
 

 

ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เร่ือง    การรับและเพกิถอนใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ 

  หรือหุ้นกู้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2560 
   

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์อกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

 
ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 กมุภาพนัธ์ 2561  เป็นตน้ไป 
 
ขอ้ 2 ใหย้กเลิก 

(1) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิหรือหุน้กูเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวนัท่ี 22 มกราคม 2544 

(2) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกูเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2552 ลงวนัท่ี 
25 กุมภาพนัธ์ 2552 

(3) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกูเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2552 ลงวนัท่ี 
6 พฤศจิกายน 2552 

(4) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกูเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2555 ลงวนัท่ี 
16 มกราคม 2555 

(5) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกูเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2555 ลงวนัท่ี 
22 ตุลาคม 2555 

 
ขอ้ 3 ในขอ้บงัคบัน้ี  
“ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีมีการ

มอบหมายให้ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยป์ฏิบติัหนา้ท่ีแทนคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้บงัคบัน้ีให้
หมายความรวมถึงผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บมอบหมายดงักล่าว ยกเวน้ความในขอ้ 12 ขอ้ 15 ขอ้ 16 และ
ขอ้ 18 

“ส านกังาน” หมายความวา่ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ผลบังคับใช้ 

บทยกเลิก 

นิยาม 



 

 

“ใบส าคัญแสดงสิทธิ” หมายความว่า ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญหรือหุ้น
บุริมสิทธิหรือหุน้กู ้

“หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน” หมายความว่า หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดทะเบียนหรือไดรั้บการ
อนุญาตใหท้ าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์ 

“ผูย้ื่นค าขอ” หมายความวา่ ผูท่ี้ยื่นค าขอจดทะเบียนหลกัทรัพยต่์อตลาดหลกัทรัพย ์
“บริษทัจดทะเบียน” หมายความวา่ บริษทัท่ีมีหุน้สามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
 

หมวด 1 
คุณสมบัตขิองหลกัทรัพย์ 

 
ขอ้ 4 ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีอาจขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ต้องมีคุณสมบัติ

ดงัต่อไปน้ี 
(1)  เป็นใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีมีก าหนดเวลาไม่เกิน 10 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญั

แสดงสิทธิ 
(2) เป็นใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานในลกัษณะการเสนอขาย

ต่อประชาชนหรือผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เฉพาะกรณีผูย้ื่นค าขอต้องด าเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนซ่ึงใชบ้งัคบักบักรณีดงักล่าว 

(3) ระบุช่ือผูถื้อ  
(4) ไม่มีขอ้จ ากดัในการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ ยกเวน้ขอ้จ ากดัที่เป็นไปตาม

กฎหมาย และตอ้งระบุไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั  
(5) มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัยื่นค าขอไม่นอ้ยกวา่ 50 ราย 

 

ขอ้ 5 มิใหน้ าความตามขอ้ 4 มาใชบ้งัคบักบัการยื่นค าขอจดทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
ออกโดยผูย้ื่นค าขอท่ีเป็นบริษทัซ่ึงจดัตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ 

  
ขอ้ 6 ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีออกโดยผู ้ยื่นค าขอท่ีเป็นบริษัทซ่ึง จัดตั้ งตามกฎหมาย

ต่างประเทศท่ีอาจขอจดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพยต์อ้งเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน
เฉพาะกรณีผูย้ื่นค าขอตอ้งด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนซ่ึงใชบ้งัคบักบักรณีดงักล่าว  

ข้อยกเ ว้นไม่
น าเกณฑ์มาใช้
บังคับ 

คุณสมบัติของ
หลกัทรัพย์ 

ใ บ ส า คั ญ แ ส ด ง
สิ ท ธิ ที่ อ อ ก โ ด ย
บริษัทต่างประเทศ 



 

 

หมวด 2 
การยืน่ค าขอและการพจิารณารับหลกัทรัพย์  

ส่วนที่ 1 
การยืน่ค าขอ 

 
ขอ้ 7 ใหผู้ย้ื่นค าขอยื่นขอจดทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกทั้ งหมดในแต่ละประเภท

