้อมกนั 
 ในกรณีท่ีบริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์สญัชาติต่างดา้ว ใหจ้ดัส่งหนงัสือเรียกประชุมและเอกสารการประชุมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
ใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์สญัชาติต่างดา้วนั้นดว้ย 
   
 ขอ้ 8 ให้บริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์จดัส่งรายงานการประชุม
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ให้แก่ตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 14 วนันับแต่วนัท่ีมีการประชุม
ดงักล่าว 
   
 ขอ้ 9 ใหบ้ริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เปิดเผยวนัปิดสมุดทะเบียน
พกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์หรือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
เพ่ือสิทธิใดๆ ต่อตลาดหลกัทรัพยล่์วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอน
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์หรือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
  

การเปิดเผยวันปิด
สมุดทะเบียนหรือ
วันให้สิทธิใด ๆ 

การจัดส่งรายงาน
การประชุม 

การจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมและ
เอกสารการประชุม 



 

 

 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์
หรือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์จากเดิมท่ีเคยเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยต์าม
วรรคหน่ึง ใหเ้ปิดเผยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยล่์วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนั
ปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์หรือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิอนุพนัธ์ท่ีเคยเปิดเผยไวต้ามวรรคหน่ึงนั้น  
 

ขอ้ 10 ใหบ้ริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เปิดเผยสารสนเทศดงัต่อไปน้ี
พร้อมเหตุผลต่อตลาดหลกัทรัพย ์

  (1) กรณีก าหนดใหส่้งมอบเป็นเงินสด ใหเ้ปิดเผยราคาอา้งอิงท่ีใชใ้น
การค านวณมลูค่าเงินสดท่ีส่งมอบ โดยไม่ชกัชา้ภายในวนัท่ีทราบราคาดงักล่าว  

(2) มีการด าเนินการชดใชค่้าเสียหายเน่ืองจากไม่อาจส่งมอบสินทรัพย์
อา้งอิงหรือช าระราคาเม่ือมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ใหเ้ปิดเผยภายใน 3 วนัท าการ
นบัแต่วนัท่ีเกิดกรณีดงักล่าว 

(3) มีการเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขสัญญาก่อตั้งทรัสต์ตามกฎหมายว่า
ดว้ยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน หรือท าสัญญาฉบบัใหม่ ให้เปิดเผยภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีมี
การแกไ้ขเปล่ียนแปลง 
 (4)  มีการเปิดเผยขอ้มลูเพ่ิมเติมต่อส านกังาน ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว
ในวนัเดียวกบัท่ีเปิดเผยต่อส านกังาน 
 (5) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิอนุพนัธ์ ใหเ้ปิดเผยรายงานผลการใชสิ้ทธิภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

 
ขอ้ 11  ใหบ้ริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีจดัให้มีการฝากทรัพยสิ์น

บางส่วนหรือไม่มีการจดัให้มีการฝากทรัพยสิ์นจดัส่งขอ้มูลจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ที่ไดก้ระจายให้แก่ผูถ้ือ (outstanding units) ของวนัท าการสุดทา้ยของทุกสัปดาห์ต่อ
ตลาดหลกัทรัพย ์โดยตลาดหลกัทรัพยอ์าจเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวเป็นการทัว่ไปตามระยะเวลาท่ี
ตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควร 
 

ขอ้ 12  ใหบ้ริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีจดัให้มีการฝากทรัพยสิ์น
บางส่วนหรือไม่มีการจดัใหมี้การฝากทรัพยสิ์นเปิดเผยผลการปฏิบติังานของผูดู้แลสภาพคล่องเป็น
รายเดือนภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน  
  

เหตุการณ์ท่ีต้อง
เปิดเผย 

การรายงานการ
เปลีย่นแปลง DW 

การรายงานการ
ปฏิบัติงานของ
ผู้ดูแลสภาพคล่อง 



 

 

 
หมวด 2/1 

วธีิการเปิดเผยสารสนเทศและการจดัส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสาร 
 

ขอ้ 13 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจดัส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสารใหแ้ก่
ตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้บงัคบัน้ี ใหบ้ริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เปิดเผยหรือจดัส่งโดย
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเปิดเผยสารสนเทศและการ
จดัส่งเอกสารของบริษทัจดทะเบียนโดยผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์โดยอนุโลม 
 

หมวด 3 
การขึน้เคร่ืองหมายห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์จดทะเบียนเป็นการช่ัวคราว 

 
 ขอ้ 14 หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการสั่งห้ามซ้ือหรือขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นการชัว่คราวใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการหา้มซ้ือ
หรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราว 

