(บจ/ร 35-00)

ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่อง การรับ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิ ทธิ
การฝากหลักทรั พย์ ต่างประเทศ พ. ศ. 2558
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) และ (17) แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยด้วยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1

ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2558 เป็ นต้นไป

ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีการ
มอบหมายให้ผจู ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ปฏิบตั ิหน้าที่แทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ให้
หมายความรวมถึงผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว ยกเว้นความในข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 11
และ ข้อ 25
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ประกาศ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรั พ ย์ หรื อ ประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุ น หรื อประกาศส านักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรื อได้รับการ
อนุญาตให้ทาการซื้ อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
“ตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายความว่า ตราสารแสดงสิ ทธิ
การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ ก.ล.ต.
“หลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่มีการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ ซึ่ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ ก.ล.ต.
“ผูย้ ื่นคาขอ” หมายความว่า ผูย้ ื่นคาขอจดทะเบี ยนตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์
ต่างประเทศที่ตนออกต่อตลาดหลักทรัพย์
“บริ ษทั ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายความว่า ผูท้ ี่ มี
ตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ตนออกเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
“สัญญารับฝาก” หมายความว่า สัญญารับฝากตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ ก.ล.ต.

ผลบังคับใช้
นิยาม

(บจ/ร 35-00)

หมวด 1
คุณสมบัตขิ องตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ ต่างประเทศ
ข้อ 3 ตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ อาจยื่นขอจดทะเบี ยนต่ อ
ตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ ผยู ้ ื่นคาขอได้รับ
อนุญาตจากสานักงานให้เสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ ก.ล.ต.
(2) ระบุชื่อผูถ้ ือ
(3) ไม่มีขอ้ จากัดในการโอนตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ยกเว้นข้อจากัดที่เป็ นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ ต้องระบุขอ้ จากัดนั้นไว้ในสัญญารับฝาก
(4) มีการกระจายการถื อตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพ ย์ต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ ก.ล.ต.

คุณสมบัติของ
ตราสารแสดงสิ ทธิ
การฝากหลักทรัพย์
ต่ างประเทศ

หมวด 2
คุณสมบัตขิ องผู้ยนื่ คาขอ
ข้อ 4 ผูย้ ื่นคาขอต้องเป็ นผูไ้ ด้รับอนุญาตจากสานักงานให้ทาหน้าที่เป็ นผูอ้ อกตราสาร
แสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ ก.ล.ต.

คุณสมบัติของ
ผู้ยื่นคาขอ

หมวด 3
การยืน่ คาขอและการพิจารณารับตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ ต่างประเทศ
และการดารงคุณสมบัตขิ องผู้ยนื่ คาขอ
ข้อ 5 ให้ผยู ้ ื่นคาขอยื่นคาขอให้รับ ตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามแบบพร้อมเอกสารที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด พร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอ
การยื่นคาขอตามวรรคหนึ่ ง ให้ผยู ้ ื่นคาขอยื่นขอจดทะเบี ยนตราสารแสดงสิ ทธิ การฝาก
หลักทรัพย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตจากสานักงานแล้วทั้งจานวน

การยื่นขอจดทะเบียน
ตราสารแสดงสิ ทธิ
การฝากหลักทรัพย์
ต่ างประเทศ

ข้อ 6 ผูย้ ื่นคาขออาจยื่นคาขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารับตราสารแสดงสิ ทธิ การฝาก
หลักทรั พ ย์ต่ างประเทศเป็ นหลักทรั พ ย์จดทะเบี ยนในเวลาเดี ย วกับที่ ยื่นขออนุ ญาตเสนอขายหลักทรั พ ย์
ต่ อสานักงานก็ได้

การยื่นคาขอในเวลา
เดียวกับการขอ
อนุญาตสานักงาน

(บจ/ร 35-00)

ข้อ 7 คณะกรรมการจะสั่งรับตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อตลาดหลักทรัพย์พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดในข้อบังคับนี้
ในการสั่งรับตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ คณะกรรมการอาจกาหนด
เงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร
เมื่อคณะกรรมการสั่งรับตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบี ยนแล้ว ให้หลักทรัพย์จดทะเบี ยนตามวรรคหนึ่ งเริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2
วันทาการนับแต่วนั ที่คณะกรรมการสัง่ รับหลักทรัพย์จดทะเบียน

