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ขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เร่ือง การรับและเพิกถอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย

  ที่ออกโดยไดรับอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.32/2552* 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง  (1) แหงพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวย

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยออกขอกําหนดไวดังตอไปนี้ 
 

 ขอ 1  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี 15 ธันวาคม 2546 เปนตนไป 
 

 ขอ 2 ในขอบังคับนี้ 

 “ตลาดหลักทรัพย”  หมายความวา  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 “คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย 

 “สํานักงาน”  หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย 

 “หลักทรัพยจดทะเบียน”  หมายความวา หลักทรัพยจดทะเบียนท่ีมีการซ้ือขายใน

ตลาดหลักทรัพยหรือหลักทรัพยจดทะเบียนท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยใหม (Market for 

Alternative Investment) แลวแตกรณี 

 “หลักทรัพยอางอิง”  หมายความวา  หลักทรัพยอางอิงตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจาก

หลักทรัพยอางอิงไทย 

 “ใบแสดงสิทธิ”  หมายความวา ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจาก

หลักทรัพยอางอิงไทย 

 “บริษัทจดทะเบียน”  หมายความวา  บริษัทท่ีมีหุนสามัญจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยหรือบริษัทท่ีมีหุนสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ซึ่งตลาดหลักทรัพยกําหนดใหมี

การซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทในตลาดหลักทรัพยใหม (Market for Alternative Investment) 

แลวแตกรณี 

                                                 
*
 เปลี่ยนคําวา “ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย” เปน “ประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน” โดยขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการเปลี่ยนคําที่ใชในขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยใหสอดคลองกับกฎหมายหรือประกาศ ก.ล.ต.ที่มีการปรับปรุงใหม ลงวันที่30 พฤศจิกายน 2552 มี
ผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 1มกราคม 2553 เปนตนไป 

ผลบังคับใช 

นิยาม 

(บจ/ร 07-01) 
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 “ผูออกใบแสดงสิทธิ”  หมายความวา  บริษัทท่ียื่นคําขอจดทะเบียนใบแสดงสิทธิ

ท่ีตนออกตอตลาดหลักทรัพย 

 “ผูออกหลักทรัพยอางอิง”  หมายความวา  บริษัทจดทะเบียนผูออกหลักทรัพย

อางอิง 
 “ขอกําหนดสิทธิ”  หมายความวา  ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีระหวางผูออก
ใบแสดงสิทธิ ผูออกหลักทรัพยอางองิ และผูถือใบแสดงสิทธิ 

 
 “ท่ีปรึกษาทางการเงิน”  หมายความวา  ท่ีปรึกษาทางการเงินซึ่งมีคุณสมบัติและ

ขอบเขตการดําเนินงานตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวยคุณสมบัติของท่ีปรึกษาทางการ
เงินและขอบเขตการดําเนินงานในการจัดทําคําขอใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 
  

หมวด 1 
คุณสมบัติของหลักทรัพย 

สวนที่ 1 
คุณสมบัติของใบแสดงสิทธิ 

 
 ขอ 3 ใบแสดงสิทธิท่ีอาจขอจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพย ตองมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้ 
  (1)  เปนใบแสดงสิทธิท่ีไดรับอนุญาตจากสํานักงานในลักษณะการ
เสนอขายตอประชาชน 
  (2)  ออกโดยผูออกใบแสดงสิทธิท่ีไดรับอนุญาตจากสํานักงานใหออก
และเสนอขายใบแสดงสิทธิ 
  (3)  ระบุช่ือผูถือ 
  (4)  ไมมีขอจํากัดในการโอนใบแสดงสิทธิ ยกเวนขอจํากัดท่ีเปนไปตาม
กฎหมายและตองระบุไวในขอบังคับของผูออกหลักทรัพยอางอิง 
  (5)  มีการกําหนดสิทธิของผูถือใบแสดงสิทธิไวอยางชัดเจนใน
ขอกําหนดสิทธิ 
  (6)  มีการกําหนดเหตุการณท่ีมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิของ 
ผูถือใบแสดงสิทธิไวอยางชัดเจนในขอกําหนดสิทธิ 
 
