
 
 

 

 

 

เอกสารรับฟงความคิดเห็น 

เลขท่ี  อจต. 2/2561 

 

เร่ือง  รางประกาศการแกไขหลักเกณฑเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 

เผยแพรเมื่อวันที ่25 มกราคม 2561 

 

สํานักงานไดจัดทําเอกสารฉบับนี้เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของ 

ทานสามารถ download เอกสารเผยแพรฉบับนี้ไดจาก www.sec.or.th 

 

ทานสามารถสงความเห็นหรือขอเสนอแนะใหสํานักงานไดตามที่ติดตอดานลาง 

หรือ e-mail: pajaree@sec.or.th หรือ sirin@sec.or.th  

 

วันสุดทายของการแสดงความคิดเห็นวันที ่26 กุมภาพันธ 2561 

 

ทานสามารถติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากเจาหนาที่ของสํานักงาน ดังนี้ 

   1.  นางสาวปาจรีย  เวชชบูล โทรศัพท  0-2263-6023 

   2.  นางสิรินธร โหตกษาปนกุล โทรศัพท  0-2033-9508 

 

       สํานักงานขอขอบคุณทุกทานที่เขารวมแสดงความคิดเห็น 

และใหขอเสนอแนะมา ณ โอกาสนี ้

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท/โทรสาร 0-2033-9980, 0-2263-6490 

 

 
 

ฝายตราสารหน้ี 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
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สวนที ่1 : บทนํา 

ตามที่สํานักงานมีแนวคิดที่จะปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสําคัญ 

แสดงสิทธิอนุพันธ (“DW”) โดยเปาหมายที่ตองการบรรลุ คือ ปรับปรุงแกไขการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ 

ราคาของ DW ใหมีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อใหผูลงทุนนําไปใชประกอบการตัดสินใจลงทุน 

โดยจะกําหนดใหผูออก DW มีหนาที่ในการเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการขอมูล และการเปดเผย

ขอมูลอยางตอเนื่องตลอดอายุของ DW บน website  นอกจากนี้ ยังแกไขปรับปรุงเพื่อเพิ่มประเภทของ 

ปจจัยอางอิงสําหรับการออกและเสนอขาย DW ใหรวมถึงหุนและดัชนีหุนตางประเทศ โดยกําหนดคุณสมบัติ

ใหเปนไปในแนวทางเดียวกับหลักเกณฑที่ใชกับกองทุนรวมและหุนกูที่มีอนุพันธแฝง โดยสํานักงานได

เปดรับฟงความคิดเห็นหลักการตามเอกสารรับฟงความคิดเห็นที่ อจต. 33/2559 เรื่อง หลักการแกไขประกาศ

เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ระหวางวันที่ 22 กรกฎาคม – 19 สิงหาคม 2559  

นั้น  

สํานักงานไดนําความเห็นและขอเสนอแนะที่ไดรับมาปรับปรุงหลักเกณฑดังกลาวเปนที่เรียบรอย

แลว และดําเนินการยกรางประกาศตามแนวทางดังกลาว 2 ฉบับ ดังนี้ 

1. รางประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.         /2561 เร่ือง การออกและเสนอขาย 

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (ฉบับที่        )  

2. รางประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ.          /2561 

เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําสรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (ฉบับที่        )   

สํานักงานจึงเห็นควรใหมีการรับฟงความคิดเห็นรางประกาศการแกไขหลักเกณฑเกี่ยวกับ 

การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ และไดจัดทําเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อขอรับฟง 

ความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป โดยการรับฟงความคิดเห็นนี้จะมีไปจนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ  

2561  ผูที่ประสงคจะแสดงความคิดเห็นสามารถสงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอสํานักงานไดทั้ง 

รูปแบบเอกสารหรือ e-mail ตามรายละเอียดที่ระบุไว ทั้งนี้ สํานักงานขอเสนอชื่อเจาหนาที่สําหรับ 

การติดตอสอบถาม ดังนี้ 

1.  นางสาวปาจรีย  เวชชบูล โทรศัพท  0-2263-6023 e-mail : pajaree@sec.or.th  

2.  นางสิรินธร  โหตกษาปนกุล โทรศัพท  0-2033-9508 e-mail : sirin@sec.or.th 
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สวนที่ 2 : สรุปสาระสําคัญของรางประกาศ 

ปรับปรุงหลักเกณฑในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2553  เร่ือง การออก

และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553  ดังนี ้  

1.  การเปดเผยขอมูลเพิ่มเติม 

     1.1  ขอมูลที่เกี่ยวของกับราคา DW 

            (ก)  ขอมูลที่ตองเปดเผยในแบบแสดงรายการขอมูล (“แบบ filing”)  

      -   สูตรการคํานวณราคา DW และ factor ที่ใช ซึ่งจะตองเปนไปตาม guideline  

ของ  IB Club 

      -   ขอมูลคาความผันผวนในอดีต (“historical volatility”) ของหุนอางอิง 

กําหนดใหเปดเผยขั้นต่ํา 1 คาโดยใชขอมูลของหุนอางอิงประกอบการคํานวณยอนหลัง 90 วัน และสามารถ 

lag ขอมูลไดไมเกิน 5 วันทําการกอนวันที่ยื่นแบบ filing 

       (ข)  ขอมูลที่ตองเปดเผยตอเนื่องบน website ของผูออก DW 

     -   เปดเผยคาความผันผวนแฝง (“implied volatility”) เปรียบเทียบกับ historical 

volatility ของหุนอางอิง โดยใชขอมูล historical volatility ประกอบการคํานวณยอนหลังประมาณ 90 วัน  

และเปดเผยขอมูลอยางนอยวันทําการละ 1 ครั้ง 

     1.2  ขอมูลที่เกี่ยวของกับคําเตือน โดยปรับปรุงคําเตือนบนหนาปกของแบบ filing  

ใหครอบคลุมคําเตือนเกี่ยวกับ gearing ratio  

เหตุผล  หลักเกณฑเดิมไมมีการกําหนดใหผูออก DW มีหนาที่ในการเปดเผยขอมูล  

historical volatility ซึ่งเปนขอมูลที่สามารถสะทอนใหเห็นราคาของ DW ในอดีต  นอกจากนี ้การกําหนดให            

ผูออก DW ตองเปดเผยขอมูลเปรียบเทียบ implied volatility กับ historical volatility อยางนอยวันละ 1 ครั้ง 

จะชวยใหผูลงทุนเห็นขอมูลที่สะทอนถึงความเหมาะสมของราคา DW ที่มีการซื้อขายในปจจุบัน ทําใหการ

ซื้อขาย DW เปนไปดวยความโปรงใส และผูลงทุนมีขอมูลเพียงพอตอการตัดสินใจลงทุน  สวนการเพิ่มเติม

คําเตือนเกี่ยวกับ effective gearing นั้น เพื่อชวยใหผูลงทุนไดตระหนักถึงความเสี่ยงของการลงทุนใน DW  

ที่มีลักษณะแตกตางไปจากการลงทุนในหลักทรัพยประเภทอื่น 

2.  การเพิ่มประเภทปจจัยอางอิงสําหรับการออกและเสนอขาย DW 

     2.1  หุนที่ออกโดยบริษัทตางประเทศที่มีคุณสมบัติครบถวนดังน้ี 

(ก)  มีมูลคาตลาดเฉลี่ยแตละไตรมาสไมต่ํากวาหนึ่งหมื่นลานบาทรวมติดตอกัน 

ไมนอยกวาสี่ไตรมาส 

1. รางประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.        /2561  เร่ือง การออกและเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (ฉบับที่        )     
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          (ข)  จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยตางประเทศ โดยตลาดหลักทรัพยตางประเทศ

นั้นตองมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 

   1.  อยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานที่เปนสมาชิกสามัญของ International 

Organization of Securities Commissions (IOSCO) 

      2.  เปนสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) 

      3.  ตั้งอยูในประเทศกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong Subregion: GMS)  

         (ค)  มีสภาพคลองอยางเพียงพอ 

         (ง)  มีขอมูลของหุนซึ่งผูลงทุนในประเทศไทยสามารถเขาถึงได 

2.2  ดัชนีหลักทรัพยตางประเทศที่มีคุณสมบัติครบถวนดังนี ้

             (ก)  เปนดัชนีที่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลายและพัฒนาโดยสถาบันที่มีความนาเชื่อถือ 

ซึ่งทําหนาที่ไดอยางอิสระจากผูขออนุญาต  ทั้งนี้ หากปรากฏวาสถาบันดังกลาวเปนบริษัทในเครือของ 

ผูขออนุญาต ผูขออนุญาตนั้นตองจัดใหมีมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนอยางมีประสิทธิภาพดวย 

       (ข)  มีองคประกอบของดัชนีเปนหุนที่ออกโดยบริษัทตางประเทศซึ่งจดทะเบียนซื้อขาย 

ในตลาดหลักทรัพยตางประเทศ โดยตลาดหลักทรัพยตางประเทศนั้นตองมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 

 1.  อยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานที่เปนสมาชิกสามัญของ International    

Organization of Securities Commissions (IOSCO) 

    2.  เปนสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) 

    3.  ตั้งอยูในประเทศกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong Subregion: GMS)  

       (ค)  มีการกําหนดวิธีการคํานวณดัชนีไวอยางชัดเจน และมีการระบุถึงแหลงขอมูลของ 

หุนอางอิงนํามาใชในการคํานวณ รวมถึงมีการคํานวณดัชนีใหเปนปจจุบันตามความเหมาะสมของหุนอางอิง 

ซึ่งเปนองคประกอบของดัชนี  ทั้งนี้ หุนอางอิงดังกลาวตองมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอยางเปนอิสระดวย 

       (ง)  มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อยางตอเนื่องเปนประจําทุกวันทําการผานสื่อที่มีการเสนอ

ขอมูลอยางทันเหตุการณ 

เหตุผล  เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการทําธุรกิจใหแกผูออก DW และเพิ่มทางเลือก 

ในการลงทุนใหแกผูลงทุน รวมทั้งเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหประเทศไทยเปน regional hub  

ของตลาดทุนตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย   
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ปรับปรุงหลักเกณฑในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย     

ที่ สจ. 9/2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําสรุปขอมูลสําคัญของตราสาร ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 

โดยมีการปรับปรุงแบบสรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (“แบบ factsheet”) ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

เหตุผล ปรับปรุงแบบ factsheet ใหครอบคลุมขอมูล historical volatility และสูตรที่ใชในการ

คํานวณราคา DW และปจจัยที่ใชในการคํานวณ เพื่อใหผูลงทุนมีขอมูลเกี่ยวกับการคํานวณราคาของ DW 

เพียงพอตอการตัดสินใจลงทุน  

 

2.  รางประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ.          /2561  

     เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําสรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (ฉบับที่        ) 
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สวนที่ 3 : ชวงเวลาที่คาดวาจะมีผลใชบังคับ 

เพื่อใหภาคเอกชนไดมีระยะเวลาในการปรับตัวและเตรียมความพรอมดานระบบงาน จึงจะกําหนด 

ใหหลักเกณฑตามขางตนมีผลใชบังคับเมื่อพน 6 เดือนนับจากวันที่ประกาศลงนาม 
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แบบสํารวจความคิดเห็น 

เร่ือง  รางประกาศการแกไขหลักเกณฑเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 

ขอมูลทั่วไป 

ชื่อผูตอบ_________________________________ตําแหนง_______________________________ 

ชื่อบริษัท_______________________________________________________________________ 

เบอรโทรศัพท_____________________________เบอรโทรสาร___________________________ 

E-mail address__________________________________________________________________ 

สถานะของผูใหความคิดเห็น 

 ผูออกตราสาร   ผูลงทุนสถาบัน/ผูลงทุนรายใหญ 

 ตัวกลางในการขาย  ผูลงทุนรายยอย 

 ที่ปรึกษากฎหมาย   อื่น ๆ (โปรดระบุ)______________________ 

 ที่ปรึกษาทางการเงิน  

ความเห็นและขอเสนอแนะ 

1.  รางประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.         /2561  เร่ือง การออกและเสนอขาย 

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (ฉบับที่        )  

 เห็นดวย   

 ไมเห็นดวย โดยมีเหตุผลดังนี้ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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2.  รางประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ.          /2561 

เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําสรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (ฉบับที่        )   

 เห็นดวย   

 ไมเห็นดวย โดยมีเหตุผลดังนี้ 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

3. ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพิ่มเติม 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

กรุณาสงแบบสํารวจความคิดเห็นกลับไปที่ 

ฝายตราสารหนี้ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ชั้น 18 เลขที่ 333/3 ถนนวภิาวดีรังสิต 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

หรือ โทรสาร 0-2263-6023 หรือ e-mail: pajaree@sec.or.th , sirin@sec.or.th 

วันสุดทายของการแสดงความคิดเห็น วันที ่26 กุมภาพันธ 2561 

 

*** สํานักงานขอขอบคุณทานท่ีไดใหความรวมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ *** 