การสั่ งรับ และ
วันเริ่มทาการ
ซื้อขาย

ข้อ 8 ในการพิจารณาคาขอและสัง่ รับตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
คณะกรรมการจะพิจารณาคาขอให้เสร็ จภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่
ถูกต้องครบถ้วนจากผูย้ ื่นคาขอแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผจู ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ทาหน้าที่
พิจารณาคุณสมบัติของตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศและผูย้ ื่นคาขอ และสัง่ รับตราสาร
แสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน เมื่อเห็นว่าตราสาร
แสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการ
ตามข้อบังคับนี้
ในการพิ จารณาคาขอ ตลาดหลักทรัพย์อาจเรี ยกให้ผูย้ ื่นคาขอมาชี้ แจง ส่ งเอกสารหรื อ
หลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กาหนด
การนับเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้นบั เวลาตั้งแต่วนั ที่ผยู ้ ื่นคาขอได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรื อ
เอกสาร หรื อวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้สงั่ การตามวรรคสอง จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับข้อมูลหรื อเอกสาร
โดยถูกต้องครบถ้วน

ระยะเวลาในการ
พิจารณา

ข้อ 9 ในการรับตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์จะไม่เป็ นผูค้ ้ าประกันการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามที่กาหนดไว้ในสัญญา
รับฝากของผูย้ ื่นคาขอ

ตลาดหลักทรัพย์
จะไม่ เป็ นผู้คา้ ประกัน
การปฏิบัติตาม
ภาระผูกพัน

ข้อ 10 ผูย้ ื่นคาขออาจยื่นคาขอให้รับตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ส่ วนเพิ่มต่อตลาดหลักทรัพย์ได้ โดยส่ วนเพิ่มดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 3 (1) (2) และ (3)
ในการพิ จารณารับจดทะเบี ยนตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศส่ วน
เพิ่มตามวรรคหนึ่ ง ให้นาความตามข้อ 7 และข้อ 8 มาใช้โดยอนุ โลม และให้ผจู ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์หรื อ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ สั่งรับตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ส่ วนเพิ่มเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้
ให้หลักทรัพย์จดทะเบี ยนดังกล่าว เริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2 วัน
ทาการนับแต่วนั ที่สงั่ รับหลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคสอง

การยื่นคาขอ
ให้ รับตราสารแสดง
สิ ทธิการฝาก
หลักทรัพย์
ต่ างประเทศส่ วนเพิม่

(บจ/ร 35-00)

ข้อ 11 ให้ผยู ้ ื่นคาขอชาระค่าธรรมเนี ยมการรับตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์
ต่างประเทศตามอัตราและภายในเวลาที่คณะกรรมการกาหนด

ค่ าธรรมเนียม

ข้อ 12 ให้ผยู ้ ื่นคาขอมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรื อบุ คคลที่ ตลาดหลักทรัพย์ให้
ความเห็นชอบทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

นายทะเบียน
หลักทรัพย์

ข้อ 13 ให้บริ ษทั ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศปฏิ บตั ิ ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสื อเวียนของ
ตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่ งครัด

หน้ าที่ของบริษัทผู้ออก
ตราสารแสดงสิ ทธิ
การฝากหลักทรัพย์
ต่ างประเทศ

ข้อ 14 คณะกรรมการมีอานาจในการกาหนดแนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ตามข้อบังคับนี้

อานาจในการ
กาหนดแนวทาง

*หมวด 4
การเปิ ดเผยข้ อมูล
ข้อ 15 ให้ บ ริ ษ ัท ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ท ธิ ก ารฝากหลัก ทรั พ ย์ต่ า งประเทศเปิ ดเผย
สารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลของหลักทรัพย์ต่างประเทศดังต่อไปนี้ ผ่านช่ องทางในการเข้าถึงข้อมูลหรื อช่ องทาง
อิเล็กทรอนิ กส์อื่นใดที่ ผลู ้ งทุนและผูถ้ ือตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศสามารถเข้าถึงได้
โดยง่าย
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะธุ รกิจของหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(2) เหตุการณ์สาคัญที่ มีหรื อจะมีผลกระทบต่อสิ ทธิ ประโยชน์หรื อการตัดสิ นใจ
ของผูล้ งทุนหรื อต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมทั้ง
เหตุการณ์ที่เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่หลักทรัพย์ต่างประเทศนั้นมีการจดทะเบียนซื้ อขาย
(3) เหตุ การณ์ อื่นใดตามที่ ตลาดหลักทรั พ ย์เห็ นสมควร ทั้งนี้ เป็ นไปตามที่
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด
การเปิ ดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่ ง ให้บริ ษทั ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์
ต่างประเทศเปิ ดเผยโดยไม่ชกั ช้า และสารสนเทศดังกล่าวอย่างน้อยต้องจัดทาเป็ นภาษาอังกฤษโดยจะจัดให้มี
ฉบับแปลเป็ นภาษาไทยด้วยก็ได้

