
  

 
ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพกิถอน 
ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ พ.ศ. 2564 

  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

  
ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 2 สิงหาคม 2564 เป็นตน้ไป 
 
ขอ้ 2 ใหย้กเลิก 
(1) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ 

และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2558 
(2) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ 

และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 
(3) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ 

และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 21 มีนาคม 2562 
(4) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ 

และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 23 มิถุนายน 2563 
 
ขอ้ 3 ในขอ้บงัคบัน้ี  
“ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์และให้หมายความรวมถึง

ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้บงัคบัน้ี 
ยกเวน้ความในขอ้ 8 ขอ้ 12 และ ขอ้ 27 ท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยไ์ม่สามารถมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ี
แทนได ้

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

หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

“หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน” หมายความวา่ หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดทะเบียนหรือไดรั้บการอนุญาต
ใหท้ าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์

ผลบังคับใช้ 

นิยาม 

บทยกเลิก 
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“ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายความว่า ตราสารแสดงสิทธิใน
หลกัทรัพยต่์างประเทศตามท่ีประกาศ ก.ล.ต. ก าหนด 

“หลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายความว่า หลักทรัพย์ท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศตามท่ีประกาศ ก.ล.ต. ก าหนด 

“ผูย้ื่นค าขอ” หมายความวา่ ผูย้ื่นค าขอจดทะเบียนตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ
ต่อตลาดหลกัทรัพย ์

“บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิ” หมายความว่า บริษัทที่ออกตราสารแสดงสิทธิใน
หลกัทรัพยต่์างประเทศและมีตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

*“ผูดู้แลสภาพคล่อง” ให้มีความหมายเช่นเดียวกบัผูดู้แลสภาพคล่องตามขอ้บงัคบัตลาด
หลกัทรัพยว์า่ดว้ยการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์
  (*เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “ผู้ดูแลสภาพคล่อง” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ 
การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 
2565 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 27 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป) 

“ขอ้ก าหนดสิทธิ” หมายความวา่ ขอ้ก าหนดสิทธิตามท่ีประกาศ ก.ล.ต. ก าหนด 
 

หมวด 1 
คุณสมบัตขิองตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

   
ข้อ 4 ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย ์ต่างประเทศที่อาจยื ่นขอจดทะเบียนต่อ

ตลาดหลกัทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
(1) เป็นตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีผูย้ื่นค าขอไดรั้บอนุญาตจาก

ส านกังานใหเ้สนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป ตามท่ีประกาศ ก.ล.ต. ก าหนด  
(2) ระบุช่ือผูถื้อ 
(3) ไม่มีข้อจ ากัดในการโอนตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ ยกเวน้

ขอ้จ ากดัท่ีเป็นไปตามกฎหมาย ทั้งน้ี ตอ้งระบุขอ้จ ากดันั้นไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 
(4) มีการกระจายการถือตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศตามหลกัเกณฑ์

ดงัต่อไปน้ี 
    (ก) กรณีการเสนอขายโดยการเปิดใหจ้องซ้ือตามจ านวนและภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนด (public offering) ตอ้งมีผูจ้องซ้ือและมีมูลค่าการจองซ้ือเป็นไปตามท่ีประกาศ ก.ล.ต. ก าหนด หรือ 
    (ข) กรณีการเสนอขายท่ีไม่ใช่การเสนอขายตาม (ก) ซ่ึงอาจจะมีลกัษณะเป็น

การเสนอขายผ่านระบบการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์(direct listing) ท่ีเป็นไปตามท่ีประกาศ ก.ล.ต. ก าหนด 
ตอ้งมีจ านวนผูถื้อและมูลค่าการกระจายการถือตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์ต่างประเทศเทียบเท่ากบั
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตาม (ก) ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศเร่ิมท าการ

คุณสมบัติของ DR 
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ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย  ์โดยผูย้ื่นค าขอตอ้งเปิดเผยมาตรการรองรับในกรณีท่ีไม่สามารถกระจายการถือ
ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศตามหลกัเกณฑด์งักล่าวไวใ้นหนงัสือช้ีชวนดว้ย 

    
หมวด 2 

คุณสมบัตขิองผู้ย่ืนค าขอ 
   
ขอ้ 5 ผูย้ื่นค าขอตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตจากส านกังานใหเ้ป็นผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิใน

หลกัทรัพยต่์างประเทศ และมีคุณสมบติัตามท่ีประกาศ ก.ล.ต. ก าหนด 
 

หมวด 3 
การย่ืนค าขอและการพจิารณารับตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ  