ท่ีขอจดทะเบียน แต่ผูย้ื่นค าขอไม่ต้องขอจดทะเบียนทุกคร้ังท่ีมีการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 
ข้อ 8 ในการยื่นขอจดทะเบียนใบส าค ัญแสดงสิทธิ  ใหผู้ย้ื ่นค าขอยื่นขอจดทะเบียน

พร้อมกบัหรือภายหลงัการยื่นขอจดทะเบียนหุน้สามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ผูย้ื ่นค าขอไม่อาจยื่นค าขอให้รับใบส าค ัญแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเม่ือ

หุน้สามญัของผูย้ื่นค าขออยูร่ะหวา่งการถูกสั่งหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  เน่ืองจากผูย้ื่นค าขอมีเหตุ
อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

(1) อยู่ระหว่างการด าเนินการแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามญัเม่ือไดรั้บแจ้ง
เหตุดงักล่าวจากตลาดหลกัทรัพย ์

(2) อยู่ระหว่างการด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายว่าดว้ยลม้ละลาย 
หรือ 

(3) มีการด าเนินการท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้อยา่งร้ายแรง 
 

ขอ้ 9 ให้ผูย้ื่นค าขอยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพย์และเอกสารอ่ืนตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมในการยื่นค าขอ 

ในการยื่นค าขอจดทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขายต่อผูถ้ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุน้ ใหผู้ย้ื่นค าขอเปิดเผยขอ้ก าหนดสิทธิ แบบรับรองลกัษณะของใบส าคญัแสดงสิทธิและการปฏิบติั
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนซ่ึงใชบ้งัคบักบักรณีดงักล่าว และขอ้มลูอ่ืนใดตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด โดยผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยต์ามระบบและวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
  

วิธีการยื่นค าขอ 

การยื่นค าขอ 

การยื่นค าขอ
ทั้ งหมดในแต่
ละประเภท 



 

 

 
ส่วนที่ 2 

การพจิารณารับหลกัทรัพย์ 
 

ขอ้ 10 ในระหว่างพิจารณาค าขอ หากผูย้ื่นค าขอประสงค์จะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลหรือ
เอกสารท่ียื่นไวต่้อตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้ 9 ใหย้ื่นขอแกไ้ขเพ่ิมเติมไดโ้ดยตอ้งแสดงขอ้แตกต่างและเหตุผลให้
ชัดเจน ยกเวน้คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็นการขอแกไ้ขเพิ่มเติมท่ีเป็นสาระส าคญั อาจก าหนดให้
การแกไ้ขเพ่ิมเติมนั้นมีผลเป็นการยื่นค าขอใหม่  

 
ขอ้ 11 ในการพิจารณาค าขอ ตลาดหลกัทรัพย์อาจเรียกให้ผูย้ื่นค าขอช้ีแจงส่งเอกสารหรือ

หลกัฐานเพ่ิมเติมไดต้ามท่ีเห็นสมควรภายในเวลาท่ีก าหนด 
 

ขอ้ 12  ในการพิจารณาค าขอและสั่งรับใบส าคญัแสดงสิทธิ คณะกรรมการอาจมอบหมาย
ใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรัพยท์ าหน้าที่พิจารณาคุณสมบตัิของใบส าคญัแสดงสิทธิ และสั่งรับใบส าค ัญ
แสดงสิทธิ ที่ยื ่นขอจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเมื่อเห็นว่าใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามขอ้บงัคบัน้ี 

 
ขอ้ 13 คณะกรรมการจะพิจารณาค าขอให้รับใบส าคญัแสดงสิทธิให้เสร็จภาย 7 วนันับแต่

วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถกูตอ้งครบถว้นจากผูย้ื่นค าขอแลว้  
การนบัเวลาตามวรรคหน่ึง มิใหน้บัเวลาตั้งแต่วนัท่ีผูย้ื่นค าขอไดข้อแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูลหรือ

เอกสารตามขอ้ 10 หรือวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดส้ั่งการตามขอ้ 11 จนถึงวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บขอ้มูลหรือ
เอกสารโดยถกูตอ้งครบถว้น   

