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ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพกิถอนตราสารแสดงสิทธิ 

การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ พ. ศ. 2558 
  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์อกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

  
ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2558 เป็นตน้ไป 
   
ขอ้ 2 ในขอ้บงัคบัน้ี  
“ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีมีการ

มอบหมายใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรัพยป์ฏิบติัหนา้ท่ีแทนคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้บงัคบั น้ีให้
หมายความรวมถึงผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บมอบหมายดงักล่าว ยกเวน้ความในขอ้ 7 ขอ้ 8 ขอ้ 11 และ 
ขอ้ 25  

“ส านกังาน” หมายความวา่ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
“ประกาศ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

“หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน” หมายความว่า หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดทะเบียนหรือไดรั้บการ
อนุญาตใหท้ าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์

 “ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ” หมายความวา่ ตราสารแสดงสิทธิการ
ฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศ ก.ล.ต.  

“หลกัทรัพยต่์างประเทศ” หมายความว่า หลกัทรัพยท่ี์มีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศ ก.ล.ต.  

 “ผูย้ื่นค าขอ” หมายความว่า ผูย้ื่นค าขอจดทะเบียนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพย์
ต่างประเทศท่ีตนออกต่อตลาดหลกัทรัพย ์

“บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศ” หมายความว่า ผูท่ี้มี
ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีตนออกเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 “สญัญารับฝาก” หมายความวา่ สญัญารับฝากตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศ ก.ล.ต.  

ผลบังคับใช้ 

นิยาม 
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หมวด 1 

คุณสมบัตขิองตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
   

ขอ้ 3 ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีอาจยื่นขอจดทะเบียนต่อ
ตลาดหลกัทรัพย ์ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีผูย้ื่นค าขอไดรั้บอนุญาต
จากส านกังานใหเ้สนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศ ก.ล.ต.  

(2) ระบุช่ือผูถื้อ 
(3) ไม่มีขอ้จ ากดัในการโอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ ยกเวน้

ขอ้จ ากดัท่ีเป็นไปตามกฎหมาย ทั้งน้ี ตอ้งระบุขอ้จ ากดันั้นไวใ้นสญัญารับฝาก 
(4) มีการกระจายการถือตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศตามหลกัเกณฑ์

ท่ีก าหนดในประกาศ ก.ล.ต. 
 

หมวด 2 
คุณสมบัตขิองผู้ย่ืนค าขอ 

   
ขอ้ 4 ผูย้ื่นค าขอตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตจากส านกังานใหท้ าหนา้ท่ีเป็นผูอ้อกตราสาร

แสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ และมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศ ก.ล.ต. 
 

หมวด 3 
การย่ืนค าขอและการพจิารณารับตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพย์ต่างประเทศ  

และการด ารงคุณสมบัตขิองผู้ย่ืนค าขอ 
 

ขอ้ 5 ให้ผูย้ื่นค าขอยื่นค าขอใหรั้บตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
ต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามแบบพร้อมเอกสารท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอ 

การยื่นค าขอตามวรรคหน่ึง ให้ผูย้ื่นค าขอยื่นขอจดทะเบียนตราสารแสดงสิทธิการฝาก
หลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานแลว้ทั้งจ านวน  

 
ขอ้ 6 ผูย้ื่นค าขออาจยื่นค าขอใหต้ลาดหลกัทรัพยพิ์จารณารับตราสารแสดงสิทธิการฝาก

หลกัทรัพยต่์างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในเวลาเดียวกบัท่ียื่นขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพย์
ต่อส านกังานกไ็ด ้ 
 

คุณสมบัติของ 
ตราสารแสดงสิทธิ
การฝากหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ 

คุณสมบัติของ 
ผู้ย่ืนค าขอ 

การย่ืนขอจดทะเบียน 
ตราสารแสดงสิทธิ 
การฝากหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ 

การย่ืนค าขอในเวลา
เดยีวกบัการขอ
อนุญาตส านักงาน 
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ขอ้ 7 คณะกรรมการจะสั่งรับตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเม่ือตลาดหลกัทรัพยพิ์จารณาแลว้เห็นว่าตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ
มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัน้ี  

ในการสั่งรับตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ คณะกรรมการอาจก าหนด
เง่ือนไขไดต้ามท่ีเห็นสมควร  

