
 
 

ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การรับและเพกิถอนใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิม่ทุนที่โอนสิทธิได้ พ.ศ. 2561  

 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
 

ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 กมุภาพนัธ์ 2561  เป็นตน้ไป 
 
ขอ้ 2 ใหย้กเลิกขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 

และวิธีการเก่ียวกบัการรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนประเภทใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้
(ฉบบัท่ี 1) พ.ศ. 2542 ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2542 

 
ขอ้ 3 ในขอ้บงัคบัน้ี 

 “ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์
 “ส านกังาน” หมายความวา่ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 *“ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได”้ ให้มีความหมายเช่นเดียวกบับท
นิยามของค าดงักล่าวตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการ
ก าหนดประเภทหลกัทรัพยเ์พ่ิมเติมในส่วนท่ีเก่ียวกบัใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้
 (*บทนิยามค าว่า “ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได้" เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้
แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับและเพิกถอนใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอน
สิทธิได้ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลงวนัที่ 17 กันยายน 2562 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 20 กันยายน 2562  เป็นต้นไป) 

 “หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน” หมายความว่า หลกัทรัพยท่ี์ไดร้ับการจดทะเบียนหรือไดร้ับ
การอนุญาตให้ท าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์ 
 “บริษทัจดทะเบียน” หมายความว่า บริษทัท่ีมีหุ้นสามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์
 
  

ผลบังคับใช้ 

บทยกเลิก 

นิยาม 



 
 

หมวด 1 
คุณสมบัตขิองหลกัทรัพย์ 

 
 ขอ้ 4 ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิไดท่ี้บริษทัจดทะเบียนอาจ
ยื่นค าขอให้ตลาดหลกัทรัพย์พิจารณาเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
 (1) เป็นใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิไดที้่ออกโดยบริษทัจด
ทะเบียน และบริษทัจดทะเบียนนั้นไม่มีลกัษณะดงัน้ี 
  (ก) ไดรั้บแจง้เหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามญัจากตลาดหลกัทรัพยแ์ละอยู่
ระหวา่งการด าเนินการเพ่ือแกไ้ขเหตุดงักล่าว 
  (ข) อยู่ระหว่างการด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายว่าดว้ย
ลม้ละลาย หรือ 
  (ค) อยู่ระหว่างการถูกสั่งห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเน่ืองจาก
สาเหตุท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้นอย่างร้ายแรง 
 (2) มีอตัราส่วนการใชสิ้ทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุน้ 
 (3) มีระยะเวลาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ม่นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการ 

 
หมวด 2 

การพจิารณารับหลกัทรัพย์ 
 
 ขอ้ 5 เม่ือตลาดหลกัทรัพยพิ์จารณาเห็นว่า ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอน
สิทธิได้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามข้อบังคับน้ี และได้รับอนุญาตจากส านักงานตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือ
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัใบแสดงสิทธิใน
การซ้ือหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิไดแ้ลว้ ให้ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยห์รือผูท้  าการแทนหรือบุคคลท่ี
ไดร้ับมอบหมายจากผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยส์ั่งรับใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได้
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน โดยจะก าหนดเง่ือนไขใด ๆ ดว้ยก็ได ้
 ใหใ้บแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิไดเ้ร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์
ไดภ้ายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีสั่งรับใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิไดด้งักล่าวเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียน 
 
 ขอ้ 6 ค่าธรรมเนียมในการรับใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได้เป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและค่าธรรมเนียมการเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้
เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิไดด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

คุณสมบัติ
หลกัทรัพย์ 

การพจิารณา
รับหลกัทรัพย์ 

วันเร่ิมท า 
การซ้ือขาย 

ค่าธรรมเนียม 
การรับหลกัทรัพย์ 



 
 

หมวด 3  
การเพกิถอน 

 
ขอ้ 7 ให้ถือว่าใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิไดถู้กเพิกถอนและ

ส้ินสภาพจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเม่ือเกิดกรณีดงัต่อไปน้ี  
  (1)  เม่ือใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิไดค้รบก าหนดอายุตามท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 
  (2)  เม่ือหลกัทรัพยท่ี์รองรับการแปลงสภาพถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียน  

 
*ขอ้ 8 ในกรณีท่ีเกิดเหตุใดเหตุหน่ึงดงัต่อไปน้ี จะเป็นเหตุใหใ้บแสดงสิทธิในการซ้ือ

หุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิไดเ้ขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้
  (1) บริษทัจดทะเบียนผูอ้อกใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได้
ขอเพิกถอนใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได้จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน   

 (2) ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิไดมี้คุณสมบติัไม่ครบตามขอ้ 4 
(*ความในข้อ 8  เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย เร่ือง การรับและเพิกถอนใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได้ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2564 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 
2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป) 
 
