
(บจ/ป 16-01) 

ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง  การเปิดเผยข้อมูลของบริษทัที่ออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกดิจากหลกัทรัพย์อ้างองิไทย 

ที่ออกโดยได้รับอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.32/25521 
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (10) (13) และ (17) แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์อกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

 

 ขอ้ 1  ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2546 เป็นตน้ไป 
 

 ขอ้ 2 ในขอ้บงัคบัน้ี 
 “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 “ส านกังาน”  หมายความว่า ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์
 *“บริษทัจดทะเบียน”  หมายความว่า  บริษทัท่ีมีหุ้นสามญัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์
 *“หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน”  หมายความว่า  หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดทะเบียนหรือ

ไดรั้บการอนุญาตใหท้ าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์
 (*บทนิยามค าว่า “บริษัทจดทะเบียน” และ “หลักทรัพย์จดทะเบียน” เดิมถูกยกเลิกและใช้

ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทท่ีออกใบแสดง

สิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีออกโดยได้รับอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทุน ท่ี ทจ.32/2552 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2560 ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 9 ตุลาคม 2560 

เป็นต้นไป) 
 “หลกัทรัพยอ์า้งอิง”  หมายความว่า  หลกัทรัพยอ์า้งอิงตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก
หลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย 

  
  

                                                           
1 เปลี่ยนค าว่า “ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย”์ เป็น “ประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุน” โดยขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปล่ียนค าที่ใชใ้นขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยใ์ห้สอดคลอ้งกบักฎหมายหรือประกาศ ก.ล.ต.ท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ลงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2552 มีผล
ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2553 เป็นตน้ไป 

ผลบังคับใช้ 

นิยาม 
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 “ใบแสดงสิทธิ”  หมายความวา่ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์
อา้งอิงไทย 

 “ผูอ้อกใบแสดงสิทธิ”  หมายความว่า  บริษทัท่ียื่นค าขอจดทะเบียนใบแสดงสิทธิ
ท่ีตนออกต่อตลาดหลกัทรัพย ์

 “ผูอ้อกหลกัทรัพยอ์า้งอิง”  หมายความวา่  บริษทัจดทะเบียนผูอ้อกหลกัทรัพย์
อา้งอิง 

 * - 
(*บทนิยามค าว่า “กระดาน” ถูกยกเลิก  โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 

การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทท่ีออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีออกโดยได้รับ
อนุญาตตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ.32/2552 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2555  
ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 3 กันยายน 2555 เป็นต้นไป) 

 
*หมวด 1 

การเปิดเผยข้อมูลเมือ่เกดิเหตุการณ์ใดๆ 
   

 ขอ้ 3 ผูอ้อกหลกัทรัพยอ์า้งอิงตอ้งจดัส่งขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัทรัพยอ์า้งอิงต่อ
ผูถื้อใบแสดงสิทธิ เพ่ือใหผู้ถื้อใบแสดงสิทธิไดรั้บขอ้มูลในลกัษณะเดียวกบัท่ีผูถื้อหลกัทรัพยอ์า้งอิง
จะไดรั้บ 
 

 ขอ้ 4 ให้ผูอ้อกใบแสดงสิทธิและผู ้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงร่วมกันเปิดเผย
สารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย ์เม่ือมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 

 (1) เม่ือมีการปรับขอ้ก าหนดสิทธิท่ีมีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์
ของผูถื้อใบแสดงสิทธิ หรือต่อการตดัสินใจลงทุน หรือต่อการเปล่ียนแปลงในราคาของใบแสดงสิทธิ 
โดยใหเ้ปิดเผยโดยไม่ชกัชา้ 

 (2) ผูอ้อกใบแสดงสิทธิมีหนา้ท่ีเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์
โดยอาศยัขอ้มูลทั้งหมดหรือบางส่วนของผูอ้อกหลกัทรัพยอ์า้งอิง เช่น การก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียน 
การใหสิ้ทธิในการรับผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถื้อใบแสดงสิทธิในลกัษณะเดียวกบัท่ีผูถื้อหลกัทรัพย์
อา้งอิงจะไดรั้บจากผูอ้อกหลกัทรัพยอ์า้งอิง เป็นตน้ 

 
  

  