เม่ือคณะกรรมการสั่งรับตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนแลว้ ใหห้ลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามวรรคหน่ึงเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดภ้ายใน 2 วนัท า
การนบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการสัง่รับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 
ขอ้ 8 ในการพิจารณาค าขอและสั่งรับตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

คณะกรรมการจะพิจารณาค าขอให้เสร็จภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ี
ถูกตอ้งครบถว้นจากผูย้ื่นค าขอแลว้ ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจมอบหมายใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรัพยท์ าหนา้ท่ี
พิจารณาคุณสมบติัของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศและผูย้ื่นค าขอ และสั่งรับตราสาร
แสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ียื่นขอจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน เม่ือเห็นว่าตราสาร
แสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศดงักล่าวมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ
ตามขอ้บงัคบัน้ี 

ในการพิจารณาค าขอ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจเรียกให้ผูย้ื่นค าขอมาช้ีแจง ส่งเอกสารหรือ
หลกัฐานเพ่ิมเติมไดต้ามท่ีเห็นสมควรภายในเวลาท่ีก าหนด 

การนบัเวลาตามวรรคหน่ึง มิให้นบัเวลาตั้งแต่วนัท่ีผูย้ื่นค าขอไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูลหรือ
เอกสาร หรือวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดส้ั่งการตามวรรคสอง จนถึงวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บขอ้มูลหรือเอกสาร
โดยถูกตอ้งครบถว้น 
 

ขอ้ 9 ในการรับตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพยจ์ะไม่เป็นผูค้  ้าประกนัการปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา
รับฝากของผูย้ื่นค าขอ 
 

ขอ้ 10 ผูย้ื่นค าขออาจยื่นค าขอให้รับตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ
ส่วนเพ่ิมต่อตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้โดยส่วนเพ่ิมดงักล่าวตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ 3 (1) (2) และ (3) 

ในการพิจารณารับจดทะเบียนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศส่วนเพ่ิม
ตามวรรคหน่ึง ใหน้ าความตามขอ้ 7 และขอ้ 8 มาใชโ้ดยอนุโลม และใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรัพยห์รือบุคคล
ท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพย ์สั่งรับตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศส่วน
เพ่ิมเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้

ใหห้ลกัทรัพยจ์ดทะเบียนดงักล่าว เร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดภ้ายใน 2 วนั
ท าการนบัแต่วนัท่ีสัง่รับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามวรรคสอง 

การส่ังรับ และ 
วันเร่ิมท าการ 
ซ้ือขาย 

ระยะเวลาในการ
พจิารณา 

ตลาดหลกัทรัพย์ 
จะไม่เป็นผู้ค า้ประกนั
การปฏิบัติตาม 
ภาระผูกพนั 

การย่ืนค าขอ 
ให้รับตราสารแสดง
สิทธิการฝาก
หลกัทรัพย์
ต่างประเทศส่วนเพิม่ 
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ขอ้ 11 ให้ผูย้ื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียมการรับตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพย์

ต่างประเทศตามอตัราและภายในเวลาท่ีคณะกรรมการก าหนด  
 

ขอ้ 12 ให้ผูย้ื่นค าขอมอบหมายให้ตลาดหลกัทรัพยห์รือบุคคลท่ีตลาดหลกัทรัพยใ์ห้
ความเห็นชอบท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 
ขอ้ 13 ให้บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศปฏิบัติตาม

กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนงัสือเวียนของ
ตลาดหลกัทรัพยโ์ดยเคร่งครัด  

 
ขอ้ 14 คณะกรรมการมีอ านาจในการก าหนดแนวทางปฏิบติัเพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์

ตามขอ้บงัคบัน้ี 
 

*หมวด 4 
การเปิดเผยข้อมูล 

   
ขอ้ 15 ให้บริษัทผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเปิดเผย

สารสนเทศเก่ียวกบัขอ้มูลของหลกัทรัพยต่์างประเทศดงัต่อไปน้ี ผ่านช่องทางในการเขา้ถึงขอ้มูลหรือช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดท่ีผูล้งทุนและผูถื้อตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศสามารถเขา้ถึงได้
โดยง่าย  

(1) ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะธุรกิจของหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
(2) เหตุการณ์ส าคญัท่ีมีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือการตดัสินใจของผู ้

ลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศ  รวมทั้ ง
เหตุการณ์ท่ีเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีหลกัทรัพยต่์างประเทศนั้นมีการจดทะเบียนซ้ือขาย  

