(บจ/ร 06-01)
ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรือง การรับใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ เป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน พ.ศ. 2543
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ด้วยความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกําหนดไว้ดงั ต่อไปนี4
ข้อ 1

ข้อบังคับนี4ให้ใช้บงั คับตั4งแต่วนั ที5 2 ตุลาคม 2543 เป็ นต้นไป

ข้อ 2 ในข้อบังคับนี4
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
*“ประกาศ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรั พ ย์ หรื อประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุ น หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที5เกี5ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์
(*เพิ มเติมบทนิ ยามคําว่ า “ประกาศ ก.ล.ต.” โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื! อง
การรั บใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพันธ์ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที! 5) พ.ศ. 2556 ลงวันที 24 กรกฎาคม 2556 และมีผล
บังคับใช้ ตั.งแต่ วนั ที 1 สิ งหาคม 2556 เป็ นต้ นไป)

*“หลักทรัพย์จดทะเบี ยน” หมายความว่า หลักทรัพย์จดทะเบี ย นที5 มีการซื4 อขายใน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ห รื อ หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบี ย นที 5 มีก ารซื4 อ ขายใน “ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ อ็ม เอไอ (mai)”
แล้วแต่กรณี
(*บทนิยามคําว่ า “หลักทรั พย์ จดทะเบียน” เดิมถูกยกเลิกและใช้ บทนิ ยามใหม่ นี-แทน โดยข้ อบังคับ
ตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื! อง การรั บใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพันธ์ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที! 2) พ.ศ. 2545
ลงวันที 5 สิ งหาคม 2545)

“ผูย้ ื5นคําขอ” หมายความว่า ผูย้ ื5นคําขอจดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ที5ตนออก
ต่อตลาดหลักทรัพย์
*“ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์” (Derivative Warrant) หมายความว่า
(1) ตราสารที5ผอู ้ อกให้สิทธิ แก่ผถู ้ ือในการที5จะซื4 อ (Call Warrant) สิ นทรัพย์
อ้างอิง ณ เวลาใดเวลาหนึ5งหรื อช่วงเวลาใดเวลาหนึ5งที5กาํ หนดไว้ ตามเงื5อนไขที5กาํ หนดไว้ในตราสาร
(2) ตราสารที5ผอู ้ อกให้สิทธิ แก่ผถู ้ ือในการที5จะขาย (Put Warrant) สิ นทรัพย์
อ้างอิง ณ เวลาใดเวลาหนึ5งหรื อช่วงเวลาใดเวลาหนึ5งที5กาํ หนดไว้ ตามเงื5อนไขที5กาํ หนดไว้ในตราสาร
(3) ตราสารที5 ผูอ้ อกให้สิทธิ แก่ ผูถ้ ื อสิ ทธิ ที5จะซื4 อ (Call Warrant) ในการที5 จะ
ได้รับชําระเงิน ณ เวลาใดเวลาหนึ5 งหรื อช่วงเวลาใดเวลาหนึ5 งที5กาํ หนดไว้ในจํานวนที5คาํ นวณได้จากส่ วนต่าง
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ผลบังคับใช้

นิยาม

(บจ/ร 06-01)
ของราคาหรื อค่าของสิ นทรัพย์อา้ งอิงกับราคาหรื อค่าของสิ นทรัพย์อา้ งอิงที5 กาํ หนดในตราสารเมื5อราคาหรื อ
ค่าของสิ นทรัพย์อา้ งอิงสูงกว่าราคาหรื อค่าที5กาํ หนดในตราสาร ตามเงื5อนไขที5กาํ หนดไว้ในตราสาร หรื อ
(4) ตราสารที5 ผูอ้ อกให้สิทธิ แก่ ผูถ้ ือสิ ทธิ ที5จะขาย (Put Warrant) ในการที5 จะ
ได้รับชําระเงิน ณ เวลาใดเวลาหนึ5 งหรื อช่วงเวลาใดเวลาหนึ5 งที5กาํ หนดไว้ในจํานวนที5คาํ นวณได้จากส่ วนต่าง
ของราคาหรื อค่าของสิ นทรัพย์อา้ งอิงกับราคาหรื อค่าของสิ นทรัพย์อา้ งอิงที5 กาํ หนดในตราสารเมื5อราคาหรื อ
ค่าของสิ นทรัพย์อา้ งอิงตํ5ากว่าราคาหรื อค่าที5กาํ หนดในตราสาร ตามเงื5อนไขที5กาํ หนดไว้ในตราสาร
(*บทนิ ยามคําว่ า“ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพันธ์ ” (Derivative Warrant) เดิ มถูกยกเลิ กและใช้ บท
นิ ย ามใหม่ นี-แ ทน โดยข้ อ บั ง คั บ ตลาดหลั ก ทรั พย์ แ ห่ งประเทศไทย เรื! อง การรั บ ใบสํา คั ญแสดงสิ ท ธิ อ นุ พั น ธ์ เป็ น
หลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที! 4) พ.ศ. 2553 ลงวันที! 12 เมษายน 2553 และมีผลบังคับใช้ ตั.งแต่ วันที 1 พฤษภาคม 2553
เป็ นต้ นไป)

