ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่อง การรับและเพิกถอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิ ทธิ
หรือหุ้นกู้เป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน พ.ศ. 2560
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิก
(1) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่
จะซื้ อหุน้ สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิ หรื อหุน้ กูเ้ ป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544
(2) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่ จะซื้ อ หุ ้นสามัญ หรื อ หุ ้น บุ ริ มสิ ทธิ หรื อ หุ ้นกูเ้ ป็ นหลักทรั พ ย์จดทะเบี ย น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ลงวัน ที่
25 กุมภาพันธ์ 2552
(3) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่ จะซื้ อ หุ ้นสามัญ หรื อ หุ ้น บุ ริ มสิ ทธิ หรื อ หุ ้นกูเ้ ป็ นหลักทรั พ ย์จดทะเบี ย น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ลงวัน ที่
6 พฤศจิ กายน 2552
(4) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่ จะซื้ อ หุ ้นสามัญ หรื อ หุ ้น บุ ริ มสิ ทธิ หรื อ หุ ้นกูเ้ ป็ นหลักทรั พ ย์จดทะเบี ย น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 ลงวัน ที่
16 มกราคม 2555
(5) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่ จะซื้ อ หุ ้นสามัญ หรื อ หุ ้น บุ ริ มสิ ทธิ หรื อ หุ ้นกูเ้ ป็ นหลักทรั พ ย์จดทะเบี ย น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ลงวัน ที่
22 ตุลาคม 2555
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่ า คณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์ ทั้ง นี้ ในกรณี ที่ มี ก าร
มอบหมายให้ผจู ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ปฏิ บตั ิ หน้าที่ แทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้
หมายความรวมถึงผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว ยกเว้นความในข้อ 12 ข้อ 15 ข้อ 16 และ
ข้อ 18
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผลบังคับใช้

บทยกเลิก

นิยาม

“ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ” หมายความว่ า ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้ น สามัญ หรื อหุ ้ น
บุริมสิ ทธิ หรื อหุน้ กู้
“หลักทรัพย์จดทะเบี ยน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบี ยนหรื อได้รั บการ
อนุญาตให้ทาการซื้ อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
“ผูย้ ื่นคาขอ” หมายความว่า ผูท้ ี่ยื่นคาขอจดทะเบียนหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์
“บริ ษทั จดทะเบียน” หมายความว่า บริ ษทั ที่มีหุน้ สามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หมวด 1
คุณสมบัตขิ องหลักทรัพย์
ข้อ 4 ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ อ าจขอจดทะเบี ย นต่ อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ต้อ งมี คุ ณ สมบัติ
ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของ
หลักทรั พย์

(1) เป็ นใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่มีกาหนดเวลาไม่เกิ น 10 ปี นับแต่วนั ที่ ออกใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ
(2) เป็ นใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้รับอนุญาตจากสานักงานในลักษณะการเสนอขาย
ต่ อ ประชาชนหรื อผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มตามสั ดส่ วนการถื อหุ ้ น เฉพาะกรณี ผูย้ ื่ นค าขอต้องด าเนิ นการตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนซึ่ งใช้บงั คับกับกรณี ดงั กล่าว
(3) ระบุชื่อผูถ้ ือ
(4) ไม่มีข อ้ จากัด ในการโอนใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ยกเว้น ข้อจากัด ที่เ ป็ น ไปตาม
กฎหมาย และต้องระบุไว้ในข้อบังคับบริ ษทั
(5) มีผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ณ วันยื่นคาขอไม่นอ้ ยกว่า 50 ราย
ข้อ 5 มิให้นาความตามข้อ 4 มาใช้บงั คับกับการยื่นคาขอจดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ ข้ อยกเว้ นไม่
นาเกณฑ์ มาใช้
ออกโดยผูย้ ื่นคาขอที่เป็ นบริ ษทั ซึ่ งจัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ
บังคับ

ข้อ 6 ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ อ อกโดยผู ้ยื่ น ค าขอที่ เ ป็ นบริ ษัท ซึ่ ง จัด ตั้ง ตามกฎหมาย ใ บ ส า คั ญ แ ส ด ง
ต่างประเทศที่อาจขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ตอ้ งเป็ นใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้รับอนุญาตจากสานักงาน สิ ท ธิ ที่ อ อ ก โ ด ย
บริษทั ต่ างประเทศ
เฉพาะกรณี ผยู ้ ื่นคาขอต้องดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนซึ่ งใช้บงั คับกับกรณี ดงั กล่าว

