ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 16/2558
เรื่ อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภท
ตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
และมาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 56 มาตรา 67 และมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ในประกาศนี้ และแบบที่กาหนดตามประกาศนี้
“ตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายความว่า ตราสาร
แสดงสิ ทธิของผูฝ้ ากทรัพย์สิน ซึ่งประเภททรัพย์สินที่ฝากเป็ นหลักทรัพย์ต่างประเทศ
“หลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
“หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ” หมายความว่า หลักทรัพย์ประเภทหุน้ ของ
บริ ษทั (investment company) หรื อหลักทรัพย์ประเภทใบทรัสต์ของกองทรัสต์ (unit trust) ซึ่งเป็ น
โครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) แบบ exchange-traded fund ที่จดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ
“หน่วยงานกากับดูแลต่างประเทศ” หมายความว่า หน่วยงานกากับดูแล
ตลาดทุนต่างประเทศ
“ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์ซ่ ึงจัดตั้งขึ้นใน
ต่างประเทศ
“ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” หมายความว่า ประเทศที่อยูใ่ น
กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)
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“ตลาดหลักทรัพย์ไทย” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“ธนาคารพาณิชย์” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
“สัญญารับฝาก” หมายความว่า สัญญาหรื อข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิ หน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ และผูถ้ ือตราสารดังกล่าว
“ผูร้ ับฝากต่างประเทศ” หมายความว่า ผูร้ ับฝากที่สามารถประกอบธุรกิจรับฝาก
หลักทรัพย์ต่างประเทศได้ตามกฎหมายของประเทศที่มีการประกอบธุรกิจดังกล่าว
“ผูบ้ ริ หาร” หมายความว่า ผูจ้ ดั การ หรื อผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารสี่ รายแรก
นับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ ่ ึงดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารรายที่สี่ทุกราย
และให้หมายความรวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่า
“ผูม้ ีอานาจควบคุม” หมายความว่า ผูถ้ ือหุน้ หรื อบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพล
ต่อการกาหนดนโยบาย การจัดการ หรื อการดาเนินงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ ไม่ว่าอิทธิพล
ดังกล่าวจะสื บเนื่องจากการเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อได้รับมอบอานาจตามสัญญา หรื อการอื่นใดโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ให้หมายความถึงบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่ งดังนี้ดว้ ย
(1) บุคคลที่มีสิทธิออกเสี ยงไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้า
ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
(2) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการของ
บริ ษทั นั้นได้
(3) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ้ ่ ึงรับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย
การจัดการ หรื อการดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้ปฏิบตั ิตามคาสั่งของตนในการกาหนดนโยบายการจัดการ
หรื อการดาเนินงานของบริ ษทั
(4) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดาเนินงานในบริ ษทั หรื อมีความรับผิดชอบ
ในการดาเนินงานของบริ ษทั เยีย่ งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร รวมทั้งบุคคลที่มีตาแหน่งซึ่งมีอานาจหน้าที่
เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริ ษทั นั้น
“แบบแสดงรายการข้อมูล” หมายความว่า แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ประเภทตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับกับเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์
ต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามภาค 1
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(2) การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิการฝาก
หลักทรัพย์ต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามภาค 2
(3) การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามภาค 3
ภาค 1
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสาร
แสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
____________________
ข้อ 4 ประกาศฉบับนี้ใช้บงั คับกับการออกและเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิการฝาก
หลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อเป็ นช่องทางในการให้บริ การอีกช่องทางหนึ่งแก่ผลู ้ งทุนที่จะลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยผ่านการถือหรื อซื้ อขายตราสารดังกล่าว ทั้งนี้ ประกาศฉบับนี้ไม่ครอบคลุม
ถึงการออกและเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีลกั ษณะเป็ นการระดมทุน
