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ขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
        เร่ือง การรับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธที่จะซ้ือหุนที่ออกโดยหนวยงานของรัฐ 
 เปนหลักทรัพยจดทะเบียน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542 

 
 โดยที่เห็นสมควรใหมีการกําหนดหลักเกณฑการรับหลักทรัพยประเภทใบสําคัญ 
แสดงสิทธิอนุพันธท่ีจะซื้อหุนที่ออกโดยหนวยงานของรัฐเปนหลักทรัพยจดทะเบียน เพื่อสนับสนุน
มาตรการแกไขปญหาสถาบันการเงินตามแผนฟนฟูระบบสถาบันการเงิน 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดวยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ออกขอกําหนดไวดังตอไปนี้ 

 
ขอ 1 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่    28  เมษายน  2542      เปนตนไป 
 

  *ขอ 2 ในขอบังคับนี้ 
“ตลาดหลักทรัพย”  หมายความวา  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีการ

มอบหมายใหผูจัดการตลาดหลักทรัพยปฏิบัติหนาท่ีแทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยตามขอบังคับนี้ 
ใหหมายความรวมถึงผูจัดการตลาดหลักทรัพยท่ีไดรับมอบหมายดังกลาว ยกเวนความในขอ 4/1 

“หลักทรัพยจดทะเบียน”  หมายความวา  หลักทรัพยจดทะเบียนที่มีการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยหรือหลักทรัพยจดทะเบียนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหม  (Market for Alternative 
Investment) แลวแตกรณี 

“บริษัทจดทะเบียน”  หมายความวา  บริษัทจดทะเบียนที่มีหุนสามัญจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยหรือบริษัทท่ีมีหุนสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยซึ่งตลาดหลักทรัพยกําหนดใหมีการ   
ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในตลาดหลักทรัพยใหม (Market for Alternative Investment) แลวแตกรณี 

“ผูยื่นคําขอ”  หมายความวา  ผูยื่นคําขอท่ีเปนหนวยงานของรัฐที่ยื่นขอจดทะเบียน
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธท่ีจะซื้อหุนที่ตนออกตอตลาดหลักทรัพย 

“หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา  กระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย 
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย หรือหนวยงานอื่นที่
อาจออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธตามที่ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวย
กําหนดหลักทรัพยอื่นที่มิใหนําบทบัญญัติวาดวย การเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนมาใชบังคับกําหนด 

“ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธท่ีจะซื้อหุน”  หมายความวา  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ
ท่ีใหสิทธิแกผูถือท่ีจะซื้อหุนอางอิง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือชวงเวลาใดเวลาหนึ่งท่ีกําหนดไว 
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“หุนอางอิง”  (underlying shares)  หมายความวา  หุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิของ
บริษัทจดทะเบียนที่เปนสถาบันการเงินท่ีเขารวมในโครงการเพิ่มเงินกองทุนของสถาบันการเงินเพื่อแกไข
ปญหาสถาบันการเงินตามแผนฟนฟูระบบสถาบันการเงินหรือโครงการอื่นที่มีลักษณะเดียวกับโครงการ
ดังกลาว ที่ถือโดยผูยื่นคําขอ หรือหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิของบริษัทจดทะเบียนที่ผูยื่นคําขอไดรับ
โอนอันเนื่องมาจากการปรับโครงสรางหนี้หรือการปรับโครงสรางกิจการหรือการรับโอนชําระหนี้หรือ
การฟองบังคับคดี แลวแตกรณี 

(*ความในขอ 2 เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมนี้แทน โดยขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เร่ือง การรับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธที่จะซื้อหุนที่ออกโดยหนวยงานของรัฐเปนหลักทรัพยจดทะเบียน (ฉบับที่ 3)        
พ.ศ. 2546  ลงวันที่ 25 เมษายน 2546 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 28 เมษายน 2546) 
 

หมวด 1 
คุณสมบัติของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธที่จะซ้ือหุน 

