
 
 

 
ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง  การรับและเพกิถอนหลกัทรัพย์แปลงสภาพที่ออกโดยบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศ พ.ศ. 2560 
 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
 
 ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี   1 กมุภาพนัธ์ 2561  เป็นตน้ไป 
  
 ขอ้ 2 ใหย้กเลิก 
  (1) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ี
ออกโดยบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศ พ.ศ. 2556 ลงวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2556 
  (2) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ี
ออกโดยบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 
 

ขอ้ 3 ในขอ้บงัคบัน้ี 
“ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
“คณะกรรมการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์
“ส านกังาน”  หมายความวา่  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
“หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ”  หมายความว่า  หลกัทรัพยท่ี์บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศออกใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปน้ี 
(1) หลกัทรัพยท่ี์ออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในประเทศไทยตามส่วนจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละคนมีอยู่ 

เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นนั้นหรือบุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บโอนหลกัทรัพยด์งักล่าวใชสิ้ทธิแปลงสภาพหลกัทรัพยเ์ป็นหุ้นของ
บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศ 

(2) หลกัทรัพยท่ี์ออกใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ตามส่วนจ านวนหุน้ท่ีผูถ้ือหุน้แต่ละคนมีอยู่ เพ่ือใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพเป็นหุน้ของบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศ ไดแ้ก่ 

(ก) ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้
(ข) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
(ค) หลกัทรัพยอ่ื์นใดท่ีสามารถใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้ไดต้ามท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

 “บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศ” หมายความวา่ บริษทัต่างประเทศท่ีมีหุน้สามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

  

ผลบังคับใช้ 

บทยกเลิก 

นิยาม 



“หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน”  หมายความวา่  หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
“ตลาดหลกัทรัพยห์ลกั” (Home Exchange) และ “หน่วยงานก ากบัดูแลในต่างประเทศ” ให้มี

ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับ
หุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 
 ขอ้ 4 มิใหน้ าความตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ีมาใชบ้งัคบักบัการยื่นค าขอ
จดทะเบียนหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีออกโดยบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศตามขอ้บงัคบัน้ี 

(1) ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับและเพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิ หรือหุน้กูเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

(2) ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับและเพิกถอนใบแสดงสิทธิในการซ้ือ
หุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้
 

หมวด 1 
คุณสมบัตขิองหลกัทรัพย์ 

 
 ขอ้ 5 หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศอาจยื่นค าขอให้ตลาดหลกัทรัพย์
พิจารณาเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตอ้งมีและด ารงไวซ่ึ้งคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 
  (1) เป็นหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านักงาน และไดด้ าเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนซ่ึงใชบ้งัคบักบักรณีดงักล่าว 
  (2) มีคุณสมบติัของหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพและเง่ือนไขการใหสิ้ทธิเทียบเท่ากบัตราสาร
หรือสิทธิท่ีบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศออกให้แก่ผูถื้อหุ้นตามส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละคนมีอยู่ตามท่ี
ไดรั้บอนุญาตให้จดทะเบียนตราสารหรือสิทธิดงักล่าวจากตลาดหลกัทรัพยห์ลกัหรือหน่วยงานก ากบัดูแลใน
ต่างประเทศและตราสารหรือสิทธินั้นยงัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์ลกั 
  (3) ไม่มีข้อจ ากัดในการโอนหลักทรัพย์แปลงสภาพ ยกเวน้ข้อจ ากัดท่ีเป็นไปตาม
กฎหมาย และไดร้ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั 
 

หมวด 2 
การยืน่ค าขอและการพจิารณารับหลกัทรัพย์  

 
ขอ้ 6 ใหบ้ริษทัจดทะเบียนต่างประเทศยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ละเอกสารอ่ืนตามท่ีตลาด

หลกัทรัพยก์ าหนด พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมในการยื่นค าขอให้รับหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียน ดงัต่อไปน้ี 

ข้อยกเว้นไม่
น าเกณฑ์มาใช้ 

คุณสมบัติของ
หลกัทรัพย์ 

วิธีการยื่นค าขอ 

http://www.set.or.th/dat/content/rule/th/BorJorRor03-00Warrant_TH_22102555.pdf
http://www.set.or.th/dat/content/rule/th/BorJorRor03-00Warrant_TH_22102555.pdf


(1) ค่าธรรมเนียมในการรับหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศออก
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในประเทศไทยตามส่วนจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละคนมีอยู่เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ใหเ้ป็นไป
ตามอตัราค่าธรรมเนียมในการรับใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิไดเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

(2) ค่าธรรมเนียมในการรับหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพอ่ืนนอกจาก (1) เป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียน ใหเ้ป็นไปตามอตัราค่าธรรมเนียมในการรับหลกัทรัพยข์องหลกัทรัพยแ์ต่ละประเภท  
 
 ขอ้ 7 ให้น าความตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าด้วย การรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ประเภทใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิไดเ้ฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัการพิจารณารับหลกัทรัพยม์า
ใชบ้งัคบักบัการรับหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศออกให้แก่ผูถื้อหุ้นในประเทศไทย
ตามส่วนจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายมีอยูเ่ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  
 การพิจารณารับหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึงเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ใหน้ า
ความตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย การรับหลกัทรัพยแ์ต่ละประเภทเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัการพิจารณารับหลกัทรัพยม์าใชบ้งัคบักบัการรับหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพของบริษทั
จดทะเบียนต่างประเทศดงักล่าวโดยอนุโลม  
 

