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Warrant 
การน าเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

สรปุหลกัเกณฑท์ีส่ าคญั 

เรือ่ง รายละเอยีด 

คณุสมบตัขิอง 

Warrant ทีจ่ะ

เขา้จดทะเบยีน 

• มกี าหนดเวลาไมเ่กนิ 10 ปี นับแตว่นัทีอ่อก Warrant นัน้ 

• ไดรั้บอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ในลักษณะการเสนอขายตอ่ประชาชน หรอืผูถ้อืหุน้เดมิ

ตามสดัสว่นการถอืหุน้ หรอืผูถ้อืหุน้เดมิตามสัดสว่นการถอืหุน้โดยไม่เสนอขายใหผู้ถ้ ือหุน้ที่

ท าใหบ้รษัิทจดทะเบยีนมหีนา้ทีต่ามกฎหมายตา่งประเทศ 

• ระบชุือ่ผูถ้อื 

• ไมม่ขีอ้จ ากัดในการโอน ยกเวน้ขอ้จ ากัดตามกฎหมาย ซึง่ตอ้งระบขุอ้จ ากัดนัน้ไวใ้นขอ้บังคับ

ของบรษัิท 

• ณ วนัทีย่ืน่ค าขอมผีูถ้อื Warrant ไมน่อ้ยกวา่ 50 ราย (เฉพาะกรณีจดทะเบยีนใน SET) 

การยืน่ค าขอ  • ยืน่ขอจดทะเบยีน Warrant ทีอ่อกทัง้หมดในแตล่ะประเภททีข่อจดทะเบยีน 

• Warrant ทีจ่ะยืน่ค าขอไดนั้น้ หุน้สามัญจะตอ้งไมม่ลีกัษณะดังนี ้

(1) อยูร่ะหวา่งการด าเนนิการแกไ้ขเหตแุหง่การเพกิถอน 

(2) อยูร่ะหวา่งการด าเนนิการตามแผนฟ้ืนฟกูจิการตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลาย 

(3) อยู่ระหวา่งการถกูหา้มซือ้หรอืขาย เนื่องจากสาเหตทุีม่ผีลกระทบตอ่สทิธปิระโยชนข์อง

ผูถ้อืหุน้อยา่งรา้ยแรง   

• ยื่นแบบค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์พรอ้มเอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด โดย

ด าเนินผ่านระบบ Smart Listing พรอ้มช าระค่าธรรมเนียมในการยืน่ค าขอใหรั้บหลักทรัพย์ 

จดทะเบยีน  

ระยะเวลาใน

การพจิารณา  

ตลาดหลกัทรัพยจ์ะพจิารณาค าขอใหเ้สร็จภายใน 7 วนันับแตว่ันทีไ่ดรั้บเอกสารหลักฐานถูกตอ้ง

ครบถว้น  

วนัทีเ่ป็น

หลกัทรพัยจ์ด

ทะเบยีน 

ภายในวนัท าการถัดจากวนัทีป่ระกาศสัง่รับหลกัทรัพย ์

เง ือ่นไขการรบั

หลกัทรพัย ์

(ถา้ม)ี  

กรณีหุน้สามัญของบรษัิทยังอยูใ่นชว่งเวลา Silent Period ผูถ้อืหุน้ทีต่ดิ Silent period จะตอ้งน า 

Warrant มาฝากตามอัตราสว่นของหุน้ทีถู่กหา้มขายและระยะเวลาทีเ่หลอือยู่  โดยตอ้งน าฝาก

ตอ่ TSD ใหแ้ลว้เสร็จกอ่นประกาศสัง่รับ Warrant เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน 

ตวัอยา่ง  ผูถ้อืหุน้ใหญถ่อืหุน้ 100 หุน้ และตอ้งน าฝากหุน้ตามเงือ่นไข Silent period 90 หุน้ 

ผูถ้ือหุน้ดังกล่าวไดรั้บจัดสรร Warrant 50 หน่วย ตอ้งน าฝาก Warrant 45 หน่วย  โดยมี

ระยะเวลาการฝาก Warrant เทา่กบัระยะเวลาน าฝากหุน้ทีย่ังเหลอือยู่ 

คา่ธรรมเนยีม

ในการจด

ทะเบยีน 

Warrant 

 

 SET mai 
คา่ธรรมเนยีมการยืน่ค าขอ 30,000 บาท 15,000 บาท 

คา่ธรรมเนยีมแรกเขา้ 
 - Warrant ก าหนดมลูคา่ 
  (min-max) 
 - Warrant ไมก่ าหนดมลูคา่ 

 
0.025 % ของมลูคา่ Warrant 
 (30,000 – 100,000 บาท) 
30,000 บาท 

 
0.0125 % ของมลูคา่ Warrant 
 (15,000 - 50,000 บาท) 
15,000 บาท 

คา่ธรรมเนยีมรายปี 
 - Warrant ก าหนดมลูคา่ 
  (min-max) 
 - Warrant ไมก่ าหนดมลูคา่ 

