ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่อง การรับและเพิกถอนหลักทรัพย์ แปลงสภาพที่ออกโดยบริษทั จดทะเบียนต่ างประเทศ พ.ศ. 2560
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิก
(1) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่
ออกโดยบริ ษทั จดทะเบียนต่างประเทศ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2556
(2) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่
ออกโดยบริ ษทั จดทะเบียนต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“หลักทรัพย์แปลงสภาพ” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่บริ ษทั จดทะเบียนต่างประเทศออกให้แก่
ผูถ้ ือหุ น้ ดังต่อไปนี้
(1) หลักทรัพย์ที่ออกให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในประเทศไทยตามส่ วนจานวนหุ น้ ที่ผถู ้ ือหุ น้ แต่ละคนมีอยู่
เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นนั้นหรื อบุคคลอื่ นที่ ได้รับโอนหลักทรัพย์ดงั กล่าวใช้สิทธิ แปลงสภาพหลักทรัพย์เป็ นหุ ้นของ
บริ ษทั จดทะเบียนต่างประเทศ
(2) หลักทรัพย์ที่ออกให้แก่ผูถ้ ือหุ น้ ตามส่ วนจานวนหุ น้ ที่ผูถ้ ือหุ น้ แต่ละคนมีอยู่ เพื่อใช้สิทธิ
แปลงสภาพเป็ นหุน้ ของบริ ษทั จดทะเบียนต่างประเทศ ได้แก่
(ก) ใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้
(ข) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้
(ค) หลักทรัพย์อื่นใดที่สามารถใช้สิทธิ แปลงสภาพเป็ นหุน้ ได้ตามที่สานักงานประกาศกาหนด
“บริ ษทั จดทะเบียนต่างประเทศ” หมายความว่า บริ ษทั ต่างประเทศที่มีหุน้ สามัญเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการรับหุน้ สามัญหรื อหุ น้ บุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ผลบังคับใช้

บทยกเลิก

นิยาม

“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
“ตลาดหลักทรัพ ย์หลัก ” (Home Exchange) และ “หน่ วยงานกากับดูแลในต่ างประเทศ” ให้มี
ความหมายเช่ นเดียวกับบทนิ ยามของคาดังกล่าวที่ กาหนดไว้ในข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรั บ
หุน้ สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ข้อ 4 มิให้นาความตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ดงั ต่อไปนี้ มาใช้บงั คับกับการยื่นคาขอ
จดทะเบียนหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ออกโดยบริ ษทั จดทะเบียนต่างประเทศตามข้อบังคับนี้
(1) ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับและเพิกถอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะ
ซื้ อหุน้ สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิ หรื อหุน้ กูเ้ ป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(2) ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับและเพิกถอนใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อ
หุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้

ข้ อยกเว้ นไม่
นาเกณฑ์ มาใช้

หมวด 1
คุณสมบัตขิ องหลักทรัพย์
ข้อ 5 หลักทรัพย์แปลงสภาพที่ บริ ษทั จดทะเบี ยนต่างประเทศอาจยื่นคาขอให้ตลาดหลักทรั พย์
พิจารณาเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต้องมีและดารงไว้ซ่ ึ งคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นหลักทรั พย์แปลงสภาพที่ ได้รับอนุ ญาตจากสานักงาน และได้ดาเนิ นการตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนซึ่ งใช้บงั คับกับกรณี ดงั กล่าว
(2) มีคุณสมบัติของหลักทรัพย์แปลงสภาพและเงื่อนไขการให้สิทธิ เทียบเท่ากับตราสาร
หรื อสิ ทธิ ที่บริ ษทั จดทะเบี ยนต่างประเทศออกให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นตามส่ วนจานวนหุ ้นที่ ผถู ้ ื อหุ ้นแต่ ละคนมีอยู่ตามที่
ได้รับอนุ ญาตให้จดทะเบี ยนตราสารหรื อสิ ทธิ ดงั กล่าวจากตลาดหลักทรัพย์หลักหรื อหน่ วยงานกากับดูแลใน
ต่างประเทศและตราสารหรื อสิ ทธิ น้ นั ยังจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลัก
(3) ไม่ มี ข ้อ จ ากัด ในการโอนหลัก ทรั พ ย์แ ปลงสภาพ ยกเว้น ข้อ จ ากัด ที่ เ ป็ นไปตาม
กฎหมาย และได้ระบุไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั

คุณสมบัติของ
หลักทรั พย์

หมวด 2
การยืน่ คาขอและการพิจารณารั บหลักทรัพย์
ข้อ 6 ให้บริ ษทั จดทะเบียนต่างประเทศยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์และเอกสารอื่นตามที่ตลาด
หลักทรัพย์กาหนด พร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนี ยมในการยื่นคาขอให้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพเป็ นหลักทรั พย์
จดทะเบียน ดังต่อไปนี้

วิธีการยื่นคาขอ

(1) ค่าธรรมเนี ยมในการรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่บริ ษทั จดทะเบียนต่างประเทศออก
ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในประเทศไทยตามส่ วนจานวนหุ น้ ที่ผถู ้ ือหุ น้ แต่ละคนมีอยู่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็ นไป
ตามอัตราค่าธรรมเนียมในการรับใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(2) ค่ า ธรรมเนี ยมในการรั บหลักทรั พย์แปลงสภาพอื่ นนอกจาก (1) เป็ นหลักทรั พ ย์
จดทะเบียน ให้เป็ นไปตามอัตราค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์แต่ละประเภท
ข้อ 7 ให้นาความตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ว่าด้วย การรั บหลักทรั พย์จดทะเบี ย น
ประเภทใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้เฉพาะในส่ วนที่เกี่ยวกับการพิจารณารับหลักทรัพย์มา
ใช้บงั คับกับการรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่บริ ษทั จดทะเบี ยนต่างประเทศออกให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในประเทศไทย
ตามส่ วนจานวนหุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ แต่ละรายมีอยูเ่ ป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
การพิจารณารับหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นนอกจากวรรคหนึ่ งเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้นา
ความตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การรับหลักทรัพย์แต่ละประเภทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
เฉพาะในส่ วนที่เกี่ ยวกับการพิจารณารับหลักทรัพย์มาใช้บงั คับกับการรับหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริ ษทั
จดทะเบียนต่างประเทศดังกล่าวโดยอนุโลม

การพิจารณา
คาขอและสั่ ง
รับหลักทรั พย์

ข้อ 8 ให้บริ ษทั จดทะเบี ยนต่างประเทศมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรื อบุคคลภายนอกที่
ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

นายทะเบียน
หลักทรั พย์

หมวด 3
การเพิกถอน
ข้อ 9 ให้ถื อ ว่า หลัก ทรั พ ย์แ ปลงสภาพถูก เพิ ก ถอนและสิ้ น สภาพจากการเป็ นหลัก ทรั พ ย์
จดทะเบี ย นเมื่ อ เกิ ด กรณี ด ังต่ อ ไปนี้
(1) เมื่อหลักทรัพย์แปลงสภาพครบกาหนดอายุตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ หรื อ
เอกสารอื่นที่มีลกั ษณะอย่างเดียวกัน
(2) เมื่อหลักทรัพย์ที่รองรับการแปลงสภาพถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