ของผูอ้ อกหลักทรัพย์ต่างประเทศรวมอยู่ดว้ ย
หมวด 1
การยืน่ คาขออนุญาต
____________________
ข้อ 5 ผูท้ ี่ประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสาร
แสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้ยนื่ คาขออนุญาตและเอกสารหลักฐานอื่นต่อสานักงาน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สานักงานกาหนด
การขออนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคาขอดังต่อไปนี้
(1) คาขอพิจารณาลักษณะของผูข้ ออนุญาต
(2) คาขอพิจารณาลักษณะของตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ซึ่งแสดงข้อมูลหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ประสงค์จะรับฝากในการออกตราสารดังกล่าว
ข้อ 6 ให้ผขู ้ ออนุญาตชาระค่าธรรมเนียมการขออนุญาตต่อสานักงานในวันยืน่ คาขอ
ทั้งนี้ ตามอัตราที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เกี่ยวกับการกาหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
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หมวด 2
หลักเกณฑ์การอนุญาต
__________________
ข้อ 7 การขออนุญาตให้เสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
จะได้รับอนุญาตจากสานักงานเมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วนดังต่อไปนี้
(1) ผูข้ ออนุญาตมีลกั ษณะเป็ นผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในส่ วนที่ 1 ของหมวดนี้
(2) ตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศมีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในส่วนที่ 2 ของหมวดนี้
(3) สัญญารับฝากมีรายการตามที่กาหนดในส่วนที่ 3 ของหมวดนี้
ข้อ 8 ในการพิจารณาลักษณะของผูข้ ออนุญาต ให้สานักงานแจ้งผลการพิจารณา
ภายในสิ บวันทาการนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ในการพิจารณาลักษณะของตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ให้สานักงานแจ้งผลการพิจารณาภายในสิ บวันทาการนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับเอกสารหลักฐาน
ครบถ้วน
ข้อ 9 เมื่อได้รับแจ้งการอนุญาตตามข้อ 8 แล้ว ผูไ้ ด้รับอนุญาตสามารถเสนอขาย
ตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ภายในมูลค่าที่ได้รับอนุญาตโดยไม่จากัด
จานวนครั้งที่เสนอขาย ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
ส่วนที่ 1
ลักษณะผูข้ ออนุญาต
__________________
ข้อ 10 ผูข้ ออนุญาตจะต้องมีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นบุคคลดังต่อไปนี้
(ก) ธนาคารพาณิ ชย์
(ข) บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ ซึ่งมิได้จากัดเฉพาะหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่งหนี้หรื อ
หน่วยลงทุน
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(ค) บริ ษทั จากัดที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีตลาดหลักทรัพย์ไทยถือหุน้
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเก้าสิ บเก้าของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในการออก
ตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(2) มีระบบงานที่มีความพร้อมเพื่อรองรับกระบวนการออกตราสารแสดงสิ ทธิ
การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ และการดาเนินการตามข้อผูกพันในสัญญารับฝาก โดยอย่างน้อย
ต้องเป็ นระบบงานในเรื่ องดังต่อไปนี้
(ก) ระบบการดูแลและตรวจสอบหลักทรัพย์ต่างประเทศให้มีจานวนเพียงพอ
กับตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่จาหน่ายได้แล้วและยังไม่ได้ไถ่ถอน
(ข) ระบบการดูแล ติดตาม และส่งผ่านผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกิดจากหลักทรัพย์
ต่างประเทศให้แก่ผถู ้ ือตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้
และตามข้อผูกพันในสัญญารับฝาก
(ค) ระบบการติดตามข้อมูลข่าวสารของหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีการเปิ ดเผย
ในต่างประเทศ และการนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวมาเผยแพร่ ต่อผูถ้ ือตราสารแสดงสิ ทธิการฝาก
หลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อให้ผถู ้ ือตราสารดังกล่าวได้รับข้อมูลข่าวสารทันต่อเหตุการณ์ และเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลในลักษณะดังกล่าว รวมทั้งตามข้อผูกพัน
ที่ระบุไว้ในสัญญารับฝาก
(ง) ระบบงานเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการตั้งบุคคลต่างประเทศเป็ นตัวแทน
ในการเก็บรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนี้
1. ระบบการพิจารณาคัดเลือกตัวแทน ซึ่งต้องเป็ นผูร้ ับฝากต่างประเทศ
ที่มีระบบงานที่มีความพร้อมในการเก็บรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ
2. ระบบการตรวจสอบเพื่อสอบทานความถูกต้องของหลักทรัพย์
ต่างประเทศที่ฝากไว้กบั ผูร้ ับฝากต่างประเทศ กับรายการที่ปรากฏในบัญชี ที่ผขู ้ ออนุญาตจัดทาขึ้น
3. ระบบการดูแลและติดต่อประสานงานกับผูร้ ับฝากต่างประเทศ
เพื่อให้ผรู ้ ับฝากต่างประเทศสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย
(3) มีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรับผิดชอบในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการออกตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ และการดาเนินการตาม