   
ขอ้ 14 เม่ือคณะกรรมการพิจารณาค าขอแลว้เห็นวา่ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียื่นขอจดทะเบียน

มีคุณสมบติัถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขตามขอ้บงัคบัน้ี ให้คณะกรรมการสั่งรับใบส าคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน โดยให้สั่งรับพร้อมกบัหรือภายหลงัการสั่งรับหุ้นสามญัเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียน และคณะกรรมการอาจก าหนดเง่ือนไขไดต้ามท่ีเห็นสมควร  

ให้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามวรรคหน่ึงเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดภ้ายใน 
2 วนัท าการนับแต่วนัท่ีสั่งรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  
  

การส่ังรับ
หลกัทรัพย์ 

วันเร่ิมท าการ
ซ้ือขาย 

การพจิารณา
ค าขอ 

การแก้ไขเพิม่เติม
เอกสาร 

การเรียกให้ช้ีแจง
หรือส่งเอกสาร
เพิม่เติม 

การเรียกให้ช้ีแจง
หรือส่งเอกสาร
เพิม่เติม 

การมอบหมายให้
ผู้จัดการพจิารณา
ส่ังรับหลกัทรัพย์ 
 



 

 

 
ขอ้ 15  ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าการสั่งรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

หุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิหรือหุ้นกูท่ี้ออกโดยผูย้ื่นค าขอท่ีเป็นบริษทัซ่ึงจดัตั้งตามกฎหมายต่างประเทศเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนอาจท าใหข้ดักบันโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ หรืออาจท าใหเ้กิดผลกระทบต่อ
ความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม เช่น อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูล้งทุน หรือท าใหผู้ล้งทุนไม่ได้
รับความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนไม่ไดรั้บขอ้มูลอยา่งเพียงพอ เป็นตน้ คณะกรรมการจะสัง่ไม่รับใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิหรือหุน้กูด้งักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนกไ็ด ้

 
ขอ้ 16 ให้ผูย้ื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียมในการรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามอตัราและ

ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการก าหนด  
 
ขอ้ 17 ให้บริษทัจดทะเบียนมอบหมายให้ตลาดหลกัทรัพย์หรือบุคคลภายนอกท่ีตลาด

หลกัทรัพยใ์หค้วามเห็นชอบท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ใหบ้ริษทัจดทะเบียนท่ีเป็นบริษทัซ่ึงจดัตั้งตามกฎหมายต่างประเทศมีนายทะเบียนหลกัทรัพย์

ในประเทศไทยท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากตลาดหลกัทรัพย ์
 

หมวด 3 
เบ็ดเตลด็ 

 
ขอ้ 18 คณะกรรมการมีอ านาจในการก าหนดแนวทางปฏิบติัเพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์

ตามขอ้บงัคบัน้ี 
หมวด 4  

การเพกิถอน 
 
ขอ้ 19 ให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธิถูกเพิกถอนและส้ินสภาพจากการเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียนเม่ือเกิดกรณีดงัต่อไปน้ี  
(1) เม่ือใบส าคญัแสดงสิทธิครบก าหนดอายตุามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 
(2) เม่ือหลกัทรัพยท่ี์รองรับการแปลงสภาพถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียน 
  

นายทะเบียน
หลกัทรัพย์ 

กรณีที่ถือว่า
หลกัทรัพย์ถูก
เพกิถอน 

อ านาจ
คณะกรรมการ 

ค่าธรรมเนียม 

กรณีที่อาจ
พจิารณาไม่รับ
หลกัทรัพย์ 



 

 

 
ขอ้ 20 ใบส าคญัแสดงสิทธิอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้เม่ือเกิด

กรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 (1) ใบส าคญัแสดงสิทธิมีคุณสมบติัไม่ครบตามขอ้ 4  

 (2)  เม่ือบริษทัจดทะเบียนผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิร้องขอเพิกถอนใบส าคญั
แสดงสิทธิจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน    