และการด ารงคุณสมบัตขิองผู้ย่ืนค าขอ 
 

ขอ้ 6 ให้ผูย้ื ่นค าขอยื่นค าขอให้รับตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศต่อ
ตลาดหลกัทรัพยต์ามแบบพร้อมเอกสารท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  

การยื่นค าขอตามวรรคหน่ึง ใหผู้ย้ื่นค าขอยื่นขอจดทะเบียนตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์
ต่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานแลว้ทั้งจ านวน  

 
ขอ้ 7 ผู ้ยื่นค าขออาจยื่นค าขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารับตราสารแสดงสิทธิใน

หลกัทรัพยต่์างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในเวลาเดียวกบัท่ียื่นขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยต่์อ
ส านกังานกไ็ด ้ 
 

ขอ้ 8 คณะกรรมการจะสัง่รับตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนเม่ือตลาดหลกัทรัพย์พิจารณาแลว้เห็นว่าตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศมีคุณสมบัติ
ครบถว้นตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัน้ี  

ในการสั่งรับตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ คณะกรรมการอาจก าหนดเง่ือนไขได้
ตามท่ีเห็นสมควร  

เม่ือคณะกรรมการสั่งรับตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
แลว้ ใหห้ลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามวรรคหน่ึงเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดภ้ายใน 2 วนัท าการนบัแต่
วนัท่ีคณะกรรมการสัง่รับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 
 

คุณสมบัติของ 
ผู้ย่ืนค าขอ 

การย่ืนขอจด
ทะเบียน DR 

การย่ืนค าขอใน
เวลาเดี ยวกั บ
การขออนุญาต
ส านักงาน 

การส่ังรับและวัน
เร่ิมท าการซ้ือขาย 
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ขอ้ 9 ในการพิจารณาค าขอและสั่งรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
คณะกรรมการจะพิจารณาค าขอใหเ้สร็จภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้ง
ครบถว้นจากผูย้ื่นค าขอแลว้ ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจมอบหมายใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรัพยท์ าหนา้ท่ีพิจารณา
คุณสมบติัของตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศและผูย้ื่นค าขอ และสั่งรับตราสารแสดงสิทธิใน
หลักทรัพย์ต่างประเทศท่ียื่นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เม่ือเห็นว่าตราสารแสดงสิทธิใน
หลกัทรัพยต่์างประเทศดงักล่าวมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการตามขอ้บงัคบัน้ี 

ในการพิจารณาค าขอ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจเรียกใหผู้ย้ื่นค าขอมาช้ีแจง ส่งเอกสารหรือหลกัฐาน
เพ่ิมเติมไดต้ามท่ีเห็นสมควรภายในเวลาท่ีก าหนด 

การนับเวลาตามวรรคหน่ึง มิให้นับเวลาตั้งแต่วนัท่ีผูย้ื่นค าขอไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูลหรือ
เอกสาร หรือวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดส้ั่งการตามวรรคสอง จนถึงวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บขอ้มูลหรือเอกสาร
โดยถูกตอ้งครบถว้น 
 

ขอ้ 10 ในการรับตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ตลาดหลกัทรัพยจ์ะไม่เป็นผูค้  ้าประกนัการปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิของผูย้ื่นค าขอ 
 

ขอ้ 11 ผูย้ื่นค าขออาจยื่นค าขอใหรั้บตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศส่วนเพ่ิม
ต่อตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้โดยส่วนเพ่ิมดงักล่าวตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ 4 (1) (2) และ (3) 

ในการพิจารณารับจดทะเบียนตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศส่วนเพิ่มตาม
วรรคหน่ึง ใหน้ าความตามขอ้ 8 และขอ้ 9 มาใชโ้ดยอนุโลม และใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรัพยห์รือบุคคลท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากผูจ้ ัดการตลาดหลักทรัพย์ สั่งรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศส่วนเพ่ิมเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้

ใหห้ลกัทรัพยจ์ดทะเบียนดงักล่าว เร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดภ้ายใน 2 วนัท าการ
นบัแต่วนัท่ีสัง่รับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามวรรคสอง 

 
ขอ้ 12 ให้ผูย้ื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียมในการรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์

ต่างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามอตัราท่ีคณะกรรมการก าหนด โดยการช าระค่าธรรมเนียมดงักล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการและภายในระยะเวลาท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