 
0.025 % ของมลูคา่ Warrant 
 (30,000 – 100,000 บาท)
30,000 บาท 

 
0.0125 % ของมลูคา่ Warrant 
 (15,000 - 50,000 บาท) 
15,000 บาท 

หมายเหต:ุ - คา่ธรรมเนยีมขา้งตน้ยังไมไ่ดร้วม VAT 7%   
               - คา่ธรรมเนยีมตอ้งหกัภาษี ณ ทีจ่า่ย 3% 
               - การช าระคา่ธรรมเนยีมรายปี คดิตามรอบระยะเวลาตัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคมของปีหนึง่จนถงึวนัที ่30 
มถินุายนของปีถดัไป ในกรณีที ่Warrant เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนไมเ่ต็มปี  คา่ธรรมเนยีมรายปีใหค้ านวณตาม
ระยะเวลาทีเ่ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนในรอบบญัชนัีน้ 

อืน่ๆ บรษัิทจดทะเบยีนตอ้งน าสง่ขอ้ก าหนดสทิธแิละ Checklist Warrant ตามรูปแบบและขอ้ก าหนด
ของส านักงาน ก.ล.ต.ผ่านระบบ SETLink กอ่น warrant เขา้ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย ์
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ข ัน้ตอนการรบั Warrant เขา้จดทะเบยีน 

 

 
     

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

x x x 

ยืน่แบบค าขอฯ และเอกสารประกอบฯ 
ผา่นระบบ Smart Listing 
 

T (กอ่น 9.00 น.) T+1 

- ออกและจัดสรร Warrant 
- สง่รายชือ่ผูถ้อื Warrant ให ้TSD 
- TSD น าฝาก Warrant เขา้บญัชสีมาชกิ 
- รายงานผลการขาย (F53-5) 

เอกสาร ครบถว้น

ถกูตอ้ง 

 

Warrant เร ิม่

ซือ้ขาย 

SET ประกาศขา่วรบัเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 

< 7 วนั 

บจ.เปิดเผยขอ้ก าหนด
สทิธ ิและสรปุขอ้สนเทศ
ผา่นระบบ SETLink 
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ถาม-ตอบ 

 

ค าถาม ค าตอบ 

บรษิทัจ าเป็นตอ้งแปล

ขอ้ก าหนดสทิธเิป็น

ภาษาองักฤษหรอืไม ่ 

กรณีบรษัิทมผีูถ้อืหุน้ตา่งดา้วและมผีูร้อ้งขอ บรษัิทตอ้งจัดใหม้ขีอ้ก าหนดสทิธเิป็น

ภาษาองักฤษและควรเปิดเผยขอ้ก าหนดสทิธดิงักลา่วผา่นระบบ SETLink ดว้ย 

บรษิทัตอ้งน า Warrant 

ทีอ่อกทกุคร ัง้เขา้จด

ทะเบยีนกบัตลาด

หลกัทรพัยห์รอืไม ่

ไมจ่ าเป็น แตก่ารยืน่ขอจดทะเบยีน Warrant จะตอ้งยืน่ขอจดทะเบยีนทัง้จ านวน

ในชดุนัน้ 
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กฎเกณฑท์ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

เกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์

▪ ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยต์ลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรือ่ง การรับและเพกิถอนใบส าคญัแสดงสทิธิ

ทีจ่ะซือ้หุน้สามัญหรอืหุน้บรุมิสทิธหิรอืหุน้กูเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน พ.ศ.2563 

▪ ขอ้บังคับตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน การเปิดเผยสารสนเทศ 

และการเพกิถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ” พ.ศ.2563   

▪ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง อตัราคา่ธรรมเนยีมในการรับใบส าคัญแสดง

สทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญหรอืหุน้บรุมิสทิธเิป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน พ.ศ.2563 

▪ ประกาศตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรือ่ง บัญชอีัตราคา่ธรรมเนียมในการรับหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน

ใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ” พ.ศ.2558 

 

เกณฑอ์ืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

▪ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที ่ทจ. 34/2551 เรือ่ง   การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย

ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ทีอ่อกใหมแ่ละหุน้ทีอ่อกใหมเ่พือ่รองรับใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

 

 

http://www.set.or.th/dat/content/rule/th/BorJorRor0301_TH.pdf
http://www.set.or.th/dat/content/rule/th/BorJorRor0301_TH.pdf
http://www.set.or.th/dat/content/rule/th/TorMorRor0105_Nof110558Eff160558TH.pdf
http://www.set.or.th/dat/content/rule/th/TorMorRor0105_Nof110558Eff160558TH.pdf