(3) เหตุการณ์อ่ืนใดตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์เห็นสมควร ทั้ งน้ี เป็นไปตามท่ีตลาด
หลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด 

การเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหน่ึง ใหบ้ริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพย์
ต่างประเทศเปิดเผยโดยไม่ชกัชา้ และสารสนเทศดงักล่าวอย่างนอ้ยตอ้งจดัท าเป็นภาษาองักฤษโดยจะจดัใหมี้
ฉบบัแปลเป็นภาษาไทยดว้ยกไ็ด ้

 

ค่าธรรมเนียม 

นายทะเบียน
หลกัทรัพย์ 

หน้าท่ีของบริษัทผู้ออก
ตราสารแสดงสิทธิ 
การฝากหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ 

อ านาจในการ
ก าหนดแนวทาง 

การเปิดเผย 
ข้อมูลของหลกัทรัพย์ 
ต่างประเทศ 



(บจ/ร 35-00) 
 

 

ขอ้ 16 ให้บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศเปิดเผยวนัปิด
สมุดทะเบียนพกัการโอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศเพ่ือการประชุมผูถื้อตราสาร
แสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศหรือวนัใหสิ้ทธิใดๆ แก่ผูถื้อตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ ต่อตลาดหลกัทรัพยล่์วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 5 วนัท าการก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนหรือวนัก าหนด
รายช่ือผูถื้อตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศดงักล่าว 

 
ขอ้ 17 ให้บริษัทผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเปิดเผย

สารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย ์เม่ือมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึน 
(1) บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศมีการด าเนินการ

ใด ๆ เพ่ือใหผู้ถื้อตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศไดรั้บสิทธิต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการลงทุนใน
หลกัทรัพยต่์างประเทศ เช่น เงินปันผล เป็นตน้ 

(2) บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศมีการเปล่ียนแปลง
แกไ้ขสญัญารับฝาก  

(3) มีเหตุการณ์ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ. ศ. 2535 เกิดข้ึนกบับริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ  

(4) ผูอ้อกหลกัทรัพย์ต่างประเทศมีการจ่ายปันผลหรือการให้สิทธิในการจองซ้ือ
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ตามประเภทหลกัทรัพยเ์ดิมและตามสดัส่วนการถือหลกัทรัพยข์องผูอ้อกหลกัทรัพยน์ั้น
หรือใหสิ้ทธิรูปแบบอ่ืนในท านองเดียวกนัแก่ผูถื้อหลกัทรัพยต่์างประเทศ หรือเม่ือหลกัทรัพยต่์างประเทศมี
การหยดุซ้ือขายหรือถูกสัง่หา้มซ้ือหรือขายเป็นการชัว่คราวโดยการข้ึนเคร่ืองหมายหรือมีการด าเนินการใด ๆ 
ท านองเดียวกนั หรือเม่ือตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศมีค าสั่งให้ผูอ้อกหลกัทรัพยต่์างประเทศช้ีแจง หรือ
เปิดเผยสารสนเทศ หรือด าเนินการใดๆ 

(5) มีเหตุการณ์ใดๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญารับฝากใหบ้ริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิ
การฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศตอ้งเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยห์รือเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีก าหนดให้
บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศตอ้งเปิดเผยต่อส านกังาน 

(6) กรณีใด ๆ ท่ีมีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู ้
ลงทุนหรือต่อการเปล่ียนแปลงราคาของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

 
ขอ้ 18 การเปิดเผยสารสนเทศตามขอ้ 17 (1) (2) (3) (5) และ (6) บริษทัผูอ้อกตราสาร

แสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศตอ้งเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยโ์ดยไม่ชกัชา้ในวนัท่ีมีเหตุการณ์
เกิดข้ึน โดยเปิดเผยก่อนเวลาการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยใ์นแต่ละรอบอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง 
หรือหลงัเวลาการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์

ในกรณีท่ีบริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศมีเหตุสุดวิสัย
ไม่สามารถเปิดเผยสารสนเทศตามระยะเวลาตามวรรคหน่ึงได ้ให้บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝาก

การเปิดเผยวันปิด 
สมุดทะเบียนหรือ 
วันให้สิทธิใด ๆ 
 

เหตุการณ์ท่ีต้อง
เปิดเผยทันท ี

ก าหนดเวลาที่
ต้องเปิดเผย 



(บจ/ร 35-00) 
 