หมวด 2
การยืน่ คาขอและการพิจารณารั บหลักทรัพย์
ส่ วนที่ 1
การยืน่ คาขอ
ข้อ 7 ให้ผยู ้ ื่นคาขอยื่นขอจดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ อ อกทั้ง หมดในแต่ ล ะประเภท
ที่ ข อจดทะเบี ย น แต่ ผูย้ ื่ นคาขอไม่ ต ้อ งขอจดทะเบียนทุกครั้งที่มีการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

การยื่ น ค าขอ
ทั้ ง หมดในแต่
ละประเภท

ข้อ 8 ในการยื่ น ขอจดทะเบี ย นใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ให้ผูย้ ื่นคาขอยื่นขอจดทะเบียน
พร้อมกับหรื อภายหลังการยื่นขอจดทะเบียนหุ น้ สามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ผู ย้ ื่ น คาขอไม่ อ าจยื่ น คาขอให้รั บ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ เ ป็ นหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ยนเมื่ อ
หุน้ สามัญของผูย้ ื่นคาขออยูร่ ะหว่างการถูกสัง่ ห้ามซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน เนื่องจากผูย้ ื่นคาขอมีเหตุ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) อยู่ระหว่างการดาเนิ นการแก้ไขเหตุ แห่ งการเพิ กถอนหุ ้นสามัญเมื่ อได้รับแจ้ง
เหตุดงั กล่าวจากตลาดหลักทรัพย์
(2) อยู่ระหว่างการดาเนิ นการตามแผนฟื้ นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
หรื อ
(3) มีการดาเนินการที่มีผลกระทบต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ อย่างร้ายแรง

การยื่นคาขอ

ข้อ 9 ให้ผูย้ ื่นคาขอยื่นค าขอต่ อตลาดหลักทรั พย์แ ละเอกสารอื่ นตามที่ ต ลาดหลักทรั พ ย์
กาหนด พร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมในการยื่นคาขอ
ในการยื่นคาขอจดทะเบี ย นใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ เ สนอขายต่อผูถ้ ือหุ ้นเดิ มตามสัด ส่ วน
การถือหุ น้ ให้ผยู ้ ื่นคาขอเปิ ดเผยข้อกาหนดสิ ทธิ แบบรับรองลักษณะของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และการปฏิ บตั ิ
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนซึ่ งใช้บงั คับกับกรณี ดงั กล่าว และข้อมูลอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์
กาหนด โดยผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ตามระบบและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด

วิธีการยื่นคาขอ

ส่ วนที่ 2
การพิจารณารับหลักทรัพย์
ข้อ 10 ในระหว่า งพิ จารณาค าขอ หากผูย้ ื่ นค าขอประสงค์จะแก้ไ ขเพิ่ มเติ มข้อ มู ล หรื อ
เอกสารที่ยื่นไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามข้อ 9 ให้ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยต้องแสดงข้อแตกต่างและเหตุผลให้
ชัด เจน ยกเว้น คณะกรรมการพิ จารณาเห็ นว่า เป็ นการขอแก้ไ ขเพิ่ มเติ มที่ เ ป็ นสาระสาคัญ อาจกาหนดให้
การแก้ไขเพิ่ มเติ มนั้นมี ผลเป็ นการยื่นคาขอใหม่

การแก้ ไขเพิม่ เติม
เอกสาร

ข้อ 11 ในการพิ จารณาค าขอ ตลาดหลักทรั พย์อาจเรี ยกให้ผูย้ ื่ นค าขอชี้ แจงส่ งเอกสารหรื อ
หลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กาหนด

การเรียกให้ ชี้แจง
หรื
อส่ยงกให้
เอกสาร
การเรี
ชี้แจง
เพิม่ อเติส่ งมเอกสาร
หรื

ข้อ 12 ในการพิจารณาคาขอและสั่งรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ คณะกรรมการอาจมอบหมาย
ให้ผูจ้ ดั การตลาดหลัก ทรั พ ย์ทาหน้า ที่ พิ จ ารณาคุ ณ สมบัติ ข องใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ และสั่ง รั บ ใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ ที่ ยื ่ น ขอจดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบี ย นเมื ่อ เห็น ว่า ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ด งั กล่า วมี
คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้