 
ขอ้ 13 ให้ผูย้ื ่นค าขอมอบหมายให้ตลาดหลกัทรัพยห์รือบุคคลท่ีตลาดหลกัทรัพยใ์ห้

ความเห็นชอบท าหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  
 

 

ระยะเวลาใน 

การพจิารณา 

การไ ม่ เ ป็น ผู้ค ้ า
ประกันการปฏิบัติ
ตามภาระผูกพนั 

การย่ืนค าขอให้
รับ DR ส่วนเพิม่ 

ค่าธรรมเนียม 

นายทะ เบียน
หลกัทรัพย์ 
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ขอ้ 14 ให้บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนังสือเวียนของตลาดหลกัทรัพยโ์ดยเคร่งครัด  

 
ขอ้ 15 คณะกรรมการมีอ านาจในการก าหนดแนวทางปฏิบติัเพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์

ตามขอ้บงัคบัน้ี 
 

หมวด 4 
การเปิดเผยข้อมูล 

 
   ขอ้ 16   ให้บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย ์เม่ือมี
เหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึน 

(1) บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิมีการด าเนินการใด ๆ เพ่ือใหผู้ถื้อตราสารแสดงสิทธิ
ในหลกัทรัพยต่์างประเทศไดรั้บสิทธิต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเทศ เช่น เงินปันผล เป็นตน้ 

(2) บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้ก าหนดสิทธิ  
(3) มีเหตุการณ์ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 เกิดข้ึนกบับริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิ  
(4) ผูอ้อกหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการจ่ายปันผลหรือการให้สิทธิในการจองซ้ือ

หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ตามประเภทหลกัทรัพยเ์ดิมและตามสัดส่วนการถือหลกัทรัพยข์องผูอ้อกหลกัทรัพยน์ั้น
หรือให้สิทธิรูปแบบอ่ืนในท านองเดียวกันแก่ผูถื้อหลกัทรัพยต่์างประเทศ หรือเม่ือหลกัทรัพยต่์างประเทศ
มีการหยุดซ้ือขายหรือถูกสั่งหา้มซ้ือหรือขายเป็นการชัว่คราวโดยการข้ึนเคร่ืองหมายหรือมีการด าเนินการใด ๆ 
ท านองเดียวกนั หรือเม่ือตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศมีค าสัง่ใหผู้อ้อกหลกัทรัพยต่์างประเทศช้ีแจง หรือเปิดเผย
สารสนเทศ หรือด าเนินการใดๆ 

(5) มีเหตุการณ์ใดๆ ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิใหบ้ริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิ
ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยห์รือเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีก าหนดใหบ้ริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิตอ้ง
เปิดเผยต่อส านกังาน 

(6) กรณีใด ๆ ท่ีมีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน
หรือต่อการเปล่ียนแปลงราคาของตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

 
*ขอ้ 17 ในการเปิดเผยสารสนเทศตามขอ้ 16 (1) (2) (3) (5) หรือ (6) ให้บริษทัผูอ้อกตรา

สารแสดงสิทธิเปิดเผยสารสนเทศดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยโ์ดยไม่ชกัชา้ภายในเวลาท่ีตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด โดยให้เปิดเผยก่อนหรือหลงัเวลาท าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย  ์

(*ความในข้อ 17  เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 ลงวนัท่ี 
13 มิถุนายน 2565 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 27 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป) 

หน้าที่ของบริษัท
ผู้ออก DR 

อ าน าจ ในกา ร
ก าหนดแนวทาง 

เหตุการณ์ท่ีต้อง
เปิดเผยทันที 

ก าหนดเวลาที่ต้อง
เปิดเผยเหตุการณ์
ตามข้อ 16 (1) (2)  
(3) (5) และ (6)  
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ขอ้ 18  *ในการเปิดเผยสารสนเทศตามขอ้ 16 (4) ใหบ้ริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิเปิดเผย
สารสนเทศดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยโ์ดยไม่ชกัชา้ภายในเวลาท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด ซ่ึงอาจเปิดเผยใน
ระหวา่งเวลาท าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยก์ไ็ด ้

การเปิดเผยสารสนเทศตามขอ้ 16 (4) อย่างนอ้ยตอ้งจดัท าเป็นภาษาองักฤษ โดยบริษทัผูอ้อก
ตราสารแสดงสิทธิจะจดัท าฉบบัแปลเป็นภาษาไทยเพ่ือเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยด์ว้ยกไ็ด ้