 
ขอ 3 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธท่ีจะซื้อหุนที่อาจยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพย  

ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
(1) ระบุช่ือผูถือ 
(2) ไมมีขอจํากัดในการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธท่ีจะซื้อหุน  

   *(3)  
(*ความในขอ (3) ของขอ 3 ถูกยกเลิกโดยขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับ

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธที่จะซื้อหุนที่ออกโดยหนวยงานของรัฐเปนหลักทรัพยจดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546             
ลงวันที่ 25 เมษายน 2546 มีผลบังคับตั้งแตวันที่ 28 เมษายน 2546) 
  

(4) มีระยะเวลาใหแสดงความจํานงในการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธท่ีจะซื้อหุนครั้งสุดทายไมนอยกวา 15 วันกอนวันใชสิทธิดังกลาว 

(5) มีการกําหนดสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธท่ีจะซื้อหุนไว    
อยางชัดเจน 

(6) แสดงใหเห็นไดวามีการกําหนดเหตุการณท่ีจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลง
การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธท่ีจะซื้อหุนไวอยางชัดเจน 
   * (7) มีการจัดใหมีการฝากทรัพยสินเต็มจํานวน และทรัพยสินที่ฝากตองเปน   
หุนอางอิง 
  *(8) มีการกําหนดวาเมื ่อผู ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธที่จะซื้อหุนใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธดังกลาว   หนวยงานของรัฐจะชําระหนี้โดยการสงมอบหุน
อางอิงใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธท่ีจะซื้อหุน 
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  *(9) หุนอางอิงในใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธท่ีจะซื้อหุนตองไมใชหุนที่ออกโดย
บริษัทจดทะเบียนที่อยูระหวางการถูกหามซื้อหรือขายหลักทรัพยเนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งดังตอไปนี้ 

 (ก) อยูระหวางดําเนินการแกไขเหตุแหงการเพิกถอนหุนสามัญ    
เมื่อไดรับแจงเหตุดังกลาวจากตลาดหลักทรัพย 

 (ข) อยูระหวางการดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการตามกฎหมาย   
วาดวย ลมละลาย หรือ 

(ค) มีสาเหตุอื่นที่มีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน      
อยางรายแรง 
 *(10) กรณีเปนใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธท่ีจะซื้อหุนที่ยื่นขอจดทะเบียน
เพื่อใหมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยหรือตลาดหลักทรัพยใหม (Market for Alternative Investment)           
หุนอางอิงท่ีกําหนดในใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธท่ีจะซื้อหุนตองเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
หรือตลาดหลักทรัพยใหม (Market for Alternative Investment) แลวแตกรณี 

(*เพิ่มเติมความในขอ (7) (8) (9) และ (10) ของขอ 3 โดยขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เร่ือง การรับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธที่จะซื้อหุนที่ออกโดยหนวยงานของรัฐเปนหลักทรัพยจดทะเบียน (ฉบับที่ 3)        
พ.ศ. 2546  ลงวันที่ 25 เมษายน 2546 มีผลบังคับตั้งแตวันที่ 28 เมษายน 2546) 
 

หมวด 2 
 การยื่นคําขอและการพิจารณารับหลักทรัพย 

 
ขอ 4 ใหผู ยื ่นคําขอยื ่นคําขอใหรับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธที ่จะซื ้อหุ นตอ 

ตลาดหลักทรัพยตามแบบพรอมเอกสารที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด พรอมท้ังชําระคาธรรมเนียมการ        
ยื่นคําขอ 

ในการยื่นคาํขอใหผูยื่นคําขอยื่นขอจดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธท่ีจะซื้อหุนที่
ออกทั้งหมด 