การเปิ ดเผย
ข้ อมูลของหลักทรัพย์
ต่ างประเทศ

(บจ/ร 35-00)

ข้อ 16 ให้บริ ษทั ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเปิ ดเผยวันปิ ด
สมุดทะเบี ยนพักการโอนตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเพื่ อการประชุ มผูถ้ ื อตราสาร
แสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศหรื อวันให้สิทธิ ใดๆ แก่ผถู ้ ือตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์
ต่างประเทศ ต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทาการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบี ยนหรื อวันกาหนด
รายชื่อผูถ้ ือตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าว

การเปิ ดเผยวันปิ ด
สมุดทะเบียนหรือ
วันให้ สิทธิใด ๆ

ข้อ 17 ให้ บ ริ ษ ัท ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ท ธิ ก ารฝากหลัก ทรั พ ย์ต่ า งประเทศเปิ ดเผย
สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้เกิดขึ้น
(1) บริ ษ ัท ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ท ธิ การฝากหลัก ทรั พ ย์ต่ างประเทศมี การ
ดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ผถู ้ ือตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศได้รับสิ ทธิ ต่าง ๆ ที่เกิดจากการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น เงินปันผล เป็ นต้น
(2) บริ ษ ัท ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ท ธิ การฝากหลัก ทรั พ ย์ต่ างประเทศมี การ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญารับฝาก
(3) มีเหตุการณ์ตามมาตรา 57 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ. ศ. 2535 เกิดขึ้นกับบริ ษทั ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(4) ผูอ้ อกหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการจ่ายปั นผลหรื อการให้สิทธิ ในการจอง
ซื้ อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามประเภทหลักทรัพย์เดิมและตามสัดส่ วนการถือหลักทรัพย์ของผูอ้ อกหลักทรัพย์
นั้นหรื อให้สิทธิ รูปแบบอื่นในทานองเดียวกันแก่ผถู ้ ือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรื อเมื่อหลักทรัพย์ต่างประเทศ
มีการหยุดซื้ อขายหรื อถูกสั่งห้ามซื้ อหรื อขายเป็ นการชัว่ คราวโดยการขึ้นเครื่ องหมายหรื อมีการดาเนิ นการใด
ๆ ทานองเดียวกัน หรื อเมื่อตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศมีคาสั่งให้ผอู ้ อกหลักทรัพย์ต่างประเทศชี้ แจง หรื อ
เปิ ดเผยสารสนเทศ หรื อดาเนินการใดๆ
(5) มี เหตุ การณ์ ใดๆ ตามที่ ระบุ ไว้ในสัญญารับฝากให้บริ ษทั ผู ้ออกตราสาร
แสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศต้องเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์หรื อเหตุการณ์อื่นใดที่
กาหนดให้บริ ษทั ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศต้องเปิ ดเผยต่อสานักงาน
(6) กรณี ใด ๆ ที่มีหรื อจะมีผลกระทบต่อสิ ทธิ ประโยชน์หรื อการตัดสิ นใจของ
ผูล้ งทุนหรื อต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

เหตุ ก ารณ์ ที่ ต้ อ ง
เปิ ดเผยทันที

(บจ/ร 35-00)

ข้อ 18 การเปิ ดเผยสารสนเทศตามข้อ 17 (1) (2) (3) (5) และ (6) บริ ษทั ผูอ้ อกตราสาร
แสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศต้องเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชกั ช้าในวันที่มีเหตุการณ์
เกิดขึ้น โดยเปิ ดเผยก่อนเวลาการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละรอบอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง
หรื อหลังเวลาการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
ในกรณี ที่บริ ษทั ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศมีเหตุสุดวิสัย
ไม่สามารถเปิ ดเผยสารสนเทศตามระยะเวลาตามวรรคหนึ่ งได้ ให้บริ ษทั ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ การฝาก
หลักทรัพย์ต่างประเทศเปิ ดเผยก่อนเวลาการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์รอบแรกของวันทา
การถัดไปอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง

กาหนดเวลาที่
ต้ องเปิ ดเผย

ข้อ 19 การเปิ ดเผยสารสนเทศตามข้อ 17 (4) บริ ษทั ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ การฝาก
หลักทรัพย์ต่างประเทศต้องเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ตามกาหนดเวลาตามข้อ 18 วรรคหนึ่ ง เว้นแต่เหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างเวลาการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ให้บริ ษทั ผูอ้ อกตราสารแสดง
สิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรั พย์ทนั ที ที่เกิ ดเหตุการณ์ หรื อเมื่อ ได้รับทราบ
เหตุการณ์ดงั กล่าว โดยร้องขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามการซื้ อหรื อขายตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์
ต่างประเทศของตนเป็ นการชัว่ คราวเนื่ องจากอยู่ในระหว่างรอการเปิ ดเผยสารสนเทศสาคัญตามข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการห้ามซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน
เป็ นการชัว่ คราว

การเปิ ดเผยเมื่อมี
เหตุการณ์ สาคัญ

ข้อ 20 ให้บริ ษทั ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ท ธิ การฝากหลักทรั พย์ต่างประเทศจัดทาและ
เปิ ดเผยสารสนเทศดังต่อไปนี้ ต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิ ดเผยสารสนเทศต่อสานักงานตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในประกาศ ก.ล.ต.
(1) รายงานเกี่ยวกับจานวนตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ณ วันทาการสุ ดท้ายของทุกเดือน ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ ก.ล.ต.
(2) งบการเงิน
(3) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี

การจัดทาและ
เปิ ดเผยสารสนเทศ
ของบริษัทผู้ออก
ตราสารแสดงสิ ทธิ
การฝากหลักทรัพย์
ต่ างประเทศ

ข้อ 21 การเปิ ดเผยสารสนเทศตามข้อ 17 (4) ที่ บริ ษทั ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ การฝาก
หลักทรัพย์ต่างประเทศมีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ตามหมวดนี้ อย่างน้อยต้องจัดทาเป็ นภาษาอังกฤษ
โดยบริ ษทั ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพ ย์ต่างประเทศจะจัดทาฉบับแปลเป็ นภาษาไทยเพื่ อ
เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ดว้ ยก็ได้

วิธีการเปิ ดเผย
เหตุการณ์ ตาม
ข้ อ 17 (4)

(บจ/ร 35-00)

ข้อ 22 วิธีการเปิ ดเผยสารสนเทศและการจัดส่ งเอกสารหรื อสาเนาเอกสารให้แก่ตลาด
หลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้บริ ษทั ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเปิ ดเผยหรื อ
จัดส่ งโดยผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิ ดเผยสารสนเทศและการ
จัดส่ งเอกสารของบริ ษทั จดทะเบียนโดยผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์โดยอนุโลม

วิธีการเปิ ดเผย
สารสนเทศและการ
จัดส่ งเอกสารหรือ
สาเนาเอกสาร

(*ความในหมวด 4 เดิ มถูกยกเลิ ก และใช้ ความใหม่ นี้แทน โดยข้ อ บังคั บ ตลาดหลักทรั พ ย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรั บ
การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิ กถอนตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรั พย์ ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ลงวันที่ 2
ตุลาคม 2560 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็ นต้ นไป)

หมวด 5
การเพิกถอน
ข้อ 23 ตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศอาจถูกเพิกถอนออกจากการ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน เมื่อเกิดกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศมีคุณสมบัติไม่ครบตาม
ข้อ 3 (1) (2) และ (3) หรื อบริ ษทั ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศมีคุณสมบัติไม่ครบ
ตามข้อ 4
(2) เมื่อหลักทรัพย์ต่างประเทศถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรื อมีเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจกระทบสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือตราสารแสดงสิ ทธิ
การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่างร้ายแรง
(3) บริ ษทั ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศดาเนิ นการ
ดังต่ อไปนี้ อันอาจมี ผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่ อสิ ทธิ ประโยชน์ หรื อการตัดสิ นใจของผู ้ลงทุ นหรื อต่ อการ
เปลี่ยนแปลงราคาของตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(ก) ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสื อเวียนที่
ตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้ถือปฏิบตั ิ
(ข) เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นเท็จในแบบคาขอ งบการเงิน หรื อรายงานของ
บริ ษทั ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์หรื อที่ เปิ ดเผยต่ อ
ประชาชนทัว่ ไป หรื อไม่เปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่
เป็ นสาระสาคัญ หรื อมีขอ้ ผิดพลาดในการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์
ต่างประเทศที่เป็ นสาระสาคัญ
(ค) ดาเนิ นการใดๆ หรื อมี เหตุ ใดๆ ในลักษณะที่ อาจก่ อให้เกิ ดความ
เสี ยหายอย่างร้ายแรงต่อสิ ทธิ ประโยชน์หรื อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนหรื อต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของตรา
สารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