 ในระหว่างการพิจารณาเพิกถอนของตลาดหลกัทรัพยห์รือบริษทัจดทะเบียนผูอ้อกใบส าคญั
แสดงสิทธิอยู่ระหว่างการด าเนินการใหเ้หตุแห่งการเพิกถอนหมดไป ตลาดหลกัทรัพยอ์าจสั่งหา้มซ้ือหรือขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นการชัว่คราว หรือข้ึนเคร่ืองหมายไวท่ี้ใบส าคญัแสดงสิทธิตามขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

  
 ข้อ 21 เมื่อคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบส าค ัญแสดงสิทธิจากการเป็นหลักทรัพย์

จดทะเบียนตามท่ีบริษทัจดทะเบียนผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิร้องขอ ให้บริษทัจดทะเบียนผูอ้อกใบส าคญั
แสดงสิทธิจดัใหมี้แนวทางดูแลผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีซ้ือขายในประเทศไทยท่ีเหมาะสม (Reasonable Exit) 
เช่น จดัใหมี้กลไกรองรับการขายใบส าคญัแสดงสิทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 

  
ขอ้ 22 ให้น าความในข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลกัทรัพย์

จดทะเบียนมาใชบ้งัคบักบัการเพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามหมวดน้ี 
โดยอนุโลม เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี 

 
หมวด 5 

บทเฉพาะกาล 
 

   ขอ้ 23 ให้บรรดาข้อก าหนด ค าสั่ง หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ หรือนโยบายของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีออกตามความในขอ้ก าหนดตามขอ้ 2 ซ่ึงใชบ้งัคบัอยู่ก่อนวนัท่ีขอ้บงัคับน้ีใช้
บงัคบัหรือท่ียงัมีผลใชบ้งัคบัเน่ืองจากบทเฉพาะกาลของบรรดาขอ้ก าหนดดงักล่าว ยงัคงใชต่้อไปไดเ้ท่าท่ีไม่
ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัฉบบัน้ี จนกวา่จะมีการออกขอ้ก าหนด ค าสัง่ หนงัสือเวียน แนวปฏิบติั หรือนโยบายใน
เร่ืองดงักล่าวข้ึนใหม่ออกใชบ้งัคบั  
 
   ขอ้ 24 ในกรณีท่ีขอ้ก าหนด ค าสั่ง หนงัสือเวียน แนวทางปฏิบติั หรือนโยบายของตลาด
หลกัทรัพยฉ์บบัใดมีการอนุโลมใชห้รืออา้งถึงขอ้ก าหนดหรือความในขอ้ก าหนดตามขอ้ 2 ใหก้ารอนุโลมใช้
หรืออา้งอิงถึงขอ้ก าหนดหรือความในขอ้ก าหนดดงักล่าว หมายความถึงการอนุโลมใชห้รืออา้งอิงหลกัเกณฑ์
ในเร่ืองดงักล่าวตามขอ้บงัคบัฉบบัน้ีแทน 

เหตุในการเพกิ
ถอนหลกัทรัพย์ 

Reasonable Exit 
กรณีมีการเพกิ
ถอนหลกัทรัพย์
โดยสมัครใจ 
 

การน าเกณฑ์เพกิ
ถอนหลกัทรัพย์มา
ใช้โดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 

บทเฉพาะกาล 



 

 

 
 ขอ้ 25 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการตาม
ขอ้ก าหนดในขอ้ 2 และยงัปฏิบติัไม่ครบตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการดงักล่าว ใหห้นา้ท่ีในการด าเนินการ
ดงักล่าวยงัคงมีต่อไปจนกวา่บริษทัจดทะเบียนจะปฏิบติัไดค้รบถว้น 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  25 ธนัวาคม 2560 
 
       (ลงนาม)  ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสด์ิ 

 (นายชยัวฒัน ์วิบูลยส์วสัด์ิ) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เหตุผลในการประกาศใช ้: โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควรเพ่ิมเติมและปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารเพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิหรือหุน้กูจ้ากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใหมี้ความชดัเจน จึงสมควรออกขอ้บงัคบัน้ี 

บทเฉพาะกาล 