 
 
 

คุณสมบัติของ 
ใบแสดงสิทธิ 
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สวนที่ 2 
คุณสมบัติของหลักทรัพยอางอิง 

 
 ขอ 4 หลักทรัพยอางอิง ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
  (1)  เปนหลักทรัพยจดทะเบียน 
  (2)  ออกโดยผูออกหลักทรัพยอางอิงซ่ึงไมอยูระหวางการถูกหามซ้ือ
หรือขายหลักทรัพยเนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งดังตอไปนี้ 

        (ก)  อยูระหวางการดําเนินการแกไขเหตุแหงการเพิกถอนหุนสามัญ 

เมื่อไดรับแจงเหตุดังกลาวจากตลาดหลักทรัพย  

              (ข)  อยูระหวางการดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการตามกฎหมายวา

ดวยลมละลาย หรือ 

        (ค )   มีสา เหตุอื่นที่ มีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผู ถือหุน            

อยางรายแรง 

 

หมวด 2 

การยื่นคําขอและการพิจารณารับใบแสดงสิทธิ 

สวนที่ 1 

การยื่นคําขอ 

  

 ขอ 5 ผูออกใบแสดงสิทธิและผูออกหลักทรัพยอางอิงตองรวมกันยื่นคําขอจด

ทะเบียนใบแสดงสิทธิตอตลาดหลักทรัพยตามแบบพรอมเอกสารท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนดโดยตอง

มีท่ีปรึกษาทางการเงินเปนผูรวมจัดทําคําขอดวย  

 ในการย่ืนคําขอใหผูยื่นคําขอย่ืนขอจดทะเบียนใบแสดงสิทธิท่ีออกท้ังหมด 
 

สวนที่ 2 
การพิจารณารับใบแสดงสิทธิ 

 

 ขอ 6 ในการพิจารณาคําขอและสั่งรับใบแสดงสิทธิ คณะกรรมการจะพิจารณา

คําขอใหเสร็จภายใน 7 วันนับแตวันท่ีตลาดหลักทรัพยไดรับเอกสารหลักฐานท่ีถูกตองครบถวนจาก

ผูยื่นคําขอแลว ท้ังน้ี คณะกรรมการอาจมอบหมายใหผูจัดการตลาดหลักทรัพยทําหนาท่ีพิจารณา

คุณสมบัติของใบแสดงสิทธิ และส่ังรับใบแสดงสิทธิท่ียื่นขอจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

เมื่อเห็นวาใบแสดงสิทธิดังกลาวมีคุณสมบัติถูกตองตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการตาม

ขอบังคับนี้ 

คุณสมบัติของ 
หลักทรัพยอางอิง 

การย่ืนคาํขอ 
จดทะเบียน 

 ใบแสดงสิทธิ 

ระยะเวลาใน
การพิจารณา 



 
 

 62

 ในการพิจารณาคําขอ ตลาดหลักทรัพยอาจเรียกใหผูยื่นคําขอมาชี้แจง สงเอกสาร

หรือหลักฐานเพ่ิมเติมไดตามท่ีเห็นสมควรภายในเวลาท่ีกําหนด 

 การนับเวลาตามวรรคหน่ึง มิใหนับเวลาต้ังแตวันท่ีผูยื่นคําขอไดแกไขเพ่ิมเติม

ขอมูลหรือเอกสาร หรือวันท่ีตลาดหลักทรัพยไดสั่งการตามวรรคสอง จนถึงวันท่ีตลาดหลักทรัพย

ไดรับขอมูลหรือเอกสารโดยถูกตองครบถวน 
 

 ขอ 7 คณะกรรมการจะส่ังรับใบแสดงสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียนเมื่อ

  (1)  ผูออกใบแสดงสิทธิไดรายงานผลการขายใบแสดงสิทธิตอ       

ตลาดหลักทรัพยและ 

  (2)  ตลาดหลักทรัพยพิจารณาแลวเห็นวาใบแสดงสิทธิและหลักทรัพย

อางอิงมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดในขอบังคับนี้ 

 ในการส่ังรับใบแสดงสิทธิ  คณะกรรมการอาจกําหนดเงื่อนไขไดตามท่ี

เห็นสมควร 

 ใหหลักทรัพยจดทะเบียนตามวรรคหน่ึงเริ่มทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยได

ภายใน2 วันทําการนับแตวันท่ีคณะกรรมการส่ังรับหลักทรัพยจดทะเบียน 
 

หมวด 3 
คาธรรมเนียม 

 

 ขอ 8 ใหผูออกใบแสดงสิทธิชําระคาธรรมเนียมในการรับใบแสดงสิทธิเปน

หลักทรัพยจดทะเบียนตามอัตราและภายในกําหนดเวลาดังตอไปนี้ 

  (1)  คาธรรมเนียมการยื่นคําขอ ใหผูออกใบแสดงสิทธิชําระจํานวน 

30,000 บาท เมื่อมีการย่ืนคําขอ 

  (2)  คาธรรมเนียมแรกเขา ใหผูออกใบแสดงสิทธิชําระในอัตรารอยละ 

0.025 ของมูลคาใบแสดงสิทธิ โดยมีอัตราคาธรรมเนียมข้ันตํ่าไมนอยกวา 30,000 บาท และอัตรา

คาธรรมเนียมข้ันสูงไมเกินกวา 100,000 บาท โดยใหชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีตลาด

หลักทรัพยกําหนด 
 

หมวด 4 
การเพิกถอนใบแสดงสิทธ ิ

 

 ขอ 9 ใหถือวาใบแสดงสิทธิถูกเพิกถอนและสิ้นสภาพจากการเปนหลักทรัพย

จดทะเบียนเมื่อมีเหตุการณอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปนี้ 

การพิจารณารับ 

ใบแสดงสิทธิ 

คาธรรมเนียม 

เหตุแหงการ 
เพิกถอน 
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  (1)  เมื่อผูออกใบแสดงสิทธิรองขอเพิกถอนใบแสดงสิทธิของตนจาก

การเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

  (2)  เมื่อใบแสดงสิทธิครบอายุตามท่ีกําหนดในใบแสดงสิทธิ 

  (3)  เมื่อหลักทรัพยอางอิงถูกเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

  (4)  เมื่อบริษัทท่ีออกใบแสดงสิทธิมีการชําระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ

 ใหนําขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย

จดทะเบียน พ.ศ. 2542 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2542 มาใชบังคับกับผูออกใบแสดงสิทธิท่ีรองขอเพิก

ถอนใบแสดงสิทธิของตนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยตาม (1) โดย

อนุโลม เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ 
 

หมวด 5 

เบ็ดเตล็ด 

 

 ขอ 10 ให ผู อ อก ใบแสดง สิทธิ มอบหมาย ให ตล าดห ลักทรั พ ย ห รื อ
บุคคลภายนอกท่ีตลาดหลักทรัพยใหความเห็นชอบทําหนาท่ีเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจดทะเบียน 

 

 ขอ 11 ใหผูออกใบแสดงสิทธิปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย มติคณะกรรมการ และขอตกลงการจดทะเบียน
หลักทรัพยกับตลาดหลักทรัพย ตลอดจนหนังสือเวียนท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนดใหถือปฏิบัติ  

 
  ประกาศ ณ วันท่ี  11 ธันวาคม 2546 

 

(ลงนาม) วิจิตร  สุพินิจ 

 

   (นายวิจิตร สุพินิจ) 
   ประธานกรรมการ 

      ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
 
 
 

_________________________________________________________________
เหตุผลในการประกาศใช :  เพ่ือรองรับการจดทะเบียนใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพย
อางอิงไทย (Depositary Receipt) ในตลาดหลักทรัพย ซึ่งผูออกใบแสดงสิทธิดังกลาวไดรับการสนับสนุน
จากบริษัทจดทะเบียนที่เปนผูออกหลักทรัพยอางอิง จึงสมควรออกหลักเกณฑการรับและเพิกถอนใบแสดง
สิทธิดังกลาวตามขอบังคับน้ี 

นายทะเบียน
หลักทรัพยจด

การปฏิบัตติาม
กฎหมายและ
ขอกําหนดท่ี 

เก่ียวของ


