ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่อง การรับและเพิกถอนใบแสดงสิ ทธิในการซื้อหุ้นเพิม่ ทุนที่โอนสิ ทธิได้ พ.ศ. 2561
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ด้วยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่ อไปนี้
ข้อ 1

ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็ นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนประเภทใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2542
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ใบแสดงสิ ท ธิ ในการซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้” หมายความว่า ตราสารที่ บริ ษทั
จดทะเบียนออกให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น ทุ ก คนตามส่ ว นจานวนหุ ้น ที่ ผูถ้ ื อหุ ้นแต่ ล ะคนมี อยู่ เพื่ อให้ผถู ้ ือหุ ้นนั้น
หรื อบุคคลอื่นที่รับโอนตราสารดังกล่าวใช้เป็ นหลักฐานในการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ เพิ่มทุนของบริ ษทั จดทะเบี ยนนั้น
โดยสิ ทธิ ดงั กล่าวเป็ นสัดส่ วนกับจานวนหุ ้นที่ ผถู ้ ือหุ ้นนั้นแต่ละคนมีอยู่
“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรื อได้รับ
การอนุ ญาตให้ทาการซื้ อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
“บริ ษทั จดทะเบี ยน” หมายความว่า บริ ษทั ที่ มีหุ้นสามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์

ผลบังคับใช้
บทยกเลิก

นิยาม

หมวด 1
คุณสมบัตขิ องหลักทรัพย์
ข้อ 4 ใบแสดงสิ ท ธิ ใ นการซื้ อหุ ้น เพิ่ม ทุ น ที่ โ อนสิ ทธิ ไ ด้ที่บ ริ ษ ทั จดทะเบี ย นอาจ คุณสมบัติ
หลักทรั พย์
ยื่นคาขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) เป็ นใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้ที่ออกโดยบริ ษทั
จดทะเบียน และบริ ษทั จดทะเบียนนั้นไม่มีลกั ษณะดังนี้
(ก) ได้รับแจ้งเหตุ แห่ งการเพิ กถอนหุ ้นสามัญจากตลาดหลักทรัพย์
และอยูร่ ะหว่างการดาเนินการเพื่อแก้ไขเหตุดงั กล่าว
(ข) อยู่ร ะหว่า งการดาเนิ นการตามแผนฟื้ นฟูกิจการตามกฎหมาย
ว่าด้วยล้มละลาย หรื อ
(ค) อยู่ร ะหว่า งการถูก สั่ งห้า มซื้ อหรื อขายหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย น
เนื่ องจากสาเหตุที่มีผลกระทบต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นอย่างร้ายแรง
(2) มีอตั ราส่ วนการใช้สิทธิ 1 หน่ วยต่อหุ ้นสามัญหรื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ 1 หุน้
(3) มีระยะเวลาซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการ
หมวด 2
การพิจารณารับหลักทรัพย์
ข้อ 5 เมื่อตลาดหลักทรัพย์พิจารณาเห็นว่า ใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนที่โอน
สิ ท ธิ ไ ด้มี คุ ณ สมบัติ ถู ก ต้อ งครบถ้ว นตามข้อ บัง คับ นี้ และได้รั บ อนุ ญ าตจากส านัก งานตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ น หรื อ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับใบแสดงสิ ทธิ ใน
การซื้ อ หุ ้น เพิ่ ม ทุ น ที่ โ อนสิ ท ธิ ไ ด้แ ล้ว ให้ผู จ้ ดั การตลาดหลัก ทรัพ ย์ห รื อ ผู ท้ าการแทนหรื อ บุ ค คลที่
ได้รับมอบหมายจากผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์สั่งรับใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนที่ โอนสิ ทธิ ไ ด้
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยจะกาหนดเงื่อนไขใด ๆ ด้วยก็ได้
ให้ใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้เริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรั พย์
ได้ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่สงั่ รับใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้ดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน

การพิจารณา
รับหลักทรั พย์

วันเริ่มทา
การซื้อขาย

ข้อ 6 ค่ าธรรมเนี ยมในการรั บใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ ้นเพิ่ มทุ นที่ โอนสิ ทธิ ได้เป็ น ค่ าธรรมเนียม
หลักทรัพย์จดทะเบียนและค่าธรรมเนี ยมการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุน้ การรับหลักทรั พย์
เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด

หมวด 3
การเพิกถอน
ข้อ 7 ให้ถือว่า ใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนที่โ อนสิ ทธิ ไ ด้ถูกเพิกถอนและ กรณีที่ถือว่ า
หลักทรั พย์
สิ้ นสภาพจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนเมื่อเกิ ดกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) เมื่อใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ ้นเพิ่มทุ นที่ โอนสิ ทธิ ได้ครบกาหนดอายุ ถูกเพิกถอน
ตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ
(2) เมื่อหลักทรัพย์ที่รองรับการแปลงสภาพถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน
ข้อ 8 ใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้อาจถูกเพิกถอนจากการเป็ น เหตุในการ
เพิกถอน
หลักทรัพย์จดทะเบียนได้ เมื่อเกิดกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ ้นเพิ่ มทุ นที่ โอนสิ ทธิ ได้มีคุณสมบัติไม่ค รบ หลักทรั พย์
ตามข้อ 4
(2) เมื่ อบริ ษทั จดทะเบี ยนผูอ้ อกใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ ้นเพิ่ มทุ นที่ โอน
สิ ทธิ ได้ร้องขอเพิกถอนใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในระหว่า งการพิ จารณาเพิกถอนของตลาดหลักทรั พย์หรื อ บริ ษทั จดทะเบี ย นผูอ้ อก
ใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนที่ โ อนสิ ทธิ ไ ด้อยู่ร ะหว่า งการดาเนิ นการให้เ หตุแ ห่ งการเพิกถอน
หมดไป ตลาดหลักทรัพย์อาจสั่งห้ามซื้ อหรื อขายใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้เป็ น
การชัว่ คราว หรื อขึ้นเครื่ องหมายไว้ที่ใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้ตามข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
ข้อ 9 เมื่อคณะกรรมการสัง่ เพิกถอนใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้
จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามที่ บริ ษทั จดทะเบียนผูอ้ อกใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนที่ โอน
สิ ทธิ ได้ร้องขอ ให้บริ ษทั จดทะเบียนผูอ้ อกใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้จดั ให้มีแนวทาง
ดูแลผูถ้ ือใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้ที่ซ้ื อขายในประเทศไทยที่เหมาะสม (Reasonable
Exit) เช่น จัด ให้มีกลไกรองรับ การขายใบแสดงสิ ทธิ ใ นการซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนที่โ อนสิ ทธิ ไ ด้ของผูถ้ ื อใบ
แสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้ในตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้น

Reasonable Exit
กรณีมีการเพิกถอน
หลักทรั พย์ โดย
สมัครใจ

ข้อ 10 ให้นาความในข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วย การเพิกถอนหลักทรัพย์ การนาเกณฑ์
จดทะเบี ยนมาใช้บงั คับกับ การเพิ กถอนใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ ้นเพิ่ มทุ นที่ โอนสิ ทธิ ได้จากการเป็ น เพิกถอน
หลักทรั พย์
หลักทรัพย์จดทะเบียนตามหมวดนี้โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี้

มาใช้ โดยอนุโลม

หมวด 4
บทเฉพาะกาล
ข้อ 11 ให้บ รรดาข้อ กาหนด คาสั่ง หนัง สื อ เวีย น แนวปฏิ บ ตั ิ หรื อ นโยบายของ บทเฉพาะกาล
ตลาดหลักทรัพย์ที่ออกตามความในข้อกาหนดตามข้อ 2 ซึ่ งใช้บงั คับอยู่ก่อนวันที่ขอ้ บังคับนี้ ใช้บงั คับหรื อ
ที่ยงั มีผลใช้บงั คับเนื่ องจากบทเฉพาะกาลของบรรดาข้อกาหนดดังกล่าว ยังคงใช้ต่อไปได้เท่าที่ไม่ขดั หรื อ
แย้งกับข้อบังคับฉบับนี้ จนกว่าจะมีการออกข้อกาหนด คาสั่ง หนังสื อเวียน แนวปฏิ บตั ิ หรื อนโยบายใน
เรื่ องดังกล่าวขึ้นใหม่ออกใช้บงั คับ
ข้อ 12 ในกรณี ที่ขอ้ กาหนด คาสั่ง หนังสื อเวียน แนวทางปฏิ บตั ิ หรื อนโยบายของ บทเฉพาะกาล
ตลาดหลักทรัพ ย์ฉบับ ใดมีการอนุ โ ลมใช้หรื ออ้างถึงข้อกาหนดหรื อความในข้อกาหนดตามข้อ 2 ให้
การอนุโลมใช้หรื ออ้างอิงถึงข้อกาหนดหรื อความในข้อกาหนดดังกล่าว หมายความถึงการอนุโลมใช้หรื อ
อ้างอิงหลักเกณฑ์ในเรื่ องดังกล่าวตามข้อบังคับฉบับนี้แทน
ข้อ 13 ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ บทเฉพาะกาล
ตามข้อกาหนดในข้อ 2 และยังปฏิ บตั ิ ไม่ครบตามหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการดังกล่าว ให้หน้าที่ ใน
การดาเนินการดังกล่าวยังคงมีต่อไปจนกว่าบริ ษทั จดทะเบียนจะปฏิบตั ิได้ครบถ้วน
ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2561
(ลงนาม) ชัยวัฒน์ วิบูลย์ สวัสดิ์
(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควรเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเพิกถอนใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุน้
เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิได้ให้มีความชัดเจน จึงสมควรออกข้อบังคับนี้