*“ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ในหุน้ ” *“ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ในดัชนีหลักทรัพย์” *“หุน้ ที5ออกโดยบริ ษทั อื5น” –
(*ยกเลิกบทนิยามคําว่ า “ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพันธ์ ในหุ้ น” “ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพันธ์ ในดัชนี
หลักทรั พย์ ” และ “หุ้นที!ออกโดยบริ ษัทอื!น” โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื! อง การรั บใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ อนุพันธ์ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที! 4) พ.ศ. 2553 ลงวันที! 12 เมษายน 2553 และมีผลบังคับใช้ ตั.งแต่ วันที 1
พฤษภาคม 2553 เป็ นต้ นไป)

* “บริ ษ ัท จดทะเบี ย น” (*บทนิยามคําว่ า “บริ ษัทจดทะเบียน” เดิมถูกยกเลิกและใช้ บทนิยามใหม่ นีแ- ทน โดยข้ อบังคับตลาด
หลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื! อง การรั บใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพันธ์ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที! 2) พ.ศ. 2545 ลง
วันที 5 สิ งหาคม 2545)

“หุน้ อ้างอิง” (underlying shares) –
(*บทนิยามคําว่ า “หุ้นอ้ างอิง” (underlying shares) เดิมถูกยกเลิกและใช้ บทนิ ยามคําว่ า “สิ นทรั พย์
อ้ างอิ ง” (Underlying Asset) ตามบทนิ ยามใหม่ นี-แทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื! อง การรั บ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพันธ์ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที! 4) พ.ศ. 2553 ลงวันที! 12 เมษายน 2553 และมีผลบังคับ
ใช้ ตั.งแต่ วนั ที 1 พฤษภาคม 2553 เป็ นต้ นไป)

*“การเสนอซื อขายอย่างต่อเนือง” (Continuous Quotes) (*ยกเลิ กบทนิ ยามคําว่ า “หุ้ นอ้ างอิ ง” และ “การเสนอซื -อขายอย่ างต่ อเนื! อง” (Continuous Quotes)
โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื! อง การรั บใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพันธ์ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบี ยน
(ฉบับที! 4) พ.ศ. 2553 ลงวันที! 12 เมษายน 2553 และมีผลบังคับใช้ ตั.งแต่ วนั ที 1 พฤษภาคม 2553เป็ นต้ นไป)

*“ข้อกําหนดสิ ทธิ ” หมายความว่า ข้อกําหนดสิ ทธิ และหน้าทีของบริ ษทั ที ออกใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์และผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ รวมถึ งสาระสําคัญของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ (Term Sheet)
(*เพิมเติมบทนิยามคําว่ า “ข้ อกําหนดสิ ทธิ ” และ “การเสนอซื -อขายอย่ างต่ อเนื! อง” โดยข้ อบังคับตลาด
หลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื! อง การรั บใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพันธ์ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบี ยน (ฉบับที! 3) พ.ศ. 2552 ลง
วันที 18 พฤษภาคม 2552 มีผลใช้ บังคับตั.งแต่ วนั ที 19 พฤษภาคม 2552 เป็ นต้ นไป)
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(บจ/ร 06-01)
*“สิ นทรัพย์อา้ งอิง” (Underlying Asset) หมายความว่า
(1)
หุน้ สามัญที5เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนรายการใดรายการหนึ5ง
(2)
หุน้ สามัญที5เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนหลายรายการ
(3)
ดัชนีหลักทรัพย์
(4)
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หรื อ
(5)
สิ นทรัพย์อื5นใดตามที5คณะกรรมการกําหนด
(*บทนิยามคําว่ า “สิ นทรั พย์ อ้างอิง” (Underlying Asset) เดิมถูกยกเลิกและใช้ บทนิ ยามใหม่ นี-แทน
โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื! อง การรั บใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพันธ์ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบี ยน
(ฉบับที! 5) พ.ศ. 2556 ลงวันที! 24 กรกฎาคม 2556 และมีผลบังคับใช้ ตั.งแต่ วนั ที 1 สิ งหาคม 2556 เป็ นต้ นไป)