เพิ
ม่ เติม
การมอบหมายให้
ผู้จัดการพิจารณา
สั่ งรับหลักทรัพย์

ข้อ 13 คณะกรรมการจะพิ จารณาคาขอให้รับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ให้เสร็ จภาย 7 วันนับแต่ การพิจารณา
คาขอ
วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถกู ต้องครบถ้วนจากผูย้ ื่นคาขอแล้ว
การนับเวลาตามวรรคหนึ่ ง มิให้นบั เวลาตั้งแต่วนั ที่ผยู ้ ื่นคาขอได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรื อ
เอกสารตามข้อ 10 หรื อวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้สั่งการตามข้อ 11 จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับข้อมูลหรื อ
เอกสารโดยถูกต้องครบถ้วน
ข้อ 14 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคาขอแล้วเห็นว่าใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยื่นขอจดทะเบียน การสั่ งรับ
มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และเงื่ อนไขตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการสั่งรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หลักทรั พย์
ดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน โดยให้สั่งรับพร้อมกับหรื อภายหลังการสั่งรับหุ ้นสามัญเป็ นหลักทรั พย์
จดทะเบียน และคณะกรรมการอาจกาหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร
ให้หลักทรัพย์จดทะเบี ยนตามวรรคหนึ่ งเริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน วันเริ่มทาการ
ซื้อขาย
2 วันทาการนับแต่ วนั ที่ สั่งรั บหลักทรั พย์จดทะเบี ยน

ข้อ 15 ในกรณี ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อ
หุ น้ สามัญหรื อหุ น้ บุริมสิ ทธิ หรื อหุ ้นกูท้ ี่ออกโดยผูย้ ื่นคาขอที่เป็ นบริ ษทั ซึ่ งจัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนอาจทาให้ขดั กับนโยบายสาธารณะหรื อนโยบายของรัฐ หรื ออาจทาให้เกิดผลกระทบต่อ
ความน่าเชื่ อถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม เช่น อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูล้ งทุน หรื อทาให้ผลู ้ งทุนไม่ได้
รับความเป็ นธรรม หรื อผูล้ งทุนไม่ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็ นต้น คณะกรรมการจะสัง่ ไม่รับใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิ หรื อหุน้ กูด้ งั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนก็ได้

กรณีที่อาจ
พิจารณาไม่ รับ
หลักทรั พย์

ข้อ 16 ให้ผูย้ ื่นคาขอชาระค่ าธรรมเนี ยมในการรั บหลักทรั พย์จดทะเบี ยนตามอัตราและ
ภายในเวลาที่คณะกรรมการกาหนด

ค่ าธรรมเนียม

ข้อ 17 ให้บริ ษทั จดทะเบี ย นมอบหมายให้ตลาดหลักทรั พ ย์หรื อบุ ค คลภายนอกที่ ตลาด
หลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน
ให้บริ ษทั จดทะเบียนที่เป็ นบริ ษทั ซึ่ งจัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศมีนายทะเบียนหลักทรัพย์
ในประเทศไทยที่ได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์

นายทะเบียน
หลักทรั พย์

หมวด 3
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 18 คณะกรรมการมีอานาจในการกาหนดแนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ตามข้อบังคับนี้

อานาจ
คณะกรรมการ

หมวด 4
การเพิกถอน
ข้อ 19 ให้ถื อ ว่า ใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ ถูก เพิ กถอนและสิ้ นสภาพจากการเป็ นหลักทรัพ ย์
จดทะเบี ยนเมื่ อเกิ ดกรณี ดงั ต่ อไปนี้
(1) เมื่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ครบกาหนดอายุตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ
(2) เมื่อหลักทรัพย์ที่รองรับการแปลงสภาพถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบี ยน