ข้อกาหนดที่ได้ระบุไว้ในสัญญารับฝาก โดยบุคลากรดังกล่าวจะต้องมีความรู ้ ความสามารถ
และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ
(4) ไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งว่ากรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต
มีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั โดยอนุโลม
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ในกรณี ที่ผขู ้ ออนุญาตเป็ นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ การพิจารณา
ตามวรรคหนึ่งให้พิจารณาเฉพาะผูด้ ารงตาแหน่งในสาขาในประเทศไทย
(5) ไม่อยูร่ ะหว่างถูกทางการ หรื อหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย ไม่วา่ ในประเทศ
หรื อในต่างประเทศ สั่งให้แก้ไขปรับปรุ งระบบงานเกี่ยวกับการรับฝากทรัพย์สินของลูกค้า หรื อ
ระบบงานหรื อการดาเนินการอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อการออกตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์
ต่างประเทศ และการปฏิบตั ิงานอันดีของธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญ
ข้อ 11 ภายหลังจากที่สานักงานพิจารณาแล้วว่าผูข้ ออนุญาตมีลกั ษณะตามข้อ 10
หากปรากฏว่าผูข้ ออนุญาตรายนั้นไม่สามารถดารงลักษณะให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในส่ วนนี้
ให้ผขู ้ ออนุญาตแจ้งให้สานักงานทราบพร้อมทั้งแสดงเหตุที่ทาให้ไม่สามารถดารงสถานะดังกล่าวได้
โดยพลัน
ในกรณีที่ปรากฏเหตุตามวรรคหนึ่ง หากเป็ นกรณีที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสาร
แสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศแล้ว ให้ถือว่าการอนุญาตให้เสนอขายตราสารนั้นระงับลง
เป็ นการชัว่ คราวจนกว่าผูข้ ออนุญาตจะสามารถแก้ไขให้มีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในส่ วนนี้ โดยต้องแจ้งให้สานักงานทราบถึงการแก้ไขดังกล่าวโดยพลัน
ส่วนที่ 2
ลักษณะของตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
________________
ข้อ 12 ตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) หลักทรัพย์ต่างประเทศต้องเป็ นหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งดังนี้
(ก) หุน้ สามัญที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 13
(ข) หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 14
(2) ตราสารดังกล่าวรองรับสิ ทธิในการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศในอัตรา
หนึ่งหน่วยตราสารต่อหนึ่งหน่วยหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(3) ผูอ้ อกหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องต่อหน่วยงาน
กากับดูแลต่างประเทศหรื อตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และผูล้ งทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวที่
เป็ นภาษาอังกฤษ ไม่วา่ ข้อมูลที่เป็ นภาษาอังกฤษนั้นจัดทาขึ้นโดยผูอ้ อกหลักทรัพย์น้ นั เองหรื อ
โดยหน่วยงานหรื อสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ หากข้อมูลที่จดั ทาเป็ นภาษาอังกฤษดังกล่าวเป็ น
ข้อมูลที่ผขู ้ ออนุญาตจัดทาหรื อร่ วมจัดทา ผูข้ ออนุญาตต้องรับรองด้วยว่าสาระของข้อมูลที่จดั ทาขึ้นนั้น
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ถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ผอู ้ อกหลักทรัพย์ต่างประเทศได้เปิ ดเผยต่อหน่วยงานกากับดูแลต่างประเทศหรื อ
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ข้อ 13 หุน้ สามัญที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศตามข้อ 12(1) (ก)
ต้องมีการซื้ อขายอยูใ่ นกระดานหลัก (main board) ของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เข้าลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็ นตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศที่มีชื่ออยูใ่ นรายชื่อประเทศ
ที่สานักงานยอมรับ
(2) เป็ นตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง
ทั้งนี้ หุน้ ดังกล่าวต้องมีมูลค่าหุน้ ตามราคาตลาด (market capitalization) เฉลี่ยสิ บห้าวันทาการย้อนหลัง
ไม่นอ้ ยกว่าสองพันล้านบาท
ข้อ 14 หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศตามข้อ 12(1) (ข) ต้องมีลกั ษณะที่เป็ นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการไม่นาบทบัญญัติวา่ ด้วย
การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บงั คับกับหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ เว้นแต่หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการจัดให้มีตวั แทนในประเทศไทยมิให้นามาใช้บงั คับ
ข้อ 15 ภายหลังได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์
ต่างประเทศแล้ว หากลักษณะของตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 12 ข้อ 13 หรื อข้อ 14 ให้การอนุญาตให้เสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิ
การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศระงับลงเป็ นการชัว่ คราว ทั้งนี้ การระงับการอนุญาตดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อตราสารที่ได้เสนอขายหรื อออกไปแล้ว