*“การเสนอขายผ่ านระบบการซื4 อขายในตลาดหลักทรั พย์” หมายความว่ า การเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ที5ออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นการทัว5 ไปโดยใช้กลไกการซื4 อขายผ่านระบบการซื4 อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ (Direct Listing) ไม่ว่าจะมีการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์น4 นั ให้ผูด้ ูแลสภาพ
คล่องก่อนหรื อไม่กต็ าม”
(*เพิ! มเติ มบทนิ ยามคําว่ า “การเสนอขายผ่านระบบการซื4 อขายในตลาดหลักทรั พย์” โดยข้ อ บังคั บ
ตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื! อง การรั บใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพันธ์ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที! 4) พ.ศ.
2553 ลงวันที! 12 เมษายน 2553 และมีผลบังคับใช้ ตั.งแต่ วนั ที 1 พฤษภาคม 2553 เป็ นต้ นไป)

หมวด 1
คุณสมบัตขิ องใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ และบริษทั ทีออกใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์

*ข้อ 3 ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุพ นั ธ์ที5อ าจยื 5น คํา ขอต่อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ต อ้ งมี
คุณสมบัติดงั ต่อไปนี4
**(1) เป็ นใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พ ัน ธ์ ที5 ผู ้ยื5 น คํา ขอได้รั บ อนุ ญ าตจาก
สํานักงานให้เสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัว5 ไปตามที5ประกาศ ก.ล.ต. กําหนด
(**ความใน (1) ของข้ อ 3 เดิ มถูกยกเลิ กและใช้ ความใหม่ นี-แ ทน โดยข้ อ บังคั บ ตลาด
หลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื! อง การรั บใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพันธ์ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที! 5) พ.ศ. 2556
ลงวันที! 24 กรกฎาคม 2556 และมีผลบังคับใช้ ตั.งแต่ วนั ที 1 สิ งหาคม 2556 เป็ นต้ นไป)

(2) ระบุชื5อผูถ้ ือ
(3) ไม่มีขอ้ จํากัดในการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์
**(4) ในกรณี ที5สินทรั พย์อา้ งอิ งของใบสํา คัญแสดงสิ ทธิ อนุ พ นั ธ์เป็ นหุ ้น
สามัญ สิ นทรั พ ย์อ ้า งอิ งดัง กล่ า วต้องไม่ ใช่ หุ้นที5 ออกโดยบริ ษ ัท ที5 อ ยู่ร ะหว่ า งการถู กห้า มซื4 อ หรื อ ขาย
หลักทรัพย์เนื5องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ5งดังต่อไปนี4
(ก) อยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ น้ สามัญ เมื5อได้รับ
แจ้งเหตุดงั กล่าวจากตลาดหลักทรัพย์
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(ข) อยู่ระหว่างการดําเนิ นการตามแผนฟื4 นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วย
ล้มละลาย หรื อ
(ค) มีสาเหตุอื5นที5มีผลกระทบต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ อย่างร้ายแรง
(**ความใน (4) ของข้ อ 3 เดิ มถูกยกเลิ กและใช้ ความใหม่ นี-แ ทน โดยข้ อ บังคั บ ตลาด
หลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื! อง การรั บใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพันธ์ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที! 4) พ.ศ. 2553
ลงวันที! 12 เมษายน 2553 และมีผลบังคับใช้ ตั.งแต่ วนั ที 1 พฤษภาคม 2553 เป็ นต้ นไป)

**(5) ในกรณี ที5สิ น ทรั พ ย์อ า้ งอิ ง ของใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พ นั ธ์เ ป็ น
หุ ้น สามัญ หรื อ ดัช นี ห ลัก ทรั พ ย์ สิ น ทรั พ ย์อ ้า งอิ ง ดัง กล่ า วต้อ งเป็ นหลัก ทรั พ ย์จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรั พย์หรื อ “ตลาดหลักทรั พย์เอ็มเอไอ (mai)” หรื อเป็ นดัชนี หลักทรั พย์ของตลาดหลักทรั พย์ แล้วแต่
กรณี ”
(**ความใน (5) ของข้ อ 3 เดิ มถูกยกเลิ กและใช้ ความใหม่ นี-แ ทน โดยข้ อ บังคั บ ตลาด
หลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื! อง การรั บใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพันธ์ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที! 4) พ.ศ. 2553
ลงวันที! 12 เมษายน 2553 และให้ ใช้ บังคับตั-งแต่ วนั ที! 1 พฤษภาคม 2553 เป็ นต้ นไป)
(*ความในข้ อ 3 เดิมถูกยกเลิกและใช้ ความใหม่ นี-แทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
เรื! อง การรั บใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพันธ์ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที! 2) พ.ศ. 2545 ลงวันที 5 สิ งหาคม 2545)