(*ความในวรรคหน่ึงของข้อ 18  เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับท่ี  3) พ.ศ. 
2565 ลงวนัท่ี 13 มิถุนายน 2565 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 27 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป) 

 
*ข้อ 18/1 ในกรณีท่ีบริษัทผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิจัดให้มีผูดู้แลสภาพคล่องและเกิดมี

เหตุขดัขอ้งท่ีอาจท าใหผู้ดู้แลสภาพคล่องไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิอาจเปิดเผย
สารสนเทศเก่ียวกบัการไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีของผูดู้แลสภาพคล่องดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยก์็ได ้ซ่ึงอาจ
เปิดเผยในระหวา่งเวลาท าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยด์ว้ยกไ็ด ้

(*เพ่ิมเติมความในข้อ 18/1 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผย
สารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับท่ี  3) พ.ศ. 2565 ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2565 ซ่ึงมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 27 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป) 

 
ขอ้ 19 ใหบ้ริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัขอ้มูลของหลกัทรัพย์

ต่างประเทศดงัต่อไปน้ี ผ่านช่องทางในการเขา้ถึงขอ้มูลหรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดท่ีผูล้งทุนและผูถื้อ
ตราสารแสดงสิทธิสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยง่าย  

(1) ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะธุรกิจของหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
(2) เหตุการณ์ส าคญัที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือการตดัสินใจ

ของผูล้งทุนหรือต่อการเปล่ียนแปลงราคาของตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ รวมทั้งเหตุการณ์ท่ี
เปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีหลกัทรัพยต่์างประเทศนั้นมีการจดทะเบียนซ้ือขาย  

(3) เหตุการณ์อ่ืนใดตามท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควร ทั้งน้ี เป็นไปตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์
ประกาศก าหนด 

การเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหน่ึง ใหบ้ริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิเปิดเผยโดยไม่ชกัชา้ 
และสารสนเทศดงักล่าวอยา่งนอ้ยตอ้งจดัท าเป็นภาษาองักฤษโดยจะจดัใหมี้ฉบบัแปลเป็นภาษาไทยดว้ยกไ็ด ้

 
 ขอ้ 20  กรณีการเสนอขายตามข้อ 4 (4) (ข) ให้บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิเปิดเผย
รายงานการกระจายการถือตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 14 วนันบัแต่
วนัท่ีกระจายการถือตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศไดค้รบถว้นตามหลกัเกณฑด์งักล่าวหรือวนัท่ี
ครบก าหนด 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์
แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน  

ก าหนดเวลาที่ต้อง
เปิดเผยเหตุการณ์
ตามข้อ 16 (4) 

การเปิดเผย
สารสนเทศ
เ กี่ ย ว กั บ
หลักทรัพย์
ต่างประเทศ 

การเปิดเผยรายงาน
การกระจายกรณี  
direct listing 

ก าหนดเวลา
ส า ห รั บ ก า ร
เปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับผู้ดูแล
สภาพคล่อง 
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ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิไม่สามารถกระจายการถือตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์
ต่างประเทศไดต้ามหลกัเกณฑ์ในขอ้ 4 (4) (ข) ให้ผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิด าเนินการตามมาตรการรองรับท่ี
ก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวนโดยไม่ชกัชา้ 
 
 ขอ้ 21 ใหบ้ริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิเปิดเผยวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนตราสาร
แสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศหรือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ
เพ่ือสิทธิใด ๆ ต่อตลาดหลกัทรัพยล่์วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัท าการก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนตราสาร
แสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศหรือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ
เพ่ือสิทธิใด ๆ ดงักล่าว 
 หากบริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิจะเปล่ียนแปลงวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนตราสาร
แสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศหรือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ
เพ่ือสิทธิใด ๆ จากเดิมท่ีเคยเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง ให้เปิดเผยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวต่อ
ตลาดหลกัทรัพยล์่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนตราสารแสดงสิทธิ
ในหลกัทรัพยต่์างประเทศหรือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศเพ่ือสิทธิใด ๆ 
ท่ีเคยเปิดเผยไวต้ามวรรคหน่ึงนั้นดว้ย 
 
 ขอ้ 22 ใหบ้ริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัจ านวนผูถื้อตราสาร
แสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 14 วนันบัแต่วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอน
ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์ต่างประเทศหรือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์
ต่างประเทศเพ่ือสิทธิใด ๆ  

 
ขอ้ 23 ให้บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิจดัท าและเปิดเผยสารสนเทศดงัต่อไปน้ีต่อ