กรณีที่ถือว่ า
หลักทรั พย์ ถูก
เพิกถอน

ข้อ 10 หลักทรัพย์แปลงสภาพอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนได้ เมื่อ เหตุในการเพิก
ถอนหลักทรัพย์
เกิดกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) หลักทรัพย์แปลงสภาพมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 5
(2) บริ ษทั จดทะเบียนต่างประเทศผูอ้ อกหลักทรัพย์แปลงสภาพเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
หรื อถูกเพิกถอนหุ น้ ซึ่ งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลัก
(3) เมื่อบริ ษทั จดทะเบียนต่างประเทศผูอ้ อกหลักทรัพย์แปลงสภาพร้องขอเพิกถอน
หลักทรัพย์แปลงสภาพจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในระหว่างการพิ จารณาเพิ กถอนของตลาดหลักทรั พย์หรื อบริ ษทั จดทะเบี ยนต่ างประเทศ
ผูอ้ อกหลักทรัพย์แปลงสภาพอยูร่ ะหว่างการดาเนิ นการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป ตลาดหลักทรัพย์อาจสั่ง
ห้ามซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์แปลงสภาพเป็ นการชัว่ คราว หรื อขึ้ นเครื่ องหมายไว้ที่หลักทรัพย์แปลงสภาพตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
ข้อ 11 เมื่ อ คณะกรรมการสั่ง เพิ ก ถอนหลัก ทรั พ ย์แ ปลงสภาพจากการเป็ นหลัก ทรั พ ย์
จดทะเบี ยนตามที่ บริ ษทั จดทะเบี ยนต่ างประเทศผูอ้ อกหลักทรั พย์แปลงสภาพร้ องขอ ให้บริ ษทั จดทะเบี ยน
ต่างประเทศผูอ้ อกหลักทรัพย์แปลงสภาพจัดให้มีแนวทางดูแลผูถ้ ือหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ซ้ื อขายในประเทศ
ไทยที่เหมาะสม (Reasonable Exit) เช่น จัดให้มีกลไกรองรับการขายหลักทรัพย์แปลงสภาพของผูถ้ ือหลักทรัพย์
แปลงสภาพในตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้น

Reasonable Exit
กรณีมีการเพิก
ถอนหลักทรัพย์
โดยสมัครใจ

ข้อ 12 ให้นาความในข้อ กาหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ว่า ด้วย การเพิ กถอนหลัก ทรั พ ย์ การนาเกณฑ์ เพิก
จดทะเบี ยนมาใช้บงั คับกับการเพิกถอนหลักทรัพย์แปลงสภาพจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนตามหมวดนี้ ถอนหลักทรัพย์ มา
ใช้ โดยอนุโลม
โดยอนุ โลม เท่าที่ ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี้
หมวด 4
บทเฉพาะกาล
ข้อ 13 ให้บ รรดาข้อ ก าหนด ค าสั่ ง หนังสื อเวี ย น แนวปฏิ บัติ หรื อนโยบายของตลาด บทเฉพาะกาล
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่ออกตามความในข้อกาหนดตามข้อ 2 ซึ่ งใช้บงั คับอยู่ก่อนวันที่ขอ้ บังคับนี้ใช้บงั คับ
หรื อที่ ยงั มีผลใช้บงั คับเนื่ องจากบทเฉพาะกาลของบรรดาข้อกาหนดดังกล่าว ยังคงใช้ต่อไปได้เท่าที่ ไม่ขดั หรื อ
แย้งกับข้อบังคับฉบับนี้ จนกว่าจะมี การออกข้อกาหนด คาสั่ง หนังสื อเวียน แนวปฏิ บตั ิ หรื อนโยบายในเรื่ อง
ดังกล่าวขึ้นใหม่ออกใช้บงั คับ

ข้อ 14 ในกรณี ที่ขอ้ กาหนด คาสั่ง หนังสื อเวียน แนวทางปฏิ บตั ิ หรื อนโยบายของตลาด บทเฉพาะกาล
หลักทรัพย์ฉบับใดมีการอนุ โลมใช้หรื ออ้างถึงข้อกาหนดหรื อความในข้อกาหนดตามข้อ 2 ให้การอนุ โลมใช้
หรื ออ้างอิงถึงข้อกาหนดหรื อความในข้อกาหนดดังกล่าว หมายความถึงการอนุโลมใช้หรื ออ้างอิงหลักเกณฑ์ใน
เรื่ องดังกล่าวตามข้อบังคับฉบับนี้แทน
ข้อ 15 ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนต่างประเทศมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการตามข้อกาหนดในข้อ 2 และยังปฏิบตั ิ ไม่ครบตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดังกล่าว ให้หน้าที่ ใน
การดาเนินการดังกล่าวยังคงมีต่อไปจนกว่าบริ ษทั จดทะเบียนต่างประเทศจะปฏิบตั ิได้ครบถ้วน
ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560
(ลงนาม) ชัยวัฒน์ วิบูลย์ สวัสดิ์
(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควรเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ออกโดย
บริ ษทั จดทะเบียนต่างประเทศให้มีความชัดเจน จึงสมควรออกข้อบังคับนี้

บทเฉพาะกาล