*ข้อ 3/1 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ที5จดั ให้มีการฝากทรัพย์สินบางส่ วนหรื อไม่มีการ
จัดให้มีการฝากทรัพย์สิน ที5อาจยื5นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์ตอ้ งมีคุณสมบัติตามข้อ 3 และไม่ขดั หรื อ
แย้งกับคุณสมบัติดงั ต่อไปนี4
**(1) ผูย้ ื5นคําขอต้องจัดให้มีผูด้ ูแลสภาพคล่องซึ5 งมี คุ ณ สมบัติ แ ละหน้า ที5
ตามข้อกํา หนดของตลาดหลักทรั พ ย์ว่า ด้วย บุ ค คลที5 เ กี5 ย วข้องในระบบการซื4 อขายในส่ วนที5 เ กี5 ย วกับ
ผูด้ ูแลสภาพคล่องและดํา รงการมี ผูด้ ูแ ลสภาพคล่องดังกล่า วตลอดระยะเวลาที5 มีใบสํา คัญแสดงสิ ทธิ
อนุ พนั ธ์เป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยน
(**ความใน (1) ของข้ อ 3/1 เดิมถูกยกเลิ กและใช้ ความใหม่ นี-แทน โดยข้ อบังคับตลาด
หลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื! อง การรั บใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพันธ์ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที! 5) พ.ศ. 2556
ลงวันที! 24 กรกฎาคม 2556 และมีผลบังคับใช้ ตั.งแต่ วนั ที 1 สิ งหาคม 2556 เป็ นต้ นไป)

(2) เป็ นใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ที5มีกาํ หนดเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 เดือน และ
ไม่เกินกว่า 2 ปี นับแต่วนั ที5ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์
(3) เป็ นใบสํ า คัญแสดงสิ ทธิ อนุ พ ันธ์ ต ามนิ ย ามของ “ใบสํา คัญแสดงสิ ทธิ
อนุ พนั ธ์ (3) หรื อ (4)” และระบุ วนั ใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์เมื5 อถึ งวันที5 ผูย้ ื5นคําขอกําหนด
(European Style)
**(4) มีสินทรัพย์อา้ งอิงประเภทใดประเภทหนึ5 งดังต่อไปนี4 ณ วันที5ยื5นคําขอ
จดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์
(ก)
หุ ้นสามัญที5 เป็ นองค์ประกอบของดัชนี หลักทรั พย์ SET50
Index หรื อดัชนีหลักทรัพย์ SET100 Index
4
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(บจ/ร 06-01)
หุ น้ สามัญที5เป็ นองค์ประกอบของดัชนี หลักทรัพย์ SET100 Index ตาม
วรรคหนึ5 ง ในลํา ดั บ ที5 51 -100 ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ใ นเรื5 องมู ล ค่ า หุ ้ น สามัญ ตามราคาตลาด (Market
Capitalization) ตามที5ประกาศ ก.ล.ต. กําหนด และมีรายชื5 อตามประกาศรายชื5 อหลักทรัพย์ที5เป็ นสิ นทรัพย์
อ้างอิงของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ตามที5ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(ข)
ดัชนี หลักทรัพย์ SET Index ดัชนี หลักทรัพย์ SET50 Index
ดัชนี หลักทรัพย์ SET100 Index ดัชนี หลักทรัพย์ SET High Dividend 30 หรื อดัชนี ราคากลุ่มอุตสาหกรรม
และหมวดธุรกิจ (Industry Group Index and Sectoral Index)
(ค)
หน่ ว ยลงทุ นของกองทุ นรวมอี ที เ อฟที5 มี คุ ณ สมบัติ ต ามที5
ประกาศ ก.ล.ต. กําหนด
ในการพิ จ ารณาสิ น ทรั พ ย์อา้ งอิ งตามวรรคหนึ5 ง ตลาดหลัก ทรั พ ย์อ าจ
กําหนดเงื5อนไขเพิ5มเติมของสิ นทรัพย์อา้ งอิงข้างต้นได้ตามที5เห็นสมควร
(**ความใน (4) ของข้ อ 3/1 เดิมถูกยกเลิ กและใช้ ความใหม่ นี-แทน โดยข้ อบังคับตลาด
หลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื! อง การรั บใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพันธ์ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที! 5) พ.ศ. 2556
ลงวันที! 24 กรกฎาคม 2556 และมีผลบังคับใช้ ตั.งแต่ วนั ที 1 สิ งหาคม 2556 เป็ นต้ นไป)