ในกรณีท่ีบริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มีการด าเนินงานหรือฐานะ
การเงินท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ีหรือปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้ก าหนดสิทธิ 
ตลาดหลักทรัพย์อาจสั่งห้ามซ้ือหรือขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ท่ีออกโดยบริษัทท่ีออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 
 *ตลาดหลกัทรัพยอ์าจสั่งห้ามซ้ือหรือขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นการ
ชั่วคราว โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย SP (Suspension) ไวท่ี้หลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นการล่วงหน้าก่อนวนั
ครบก าหนดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์และในวนัครบก าหนดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์รวม 3 วนัท าการ  

(*ความในวรรคท้ายของข้อ 14 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูของบริษัทท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2561 ลงวนัท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2561 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 6 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป) 
 
 ขอ้ 15 ในกรณีท่ีตลาดหลกัทรัพยส์ั่งห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั 
จดทะเบียนซ่ึงเป็นสินทรัพยอ์า้งอิงของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นการชัว่คราว โดยข้ึนเคร่ืองหมาย 
H (Trading Halt) หรือ SP (Suspension) ไวท่ี้หลกัทรัพยน์ั้น ตลาดหลกัทรัพยจ์ะสั่งหา้มซ้ือหรือขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ดงักล่าวดว้ย 
  

การห้ามซ้ือหรือ
ขายหุ้นอ้างองิเป็น
การช่ัวคราว 

หลกัเกณฑ์การ 
ส่ังห้ามซ้ือหรือ 
ขาย DW เป็น 
การช่ัวคราว 

วิธีการเปิดเผย
สารสนเทศและ
การจัดส่งเอกสาร
หรือส าเนาเอกสาร 



 

 

 
หมวด 4 

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

ขอ้ 16 ตลาดหลกัทรัพยจ์ะประกาศข้ึนเคร่ืองหมาย NP (Notice Pending) และ
เคร่ืองหมาย NR (Notice Received) ไวท่ี้ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ เม่ือตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศ
ข้ึนเคร่ืองหมายดงักล่าวไวท่ี้สินทรัพยอ์า้งอิง 

 
ขอ้ 17 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจประกาศข้ึนเคร่ืองหมาย NP (Notice Pending) และ

เคร่ืองหมาย NR (Notice Received) ไวท่ี้ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ เม่ือเกิดเหตุการณ์อย่างใด
อยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) บริษัทท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไม่น าส่งรายงานหรือ
สารสนเทศอ่ืนใดต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

(2) ตลาดหลกัทรัพยอ์ยู่ระหว่างรอค าช้ีแจงหรือรายงานเพ่ิมเติมจาก
บริษทัท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์หรือข่าวสารหรือสารสนเทศท่ีได้รับจากบริษทัยงัไม่
ครบถว้นหรือชดัเจนเพียงพอ 
  

การขึน้
เคร่ืองหมายไว้ที่
สินทรัพย์อ้างองิ 

การขึน้
เคร่ืองหมายไว้ที่
ใบส าคัญแสดง
สิทธิอนุพนัธ์ 



 

 

 

ขอ้ 18 หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการประกาศข้ึนเคร่ืองหมาย NP 
(Notice Pending) และเคร่ืองหมาย NR (Notice Received) ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยว์่าดว้ยวิธีปฏิบตัิที่เกี่ยวกบัการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์น
ตลาดหลกัทรัพย ์
 
 ประกาศ ณ วนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 

 
(ลงนาม)  ชัยวัฒน์  วิบูลย์สวัสด์ิ 

(นายชยัวฒัน ์วิบูลยส์วสัด์ิ) 
ประธานกรรมการ 

               ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหตุผลในการประกาศใช ้: โดยท่ีพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีผลใช้
บังคับตั้ งแต่วันท่ี  12 ธันวาคม 2559 ก าหนดให้บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันท่ี
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ใชบ้งัคบัมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจดัท าและ
การจดัส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัต่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยเ์ช่นเดียวกับบริษทัท่ีออกหลักทรัพยต์ามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑใ์นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วิธีการจดัส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลกัทรัพย ์โดยการก าหนดให้จดัส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสาร
ให้แก่ตลาดหลกัทรัพยผ์่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นการลดภาระของผูมี้หน้าท่ีจดัส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสาร
ดงักล่าว ในขณะท่ีผูล้งทุนยงัคงไดรั้บขอ้มลูอยา่งเพียงพอ จึงสมควรออกขอ้บงัคบัน้ี 
 

หมายเหตุ :  มิให้น าความในวรรคทา้ยของขอ้ 14 มาใช้บงัคบักับใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนก่อนวนัท่ี 6 มีนาคม 2561 โดยตลาดหลกัทรัพยอ์าจส่ังหา้มซ้ือหรือขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ดงักล่าว
เป็นการชัว่คราว โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย SP (Suspension) ไวท่ี้หลกัทรัพยเ์ป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัครบก าหนดอายุ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์และในวนัครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์รวม 4 วนัท าการ  

หลกัเกณฑ์การ
ขึน้เคร่ืองหมาย 