 

หลกัทรัพยต่์างประเทศเปิดเผยก่อนเวลาการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยร์อบแรกของวนัท า
การถดัไปอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง 

 
ขอ้ 19  การเปิดเผยสารสนเทศตามขอ้ 17 (4) บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝาก

หลกัทรัพยต่์างประเทศตอ้งเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามก าหนดเวลาตามขอ้ 18 วรรคหน่ึง เวน้แต่เหตุการณ์
ดงักล่าวเกิดข้ึนในระหว่างเวลาการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์ใหบ้ริษทัผูอ้อกตราสารแสดง
สิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยท์นัทีท่ีเกิดเหตุการณ์หรือเม่ือไดรั้บทราบ
เหตุการณ์ดงักล่าว โดยร้องขอใหต้ลาดหลกัทรัพยส์ั่งหา้มการซ้ือหรือขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพย์
ต่างประเทศของตนเป็นการชัว่คราวเน่ืองจากอยู่ในระหว่างรอการเปิดเผยสารสนเทศส าคญัตามขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
เป็นการชัว่คราว 

 
ขอ้ 20 ให้บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพย์ต่างประเทศจัดท าและ

เปิดเผยสารสนเทศดงัต่อไปน้ี ต่อตลาดหลกัทรัพยพ์ร้อมกบัการเปิดเผยสารสนเทศต่อส านกังานตามหลกัเกณฑท่ี์
ก าหนดในประกาศ ก.ล.ต. 

(1) รายงานเก่ียวกบัจ านวนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ ณ วนั
ท าการสุดทา้ยของทุกเดือน ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศ ก.ล.ต.  

(2) งบการเงิน 
(3) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 

 

ขอ้ 21 การเปิดเผยสารสนเทศตามขอ้ 17 (4) ท่ีบริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝาก
หลักทรัพย์ต่างประเทศมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย์ตามหมวดน้ี อย่างน้อยต้องจัดท าเป็น
ภาษาองักฤษ โดยบริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศจะจดัท าฉบบัแปลเป็น
ภาษาไทยเพ่ือเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยด์ว้ยกไ็ด ้

 
ขอ้ 22 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจดัส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสารให้แก่ตลาด

หลกัทรัพยต์ามขอ้บงัคบัน้ี ให้บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศเปิดเผยหรือ
จดัส่งโดยผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเปิดเผยสารสนเทศและการ
จดัส่งเอกสารของบริษทัจดทะเบียนโดยผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์โดยอนุโลม 
 
(*ความในหมวด 4 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย เร่ือง การรับ 
การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 2 
ตุลาคม 2560 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป) 

การจัดท าและ
เปิดเผยสารสนเทศ
ของบริษัทผู้ออก
ตราสารแสดงสิทธิ
การฝากหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ 

 

วิธีการเปิดเผย
เหตุการณ์ตาม 
ข้อ 17 (4) 

 

วิธีการเปิดเผย
สารสนเทศและการ
จัดส่งเอกสารหรือ
ส าเนาเอกสาร 

 

การเปิดเผยเม่ือมี
เหตุการณ์ส าคัญ 
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         หมวด 5 
การเพกิถอน 

 
ขอ้ 23 ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศอาจถูกเพิกถอนออกจากการ

เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
(1) ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศมีคุณสมบติัไม่ครบตามขอ้ 3 

(1) (2) และ (3) หรือบริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศมีคุณสมบติัไม่ครบตามขอ้ 4  
(2) เม่ือหลกัทรัพย์ต่างประเทศถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ หรือมีเหตุการณ์ใดๆ ท่ีอาจกระทบสิทธิประโยชน์ของผูถื้อตราสารแสดงสิทธิการ
ฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศอยา่งร้ายแรง  

(3) บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
อนัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตดัสินใจของผูล้งทุนหรือต่อการเปล่ียนแปลง
ราคาของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
 (ก) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนงัสือเวียนท่ี
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดใหถื้อปฏิบติั  
 (ข) เปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ในแบบค าขอ งบการเงิน หรือรายงานของบริษทั
ผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ียื่นต่อตลาดหลกัทรัพยห์รือท่ีเปิดเผยต่อประชาชน
ทั่วไป หรือไม่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีเป็น
สาระส าคญั หรือมีขอ้ผิดพลาดในการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพย์
ต่างประเทศท่ีเป็นสาระส าคญั  
  (ค) ด าเนินการใดๆ หรือมีเหตุใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย
อยา่งร้ายแรงต่อสิทธิประโยชนห์รือการตดัสินใจของผูล้งทุนหรือต่อการเปล่ียนแปลงราคาของตราสารแสดง
สิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

*(4) ผูส้อบบญัชีรายงานว่าไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัผูอ้อกตราสาร
แสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกนั 

(5) เม่ือมีเหตุการณ์ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญารับฝากใหเ้ป็นเหตุในการเพิกถอนตราสาร
แสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(6) บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศร้องขอใหเ้พิกถอน
ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(7) เม่ือมีเหตุการณ์ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์เห็นสมควร ทั้ งน้ี เป็นไปตามท่ีตลาด
หลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด  

เหตุในการ 
เพกิถอน 

 



(บจ/ร 35-00) 
 

 

 ในระหว่างการพิจารณาเพิกถอนของตลาดหลกัทรัพยห์รือบริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิ
การฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศอยู่ระหว่างการด าเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปตลาดหลกัทรัพย์
อาจสั่งห้ามซ้ือหรือขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นการชั่วคราว หรือข้ึน
เคร่ืองหมายไวท่ี้ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่า
ดว้ย การเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(*ความใน (4) ของข้อ 23 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ.2562 ลงวนัที่ 21 มนีาคม 2562 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 
 

ขอ้ 24 ใหบ้ริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีประสงคจ์ะ
ขอเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ 23 (6) 
ด าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

(1) แจง้การขอเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศต่อตลาด
หลกัทรัพยภ์ายในวนัท่ีบริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศก าหนดหรือก่อนเวลา
การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยร์อบแรกของวนัท าการถดัไปอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง  

(2) จดัใหมี้แนวทางดูแลผูถื้อตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีซ้ือ
ขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีเหมาะสม (reasonable exit) ตามแนวทางดงัต่อไปน้ี โดย
บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศตอ้งจดัส่งสารสนเทศท่ีมีขอ้มูลดงักล่าวใหแ้ก่
ผูถื้อตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศนั้นทราบเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 เดือนก่อน
วนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอน  

(ก) จัดให้มีกลไกรองรับการขายหรือขายคืนตราสารแสดงสิทธิการฝาก
หลกัทรัพยต่์างประเทศของผูถื้อตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศซ่ึงมีระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 
3 เดือนก่อนวนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอนและไม่นอ้ยกว่า 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอน หรือจนกว่า
บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศไดด้ าเนินการซ้ือคืนตราสารแสดงสิทธิการ
ฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศดงักล่าวออกจากตลาดหลกัทรัพยท์ั้งหมด หรือ  

(ข) แนวทางอ่ืนใดท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากตลาดหลกัทรัพย ์
  

ขอ้ 25 เม่ือมีเหตุในการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ จาก
การเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ตามขอ้ 23 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (7) คณะกรรมการอาจมีค าสั่งให้บริษทัผู ้
ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศด าเนินการตามขอ้ 24 ดว้ยกไ็ด ้ 

การด าเนินการ 
เพกิถอน 

 

การด าเนินการ     
เพกิถอน 

 



(บจ/ร 35-00) 
 

 

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยท่ีตลาดหลักทรัพยเ์ห็นสมควรจดัให้มีหลักเกณฑ์เพื่อรองรับตราสารแสดงสิทธิการฝาก
หลักทรัพยต่์างประเทศซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีเป็นทางเลือกในการลงทุนในหลักทรัพยต่์างประเทศ โดยการก าหนด
หลักเกณฑ์ในการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพยต่์างประเทศเป็น        
การเฉพาะ จึงสมควรออกขอ้บงัคบัน้ี 

 

 
ขอ้ 26 ใหน้ าความในขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ด

ทะเบียนมาใชบ้งัคบักบัการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนตามหมวดน้ีโดยอนุโลม เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2558 

 
      (ลงนาม) สถิตย์ ล่ิมพงศ์พันธ์ุ 

     (นายสถิตย ์ล่ิมพงศพ์นัธ์ุ) 
ประธานกรรมการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การน าเกณฑ์ 

เพกิถอนหลกัทรัพย์ 
มาอนุโลมใช้ 


