
 

(บจ/ร 30-00) 

 

ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เรื�อง  การรับหลกัทรัพย์แปลงสภาพที�ออกโดยบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศ 

                                        เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2556 

 
 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดว้ยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้กาํหนดไวด้งัต่อไปนี1  
 
 ขอ้ 1 ขอ้บงัคบันี1ใหใ้ชบ้งัคบัตั1งแต่วนัที2  18 ธนัวาคม 2556 เป็นตน้ไป 
 

ขอ้ 2 ในขอ้บงัคบันี1  

“ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

“สาํนกังาน”  หมายความวา่  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

“หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ”  หมายความว่า  หลกัทรัพยที์2บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศออก

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปนี1  

(1) หลกัทรัพยที์2ออกใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในประเทศไทยตามส่วนจาํนวนหุน้ที2ผูถ้ือหุน้

แต่ละคนมีอยู่ เพื2อให้ผูถื้อหุ้นนั1นหรือบุคคลอื2นที2ได้รับโอนหลกัทรัพย์ดังกล่าวใช้สิทธิแปลงสภาพ

หลกัทรัพยเ์ป็นหุน้ของบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศ 

(2) หลกัทรัพยที์2ออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามส่วนจาํนวนหุน้ที2ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีอยู่ เพื2อ

ใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้ของบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศ ไดแ้ก่ 

  (ก) ใบแสดงสิทธิในการซื1อหุน้เพิ2มทุนที2โอนสิทธิได ้

  (ข) ใบสาํคญัแสดงสิทธิที2จะซื1อหุน้ 

 (ค) หลกัทรัพยอื์2นใดที2สามารถใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้ไดต้ามที2สาํนกังาน

ประกาศกาํหนด 

 *“บริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ” หมายความว่า บริษทัต่างประเทศที2มีหุ้นสามญัเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับหุน้สามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(*บทนิยามคาํว่า “บริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ” เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี&แทน โดยข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื. อง การรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที.ออกโดยบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศเป็น

ผลบังคับใช้ 

นิยาม 
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(บจ/ร 30-00) 

 

หลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที.  2) พ. ศ. 2558 ลงวันที.  11 พฤษภาคม 2558 และมีผลบังคับใช้ตั&งแต่วันที.  16 พฤษภาคม 
2558 เป็นต้นไป) 

“หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน”  หมายความวา่  หลกัทรัพยที์2ไดรั้บการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

*“ตลาดหลกัทรัพยห์ลกั” (Home Exchange) และ “หน่วยงานกาํกบัดูแลในต่างประเทศ” 

ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของคาํดงักล่าวที2กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย

การรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(*บทนิยามคาํว่า “ตลาดหลักทรัพย์หลัก” (Home Exchange) และ “หน่วยงานกาํกับดูแลในต่างประเทศ” 
เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี2แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื8 อง การรับหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ที8ออกโดยบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที.  2) พ. ศ. 2558 ลงวันที. 11 พฤษภาคม 2558 
และมีผลบังคับใช้ตั&งแต่วนัที. 16 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 
 ขอ้ 3 มิใหน้าํความตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยด์งัต่อไปนี1มาใชบ้งัคบักบัการยื2น
คาํขอจดทะเบียนหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพที2ออกโดยบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศตามขอ้บงัคบันี1  

(1) ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย การรับใบสาํคญัแสดงสิทธิที2จะซื1อหุน้
สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิ หรือหุน้กูเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

(2) ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย การรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนประเภท
ใบแสดงสิทธิในการซื1อหุน้เพิ2มทุนที2โอนสิทธิได ้
 
 ข้อ 4 หล ักทรัพ ย ์แปลงสภาพ ที2บ ริษ ัท จดทะเบียนต่างป ระเท ศอาจยื2น คาํขอให้
ตลาดหลกัทรัพยพิ์จารณาเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตอ้งมีและดาํรงไวซึ้2งคุณสมบติั ดงัต่อไปนี1  
  (1) เป็นหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพที2ไดรั้บอนุญาตจากสํานักงาน และไดด้าํเนินการ
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนซึ2งใชบ้งัคบักบักรณีดงักล่าว 
  (2) มีคุณสมบติัของหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพและเงื2อนไขการให้สิทธิเทียบเท่ากบั
ตราสารหรือสิทธิที2บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามส่วนจาํนวนหุน้ที2ผูถื้อหุน้แต่ละคนมี
อยู่ตามที2ไดรั้บอนุญาตให้จดทะเบียนตราสารหรือสิทธิดงักล่าวจากตลาดหลกัทรัพยห์ลกัหรือหน่วยงาน
กาํกบัดูแลในต่างประเทศและตราสารหรือสิทธินั1นยงัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์ลกั 
  (3) ไม่มีขอ้จาํกดัในการโอนหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ ยกเวน้ขอ้จาํกดัที2เป็นไปตาม
กฎหมาย และไดร้ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั 
 