ในกรณีที่หลักทรัพย์ต่างประเทศตามวรรคหนึ่งเป็ นหุน้ สามัญที่มีการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง การพิจารณามูลค่าหุ้นตาม
ราคาตลาด (market capitalization) ตามข้อ 13(2) ให้คานวณโดยเฉลี่ยสิ บห้าวันทาการติดต่อกัน
ก่อนวันแรกของการเสนอขายในแต่ละครั้ง
ส่วนที่ 3
รายการของร่ างสัญญารับฝาก
___________________
ข้อ 16 ร่ างสัญญารับฝากต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) สิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูอ้ อกตราสาร
(2) สิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูถ้ ือตราสาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ สิ ทธิ
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ในการได้รับผลประโยชน์จากหลักทรัพย์ต่างประเทศ และกระบวนการใช้สิทธิในกรณีที่ผอู ้ อก
หลักทรัพย์ต่างประเทศมีการให้สิทธิประโยชน์แก่ผถู ้ ือหลักทรัพย์ หรื อการดาเนินการอื่นใดที่อาจ
ส่ งผลกระทบต่อผูถ้ ือหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อจากัดในการใช้สิทธิดงั กล่าว
(3) การขอมติและการประชุมผูถ้ ือตราสาร
(4) ข้อกาหนดและเงื่อนไขในการออกและการไถ่ถอนตราสาร
(5) ข้อกาหนดและเงื่อนไขในการยกเลิกตราสาร
(6) การดาเนินการของผูอ้ อกตราสารในกรณีที่หลักทรัพย์ต่างประเทศ หรื อผูอ้ อก
หลักทรัพย์ต่างประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
ของหลักทรัพย์ต่างประเทศ การเปลี่ยนธุรกิจหลัก หรื อการควบรวมกิจการ เป็ นต้น
(7) การดาเนินการของผูอ้ อกตราสารในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ทาให้ไม่สามารถ
จัดให้มีหลักทรัพย์ต่างประเทศในจานวนที่เพียงพอกับตราสารที่จาหน่ายได้แล้วและยังไม่ได้ไถ่ถอน
รวมทั้งข้อตกลงเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสี ยหายหรื อมาตรการเยียวยาอื่น ๆ ที่ผถู ้ ือตราสารจะได้รับ
(8) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรี ยกเก็บจากผูถ้ ือตราสาร
(9) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญารับฝาก
(10) กฎหมายที่ใช้บงั คับ
หมวด 3
เงื่อนไขภายหลังการอนุญาต
______________________
ข้อ 17 ในการเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
หากหนังสื อชี้ชวนยังมิได้ระบุราคาเสนอขายที่แน่นอนของตราสารดังกล่าว (เช่น ระบุเป็ นช่วงราคา
หรื อสู ตรการคานวณ เป็ นต้น) ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องแจกจ่ายหรื อจัดส่งเอกสารไม่วา่ ด้วยวิธีการใด ๆ
ที่แสดงราคาเสนอขายที่แน่นอน เพื่อให้ผลู ้ งทุนได้รับข้อมูลดังกล่าวก่อนที่ผลู ้ งทุนนั้นจะทาการ
จองซื้อตราสาร
ข้อ 18 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องเริ่ มเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์
ต่างประเทศที่เป็ นหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งในครั้งแรก ภายในหกเดือนนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง
การอนุญาตจากสานักงานตามข้อ 8 วรรคสอง โดยผลการเสนอขายตราสารดังกล่าวในรอบการขายแรก
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ ดว้ ย
(1) มีผจู ้ องซื้อตราสารไม่นอ้ ยกว่าห้าสิ บราย
(2) มีมูลค่าการจองซื้อตราสารรวมกันไม่นอ้ ยกว่าที่กาหนดไว้ดงั นี้
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(ก) ยีส่ ิ บล้านบาท ในกรณีที่เป็ นตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์
ต่างประเทศที่เป็ นหุน้ ซึ่งซื้อขายอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศกลุ่มอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง
(ข) ห้าสิ บล้านบาท ในกรณี อื่นใดนอกจาก (ก)
หากผูไ้ ด้รับอนุญาตไม่สามารถเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์
ต่างประเทศภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หรื อตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในวรรคสอง ให้การอนุญาต
ให้เสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นอันสิ้ นสุ ดลง โดยผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องยกเลิกการขายทั้งหมด
ข้อ 19 ในกรณีที่มีการยกเลิกการขายตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์
ต่างประเทศตามข้อ 18 วรรคสอง ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตคืนเงินค่าจองซื้อตราสารดังกล่าวภายในเจ็ดวัน
นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายตราสารดังกล่าว หากการคืนเงินค่าจองซื้อล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนด
ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตชาระดอกเบี้ยให้แก่ผลู ้ งทุนในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเจ็ดครึ่ งต่อปี
ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตระบุขอ้ มูลเกี่ยวกับเหตุในการยกเลิกการขายตราสารแสดงสิ ทธิ
การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ และการดาเนินการเมื่อมีการยกเลิกการขายตราสารดังกล่าวไว้ใน
เอกสารประกอบการเสนอขายอย่างชัดเจน
ข้อ 20 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องจัดให้มีสัญญารับฝากที่มีรายการและข้อมูลไม่ต่าง