ตลาดหลกัทรัพยพ์ร้อมกบัการเปิดเผยสารสนเทศต่อส านกังานตามท่ีประกาศ ก.ล.ต. ก าหนด 
(1) รายงานเก่ียวกบัจ านวนตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ ณ วนัท าการ

สุดทา้ยของทุกเดือน ตามท่ีประกาศ ก.ล.ต. ก าหนด  
(2) งบการเงิน 
(3) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 

 
ขอ้ 24 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสารให้แก่ตลาด

หลกัทรัพยต์ามขอ้บงัคบัน้ี ให้บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิเปิดเผยหรือจัดส่งโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตาม
ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเปิดเผยสารสนเทศและการจดัส่งเอกสารของบริษทัจดทะเบียนโดยผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์โดยอนุโลม 

 

ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย
รายงานจ านวน 
DR/งบการเงิน/
แ บ บ แ ส ด ง
รายการ ข้อมูล
ประจ าปี 

วิธีการเปิดเผย
สารสนเทศและ
ก า ร จั ด ส่ ง
เ อ ก ส า ร ห รื อ
ส าเนาเอกสาร 

 

ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย
รายงานจ านวน
ผู้ถือ DR  

กา ร เ ปิด เผยว ัน
ปิดสมุดทะเบียน
และว ันก า หนด
รายชื่อ ผู้ถือ  DR 
เพ่ือสิทธิใด ๆ 
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หมวด 5 
การเพกิถอน 

 
*ขอ้ 25 ในกรณีท่ีเกิดเหตุใดเหตุหน่ึงดังต่อไปน้ี จะเป็นเหตุให้ตราสารแสดงสิทธิใน 

หลกัทรัพยต่์างประเทศเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้
(1)  บริษัทผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิขอเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์

ต่างประเทศจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 (2) ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศหรือบริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิมี
คุณสมบติัไม่ครบตามขอ้ 4 (1) (2) และ (3) และขอ้ 5 
 (3) บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติคณะกรรมการ ขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพย ์
กบัตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนงัสือเวียนใด ๆ ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดให้ถือปฏิบติั อนัอาจมีผลกระทบ
อย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ หรือการตดัสินใจของ
ผูล้งทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคาของตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
 (4) บริษัทผู ้ออกตราสารแสดงสิทธิเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือข้อมูลท่ีอาจ 
ก่อใหเ้กิดความส าคญัผิดในแบบค าขอ งบการเงิน หรือรายงานของบริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิท่ียื่นต่อตลาด
หลกัทรัพยห์รือท่ีเปิดเผยต่อผูล้งทุนทัว่ไป อนัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อตราสาร
แสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคาของตราสาร
แสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
 (5) บริษัทผู ้ออกตราสารแสดงสิทธิไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นสาระส าคัญ หรือมี
ขอ้ผิดพลาดในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญั อนัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อ
ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคาของ
ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
 (6) ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจ าปีหรืองบการเงินรวมประจ าปี
ของบริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกนั 
 (7) เม่ือมีเหตุการณ์ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิใหเ้ป็นเหตุในการเพิกถอนตราสาร
แสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 (8) หลกัทรัพยต่์างประเทศถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยต่์างประเทศ หรือมีเหตุการณ์ใด ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อตราสาร
แสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
 

เหตุที ่ตร าส า ร
แ ส ด ง ส ิท ธ ิใ น
หลักทรัพย์ 
ต่างประเทศเข้า
ข่ายอาจถูกเพิก
ถอน 
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 (9) บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิมีการด าเนินการหรือมีเหตุอ่ืนใดในลกัษณะท่ีอาจ 
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคาของตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
 (10) บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิไม่สามารถด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยแนวทางด าเนินการเพื่อแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามญัจากการเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียน 
 (11) เม่ือมีเหตุการณ์ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควร ทั้งน้ี เป็นไปตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์
ประกาศก าหนด 

(*ความในข้อ 25 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 
การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 
5 ตุลาคม 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป) 

 

 *ขอ้ 26 ใหบ้ริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะขอเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิใน 
หลกัทรัพยต่์างประเทศจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ 25 (1) ดาํเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

**(1) แจง้การขอเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์
ภายในวนัท่ีบริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิก าหนด หรือในวนัท าการถดัไปภายในเวลาท่ีตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด 