ขอ้ 5 ใหบ้ริษทัจดทะเบียนต่างประเทศยื2นคาํขอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ละเอกสารอื2นตามที2
ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด พร้อมทั1งชาํระค่าธรรมเนียมในการยื2นคาํขอให้รับหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ดงัต่อไปนี1  

คุณสมบัติของ

หลกัทรัพย์ 

การไม่ต้อง

ปฎิบัติตาม

หลกัเกณฑ์ 

การยื#นขอจด

ทะเบียนและ

ค่าธรรมเนียมการ

รับหลกัทรัพย์ 
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(1) ค่ าธรรมเนี ยมใน การรับ ห ลักทรัพ ย์แปลงสภาพ ที2 บ ริษัท จดทะเบียน
ต่างประเทศออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในประเทศไทยตามส่วนจาํนวนหุน้ที2ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีอยู่เป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียน ใหเ้ป็นไปตามอตัราค่าธรรมเนียมในการรับใบแสดงสิทธิในการซื1อหุน้เพิ2มทุนที2โอนสิทธิได้
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

(2) ค่าธรรมเนียมในการรับหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพอื2นนอกจาก (1) เป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียน ใหเ้ป็นไปตามอตัราค่าธรรมเนียมในการรับหลกัทรัพยข์องหลกัทรัพยแ์ต่ละประเภท  
 
 ข้อ 6 ให้นาํความตามข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การรับหลักทรัพย์
จดทะเบียนประเภทใบแสดงสิทธิในการซื1 อหุ้นเพิ2มทุนที2โอนสิทธิได้เฉพาะในส่วนที2 เ กี2ยวกับ
การพิจารณารับหลกัทรัพยม์าใชบ้งัคบักบัการรับหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพที2บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศ
ออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในประเทศไทยตามส่วนจาํนวนหุน้ที2ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีอยูเ่ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  
 การพิจารณารับหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพอื2นนอกจากวรรคหนึ2งเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ให้
นาํความตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย การรับหลกัทรัพยแ์ต่ละประเภทเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนเฉพาะในส่วนที2เกี2ยวกบัการพิจารณารับหลกัทรัพยม์าใชบ้งัคบักบัการรับหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ
ของบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศดงักล่าวโดยอนุโลม 
 

*ขอ้ 7 ให ้บ ริษ ทั จ ด ท ะ เบ ีย น ต ่า งป ระ เท ศ ม อ บ ห ม า ย ให ้ต ล าด ห ล กั ท ร ัพ ย ห์ รือ

บุคคลภายนอกที2ตลาดหลกัทรัพยใ์หค้วามเห็นชอบทาํหนา้ที2เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(*ความในข้อ 7 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี2แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เรื8 อง การรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที8ออกโดยบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที. 2) พ. ศ. 
2558 ลงวนัที. 11 พฤษภาคม 2558 และมีผลบังคับใช้ตั&งแต่วนัที. 16 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 
 ประกาศ ณ วนัที2 18 ธนัวาคม 2556    

           (ลงนาม) สถิตย์ ลิ8มพงศ์พันธ์ุ 
    (นายสถิตย ์ลิ2มพงศพ์นัธ์ุ) 

             ประธานกรรมการ 
          ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

เหตุผลในการประกาศใช ้:  โดยที2ตลาดหลกัทรัพยฯ์เห็นสมควรกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการรับหลกัทรัพยที์2แปลงสภาพ
เป็นหุ้นไดที้2บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศออกให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมเขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์โดยให้ถือ
ปฎิบติัตามหลกัเกณฑที์2หน่วยงานกาํกบัดูแลในต่างประเทศกาํหนด จึงสมควรออกขอ้บงัคบัฉบบันี1  

การพจิารณา

คําขอและสั#ง

รับหลกัทรัพย์ 

 

นายทะเบียน  

หลกัทรัพย์ 