จากร่ างสัญญารับฝากที่ผา่ นการพิจารณาของสานักงานแล้ว เว้นแต่ขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสารแสดงสิ ทธิ
การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศและข้อมูลเฉพาะสาหรับการเสนอขายตราสารดังกล่าวในแต่ละครั้ง
การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารับฝากจะกระทาได้ต่อเมื่อไม่เป็ นการขัดแย้งกับข้อกาหนด
ตามประกาศนี้ และการแก้ไขเพิม่ เติมดังกล่าวเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในสัญญารับฝาก
ในกรณี ที่เป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารับฝากที่ตอ้ งได้รับมติที่ประชุมผูถ้ ือตราสาร
หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือตราสารต้องระบุอย่างชัดเจนถึงสาเหตุของการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารับฝาก
และผลกระทบที่เกิดขึ้นหรื ออาจเกิดขึ้นกับผูถ้ ือตราสาร
ข้อ 21 ผูไ้ ด้รับอนุญาตจะออกตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ให้แก่ผลู ้ งทุนที่จองซื้อตราสารดังกล่าวได้ ต่อเมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ผูไ้ ด้รับอนุญาตมัน่ ใจว่ามีหลักทรัพย์ต่างประเทศเพียงพอที่จะรองรับจานวน
ตราสารดังกล่าวที่ตอ้ งจัดสรรให้แก่ผลู ้ งทุน ทั้งนี้ โดยคานึงถึงระบบการชาระราคาและส่ งมอบ
หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(2) มูลค่าของตราสารที่ออกดังกล่าวยังอยูใ่ นวงเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
สาหรับการควบคุมการทาธุรกรรมในตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ
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ข้อ 22 ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตจัดทาและส่งรายงานรายเดือนที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
จานวนตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีการออกและไถ่ถอน รวมทั้งจานวน
คงเหลือ ณ สิ้ นวันทาการสุ ดท้ายของเดือน โดยให้ส่งรายงานดังกล่าวต่อสานักงานภายในสิ บห้าวัน
นับแต่วนั สุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ หากได้ส่งรายงานนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์ไทยให้ถือว่าได้ส่ง
รายงานนั้นต่อสานักงานแล้ว
ข้อ 23 เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบลักษณะของผูไ้ ด้รับอนุญาตและตราสาร
แสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ก่อนการออกและเสนอขายตราสารในแต่ละครั้ง
ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตจัดทาและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของผูไ้ ด้รับอนุญาตและลักษณะของ
ตราสารดังกล่าวที่แสดงได้วา่ มีลกั ษณะเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ และให้ผไู ้ ด้รับอนุญาต
จัดส่งข้อมูลและเอกสารดังกล่าวเมื่อสานักงานร้องขอ
ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องจัดเก็บข้อมูลและเอกสารตามวรรคหนึ่งในรู ปเอกสาร
หรื อสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ให้ครบถ้วนอย่างน้อยเป็ นเวลาห้าปี นับแต่วนั ที่มีการออกและเสนอขาย
ตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศในแต่ละครั้ง
หมวด 4
อานาจของสานักงานเกี่ยวกับการอนุญาต
____________________
ข้อ 24 ในการพิจารณาคาขอในภาคนี้ ให้สานักงานมีอานาจแจ้งเป็ นหนังสื อ
ให้ผขู ้ ออนุญาตมาชี้แจง หรื อส่ งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนด
ในกรณี ที่ผขู ้ ออนุญาตไม่มาชี้แจง หรื อไม่ส่งเอกสารหลักฐานภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนด
ให้ถือว่าผูข้ ออนุญาตไม่ประสงค์จะขออนุญาตเพื่อเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์
ต่างประเทศนั้นอีกต่อไป
ข้อ 25 ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสานักงานที่เป็ นเหตุอนั ควรสงสัยดังต่อไปนี้
สานักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตามคาขอได้
(1) ผูข้ ออนุญาตหรื อการเสนอขายตราสารดังกล่าว มีลกั ษณะหรื อรู ปแบบเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีขอ้ เท็จจริ งซึ่งทาให้พิจารณาได้วา่
ความมุ่งหมายหรื อเนื้ อหาสาระที่แท้จริ ง (substance) ของการเสนอขายตราสารนั้นเข้าลักษณะเป็ น
การหลีกเลี่ยงบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อประกาศนี้
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(2) การเสนอขายตราสารดังกล่าวอาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรื อนโยบายของรัฐ
(3) การเสนอขายตราสารดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อ
ตลาดทุนไทยโดยรวม
(4) การเสนอขายตราสารดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูล้ งทุนโดยรวม
หรื ออาจทาให้ผลู ้ งทุนโดยรวมไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องหรื อ
เพียงพอประกอบการตัดสิ นใจลงทุน
ข้อ 26 ในกรณีที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ สานักงานอาจผ่อนผัน
ไม่นาหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้ในการพิจารณาคาขออนุญาต หรื อไม่นาเงื่อนไขตามประกาศนี้