(2) จดัใหมี้แนวทางดูแลผูถื้อตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีซ้ือขายตราสาร
แสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีเหมาะสม (Reasonable Exit) ตามแนวทางดงัต่อไปน้ี โดยบริษทัผูอ้อกตราสาร
แสดงสิทธิตอ้งจดัส่งสารสนเทศท่ีมีขอ้มูลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศนั้น
ทราบเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือนก่อนวนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอน 

 (ก) จดัใหมี้กลไกรองรับการขายหรือขายคืนตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย ์
ต่างประเทศของผูถื้อตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ ซ่ึงมีระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือนก่อนวนัท่ีมี
ผลเป็นการเพิกถอนและไม่นอ้ยกว่า 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอน หรือจนกว่าบริษทัผูอ้อกตราสาร
แสดงสิทธิไดด้ าเนินการซ้ือคืนตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศดงักล่าวออกจากตลาดหลกัทรัพย์
ทั้งหมด หรือ 

 (ข)  แนวทางอ่ืนใดท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากตลาดหลกัทรัพย ์
ในการพิจารณาสั่งเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศจากการเป็น 

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ 25 (1) คณะกรรมการอาจมอบหมายใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจหนา้ท่ี 
เก่ียวกบัการพิจารณาสั่งเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศดงักล่าวจากการเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียน 

(*ความในข้อ 26 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 
การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 
5 ตุลาคม 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป) 

การด า เ นิ นการ
เพกิถอน  

 

การมอบหมายให้ 

ผู้จัดการมีอ านาจ 
หน้าที่ในการส่ัง 
เพกิถอน 
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 (**ความใน (1) ของข้อ 26  เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 ลงวนัท่ี 13 
มิถุนายน 2565  ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 27 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป) 

 
*ขอ้ 27 เม่ือมีเหตุในการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศจากการเป็น 

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ 25 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) คณะกรรมการอาจมีค าสัง่ใหบ้ริษทั 
ผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิด าเนินการตามขอ้ 26 วรรคหน่ึงดว้ยกไ็ด ้ 

(*ความในข้อ 27 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 
การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 
5 ตุลาคม 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป) 

 
*ขอ้ 28 ใหน้ าความในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

และหลกัเกณฑอ่ื์นใดท่ีออกตามความในขอ้บงัคบัดงักล่าว มาใชบ้งัคบักบัการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิใน 
หลกัทรัพยต่์างประเทศจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามหมวดน้ีโดยอนุโลม เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กับ 
ขอ้บงัคบัน้ี 

(*ความในข้อ 28 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 
การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 
5 ตุลาคม 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป) 

 
บทเฉพาะกาล 

 
 ขอ้ 29 ให้น าความในขอ้บงัคับน้ีมาใช้บงัคับกับตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพย์
ต่างประเทศซ่ึงเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้บงัคบัท่ีถูกยกเลิกตามขอ้ 2 และให้ถือว่า
ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศตามขอ้บงัคบัน้ีหมายความรวมถึงตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพย์
ต่างประเทศตามขอ้บงัคบัท่ีถูกยกเลิกตามขอ้ 2 ดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 

การน าเกณฑ์เพิก
ถอนหลักทรัพย์มา
อนุโลมใช้ 

การด าเนินการ
เพกิถอน  

 

บทเฉพาะกาล 
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ขอ้ 30 ใหบ้รรดาขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หนงัสือเวียน แนวทางปฏิบติั หรือนโยบาย
ของตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกตามความในขอ้บงัคบัท่ีถูกยกเลิกตามขอ้ 2 หรือท่ียงัมีผลใชบ้งัคบัเน่ืองจากบทเฉพาะ
กาลของขอ้บงัคบัดงักล่าว ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใชไ้ดต่้อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบั
ขอ้บงัคบัน้ี จนกว่าจะมีขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบติั หรือนโยบายในเร่ือง
ดงักล่าวออกมาใชบ้งัคบัแทน 
 ในกรณีท่ีมีการอา้งอิงขอ้บงัคบัท่ีถูกยกเลิกตามขอ้ 2 ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิง
ขอ้บงัคบัน้ี 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 23 กรกฏาคม 2564  
 

(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 
(นายประสาร ไตรรัตนว์รกลุ) 

ประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผลในการประกาศใช ้: โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารรับตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ให้สอดคลอ้งกับหลักเกณฑ์ของส านักงาน รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน จึงสมควรออกขอ้บงัคบัฉบบัน้ี 

บทเฉพาะกาล 