กรณีที่ถือว่ า
หลักทรั พย์ ถูก
เพิกถอน

ข้อ 20 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ เมื่อเกิ ด
กรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 4
(2) เมื่ อ บริ ษทั จดทะเบี ย นผูอ้ อกใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ร้ องขอเพิ กถอนใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในระหว่างการพิจารณาเพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์หรื อบริ ษทั จดทะเบียนผูอ้ อกใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ อยู่ระหว่างการดาเนิ นการให้เหตุแห่ งการเพิกถอนหมดไป ตลาดหลักทรัพย์อาจสั่งห้ามซื้ อหรื อขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นการชัว่ คราว หรื อขึ้ นเครื่ องหมายไว้ที่ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตามข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์วา่ ด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน

เหตุในการเพิก
ถอนหลักทรัพย์

ข้อ 21 เมื่ อ คณะกรรมการสั่ ง เพิ ก ถอนใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ จ ากการเป็ นหลัก ทรั พ ย์
จดทะเบี ยนตามที่ บริ ษทั จดทะเบี ยนผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ร้องขอ ให้บริ ษทั จดทะเบี ยนผูอ้ อกใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ จดั ให้มีแนวทางดูแลผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ซ้ื อขายในประเทศไทยที่เหมาะสม (Reasonable Exit)
เช่น จัดให้มีกลไกรองรับการขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้น

Reasonable Exit
กรณีมีการเพิก
ถอนหลักทรัพย์
โดยสมัครใจ

ข้อ 22 ให้นาความในข้อ กาหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ว่า ด้วยการเพิ ก ถอนหลัก ทรั พ ย์
จดทะเบี ยนมาใช้บงั คับกับการเพิกถอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนตามหมวดนี้
โดยอนุ โลม เท่าที่ ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี้

การนาเกณฑ์ เพิก
ถอนหลักทรัพย์ มา
ใช้ โดยอนุโลม

หมวด 5
บทเฉพาะกาล
ข้อ 23 ให้บ รรดาข้อกาหนด ค าสั่ง หนังสื อเวี ย น แนวปฏิ บัติ หรื อนโยบายของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่ ออกตามความในข้อกาหนดตามข้อ 2 ซึ่ งใช้บงั คับอยู่ก่อนวันที่ ขอ้ บังคับ นี้ ใช้
บังคับหรื อที่ยงั มีผลใช้บงั คับเนื่ องจากบทเฉพาะกาลของบรรดาข้อกาหนดดังกล่าว ยังคงใช้ต่อไปได้เท่าที่ ไม่
ขัดหรื อแย้งกับข้อบังคับฉบับนี้ จนกว่าจะมีการออกข้อกาหนด คาสัง่ หนังสื อเวียน แนวปฏิบตั ิ หรื อนโยบายใน
เรื่ องดังกล่าวขึ้นใหม่ออกใช้บงั คับ

บทเฉพาะกาล

ข้อ 24 ในกรณี ที่ขอ้ กาหนด คาสั่ง หนังสื อเวียน แนวทางปฏิ บตั ิ หรื อนโยบายของตลาด
หลักทรัพย์ฉบับใดมีการอนุโลมใช้หรื ออ้างถึงข้อกาหนดหรื อความในข้อกาหนดตามข้อ 2 ให้การอนุโลมใช้
หรื ออ้างอิงถึงข้อกาหนดหรื อความในข้อกาหนดดังกล่าว หมายความถึงการอนุโลมใช้หรื ออ้างอิงหลักเกณฑ์
ในเรื่ องดังกล่าวตามข้อบังคับฉบับนี้แทน

บทเฉพาะกาล

ข้อ 25 ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตาม
ข้อกาหนดในข้อ 2 และยังปฏิบตั ิไม่ครบตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดังกล่าว ให้หน้าที่ในการดาเนิ นการ
ดังกล่าวยังคงมีต่อไปจนกว่าบริ ษทั จดทะเบียนจะปฏิบตั ิได้ครบถ้วน
ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560
(ลงนาม) ชัยวัฒน์ วิบูลย์ สวัสดิ์
(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควรเพิ่มเติมและปรับปรุ งหลักเกณฑ์การเพิกถอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้อหุน้ สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิหรื อหุน้ กูจ้ ากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนให้มีความชัดเจน จึงสมควรออกข้อบังคับนี้

บทเฉพาะกาล