ขอ้ 8 ให้บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศมอบหมายให้ตลาดหลกัทรัพยห์รือบุคคลภายนอกท่ี
ตลาดหลกัทรัพยใ์หค้วามเห็นชอบท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 
หมวด 3  

การเพกิถอน 

 
ข้อ 9 ให้ถือว่าหลกัทรัพย์แปลงสภาพถูกเพิกถอนและส้ินสภาพจากการเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียนเม่ือเกิดกรณีดังต่อไปน้ี  
(1)  เม่ือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพครบก าหนดอายุตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิหรือ

เอกสารอ่ืนท่ีมีลกัษณะอยา่งเดียวกนั 
(2) เม่ือหลกัทรัพยท่ี์รองรับการแปลงสภาพถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 
  

 

การพจิารณา
ค าขอและส่ัง
รับหลกัทรัพย์ 

นายทะเบียน
หลกัทรัพย์ 

กรณีที่ถือว่า
หลกัทรัพย์ถูก
เพกิถอน 



ขอ้ 10 หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้เม่ือ
เกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 (1) หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพมีคุณสมบติัไม่ครบตามขอ้ 5 

 (2)  บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศผูอ้อกหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน
หรือถกูเพิกถอนหุน้ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์ลกั  

 (3) เม่ือบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศผูอ้อกหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพร้องขอเพิกถอน
หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน    

 ในระหว่างการพิจารณาเพิกถอนของตลาดหลกัทรัพยห์รือบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศ 
ผูอ้อกหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพอยูร่ะหวา่งการด าเนินการใหเ้หตุแห่งการเพิกถอนหมดไป ตลาดหลกัทรัพยอ์าจสั่ง
ห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพเป็นการชัว่คราว หรือข้ึนเคร่ืองหมายไวท่ี้หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 
 ขอ้ 11 เมื่อคณะกรรมการสั่งเพิกถอนหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพจากการเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียนตามท่ีบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศผูอ้อกหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพร้องขอ ให้บริษทัจดทะเบียน
ต่างประเทศผูอ้อกหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพจดัใหมี้แนวทางดูแลผูถื้อหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีซ้ือขายในประเทศ
ไทยท่ีเหมาะสม (Reasonable Exit) เช่น จดัใหมี้กลไกรองรับการขายหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพของผูถื้อหลกัทรัพย์
แปลงสภาพในตลาดหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 

  
ขอ้ 12 ให้น าความในข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วย การเพิกถอนหลกัทรัพย์

จดทะเบียนมาใชบ้งัคบักบัการเพิกถอนหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามหมวดน้ี 
โดยอนุโลม เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี 
 

หมวด 4 
บทเฉพาะกาล 

 
   ขอ้ 13 ให้บรรดาข้อก าหนด ค าสั่ง หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ หรือนโยบายของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีออกตามความในขอ้ก าหนดตามขอ้ 2 ซ่ึงใชบ้งัคบัอยู่ก่อนวนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีใชบ้งัคบั
หรือท่ียงัมีผลใชบ้งัคบัเน่ืองจากบทเฉพาะกาลของบรรดาขอ้ก าหนดดงักล่าว ยงัคงใชต่้อไปไดเ้ท่าท่ีไม่ขดัหรือ
แยง้กบัขอ้บงัคบัฉบบัน้ี จนกว่าจะมีการออกขอ้ก าหนด ค าสั่ง หนงัสือเวียน แนวปฏิบติั หรือนโยบายในเร่ือง
ดงักล่าวข้ึนใหม่ออกใชบ้งัคบั  
 
    
  

เหตุในการเพกิ
ถอนหลกัทรัพย์ 

Reasonable Exit 
กรณีมีการเพกิ
ถอนหลกัทรัพย์
โดยสมัครใจ 
 

การน าเกณฑ์เพกิ
ถอนหลกัทรัพย์มา
ใช้โดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 



   ขอ้ 14 ในกรณีท่ีขอ้ก าหนด ค าสั่ง หนงัสือเวียน แนวทางปฏิบติั หรือนโยบายของตลาด
หลกัทรัพยฉ์บบัใดมีการอนุโลมใชห้รืออา้งถึงขอ้ก าหนดหรือความในขอ้ก าหนดตามขอ้ 2 ให้การอนุโลมใช้
หรืออา้งอิงถึงขอ้ก าหนดหรือความในขอ้ก าหนดดงักล่าว หมายความถึงการอนุโลมใชห้รืออา้งอิงหลกัเกณฑใ์น
เร่ืองดงักล่าวตามขอ้บงัคบัฉบบัน้ีแทน 
 
 ขอ้ 15 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
วิธีการตามขอ้ก าหนดในขอ้ 2 และยงัปฏิบติัไม่ครบตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการดงักล่าว ใหห้นา้ท่ีใน
การด าเนินการดงักล่าวยงัคงมีต่อไปจนกวา่บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศจะปฏิบติัไดค้รบถว้น 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี  25 ธนัวาคม 2560 

 
        (ลงนาม)  ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสด์ิ 

 (นายชยัวฒัน ์วิบูลยส์วสัด์ิ) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผลในการประกาศใช ้: โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควรเพ่ิมเติมหลกัเกณฑก์ารเพิกถอนหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีออกโดย
บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศใหมี้ความชดัเจน จึงสมควรออกขอ้บงัคบัน้ี 
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