  *ขอ้ 9 ในการพิจารณาสั่งเพิกถอนใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิ
ไดจ้ากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 8 (1) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผูจ้ ัดการตลาด
หลกัทรัพยมี์อ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการพิจารณาสั่งเพิกถอนใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนท่ีโอน
สิทธิไดด้งักล่าวจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

เม่ือมีการสั่งเพิกถอนใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได้จากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามวรรคหน่ึง ให้บริษทัจดทะเบียนผู ้ออกใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนท่ี
โอนสิทธิไดจ้ดัให้มีแนวทางดูแลผูถื้อใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได้ท่ีซ้ือขายใน
ประเทศไทยท่ีเหมาะสม (Reasonable Exit) เช่น จดัให้มีกลไกรองรับการขายใบแสดงสิทธิในการซ้ือ
หุ้นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิไดข้องผูถื้อใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์
เป็นตน้ 

(*ความในข้อ 9  เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง การรับและเพิกถอนใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได้ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2564 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 
2564  ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป) 

 
 

กรณีที่ถือว่า
หลกัทรัพย์ 
ถูกเพกิถอน 

เ ห ตุ ท่ี ใ บ แ ส ด ง
สิทธิในการซ้ือหุ้น
เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิ
ได้เข้าข่ายอาจถูก
เพกิถอน 

การมอบหมายให้
ผู้จัดการมีอ านาจ
หน้าที่ในการส่ัง
เพกิถอน 



 
 

การน าเกณฑ์เพิก
ถอนหลักทรัพย์มา
ใช้โดยอนุโลม 

  

*ขอ้ 10 ให้น าความในขอ้บังคบัตลาดหลกัทรัพย์ว่าดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนและหลกัเกณฑอ่ื์นใดท่ีออกตามความในขอ้บงัคบัดงักล่าว มาใชบ้งัคบักบัการเพิกถอนใบแสดง
สิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิไดจ้ากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามหมวดน้ีโดยอนุโลม เท่าท่ี
ไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี 

(*ความในข้อ 10  เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การรับและเพิกถอนใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได้ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2564 ลงวันท่ี        
5 ตุลาคม 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป) 

 
หมวด 4 

บทเฉพาะกาล 
 

   ขอ้ 11 ให้บรรดาขอ้ก าหนด ค าสั่ง หนังสือเวียน แนวปฏิบตัิ หรือนโยบายของ
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกตามความในขอ้ก าหนดตามขอ้ 2 ซ่ึงใชบ้งัคบัอยู่ก่อนวนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีใชบ้งัคบัหรือ
ท่ียงัมีผลใชบ้งัคบัเน่ืองจากบทเฉพาะกาลของบรรดาขอ้ก าหนดดงักล่าว ยงัคงใชต่้อไปไดเ้ท่าท่ีไม่ขดัหรือ
แยง้กบัขอ้บงัคบัฉบบัน้ี จนกว่าจะมีการออกขอ้ก าหนด ค าสั่ง หนงัสือเวียน แนวปฏิบติั หรือนโยบายใน
เร่ืองดงักล่าวข้ึนใหม่ออกใชบ้งัคบั  
 
   ขอ้ 12 ในกรณีท่ีขอ้ก าหนด ค าสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบติั หรือนโยบายของ
ตลาดหลกัทรัพยฉ์บบัใดมีการอนุโลมใชห้รืออา้งถึงขอ้ก าหนดหรือความในขอ้ก าหนดตามขอ้ 2 ให้
การอนุโลมใชห้รืออา้งอิงถึงขอ้ก าหนดหรือความในขอ้ก าหนดดงักล่าว หมายความถึงการอนุโลมใชห้รือ
อา้งอิงหลกัเกณฑใ์นเร่ืองดงักล่าวตามขอ้บงัคบัฉบบัน้ีแทน 
 
  
  

บทเฉพาะกาล 

บทเฉพาะกาล 



 
 

 ขอ้ 13 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ
ตามขอ้ก าหนดในขอ้ 2 และยงัปฏิบติัไม่ครบตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการดงักล่าว ให้หนา้ท่ีใน
การด าเนินการดงักล่าวยงัคงมีต่อไปจนกวา่บริษทัจดทะเบียนจะปฏิบติัไดค้รบถว้น 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2561 

 
   (ลงนาม)  ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสด์ิ 

(นายชยัวฒัน ์วิบูลยส์วสัด์ิ) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควรเพ่ิมเติมหลกัเกณฑก์ารเพิกถอนใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้
เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิไดใ้หมี้ความชดัเจน จึงสมควรออกขอ้บงัคบัน้ี 

บทเฉพาะกาล 