(5) เป็ นใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ที5มีมลู ค่ายื5นขอจดทะเบียนในแต่ละรุ่ นไม่
น้อยกว่า 20 ล้านบาท และราคาของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ที5กาํ หนดในข้อกําหนดสิ ทธิ (Issue Price)
ต้องไม่นอ้ ยกว่า 1 บาท ในวันที5ยื5นคําขอจดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์
(6) จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ที5อา้ งอิงหุ น้ ใดหุ ้นหนึ5 งทั4งที5 ออกแล้ว
และที5อยู่ระหว่างการยื5นคําขอของผูย้ ื5นคําขอทุกราย ณ เวลาใดเวลาหนึ5 งรวมกันทุกประเภทการเสนอขาย
ต้องใช้หุ้นอ้างอิงดังกล่าวเพื5อรองรับการใช้สิทธิ ตามข้อกําหนดสิ ทธิ ในจํานวนไม่เกิ นกว่าร้อยละ 50 ของ
จํานวนหุน้ ที5จาํ หน่ายได้แล้วทั4งหมดของหุน้ อ้างอิงนั4น”
(*ความในข้ อ 3/1 เดิมถูกยกเลิกและใช้ ความใหม่ นีแ- ทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศ
ไทย เรื! อง การรั บใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพันธ์ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที! 4) พ.ศ. 2553 ลงวันที! 12 เมษายน 2553
และมีผลบังคับใช้ ตั.งแต่ วนั ที 1 พฤษภาคม 2553 เป็ นต้ นไป)

ข้อ 4
คุณสมบัติดงั ต่อไปนี4

ผู ย้ ื 5น คํา ขอที 5 จ ะยื 5น ขอจดทะเบี ย นใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พ นั ธ์ต อ้ งมี คุณสมบัติผู้ยืนคําขอ

*(1) มี ส ถานะเป็ นบริ ษ ทั จํา กัด บริ ษ ทั มหาชนจํา กัด หรื อ นิ ติ บุค คลที5 มี
กฎหมายจัดตั4งขึ4 นโดยเฉพาะ โดยมี คุณสมบัติตามที5 ประกาศ ก.ล.ต. กําหนด
(*ความใน (1) ของข้ อ 4 เดิ ม ถูกยกเลิ กและใช้ ค วามใหม่ นี-แ ทน โดยข้ อ บั งคั บ ตลาด
หลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื! อง การรั บใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพันธ์ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที! 5) พ.ศ. 2556
ลงวันที! 24 กรกฎาคม 2556 และมีผลบังคับใช้ ตั.งแต่ วนั ที 1 สิ งหาคม 2556 เป็ นต้ นไป)

(2) ผูส้ อบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีของผูย้ ื5นคําขอต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
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หมวด 2
การยืน คําขอและการพิจารณารับหลักทรัพย์
*ข้อ 5 ให้ผูย้ ื5นคําขอยื5นคําขอให้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ต่อตลาดหลักทรัพย์ การยืนจดทะเบียน
ตามแบบพร้อมเอกสารที5 ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดโดยระบุ ประเภทของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ไว้ DW ทั)งหมด
อย่างชัดเจน พร้อมทั4งชําระค่าธรรมเนียมการยื5นคําขอ
การยื5นคําขอตามวรรคหนึ5ง ให้ผยู ้ ื5นคําขอยื5นขอจดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์
ที5ได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้วทั4งจํานวน
ในการยื5นคําขอให้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ตามข้อ 3/1 ผูย้ ื5นคําขอต้องได้รับการ
ยืนยันการจัดสรรหุ ้นสามัญที5 ใช้เป็ นสิ นทรัพย์อา้ งอิงตามข้อ 3/1 (6) จากตลาดหลักทรัพย์ตามแนวทางที5
ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
ผูย้ ื5นคําขอที5 ได้รับการยืนยันการจัดสรรหุ ้นสามัญที5ใช้เป็ นสิ นทรัพย์อา้ งอิงตามวรรคสาม
ต้องเริ5 มดําเนินการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ดงั กล่าวภายในระยะเวลาที5ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
โดยหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วให้ถือว่าผลการยืนยันการจัดสรรหุ ้นสามัญที5 ใช้เป็ นสิ นทรัพย์อา้ งอิ ง
คราวนั4นสิ4 นสุ ดลงนับแต่ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
(*ความในข้ อ 5 เดิมถูกยกเลิกและใช้ ความใหม่ นี-แทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศ
ไทย เรื! อง การรั บใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพันธ์ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที! 4) พ.ศ. 2553 ลงวันที! 12 เมษายน 2553
และมีผลบังคับใช้ ตั.งแต่ วนั ที 1 พฤษภาคม 2553 เป็ นต้ นไป)

ข้อ 6 ผูย้ ื5 นคําขออาจยื5 นคําขอให้ตลาดหลักทรั พย์พิ จารณารั บใบสําคัญแสดงสิ ทธิ การขอให้ ตลท. รับ
DW พร้ อมกับการขอ
อนุพนั ธ์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในเวลาเดียวกับที5ยื5นขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสํานักงานก็ได้
อนุญาตสํ านักงาน

*ข้อ 7 **ในการยื5นคําขอให้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ผูย้ ื5นคําขอต้องจัดให้มีที5 ทีปรึกษาทางการเงิน
ปรึ กษาทางการเงินตามที5ประกาศ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณี ที5ผูย้ ื5นคําขอต้องจัดให้มีที5ปรึ กษาทางการเงิ นเป็ นผูร้ ่ วมจัดทําคําขอ ที5 ปรึ กษา
ทางการเงิ น ต้องมี คุ ณ สมบัติ แ ละขอบเขตการดํา เนิ นงานตามข้อกํา หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ว่า ด้ว ย
คุณสมบัติของที5 ปรึ กษาทางการเงิ นและขอบเขตการดําเนิ นงานในการจัดทําคําขอให้รับหลักทรัพย์เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน ทั4งนี4
(1) มิให้นาํ ข้อห้ามที5ปรึ กษาทางการเงินเป็ นผูร้ ่ วมจัดทําคําขอให้รับหลักทรัพย์เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนให้กบั ผูย้ ื5นคําขอมาใช้บงั คับกับการจัดทําคําขอตามข้อนี4
(2) ผูย้ ื5นคําขอเป็ นที5 ปรึ กษาทางการเงิ นสามารถจัดทําคําขอตามข้อนี4 ไ ด้โดยไม่
จําเป็ นต้องมีที5ปรึ กษาทางการเงินร่ วมจัดทําคําขอดังกล่าวอีก”
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(*ความในข้ อ 7 เดิมถูกยกเลิกและใช้ ความใหม่ นี-แทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศ
ไทย เรื! อง การรั บใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพันธ์ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที! 4) พ.ศ. 2553 ลงวันที! 12 เมษายน 2553
และมีผลบังคับใช้ ตั.งแต่ วนั ที 1 พฤษภาคม 2553 เป็ นต้ นไป)
(**ความในวรรคหนึ! ง ของข้ อ 7 เดิ ม ถู ก ยกเลิ ก และใช้ ความใหม่ นี- แ ทน โดยข้ อ บั ง คั บ ตลาด
หลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื! อง การรั บใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพันธ์ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที! 5) พ.ศ. 2556
ลงวันที! 24 กรกฎาคม 2556 และมีผลบังคับใช้ ตั.งแต่ วนั ที 1 สิ งหาคม 2556 เป็ นต้ นไป)

ข้อ 8

คณะกรรมการจะสั5ง รั บ ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พ นั ธ์เ ป็ นหลัก ทรั พ ย์จ ด การสั งรับ DW

ทะเบี ยนเมื5 อ
*(1) ผูย้ ื5 นคําขอได้รายงานผลการขายใบสํา คัญแสดงสิ ทธิ อนุ พ นั ธ์ ต่อตลาด
หลักทรัพย์ ยกเว้นกรณี การเสนอขายผ่านระบบการซื4 อขายในตลาดหลักทรัพย์ และ
(*ความใน (1) ของข้ อ 8 เดิ ม ถูกยกเลิ กและใช้ ค วามใหม่ นี-แ ทน โดยข้ อ บั งคั บ ตลาด
หลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื! อง การรั บใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพันธ์ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที! 4) พ.ศ. 2553
ลงวันที! 12 เมษายน 2553 และมีผลบังคับใช้ ตั.งแต่ วนั ที 1 พฤษภาคม 2553 เป็ นต้ นไป)

(2) ตลาดหลัก ทรั พ ย์พิ จ ารณาแล้ว เห็ น ว่ า ใบสํ า คัญ แสดงสิ ทธิ อ นุ พ ัน ธ์
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที5กาํ หนดในข้อบังคับนี4
ในการสั5งรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ คณะกรรมการอาจกําหนดเงื5 อนไขได้ตามที5
เห็นสมควร
ให้ห ลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบี ย นตามวรรคหนึ5 ง เริ5 ม ทํา การซื4 อขายในตลาดหลัก ทรัพ ย์ไ ด้
ภายใน 2 วันทําการ นับแต่วนั ที5คณะกรรมการสัง5 รับหลักทรัพย์จดทะเบียน

*ข้อ 8/1 ในการพิจารณาคําขอและสัง5 รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ คณะกรรมการจะ ระยะเวลาในการ

พิจ ารณาคํา ขอให้เ สร็ จ ภายใน 7 วัน นับ แต่ว นั ที 5 ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ไ ด้รับ เอกสารหลัก ฐานที5 ถูกต้อ ง พิจารณา
ครบถ้วนจากผูย้ ื5นคําขอแล้ว ทั4งนี4 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ทาํ หน้า ที5
พิจารณาคุณ สมบัติ ข องใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พ นั ธ์แ ละผู ย้ ื5น คํา ขอ และสั5ง รั บ ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ
อนุ พ ัน ธ์ ที5 ยื 5 น ขอจดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย น เมื5 อ เห็ น ว่ า ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ด ัง กล่ า วมี
คุณสมบัติถกู ต้องตามหลักเกณฑ์ เงื5อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี4
ในการพิจารณาคําขอ ตลาดหลักทรัพย์อาจเรี ยกให้ผูย้ ื5นคําขอมาชี4 แจง ส่ งเอกสารหรื อ
หลักฐานเพิ5มเติมได้ตามที5เห็นสมควรภายในเวลาที5กาํ หนด
การนับเวลาตามวรรคหนึ5 ง มิให้นบั เวลาตั4งแต่วนั ที5ผยู ้ ื5นคําขอได้แก้ไขเพิ5มเติมข้อมูลหรื อ
เอกสาร หรื อวันที5 ตลาดหลักทรัพย์ได้ส5ังการตามวรรคสอง จนถึ งวันที5 ตลาดหลักทรัพย์ได้รับข้อมูลหรื อ
เอกสารโดยถูกต้องครบถ้วน
(*เพิมเติมความในข้ อ 8/1 โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื! อง การรั บใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ อนุพันธ์ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที! 2) พ.ศ. 2545 ลงวันที 5 สิ งหาคม 2545)
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**ข้อ 8/2 ในกรณี เป็ นใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ตามข้อ 3/1 ผูย้ ืนคําขอต้องกระจาย การกระจายการถือ
การถือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์จาํ นวนรวมไม่นอ้ ยกว่า 20 ล้านบาทหรื อไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของ DW
จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ทียืนคําขอโดยไม่นบั รวมจํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ทีถือโดยผู ้
ยืนคําขอและผูด้ ูแลสภาพคล่อง
ให้ผยู ้ ืนคําขอกระจายการถือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ตามวรรคหนึ งภายในระยะเวลา
3 เดื อนหรื ออายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พ นั ธ์นับแต่ วนั ที คณะกรรมการสังรั บหลักทรั พย์จดทะเบี ยน
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน
***ในกรณี ที5ผูย้ ื5นคําขอไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื5อนไขและวิธีการตามวรรคหนึ5 งและ
วรรคสองได้ คณะกรรมการอาจพิจารณากําหนดค่าธรรมเนี ยมส่ วนเพิ5มสําหรับการรับใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ อนุพนั ธ์
(**เพิมเติมความในข้ อ 8/2 โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื! อง การรั บใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ อนุพันธ์ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที! 3) พ.ศ. 2552 ลงวันที 18 พฤษภาคม 2552 มีผลใช้ บังคับตั.งแต่
วันที 19 พฤษภาคม 2552 เป็ นต้ นไป)
(***ความในวรรคสามของข้ อ 8/2 เดิ มถู กยกเลิ กและใช้ ความใหม่ นี-แ ทน โดยข้ อ บัง คั บ ตลาด
หลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื! อง การรั บใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพันธ์ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที! 4) พ.ศ. 2553
ลงวันที! 12 เมษายน 2553 และมีผลบังคับใช้ ตั.งแต่ วนั ที 1 พฤษภาคม 2553 เป็ นต้ นไป)

**ข้อ 8/3 ในกรณี ทีเกิ ดเหตุการณ์ใด ๆ ซึ งก่อหรื ออาจก่อให้เกิ ดผลกระทบกับการซื อ
ขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ตามข้อ 3/1 หรื อมีเหตุอนั เชื อได้ว่าอาจกระทบต่อความสามารถของผูย้ ืน
คําขอในการชําระหนี หรื อปฏิบตั ิตามข้อกําหนดสิ ทธิ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาไม่รับใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

เหตุทีตลท.อาจ
พิจารณาไม่ รับ
DW

(**เพิ ม เติ ม ความในข้ อ 8/3 โดยข้ อ บัง คั บ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย เรื! อง การรั บ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพันธ์ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที! 3) พ.ศ. 2552 ลงวันที 18 พฤษภาคม 2552 มีผลใช้ บังคับ
ตั.งแต่ วนั ที 19 พฤษภาคม 2552 เป็ นต้ นไป)