การจัดส่งข้อมูล
โดยผู้ออก
หลกัทรัพย์อ้างองิ 
 

การเปิดเผยร่วมกนั
โดยผู้ออกหลกัทรัพย์
อ้างองิและผู้ออกใบ
แสดงสิทธิ 
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 ขอ้ 5 ผูอ้อกใบแสดงสิทธิตอ้งเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย ์เม่ือมี
เหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี  

  (1)  มีการรายงานขอ้มูลเพ่ิมเติมต่อส านกังาน โดยใหเ้ปิดเผยสารสนเทศ
ดงักล่าวในวนัเดียวกบัวนัท่ีรายงานต่อส านกังาน 

  (2)  มีการไถ่ถอนใบแสดงสิทธิเป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิง โดยใหเ้ปิดเผยการ
ไถ่ถอน จ านวนคงเหลือของหลกัทรัพยอ์า้งอิงและใบแสดงสิทธิ ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัไถ่ถอน
ใบแสดงสิทธิ   

  (3)  เม่ือมีเหตุการณ์ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึงของการบงัคบั
ไถ่ถอนใบแสดงสิทธิตามขอ้ก าหนดสิทธิ โดยใหเ้ร่ิมเปิดเผยโดยไม่ชกัชา้และต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา
ของเหตุการณ์ดงักล่าว  

 
 ขอ้ 6 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจดัส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสารใหแ้ก่

ตลาดหลกัทรัพยต์ามหมวดน้ี ใหผู้อ้อกหลกัทรัพยอ์า้งอิงและผูอ้อกใบแสดงสิทธิเปิดเผยหรือจดัส่ง
โดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเปิดเผยสารสนเทศและ
การจดัส่งเอกสารของบริษทัจดทะเบียนโดยผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์โดยอนุโลม 

 

(*ความในหมวด 1  เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การ

เปิดเผยข้อมลูของบริษัทท่ีออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีออกโดยได้รับอนุญาต

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ.32/2552 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2560 ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2560 ซ่ึงมีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วนัท่ี 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป) 
 

หมวด 2 
การขึน้เคร่ืองหมายห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์จดทะเบียนเป็นการช่ัวคราว 

 
 ขอ้ 7 หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการสั่งหา้มซ้ือหรือขายใบแสดงสิทธิ
เป็นการชัว่คราวให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์
จดทะเบียนเป็นการชัว่คราว  
 
  
  

เหตุการณ์ท่ีต้อง
เปิดเผย 
 

วิธีการเปิดเผย
สารสนเทศและ
การจัดส่งเอกสาร
หรือส าเนาเอกสาร 
 

หลกัเกณฑ์การส่ัง
ห้ามซ้ือหรือขาย
ใบแสดงสิทธิเป็น
การช่ัวคราว 
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 *ขอ้ 8 ในกรณีท่ีตลาดหลกัทรัพยส์ั่งหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นการ
ชัว่คราว โดยข้ึนเคร่ืองหมาย H (Halt) หรือ SP (Suspension) ไวท่ี้หลกัทรัพยอ์า้งอิงนั้น ตลาดหลกัทรัพย์
จะสัง่หา้มซ้ือหรือขายใบแสดงสิทธิดว้ย  

(*ความในข้อ 8 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน  โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูของบริษัทท่ีออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย
ท่ีออกโดยได้รับอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ.32/2552 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555   ลงวันท่ี 
16 กรกฎาคม 2555 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 3 กันยายน 2555 เป็นต้นไป) 

 
  ประกาศ ณ วนัท่ี  11 ธนัวาคม 2546 
 

(ลงนาม) วิจิตร  สุพินิจ 
 

   (นายวิจิตร สุพินิจ) 
   ประธานกรรมการ 

       ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
เหตุผลในการประกาศใช้ :  เพ่ือให้ผูล้งทุนท่ีลงทุนในใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย 
(Depositary Receipt) ไดรั้บสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการตดัสินใจซ่ึงมีความถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา และเท่าเทียมกบั
ผูถื้อหลกัทรัพยอ์า้งอิง จึงสมควรก าหนดเกณฑก์ารเปิดเผยสารสนเทศตามขอ้บงัคบัน้ี 

การขึน้เคร่ืองหมาย 
H หรือ SP บน
กระดานของใบ
แสดงสิทธิ 