มาใช้บงั คับกับการเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตได้
(1) มีขอ้ เท็จจริ งที่ชดั เจนซึ่งทาให้พิจารณาได้วา่ หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผันให้
ไม่มีนยั สาคัญสาหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณี น้ นั และประโยชน์ที่จะได้ไม่คมุ ้ ค่ากับต้นทุน
ในการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขดังกล่าว
(2) ผูข้ ออนุญาตหรื อผูไ้ ด้รับอนุญาต แล้วแต่กรณี มีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่นที่ทาให้
ไม่สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
(3) ผูข้ ออนุญาตหรื อผูไ้ ด้รับอนุญาต แล้วแต่กรณี มีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และ
สามารถทดแทนการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
การผ่อนผันตามวรรคหนึ่ง ให้คานึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูล
ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนและมาตรการคุม้ ครองผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ สานักงานอาจกาหนดเงื่อนไข
ให้ผขู ้ ออนุญาตหรื อผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องปฏิบตั ิดว้ ยก็ได้
ภาค 2
การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสาร
แสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
__________________
หมวด 1
การยืน่ และค่าธรรมเนียม
________________
ข้อ 27 ให้ผเู ้ สนอขายตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศยืน่ แบบแสดง
รายการข้อมูลตามที่กาหนดไว้ในข้อ 29 และร่ างหนังสื อชี้ชวนตามแบบที่กาหนดตามมาตรา 72 ต่อ
สานักงาน โดยให้ดาเนินการดังนี้
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(1) แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนในรู ปเอกสารสิ่ งพิมพ์จานวน
หนึ่งชุด รวมทั้งสาเนาจานวนหนึ่งชุด
(2) ส่งข้อมูลในรู ปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นระบบการรับส่งข้อมูลตามที่กาหนด
ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
ข้อมูลที่ผเู ้ สนอขายตราสารยื่นต่อสานักงานทั้งในรู ปเอกสารสิ่ งพิมพ์และข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตอ้ งมีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน
ข้อ 28 ผูเ้ สนอขายตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศมีหน้าที่
ชาระค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียม
การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคาขอต่าง ๆ ในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
หมวด 2
แบบแสดงรายการข้อมูล
___________________
ข้อ 29 ให้ผอู ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศยืน่ แบบแสดง
รายการข้อมูลสาหรับการเสนอขายตราสารดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณี เป็ นการเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ซึ่งได้รับอนุญาตตามภาค 1 เป็ นครั้งแรก ให้ยนื่ แบบ 69-DR ท้ายประกาศนี้
(2) กรณี เป็ นการเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศกรณี อื่น
นอกจาก (1) ให้ยนื่ แบบ 69-DR reissue ท้ายประกาศนี้
ข้อ 30 การจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูลตามข้อ 29 เพื่อยืน่ ต่อสานักงานให้จดั ทา
เป็ นภาษาไทยเท่านั้น เว้นแต่ขอ้ มูลในส่ วนของหลักทรัพย์ต่างประเทศอาจจัดทาเป็ นภาษาอังกฤษก็ได้
ข้อ 31 ก่อนสิ้ นสุ ดการเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
หากผูอ้ อกตราสารดังกล่าวได้เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มิได้แสดงอยู่ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลและหนังสื อชี้ชวนให้แก่บุคคลใดเป็ นการเฉพาะราย เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของการลงทุน หรื อการตัดสิ นใจลงทุนในตราสารที่เสนอขาย ผูอ้ อกตราสารดังกล่าวต้องดาเนินการ
ให้มีการเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งดังกล่าวเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ชวนโดยพลัน
ในกรณีที่แบบแสดงรายการข้อมูลยังไม่มีผลใช้บงั คับ ต้องเปิ ดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง
ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บงั คับ หรื อในกรณี ที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บงั คับแล้ว
ต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันที่ได้เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งต่อบุคคลนั้น
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หมวด 3
อานาจสานักงานเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล
_______________________
ข้อ 32 ให้สานักงานมีอานาจผ่อนผันการเปิ ดเผยรายละเอียดของข้อมูลตามที่กาหนด
ในประกาศนี้ได้ หากผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศแสดงได้วา่ ข้อมูล
ดังกล่าวมิใช่ขอ้ มูลที่มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ และมีเหตุอนั ควรที่จะไม่
แสดงรายละเอียดของข้อมูลดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล หรื อได้ดาเนินการประการอื่นเพื่อ