*ข้อ 8/4 ในการรั บ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ทธิ อ นุ พ ัน ธ์ เ ป็ นหลักทรั พ ย์ จดทะเบี ย น ตลาด ตลท. ไม่ เป็ นผู้
คํา6 ประกัน
หลักทรัพย์จะไม่เป็ นผูค้ 4 าํ ประกันการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามที5กาํ หนดไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ ของผูย้ ื5นคําขอ
(*ความในข้ อ 8/4 เดิมถูกยกเลิกและใช้ ความใหม่ นี-แทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศ
ไทย เรื! อง การรั บใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพันธ์ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที! 4) พ.ศ. 2553 ลงวันที! 12 เมษายน 2553
และมีผลบังคับใช้ ตั.งแต่ วนั ที 1 พฤษภาคม 2553 เป็ นต้ นไป)

*ข้อ 8/5 เมื5อผูย้ ื5นคําขอกระจายการถือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ตามหลักเกณฑ์และ การยืนคําขอจด
เงื5อนไขตามข้อ 8/2 แล้ว ผูย้ ื5นคําขออาจยื5นคําขอให้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพ นั ธ์ส่วนเพิ5มต่อตลาด ทะเบียน DW
ส่ วนเพิม
หลักทรัพย์ได้โดยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ส่วนเพิ5มดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 3/1 (6)
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ในการพิจารณารับจดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ส่วนเพิ5มตามวรรคหนึ5 งให้นาํ
ความตามข้อ 8 และ ข้อ 8/1 มาใช้โ ดยอนุ โ ลม และให้ผูจ้ ัด การตลาดหลัก ทรั พ ย์ห รื อ บุ ค คลที5 ไ ด้รั บ
มอบหมายจากผูจ้ ดั การตลาดหลักทรั พย์ส5ังรั บใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ส่วนเพิ5 มเป็ นหลักทรั พย์จด
ทะเบียนได้
(**ความในข้ อ 8/5 เดิ มถูกยกเลิ กและใช้ ความใหม่ นี-แ ทน โดยข้ อ บังคั บ ตลาดหลักทรั พย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย เรื! อง การรั บ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อ นุพัน ธ์ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบี ยน (ฉบับที! 5) พ.ศ. 2556 ลงวัน ที! 24
กรกฎาคม 2556 และมีผลบังคับใช้ ตั.งแต่ วนั ที 1 สิ งหาคม 2556 เป็ นต้ นไป)

ข้อ 9 ให้ผูย้ ื5นคําขอชําระค่าธรรมเนี ยมการรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ภายใน
เวลาที5ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด โดยให้อตั ราค่าธรรมเนี ยมการยื5นคําขอ ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า และค่าธรรมเนี ยม
รายปี ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ตามข้อบังคับนี4 เป็ นอัตราเดี ยวกันกับอัตราค่ าธรรมเนี ยมในการรั บ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที5จะซื4 อหุ ้นสามัญหรื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ หรื อหุ ้นกู้ ที5 มีกาํ หนดเวลาไม่เกิ น 10 ปี นับแต่วนั ที5
ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยบัญชี อตั ราค่าธรรมเนี ยมในการรับ
หลักทรัพย์จดทะเบียน
*ให้ผูย้ ื5นคําขอชําระค่าธรรมเนี ยมการรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ส่วนเพิ5มเฉพาะ
ค่าธรรมเนี ยมรายปี ตามหลักเกณฑ์และเงื5 อนไขที5 กาํ หนดตามวรรคหนึ5 ง

ค่ าธรรมเนียม

(*เพิ มเติ มความในวรรคสองของข้ อ 9 โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื! อง การรั บ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพันธ์ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที! 4) พ.ศ. 2553 ลงวันที! 12 เมษายน 2553 และมีผลบังคับใช้
ตั.งแต่ วนั ที 1 พฤษภาคม 2553 เป็ นต้ นไป)

หมวด 3
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 10 ให้ผู ย้ ื 5น คํา ขอมอบหมายให้ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ห รื อ บุค คลภายนอกที 5 ต ลาด นายทะเบียน
หลักทรั พย์
หลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทําหน้าที5 เป็ นนายทะเบี ยนหลักทรัพย์จดทะเบี ยน
ข้อ 11 ให้ ผู ้ยื5 นคํา ขอปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้วยหลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ หน้ าทีของบริษัท
ข้อกํา หนดของตลาดหลักทรัพ ย์ มติ ค ณะกรรมการ และข้อตกลงการจดทะเบี ย นหลักทรัพ ย์กบั ตลาด
หลักทรัพย์ตลอดจนหนังสื อเวียนที5ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดให้ถือปฏิบตั ิ
ประกาศ ณ วันที5 25 กันยายน 2543
(ลงนาม) อมเรศ ศิลาอ่อน
(นายอมเรศ ศิลาอ่อน)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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