 
 *ขอ 4/1 ในการพิจารณาคําขอและสั่งรับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ท่ีจะซื้อหุน  
คณะกรรมการอาจมอบหมายใหผูจัดการตลาดหลักทรัพยทําหนาท่ีพิจารณาคุณสมบัติของใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธท่ีจะซื้อหุน และสั่งรับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธท่ีจะซื้อหุนที่ยื่นขอจดทะเบียนเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน เมื่อเห็นวาใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีคุณสมบัติถูกตองตามหลักเกณฑ เงื่อนไข 
และวิธีการตามขอบังคับนี้ 
 
 *ขอ 4/2 คณะกรรมการจะพิจารณาคําขอใหรับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธท่ีจะซื้อหุนให
เสร็จภายใน 7 วันนับแตวันที่ตลาดหลักทรัพยไดรับเอกสารหลักฐานที่ถูกตองครบถวนจากผูยื่นคําขอแลว 
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 ในการพิจารณาคําขอ ตลาดหลักทรัพยอาจเรียกใหผูยื่นคําขอมาชี้แจง สงเอกสารหรือ
หลักฐานเพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กําหนด 

การนับเวลาตามวรรคหนึ่ง มิใหนับเวลาตั้งแตวันที่ผูยื่นคําขอไดแกไขเพิ่มเติมขอมูลหรือ
เอกสาร หรือวันที่ตลาดหลักทรัพยไดสั่งการตามวรรคสอง จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพยไดรับขอมูลหรือ
เอกสารโดยถูกตองครบถวน 

(*เพิ่มเติมความในขอ 4/1 และขอ 4/2 โดยขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธที่จะซื้อหุนที่ออกโดยหนวยงานของรัฐเปนหลักทรัพยจดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545             
ลงวันที่ 20 สิงหาคม2545) 
 

ขอ 5 คณะกรรมการจะสั ่งร ับใบสําค ัญแสดงส ิทธ ิอน ุพ ันธ ที ่จะซื ้อหุ น เป น
หลักทรัพยจดทะเบียน เมื่อ 

 (1) ผูยื่นคําขอไดรายงานผลการขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธท่ีจะซื้อหุน
ตอตลาดหลักทรัพย และ  

 (2) ตลาดหลักทรัพยพิจารณาแลวเห็นวาใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธท่ีจะ 
ซื้อหุนมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในขอบังคับนี้ และไดรับเอกสารหลักฐานที่ถูกตองครบถวนจาก 
ผูยื่นคําขอแลว 

ในการสั่งรับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธท่ีจะซื้อหุน คณะกรรมการอาจกําหนดเงื่อนไข
ไดตามที่เห็นสมควร  

ใหหลักทรัพยจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยได  
ภายใน 2 วันทําการนับแตวันที่คณะกรรมการสั่งรับหลักทรัพยจดทะเบียน 

 
ขอ  6 ใหผูยื่นคําขอชําระคาธรรมเนียมการรับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธท่ีจะซื้อหุน

ภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด  โดยใหอัตราคาธรรมเนียมการยื่นคําขอ  คาธรรมเนียมแรกเขา  และ
คาธรรมเนียมรายปของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธที่จะซื้อหุนตามขอบังคับนี้เปนอัตราเดียวกันกับ
อัตราคาธรรมเนียมในการรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิหรือหุนกู ท่ีมี
กําหนดเวลาไมเกิน 10 ปนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวย
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมในการรับหลักทรัพยจดทะเบียน    
 

หมวด 3 
เบ็ดเตล็ด 

 
ขอ 7 ใหผูยื่นคําขอมอบหมายใหตลาดหลักทรัพยหรือบุคคลภายนอกที่ตลาด

หลักทรัพยใหความเห็นชอบทําหนาท่ีเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจดทะเบียน 
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ขอ 8 ใหผูยื่นคําขอปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย มติคณะกรรมการ และขอตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพยกับตลาด
หลักทรัพยตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพยกําหนดใหถือปฏิบัติ 

 
ประกาศ  ณ วันที่    23  เมษายน  2542 

 
(ลงนาม)  อมเรศ  ศิลาออน 

 
(นายอมเรศ  ศิลาออน) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