เหตุในการ
เพิกถอน

(บจ/ร 35-00)

(4) ผูส้ อบบัญชี รายงานว่าไม่แสดงความเห็นหรื อแสดงความเห็นว่างบการเงิน
ของบริ ษทั ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่ถกู ต้องเป็ นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน
(5) เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ ระบุไว้ในสัญญารับฝากให้เป็ นเหตุในการเพิกถอน
ตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(6) บริ ษทั ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศร้องขอให้
เพิกถอนตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(7) เมื่ อ มี เหตุ การณ์ ต ามที่ ต ลาดหลักทรั พ ย์เห็ นสมควร ทั้งนี้ เป็ นไปตามที่
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด
ในระหว่างการพิ จารณาเพิ กถอนของตลาดหลักทรั พย์หรื อบริ ษทั ผูอ้ อกตราสารแสดง
สิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศอยู่ระหว่างการดาเนิ นการให้เหตุแห่ งการเพิกถอนหมดไปตลาดหลักทรัพย์
อาจสัง่ ห้ามซื้ อหรื อขายตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็ นการชัว่ คราว หรื อขึ้นเครื่ องหมาย
ไว้ที่ตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การเพิก
ถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
ข้อ 24 ให้บริ ษทั ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ประสงค์จะ
ขอเพิกถอนตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 23 (6)
ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
(1) แจ้งการขอเพิกถอนตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ภายในวันที่บริ ษทั ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศกาหนดหรื อก่อน
เวลาการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์รอบแรกของวันทาการถัดไปอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง
(2) จัดให้มีแนวทางดูแลผูถ้ ือตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ที่ซ้ื อขายตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เหมาะสม (reasonable exit) ตามแนวทางดังต่อไปนี้
โดยบริ ษทั ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศต้องจัดส่ งสารสนเทศที่ มีขอ้ มูลดังกล่าว
ให้แก่ผถู ้ ือตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้นทราบเป็ นการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน
ก่อนวันที่มีผลเป็ นการเพิกถอน
(ก) จัดให้มีกลไกรองรับการขายหรื อขายคืน ตราสารแสดงสิ ทธิ การฝาก
หลักทรัพย์ต่างประเทศของผูถ้ ือตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศซึ่ งมีระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า
3 เดือนก่อนวันที่มีผลเป็ นการเพิกถอนและไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือนนับแต่วนั ที่มีผลเป็ นการเพิกถอน หรื อจนกว่า
บริ ษทั ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ดาเนิ นการซื้ อคื นตราสารแสดงสิ ทธิ การ
ฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวออกจากตลาดหลักทรัพย์ท้ งั หมด หรื อ
(ข) แนวทางอื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์

การดาเนินการ
เพิกถอน

(บจ/ร 35-00)

ข้อ 25 เมื่อมีเหตุในการเพิกถอนตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ จาก
การเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตามข้อ 23 (1) (2) (3) (4) (5) หรื อ (7) คณะกรรมการอาจมีคาสั่งให้บริ ษทั ผู ้
ออกตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศดาเนินการตามข้อ 24 ด้วยก็ได้

การดาเนินการ
เพิกถอน

ข้อ 26 ให้นาความในข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วย การเพิกถอนหลักทรัพย์
จดทะเบี ยนมาใช้บังคับกับการเพิ กถอนตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรั พย์ต่ างประเทศจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนตามหมวดนี้โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี้

การนาเกณฑ์
เพิกถอนหลักทรัพย์
มาอนุโลมใช้

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2558
(ลงนาม) สถิตย์ ลิ่มพงศ์ พันธุ์
(นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พนั ธุ์)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุ ผลในการประกาศใช้ : โดยที่ ตลาดหลักทรั พย์เห็ น สมควรจัดให้มีหลักเกณฑ์เพื่อรองรั บตราสารแสดงสิ ท ธิ การฝาก
หลัก ทรั พ ย์ต่างประเทศซึ่ งเป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ใหม่ที่ เป็ นทางเลื อ กในการลงทุ น ในหลักทรั พ ย์ต่ างประเทศ โดยการก าหนด
หลักเกณฑ์ในการรั บ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิ ท ธิ การฝากหลักทรั พย์ต่างประเทศเป็ น
การเฉพาะ จึงสมควรออกข้อบังคับนี้