ทดแทนอย่างเพียงพอแล้ว
ข้อ 33 ในการพิจารณาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
หากสานักงานเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นและสมควรเพื่อให้ผลู ้ งทุนมีขอ้ มูลที่มีนยั สาคัญเพียงพอต่อ
การตัดสิ นใจลงทุน ให้สานักงานมีอานาจกาหนดให้ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์
ต่างประเทศดาเนิ นการดังต่อไปนี้ภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนด
(1) ชี้แจงหรื อแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล หรื อส่ งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
(2) จัดให้มีผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็ นอิสระจัดทาความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง
ครบถ้วน หรื อความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
หากผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่ดาเนินการตามที่
สานักงานกาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผูอ้ อกตราสารดังกล่าวไม่ประสงค์จะยืน่ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงานอีกต่อไป
ในการกาหนดให้ผูอ้ อกตราสารดังกล่าวดาเนินการตามวรรคหนึ่ง สานักงาน
อาจกาหนดให้ผอู ้ อกตราสารเปิ ดเผยการสั่งการ การดาเนินการ ข้อสังเกตของสานักงาน หรื อคาชี้แจง
ของผูอ้ อกตราสารผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงาน ตามแนวทางที่สานักงานกาหนดด้วยก็ได้
หมวด 4
การรับรองข้อมูล
_______________
ข้อ 34 การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล
และร่ างหนังสื อชี้ชวน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) การเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยผูอ้ อกที่เป็ น
สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันสาขาของธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศ
ดังกล่าว ลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูล
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(2) การเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยผูอ้ อกที่เป็ น
บุคคลอื่นนอกจาก (1) ให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั หรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุด
ที่ได้รับมอบอานาจ ลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูล
ข้อ 35 ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรทาให้บุคคลที่ตอ้ งลงนามเพื่อนิติบุคคล
ตามที่กาหนดในข้อ 34 ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้นิติบุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(1) หากเหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากการที่
บุคคลดังกล่าวอยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่ วย
ทางร่ างกายหรื อทางจิต ผูเ้ สนอขายตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่จาต้องจัดให้
บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูล
(2) หากเหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากกรณีอื่น
นอกจากที่ระบุใน (1) เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นไป ให้ผเู ้ สนอขายตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์
ต่างประเทศจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อทันที เพื่อให้แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บงั คับ
ตามข้อ 36
หมวด 5
วันมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
_______________________________
ข้อ 36 ภายใต้บงั คับมาตรา 68 และมาตรา 75 การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดง
รายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วนดังต่อไปนี้
(1) ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศต้องได้รับอนุญาต
ให้เสนอขายตราสารนั้นแล้ว
(2) ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ชาระค่าธรรมเนียม
การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลครบถ้วนแล้ว
(3) เมื่อเป็ นไปตามกาหนดเวลาและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ก) ในกรณี ของแบบ 69-DR เมื่อพ้นเจ็ดวันทาการนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับ
แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุ ด (ไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหรื อข้อมูลอื่น
ที่มิใช่ขอ้ มูลสาคัญซึ่งสานักงานผ่อนผันให้แก้ไขเพิ่มเติมได้)
(ข) ในกรณี ของแบบ 69-DR reissue เมื่อพ้นวันที่ผเู ้ สนอขายได้ระบุขอ้ มูล
ในแบบแสดงรายการข้อมูลครบถ้วนแล้ว
(4) ผูเ้ สนอขายได้ระบุขอ้ มูลในแบบแสดงรายการข้อมูลครบถ้วนแล้ว
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เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง (3) “ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย” หมายความถึง
ข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) จานวนและราคาตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เสนอขาย
(2) ระยะเวลาของการเสนอขาย
(3) รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรร
(4) ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์
ต่างประเทศ ที่มีลกั ษณะทานองเดียวกันหรื อเกี่ยวกับข้อมูลตาม (1) (2) และ (3)
ภาค 3
การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานของผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ
การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
____________________
ข้อ 37 ให้ผอู ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต
ตามภาค 1 มีหน้าที่จดั ทาและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานตามภาคนี้
การจัดทาและส่งรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่ มเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลที่ยนื่ ต่อ
สานักงานมีผลใช้บงั คับแล้ว
ข้อ 38 รายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานที่ตอ้ งจัดทาตามข้อ 37
ได้แก่ประเภทข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) งบการเงิน
(2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ซึ่งมีขอ้ มูลตามแบบ 56-DR ท้ายประกาศนี้
ข้อ 39 ในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิของผูฝ้ ากหลักทรัพย์มิใช่บริ ษทั ตามข้อ 40
ให้จดั ทาและส่งรายงานตามข้อ 38 ต่อสานักงานตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ให้จดั ทาและส่งงบการเงินตามข้อกาหนดของหน่วยงานทางการซึ่งเป็ น
ผูก้ ากับดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรงของผูอ้ อกตราสารนั้น หรื อข้อกาหนดของกระทรวงพาณิชย์
แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารดังกล่าวเป็ นสาขาของธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศ
การจัดทาและส่งงบการเงินตามวรรคหนึ่ง ให้หมายถึงงบการเงินของสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ
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(2) ให้จดั ทาและส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี มาพร้อมกับการส่งงบการเงิน
ตาม (1) โดยแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ต้องมีขอ้ มูลสอดคล้องกับแบบแสดงรายการข้อมูลที่ยนื่
ต่อสานักงานตามข้อ 29 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต้องปรับปรุ งให้เป็ นปัจจุบนั
ให้ผอู ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศส่งรายงานตามวรรคหนึ่ง
ต่อสานักงานในรู ปแบบดังต่อไปนี้
(1) เอกสารสิ่ งพิมพ์จานวนหนึ่งฉบับ
(2) ข้อมูลในรู ปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นระบบการรับส่งข้อมูลตามที่กาหนดไว้
บนเว็บไซต์ของสานักงาน
ข้อมูลที่ยนื่ ต่อสานักงานทั้งในรู ปเอกสารสิ่ งพิมพ์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตอ้ งมี
ข้อความถูกต้องตรงกัน และต้องไม่มีการแสดงข้อความอันเป็ นเท็จในสาระสาคัญ หรื อปกปิ ด
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่ควรบอกให้แจ้ง
ข้อ 40 ในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็ น
บริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย และมีหน้าที่ตอ้ งยืน่ งบการเงินและแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
รายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
หากผูอ้ อกตราสารดังกล่าวได้ส่งงบการเงินและแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ตามประกาศดังกล่าว
พร้อมกับผนวกข้อมูลดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าผูอ้ อกตราสารนั้นได้ส่งรายงานตามข้อ 38 ต่อสานักงานแล้ว
ทั้งนี้ ให้ผอู ้ อกตราสารแจ้งการผนวกข้อมูลดังกล่าวให้สานักงานทราบในเวลาที่ยนื่ งบการเงินและ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ด้วย
(1) ปัจจัยความเสี่ ยงของการลงทุนในตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
(2) ข้อมูลที่แสดงลักษณะของหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ฝากไว้ตามตราสารแสดงสิ ทธิ
การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีการออกในรอบปี ที่ผา่ นมา
ข้อ 41 ให้ผอู ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศสิ้ นสุ ดหน้าที่
จัดทาและส่งรายงานที่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานต่อสานักงานตามที่กาหนดใน
ภาคนี้ เมื่อเกิดกรณีใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) มีการชาระบัญชีเพื่อเลิกกิจการของผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
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(2) ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่ได้เสนอขายตราสาร
แสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศภายในระยะเวลาที่สานักงานอนุญาตให้เสนอขาย หรื อผูอ้ อก
ตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศยกเลิกการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในหนังสื อชี้ชวน
(3) มีการเพิกถอนตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย
(4) ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็ นสถาบันการเงิน
ซึ่งถูกระงับการดาเนินกิจการตามคาสั่งของเจ้าพนักงานหรื อหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน

