
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 16/2558 

เร่ือง  การออกและเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภท 
ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

(ฉบบัประมวล) 
________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 56 มาตรา 67 และมาตรา 69 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  เป็นตน้ไป 

ขอ้ 2   ในประกาศน้ี และแบบท่ีก าหนดตามประกาศน้ี 
“ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ”  หมายความวา่   ตราสารแสดงสิทธิ

ของผูฝ้ากทรัพยสิ์น ซ่ึงประเภททรัพยสิ์นท่ีฝากเป็นหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
“หลกัทรัพยต่์างประเทศ”  หมายความวา่   หลกัทรัพยท่ี์มีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์

ต่างประเทศ 
“หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ”  หมายความวา่   หลกัทรัพยป์ระเภทหุน้ของ 

บริษทั (investment company) หรือหลกัทรัพยป์ระเภทใบทรัสตข์องกองทรัสต ์(unit trust) ซ่ึงเป็น 
โครงการจดัการลงทุน (collective investment scheme) แบบ exchange-traded fund ท่ีจดัตั้งข้ึนตาม 
กฎหมายต่างประเทศ 

“หน่วยงานก ากบัดูแลต่างประเทศ”  หมายความวา่   หน่วยงานก ากบัดูแล 
ตลาดทุนต่างประเทศ 

“ตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ”  หมายความวา่   ตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งจดัตั้งข้ึนใน 
ต่างประเทศ 

“ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง”  หมายความวา่   ประเทศท่ีอยูใ่น 
กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) ซ่ึงไดแ้ก่ ราชอาณาจกัรกมัพูชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม
และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

“ตลาดหลกัทรัพยไ์ทย”  หมายความวา่   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
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“ธนาคารพาณิชย”์  หมายความวา่   ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจ 
สถาบนัการเงิน 

“สัญญารับฝาก”  หมายความวา่   สัญญาหรือขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิ หนา้ท่ีและ 
ความรับผดิชอบของผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ และผูถื้อตราสารดงักล่าว 

“ผูรั้บฝากต่างประเทศ”  หมายความวา่   ผูรั้บฝากท่ีสามารถประกอบธุรกิจรับฝาก 
หลกัทรัพยต่์างประเทศไดต้ามกฎหมายของประเทศท่ีมีการประกอบธุรกิจดงักล่าว 

“ผูบ้ริหาร”  หมายความวา่   ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรก 
นบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย  
และใหห้มายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบั 
ผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า 

“ผูมี้อ านาจควบคุม”  หมายความวา่   ผูถื้อหุ้นหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงโดยพฤติการณ์มีอิทธิพล 
ต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการ หรือการด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั ไม่วา่อิทธิพลดงักล่าว 
จะสืบเน่ืองจากการเป็นผูถื้อหุน้ หรือไดรั้บมอบอ านาจตามสัญญา หรือการอ่ืนใดโดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
ใหห้มายความถึงบุคคลท่ีเขา้ลกัษณะขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัน้ีดว้ย 

(1)  บุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ 
ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 

(2)  บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของ 
บริษทันั้นได ้

(3)  บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ่ึ้งรับผดิชอบในการก าหนดนโยบาย  
การจดัการ หรือการด าเนินงานของบริษทั ใหป้ฏิบติัตามค าสั่งของตนในการก าหนดนโยบายการจดัการ 
หรือการด าเนินงานของบริษทั 

(4)  บุคคลท่ีตามพฤติการณ์มีการด าเนินงานในบริษทัหรือมีความรับผดิชอบ 
ในการด าเนินงานของบริษทัเยีย่งกรรมการหรือผูบ้ริหาร รวมทั้งบุคคลท่ีมีต าแหน่งซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ี
เช่นเดียวกบับุคคลดงักล่าวของบริษทันั้น 

“แบบแสดงรายการขอ้มูล”  หมายความวา่   แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
หลกัทรัพยป์ระเภทตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

ค าวา่ “ผูล้งทุนสถาบนั” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนด 
ไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามใน
ประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์
                                                           
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 31/2560  เร่ือง การออกและเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภท 
ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถนุายน พ.ศ. 2560) 
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ขอ้ 3   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
(1)  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพย์

ต่างประเทศ  ทั้งน้ี ตามภาค 1 
(2)  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝาก 

หลกัทรัพยต่์างประเทศ  ทั้งน้ี ตามภาค 2 
(3)  การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

ของผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ  ทั้งน้ี ตามภาค 3 

ภาค 1 
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสาร 

แสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
____________________ 

ขอ้ 4   ประกาศฉบบัน้ีใชบ้งัคบักบัการออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝาก
หลกัทรัพยต่์างประเทศ เพื่อเป็นช่องทางในการใหบ้ริการอีกช่องทางหน่ึงแก่ผูล้งทุนท่ีจะลงทุนใน
หลกัทรัพยต่์างประเทศ โดยผา่นการถือหรือซ้ือขายตราสารดงักล่าว  ทั้งน้ี ประกาศฉบบัน้ีไม่ครอบคลุม 
ถึงการออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีมีลกัษณะเป็นการระดมทุน 
ของผูอ้อกหลกัทรัพยต่์างประเทศรวมอยูด่ว้ย 

หมวด 1 
การยืน่ค าขออนุญาต 

____________________ 

ขอ้ 5   ผูท่ี้ประสงคจ์ะขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทตราสาร 
แสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ ใหย้ืน่ค  าขออนุญาตและเอกสารหลกัฐานอ่ืนต่อส านกังาน   
ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีส านกังานก าหนด 

การขออนุญาตตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยค าขอดงัต่อไปน้ี 
(1)  ค าขอพิจารณาลกัษณะของผูข้ออนุญาต  
(2)  ค  าขอพิจารณาลกัษณะของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ  

ซ่ึงแสดงขอ้มูลหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีประสงคจ์ะรับฝากในการออกตราสารดงักล่าว 
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ขอ้ 6   ใหผู้ข้ออนุญาตช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตต่อส านกังานเม่ือส านกังาน 
ไดรั้บค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือ 
ส าหรับประชาชนแลว้  ทั้งน้ี อตัราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพย ์
ท่ีออกใหม่ และการขออนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

หมวด 2 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 
__________________ 

ขอ้ 7   การขออนุญาตใหเ้สนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
จะไดรั้บอนุญาตจากส านกังานเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ครบถว้นดงัต่อไปน้ี 

(1)  ผูข้ออนุญาตมีลกัษณะเป็นผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในส่วนท่ี 1 ของหมวดน้ี 

(2)  ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
ท่ีก าหนดในส่วนท่ี 2 ของหมวดน้ี 

(3)  สัญญารับฝากมีรายการตามท่ีก าหนดในส่วนท่ี 3 ของหมวดน้ี 

ขอ้ 8   เม่ือส านกังานไดรั้บค าขออนุญาต พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้น 
ตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ ใหส้ านกังานด าเนินการสอบทานขอ้เทจ็จริงตามขั้นตอนและวธีิการ 
ท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชนและแจง้ประเด็นขอ้สังเกตท่ีไดจ้ากการสอบทานขอ้เท็จจริงเพื่อให้ 
ผูข้ออนุญาตช้ีแจงขอ้สังเกตนั้นภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือแจง้ขอ้สังเกต โดยตอ้งด าเนินการ
ดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 

(1)  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตยืน่ค าขอพิจารณาลกัษณะของผูข้ออนุญาตตามขอ้ 5  
วรรคสอง (1) และค าขอพิจารณาลกัษณะของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
ตามขอ้ 5 วรรคสอง (2) มาพร้อมกนั ให้ด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีส านกังาน 
ไดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน 

(2)  ในกรณีอ่ืนนอกจาก (1) ใหด้ าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ี
ส านกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานส าหรับค าขอพิจารณาลกัษณะของผูข้ออนุญาตตามขอ้ 5 วรรคสอง (1) 
                                                           
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 50/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภท 
ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 50/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภท 
ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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หรือค าขอพิจารณาลกัษณะของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศตามขอ้ 5 วรรคสอง (2) 
ท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน 

ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาลกัษณะของผูข้ออนุญาตหรือลกัษณะของตราสาร  
แสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศภายในสิบวนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บค าช้ีแจงต่อ
ขอ้สังเกตจากการสอบทานขอ้เทจ็จริงจากผูข้ออนุญาต 

ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตประสงคจ์ะขอผอ่นผนัหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี ใหผู้ข้อ 
อนุญาตยืน่ค  าขอผอ่นผนั  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอผอ่นผนัต่อส านกังานก่อนท่ี 
ส านกังานจะเร่ิมการพิจารณาตามวรรคสอง  ทั้งน้ี ตามขั้นตอนและวธีิการท่ีระบุในคู่มือส าหรับ 
ประชาชน โดยส านกังานจะพิจารณาค าขอผอ่นผนัให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการ 
พิจารณาอนุญาตตามวรรคสอง 

ขอ้ 9   เม่ือไดรั้บแจง้การอนุญาตตามขอ้ 8 แลว้ ผูไ้ดรั้บอนุญาตสามารถเสนอขาย 
ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศไดภ้ายในมูลค่าท่ีไดรั้บอนุญาตโดยไม่จ  ากดั 
จ านวนคร้ังท่ีเสนอขาย  ทั้งน้ี ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นประกาศน้ี 

ส่วนท่ี 1 
ลกัษณะผูข้ออนุญาต 

__________________ 

ขอ้ 10   ผูข้ออนุญาตจะตอ้งมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(1)  เป็นบุคคลดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ธนาคารพาณิชย ์
(ข)  บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท 

การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ซ่ึงมิไดจ้  ากดัเฉพาะหลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ีหรือ 
หน่วยลงทุน 

(ค)  บริษทัจ ากดัท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยท่ีมีตลาดหลกัทรัพยไ์ทยถือหุน้ 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเกา้สิบเกา้ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการออก 
ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

(2)  มีระบบงานท่ีมีความพร้อมเพื่อรองรับกระบวนการออกตราสารแสดงสิทธิ 
การฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ และการด าเนินการตามขอ้ผกูพนัในสัญญารับฝาก โดยอยา่งนอ้ย 
ตอ้งเป็นระบบงานในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
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(ก)  ระบบการดูแลและตรวจสอบหลกัทรัพยต่์างประเทศใหมี้จ านวนเพียงพอ 
กบัตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้และยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 

(ข)  ระบบการดูแล ติดตาม และส่งผา่นผลประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย ์
ต่างประเทศใหแ้ก่ผูถื้อตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศตามหลกัเกณฑใ์นประกาศน้ี 
และตามขอ้ผกูพนัในสัญญารับฝาก 

(ค)  ระบบการติดตามขอ้มูลข่าวสารของหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีมีการเปิดเผย 
ในต่างประเทศ และการน าขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวมาเผยแพร่ต่อผูถื้อตราสารแสดงสิทธิการฝาก 
หลกัทรัพยต่์างประเทศ เพื่อใหผู้ถื้อตราสารดงักล่าวไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทนัต่อเหตุการณ์ และเป็นไปตาม 
หลกัเกณฑข์องประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลในลกัษณะดงักล่าว รวมทั้งตามขอ้ผกูพนั 
ท่ีระบุไวใ้นสัญญารับฝาก 

(ง)  ระบบงานเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตั้งบุคคลต่างประเทศเป็นตวัแทน 
ในการเก็บรักษาหลกัทรัพยต่์างประเทศ ดงัน้ี 
   1.  ระบบการพิจารณาคดัเลือกตวัแทน ซ่ึงตอ้งเป็นผูรั้บฝากต่างประเทศ 
ท่ีมีระบบงานท่ีมีความพร้อมในการเก็บรักษาหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
   2.  ระบบการตรวจสอบเพื่อสอบทานความถูกตอ้งของหลกัทรัพย ์
ต่างประเทศท่ีฝากไวก้บัผูรั้บฝากต่างประเทศ กบัรายการท่ีปรากฏในบญัชีท่ีผูข้ออนุญาตจดัท าข้ึน 
   3.  ระบบการดูแลและติดต่อประสานงานกบัผูรั้บฝากต่างประเทศ  
เพื่อใหผู้รั้บฝากต่างประเทศสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้นตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

(3)  มีความพร้อมดา้นบุคลากรเพื่อรับผิดชอบในการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบักระบวนการออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ และการด าเนินการตาม 
ขอ้ก าหนดท่ีไดร้ะบุไวใ้นสัญญารับฝาก โดยบุคลากรดงักล่าวจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถ  
และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ 

(4)  ไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต 
มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
วา่ดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั โดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นสาขาของธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ  การพิจารณา 
ตามวรรคหน่ึงใหพ้ิจารณาเฉพาะผูด้  ารงต าแหน่งในสาขาในประเทศไทย 

(5)  ไม่อยูร่ะหวา่งถูกทางการ หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย ไม่วา่ในประเทศ 
หรือในต่างประเทศ สั่งใหแ้กไ้ขปรับปรุงระบบงานเก่ียวกบัการรับฝากทรัพยสิ์นของลูกคา้ หรือ 
ระบบงานหรือการด าเนินการอ่ืนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ และการปฏิบติังานอนัดีของธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั 
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ขอ้ 11   ภายหลงัจากท่ีส านกังานพิจารณาแลว้วา่ผูข้ออนุญาตมีลกัษณะตามขอ้ 10  
หากปรากฏวา่ผูข้ออนุญาตรายนั้นไม่สามารถด ารงลกัษณะใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในส่วนน้ี  
ใหผู้ข้ออนุญาตแจง้ใหส้ านกังานทราบพร้อมทั้งแสดงเหตุท่ีท าใหไ้ม่สามารถด ารงสถานะดงักล่าวได ้ 
โดยพลนั 

ในกรณีท่ีปรากฏเหตุตามวรรคหน่ึง  หากเป็นกรณีท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตรา
สารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศแลว้ ใหถื้อวา่การอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารนั้นระงบัลง 
เป็นการชัว่คราวจนกวา่ผูข้ออนุญาตจะสามารถแกไ้ขใหมี้ลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ในส่วนน้ี โดยตอ้งแจง้ใหส้ านกังานทราบถึงการแกไ้ขดงักล่าวโดยพลนั 

ส่วนท่ี 2 
ลกัษณะของตราสารแสดงสิทธิการฝาก 

หลกัทรัพยต่์างประเทศ 
________________ 

ขอ้ 12   ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  หลกัทรัพยต่์างประเทศตอ้งเป็นหลกัทรัพยป์ระเภทใดประเภทหน่ึงดงัน้ี 
(ก)  หุน้สามญัท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ ซ่ึงเป็นไปตาม 

หลกัเกณฑใ์นขอ้ 13 
(ข)  หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 14 

(2)  ตราสารดงักล่าวรองรับสิทธิในการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศในอตัรา 
หน่ึงหน่วยตราสารต่อหน่ึงหน่วยหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

(3)  ผูอ้อกหลกัทรัพยต่์างประเทศมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งต่อเน่ืองต่อหน่วยงาน 
ก ากบัดูแลต่างประเทศหรือตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ และผูล้งทุนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวท่ี 
เป็นภาษาองักฤษ ไม่วา่ขอ้มูลท่ีเป็นภาษาองักฤษนั้นจดัท าข้ึนโดยผูอ้อกหลกัทรัพยน์ั้นเองหรือ 
โดยหน่วยงานหรือสถาบนัท่ีมีความน่าเช่ือถือ  ทั้งน้ี หากขอ้มูลท่ีจดัท าเป็นภาษาองักฤษดงักล่าวเป็น 
ขอ้มูลท่ีผูข้ออนุญาตจดัท าหรือร่วมจดัท า ผูข้ออนุญาตตอ้งรับรองดว้ยวา่สาระของขอ้มูลท่ีจดัท าข้ึนนั้น 
ถูกตอ้งตรงตามขอ้มูลท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยต่์างประเทศไดเ้ปิดเผยต่อหน่วยงานก ากบัดูแลต่างประเทศหรือ
ตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
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ขอ้ 13   หุน้สามญัท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศตามขอ้ 12(1) (ก)   
ตอ้งมีการซ้ือขายอยูใ่นกระดานหลกั (main board) ของตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีเขา้ลกัษณะ 
อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  เป็นตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีตั้งอยูใ่นประเทศท่ีมีช่ืออยูใ่นรายช่ือประเทศ 
ท่ีส านกังานยอมรับ 

(2)  เป็นตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีตั้งอยูใ่นประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง   
ทั้งน้ี หุน้ดงักล่าวตอ้งมีมูลค่าหุน้ตามราคาตลาด (market capitalization) เฉล่ียสิบหา้วนัท าการยอ้นหลงั 
ไม่นอ้ยกวา่สองพนัลา้นบาท  

ขอ้ 14   หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศตามขอ้ 12(1) (ข) ตอ้งมีลกัษณะท่ีเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยของโครงการ
จดัการลงทุนต่างประเทศ  เวน้แต่หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัใหมี้ตวัแทน (local representative)  
ในประเทศไทยมิใหน้ ามาใชบ้งัคบั 

ขอ้ 15   ภายหลงัไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพย์
ต่างประเทศแลว้  หากลกัษณะของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 12 ขอ้ 13 หรือขอ้ 14 ใหก้ารอนุญาตให้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิ 
การฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศระงบัลงเป็นการชัว่คราว  ทั้งน้ี การระงบัการอนุญาตดงักล่าวไม่มี 
ผลกระทบต่อตราสารท่ีไดเ้สนอขายหรือออกไปแลว้ 

ในกรณีท่ีหลกัทรัพยต่์างประเทศตามวรรคหน่ึงเป็นหุน้สามญัท่ีมีการซ้ือขายใน 
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์ตั้งอยู่ในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง การพิจารณามูลค่าหุ้นตาม 
ราคาตลาด (market capitalization) ตามขอ้ 13(2) ใหค้  านวณโดยเฉล่ียสิบหา้วนัท าการติดต่อกนั 
ก่อนวนัแรกของการเสนอขายในแต่ละคร้ัง 

ส่วนท่ี 3 
รายการของร่างสัญญารับฝาก 

___________________ 

ขอ้ 16   ร่างสัญญารับฝากตอ้งมีรายละเอียดอยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
(1)  สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของผูอ้อกตราสาร 

                                                           
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 6/2561  เร่ือง การออกและเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภท 
ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2561) 
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(2)  สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของผูถื้อตราสาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่สิทธิในการ 
ไดรั้บผลประโยชน์จากหลกัทรัพยต่์างประเทศ และกระบวนการใชสิ้ทธิในกรณีท่ีผูอ้อกหลกัทรัพย์
ต่างประเทศมีการใหสิ้ทธิประโยชน์แก่ผูถื้อหลกัทรัพย ์หรือการด าเนินการอ่ืนใดท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ 
ผูถื้อหลกัทรัพย ์รวมทั้งขอ้จ ากดัในการใชสิ้ทธิดงักล่าว 

(3)  การขอมติและการประชุมผูถื้อตราสาร 
(4)  ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในการออกและการไถ่ถอนตราสาร 
(5)  ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในการยกเลิกตราสาร 
(6)  การด าเนินการของผูอ้อกตราสารในกรณีท่ีหลกัทรัพยต่์างประเทศ หรือ 

ผูอ้อกหลกัทรัพยต่์างประเทศ มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั เช่น การเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว ้
ของหลกัทรัพยต่์างประเทศ การเปล่ียนธุรกิจหลกั หรือการควบรวมกิจการ เป็นตน้ 

(7)  การด าเนินการของผูอ้อกตราสารในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีท าใหไ้ม่สามารถ 
จดัใหมี้หลกัทรัพยต่์างประเทศในจ านวนท่ีเพียงพอกบัตราสารท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้และยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน   
รวมทั้งขอ้ตกลงเก่ียวกบัการชดใชค้่าเสียหายหรือมาตรการเยยีวยาอ่ืน ๆ ท่ีผูถื้อตราสารจะไดรั้บ  

(8)  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเรียกเก็บจากผูถื้อตราสาร  
(9)  การแกไ้ขเปล่ียนแปลงสัญญารับฝาก 
(10)  กฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 

หมวด 3 
เง่ือนไขภายหลงัการอนุญาต 
______________________ 

ขอ้ 16/1   ในการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวส้ าหรับการจ าหน่ายหุน้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุน้และใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีออกตราสารทุน โดยอนุโลม  เวน้แต่ขอ้ก าหนดในส่วนน้ีจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในวรรคหน่ึง ส านกังานอาจ
ก าหนดการอนุโลมใชใ้นรายละเอียดใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิ 
การฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศได ้

                                                           
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 31/2560  เร่ือง การออกและเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภท 
ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถนุายน พ.ศ. 2560) 
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ขอ้ 16/2   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหก้ารชกัชวน หรือใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการซ้ือขาย 
หรือลงทุนในตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ ด าเนินการผา่นบริษทัหลกัทรัพย ์
ประเภทท่ีสามารถเป็นผูใ้หบ้ริการดงักล่าวเก่ียวกบัตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศได ้
เวน้แต่เป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตมีสถานะเป็นบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทนั้นอยูแ่ลว้ โดยผูไ้ดรั้บ
อนุญาตตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวส้ าหรับการใหบ้ริการดงักล่าวตามประเภทของบริษทั
หลกัทรัพยด์ว้ยโดยอนุโลม แต่ไม่รวมถึงขอ้หา้มในการจดัสรรหลกัทรัพย ์

(2)  การเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศดงักล่าว 
เป็นการเสนอขายทั้งจ  านวนต่อผูล้งทุนสถาบนั 

ขอ้ 17   ในการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ  
หากหนงัสือช้ีชวนยงัมิไดร้ะบุราคาเสนอขายท่ีแน่นอนของตราสารดงักล่าว (เช่น ระบุเป็นช่วงราคา  
หรือสูตรการค านวณ เป็นตน้) ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งแจกจ่ายหรือจดัส่งเอกสารไม่วา่ดว้ยวิธีการใด ๆ  
ท่ีแสดงราคาเสนอขายท่ีแน่นอน เพื่อใหผู้ล้งทุนไดรั้บขอ้มูลดงักล่าวก่อนท่ีผูล้งทุนนั้นจะท าการ 
จองซ้ือตราสาร 

ขอ้ 18   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งเร่ิมเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพย ์
ต่างประเทศท่ีเป็นหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึงในคร้ังแรก ภายในหกเดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ 
การอนุญาตจากส านกังานตามขอ้ 8 วรรคสอง โดยผลการเสนอขายตราสารดงักล่าวในรอบการขายแรก 
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีดว้ย 

(1)  มีผูจ้องซ้ือตราสารไม่นอ้ยกวา่หา้สิบราย 
(2)  มีมูลค่าการจองซ้ือตราสารรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ท่ีก าหนดไวด้งัน้ี 

(ก)  ยีสิ่บลา้นบาท ในกรณีท่ีเป็นตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพย ์
ต่างประเทศท่ีเป็นหุน้ซ่ึงซ้ือขายอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีตั้งอยูใ่นประเทศกลุ่มอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น ้าโขง 

(ข)  หา้สิบลา้นบาท ในกรณีอ่ืนใดนอกจาก (ก) 
 
 
 

                                                           
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 31/2560  เร่ือง การออกและเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภท 
ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถนุายน พ.ศ. 2560) 
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หากผูไ้ดรั้บอนุญาตไม่สามารถเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพย ์
ต่างประเทศไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในวรรคหน่ึง ให้การอนุญาตให้เสนอขายตราสารดงักล่าว 
เป็นอนัส้ินสุดลง โดยผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งยกเลิกการขายทั้งหมด 

ขอ้ 19   ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตระบุขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุในการยกเลิกการขายตราสารแสดง
สิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ และการด าเนินการเม่ือมีการยกเลิกการขายตราสารดงักล่าวไวใ้น
เอกสารประกอบการเสนอขายอยา่งชดัเจน 

ขอ้ 20   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้สัญญารับฝากท่ีมีรายการและขอ้มูลไม่ต่าง 
จากร่างสัญญารับฝากท่ีผา่นการพิจารณาของส านกังานแลว้  เวน้แต่ขอ้มูลเก่ียวกบัตราสารแสดงสิทธิ 
การฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศและขอ้มูลเฉพาะส าหรับการเสนอขายตราสารดงักล่าวในแต่ละคร้ัง 

การแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญารับฝากจะกระท าไดต่้อเม่ือไม่เป็นการขดัแยง้กบัขอ้ก าหนด 
ตามประกาศน้ี และการแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญารับฝาก 

ในกรณีท่ีเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญารับฝากท่ีตอ้งไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อตราสาร 
หนงัสือนดัประชุมผูถื้อตราสารตอ้งระบุอยา่งชดัเจนถึงสาเหตุของการแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญารับฝาก 
และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนกบัผูถื้อตราสาร 

ขอ้ 21   ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ
ใหแ้ก่ผูล้งทุนท่ีจองซ้ือตราสารดงักล่าวได ้ต่อเม่ือผูไ้ดรั้บอนุญาตมัน่ใจวา่มีหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
เพียงพอท่ีจะรองรับจ านวนตราสารดงักล่าวท่ีตอ้งจดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุน  ทั้งน้ี โดยค านึงถึงระบบ 
การช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้ 22   ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตจดัท าและส่งรายงานรายเดือนท่ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบั 
จ านวนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีมีการออกและไถ่ถอน รวมทั้งจ  านวน 
คงเหลือ ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของเดือน โดยใหส่้งรายงานดงักล่าวต่อส านกังานภายในสิบหา้วนั 
นบัแต่วนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน  ทั้งน้ี หากไดส่้งรายงานนั้นต่อตลาดหลกัทรัพยไ์ทยใหถื้อวา่ไดส่้ง 
รายงานนั้นต่อส านกังานแลว้ 

                                                           
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 31/2560  เร่ือง การออกและเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภท 
ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถนุายน พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 31/2560  เร่ือง การออกและเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภท 
ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถนุายน พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 82/2563  เร่ือง การออกและเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภท 
ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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ขอ้ 23   เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบลกัษณะของผูไ้ดรั้บอนุญาตและตราสาร 
แสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ ก่อนการออกและเสนอขายตราสารในแต่ละคร้ัง 
ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตจดัท าและบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของผูไ้ดรั้บอนุญาตและลกัษณะของ 
ตราสารดงักล่าวท่ีแสดงไดว้า่มีลกัษณะเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศน้ี และใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต 
จดัส่งขอ้มูลและเอกสารดงักล่าวเม่ือส านกังานร้องขอ 

ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัเก็บขอ้มูลและเอกสารตามวรรคหน่ึงในรูปเอกสาร 
หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ใหค้รบถว้นอยา่งนอ้ยเป็นเวลาหา้ปีนบัแต่วนัท่ีมีการออกและเสนอขาย 
ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศในแต่ละคร้ัง 

หมวด 4 
อ านาจของส านกังานเก่ียวกบัการอนุญาต 

____________________ 

ขอ้ 24   ยกเลิก 

ขอ้ 25   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อส านกังานท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยดงัต่อไปน้ี 
ส านกังานอาจไม่อนุญาตใหเ้สนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ ตามค าขอได ้ 

(1)  ผูข้ออนุญาตหรือการเสนอขายตราสารดงักล่าว มีลกัษณะหรือรูปแบบเป็นไป 
ตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เทจ็จริงซ่ึงท าให้พิจารณาไดว้า่ 
ความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายตราสารนั้นเขา้ลกัษณะเป็น 
การหลีกเล่ียงบทบญัญติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือประกาศน้ี  

(2)  การเสนอขายตราสารดงักล่าวอาจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
(3)  การเสนอขายตราสารดงักล่าวอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อ 

ตลาดทุนไทยโดยรวม 
(4)  การเสนอขายตราสารดงักล่าวอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูล้งทุนโดยรวม  

หรืออาจท าให้ผูล้งทุนโดยรวมไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งหรือ
เพียงพอประกอบการตดัสินใจลงทุน 

 
 

                                                           
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 50/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภท 
ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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ขอ้ 26   ในกรณีท่ีเขา้ลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจผอ่นผนั 
ไม่น าหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชใ้นการพิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเง่ือนไขตามประกาศน้ี 
มาใชบ้งัคบักบัการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตได ้ 

(1)  มีขอ้เท็จจริงท่ีชดัเจนซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่หลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนัให้ 
ไม่มีนยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ท่ีจะไดไ้ม่คุม้ค่ากบัตน้ทุน 
ในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขดงักล่าว  

(2)  ผูข้ออนุญาตหรือผูไ้ดรั้บอนุญาต แลว้แต่กรณี มีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนท่ีท าให้ 
ไม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 

(3)  ผูข้ออนุญาตหรือผูไ้ดรั้บอนุญาต แลว้แต่กรณี มีมาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอ และ 
สามารถทดแทนการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 

การผอ่นผนัตามวรรคหน่ึง ใหค้  านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนดเง่ือนไข 
ใหผู้ข้ออนุญาตหรือผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้

ภาค 2 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสาร 

แสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
__________________ 

หมวด 1 
การยืน่และค่าธรรมเนียม 

________________ 

ขอ้ 27   ใหผู้เ้สนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 29 และร่างหนงัสือช้ีชวนตามแบบท่ีก าหนดตามมาตรา 72 
ต่อส านกังาน โดยใหด้ าเนินการดงัน้ี 

(1)  แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนในรูปเอกสารส่ิงพิมพ ์
จ านวนหน่ึงชุด รวมทั้งส าเนาจ านวนหน่ึงชุด 

(2)  ส่งขอ้มูลในรูปขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลตามท่ีก าหนด 
ไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

ขอ้มูลท่ีผูเ้สนอขายตราสารยื่นต่อส านกังานทั้งในรูปเอกสารส่ิงพิมพแ์ละขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์ตอ้งมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั 
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ขอ้ 28   ผูเ้สนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศมีหนา้ท่ี 
ช าระค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดตาม 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนด 
ค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค  าขอต่าง ๆ ในวนัท่ียืน่แบบ 
แสดงรายการขอ้มูล 

หมวด 2 
แบบแสดงรายการขอ้มูล 
___________________ 

ขอ้ 29   ใหผู้อ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลส าหรับการเสนอขายตราสารดงักล่าวตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1)  กรณีเป็นการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
ซ่ึงไดรั้บอนุญาตตามภาค 1 เป็นคร้ังแรก ใหย้ืน่แบบ 69-DR ทา้ยประกาศน้ี 

(2)  กรณีเป็นการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศกรณีอ่ืน 
นอกจาก (1) ใหย้ืน่แบบ 69-DR reissue ทา้ยประกาศน้ี  

ขอ้ 30   การจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูลตามขอ้ 29 เพื่อยืน่ต่อส านกังานให้จดัท า 
เป็นภาษาไทยเท่านั้น เวน้แต่ขอ้มูลในส่วนของหลกัทรัพยต่์างประเทศอาจจดัท าเป็นภาษาองักฤษก็ได ้

ขอ้ 31   ก่อนส้ินสุดการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ  
หากผูอ้อกตราสารดงักล่าวไดเ้ปิดเผยขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมิไดแ้สดงอยูใ่นแบบแสดง 
รายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนใหแ้ก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะราย เพื่อประโยชน์ในการวเิคราะห์ 
ความเหมาะสมของการลงทุน หรือการตดัสินใจลงทุนในตราสารท่ีเสนอขาย ผูอ้อกตราสารดงักล่าว 
ตอ้งด าเนินการใหมี้การเปิดเผยขอ้เทจ็จริงดงักล่าวเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน 
โดยพลนั 

ในกรณีท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลยงัไม่มีผลใชบ้งัคบั ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลตามวรรคหน่ึง 
ก่อนวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั หรือในกรณีท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั
แลว้ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีไดเ้ปิดเผยขอ้เท็จจริงต่อบุคคลนั้น 
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หมวด 3 
อ านาจส านกังานเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล 

___________________ 

ขอ้ 32   ใหส้ านกังานมีอ านาจผอ่นผนัการเปิดเผยรายละเอียดของขอ้มูลตามท่ีก าหนด 
ในประกาศน้ีได ้ หากผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศแสดงไดว้า่ขอ้มูลดงักล่าว 
มิใช่ขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั และมีเหตุอนัควรท่ีจะไม่แสดง
รายละเอียดของขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล หรือไดด้ าเนินการประการอ่ืนเพื่อ 
ทดแทนอยา่งเพียงพอแลว้ 

ขอ้ 33   ในการพิจารณาขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
หากส านกังานเห็นวา่มีเหตุจ าเป็นและสมควรเพื่อใหผู้ล้งทุนมีขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัเพียงพอต่อ 
การตดัสินใจลงทุน ใหส้ านกังานมีอ านาจก าหนดใหผู้อ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพย ์
ต่างประเทศด าเนินการดงัต่อไปน้ีภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด 

(1)  ช้ีแจงหรือแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูล หรือส่งเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติม 
(2)  จดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีเป็นอิสระจดัท าความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง 

ครบถว้น หรือความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
หากผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศไม่ด าเนินการตามท่ี 

ส านกังานก าหนดตามวรรคหน่ึง ใหถื้อวา่ผูอ้อกตราสารดงักล่าวไม่ประสงคจ์ะยืน่แบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังานอีกต่อไป 

ในการก าหนดใหผู้อ้อกตราสารดงักล่าวด าเนินการตามวรรคหน่ึง ส านกังาน 
อาจก าหนดใหผู้อ้อกตราสารเปิดเผยการสั่งการ การด าเนินการ ขอ้สังเกตของส านกังาน หรือค าช้ีแจง 
ของผูอ้อกตราสารผา่นทางเวบ็ไซตข์องส านกังาน ตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนดดว้ยก็ได ้

หมวด 4 
การรับรองขอ้มูล 

_______________ 

ขอ้ 34   การลงลายมือช่ือเพื่อรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูล
และร่างหนงัสือช้ีชวน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  การเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศโดยผูอ้อกท่ีเป็นสาขา
ของธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนัสาขาของธนาคารพาณิชยต่์างประเทศดงักล่าว 
ลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูล  
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(2)  การเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศโดยผูอ้อกท่ีเป็น 
บุคคลอ่ืนนอกจาก (1) ใหก้รรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัหรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด 
ท่ีไดรั้บมอบอ านาจ ลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูล 

ขอ้ 35   ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรท าใหบุ้คคลท่ีตอ้งลงนามเพื่อนิติบุคคล 
ตามท่ีก าหนดในขอ้ 34 ไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้ใหนิ้ติบุคคลดงักล่าวปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม 
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน 

(1)  หากเหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้เกิดจากการท่ี 
บุคคลดงักล่าวอยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผดิชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจากเจบ็ป่วย 
ทางร่างกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศไม่จ  าตอ้งจดัให้ 
บุคคลดงักล่าวลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูล 

(2)  หากเหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้เกิดจากกรณีอ่ืน
นอกจากท่ีระบุใน (1) เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินไป ใหผู้เ้สนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพย ์
ต่างประเทศจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือทนัที เพื่อใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั 
ตามขอ้ 36 

หมวด 5 
วนัมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูล 

และร่างหนงัสือช้ีชวน 
___________________ 

ขอ้ 36   ภายใตบ้งัคบัมาตรา 68 และมาตรา 75 การมีผลใชบ้งัคบัของแบบ 
แสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ครบถว้นดงัต่อไปน้ี 

(1)  ผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศตอ้งไดรั้บอนุญาต 
ใหเ้สนอขายตราสารนั้นแลว้ 

(2)  ผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศไดช้ าระค่าธรรมเนียม 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลครบถว้นแลว้ 

(3)  เม่ือเป็นไปตามก าหนดเวลาและเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
(ก)  ในกรณีของแบบ 69-DR  เม่ือพน้เจด็วนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บ 

แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังหลงัสุด (ไม่รวมขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหรือขอ้มูลอ่ืน 
ท่ีมิใช่ขอ้มูลส าคญัซ่ึงส านกังานผอ่นผนัใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมได)้ 
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(ข)  ในกรณีของแบบ 69-DR reissue เม่ือพน้วนัท่ีผูเ้สนอขายไดร้ะบุขอ้มูล 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลครบถว้นแลว้ 

(4)  ผูเ้สนอขายไดร้ะบุขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลครบถว้นแลว้ 
เพื่อประโยชน์ตามวรรคหน่ึง (3) “ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขาย”  หมายความถึง  

ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
(1)  จ  านวนและราคาตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีเสนอขาย 
(2)  ระยะเวลาของการเสนอขาย 
(3)  รายละเอียดเก่ียวกบัวธีิการจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร 
(4)  ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพย ์

ต่างประเทศ ท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนัหรือเก่ียวกบัขอ้มูลตาม (1) (2) และ (3)  

ภาค 3 
การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัฐานะการเงินและ 

ผลการด าเนินงานของผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิ 
การฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

____________________ 

ขอ้ 37   ใหผู้อ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาต 
ตามภาค 1 มีหนา้ท่ีจดัท าและส่งรายงานท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตามภาคน้ี 

การจดัท าและส่งรายงานตามวรรคหน่ึง ให้เร่ิมเม่ือแบบแสดงรายการขอ้มูลท่ียืน่ต่อ
ส านกังานมีผลใชบ้งัคบัแลว้ 

ขอ้ 38   รายงานแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานท่ีตอ้งจดัท าตามขอ้ 37  
ไดแ้ก่ประเภทขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

(1)  งบการเงิน 
(2)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ซ่ึงมีขอ้มูลตามแบบ 56-DR ทา้ยประกาศน้ี 

ขอ้ 39   ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิของผูฝ้ากหลกัทรัพยมิ์ใช่บริษทัตามขอ้ 40  
ใหจ้ดัท าและส่งรายงานตามขอ้ 38 ต่อส านกังานตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ใหจ้ดัท าและส่งงบการเงินตามขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการซ่ึงเป็น 
ผูก้  ากบัดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรงของผูอ้อกตราสารนั้น หรือขอ้ก าหนดของกระทรวงพาณิชย ์
แลว้แต่กรณี 
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ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารดงักล่าวเป็นสาขาของธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ  
การจดัท าและส่งงบการเงินตามวรรคหน่ึง ใหห้มายถึงงบการเงินของสาขาของธนาคารพาณิชย ์
ต่างประเทศ 

(2)  ใหจ้ดัท าและส่งแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีมาพร้อมกบัการส่งงบการเงิน 
ตาม (1) โดยแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีตอ้งมีขอ้มูลสอดคลอ้งกบัแบบแสดงรายการขอ้มูลท่ียืน่ 
ต่อส านกังานตามขอ้ 29 ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวตอ้งปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนั 

ใหผู้อ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศส่งรายงานตามวรรคหน่ึง 
ต่อส านกังานในรูปแบบดงัต่อไปน้ี 

(1)  เอกสารส่ิงพิมพจ์  านวนหน่ึงฉบบั 
(2)  ขอ้มูลในรูปขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลตามท่ีก าหนดไว ้

บนเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
ขอ้มูลท่ียืน่ต่อส านกังานทั้งในรูปเอกสารส่ิงพิมพแ์ละขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ตอ้งมี 

ขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั และตอ้งไม่มีการแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จในสาระส าคญั หรือปกปิด 
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีควรบอกใหแ้จง้ 

ขอ้ 40   ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศเป็น 
บริษทัท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ทย และมีหนา้ท่ีตอ้งยืน่งบการเงินและแบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปีตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการ
รายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์  
หากผูอ้อกตราสารดงักล่าวไดส่้งงบการเงินและแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีตามประกาศดงักล่าว 
พร้อมกบัผนวกขอ้มูลดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่ผูอ้อกตราสารนั้นไดส่้งรายงานตามขอ้ 38 ต่อส านกังานแลว้ 
ทั้งน้ี ใหผู้อ้อกตราสารแจง้การผนวกขอ้มูลดงักล่าวใหส้ านกังานทราบในเวลาท่ียืน่งบการเงินและ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีดว้ย  

(1)  ปัจจยัความเส่ียงของการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพย  ์
ต่างประเทศ 

(2)  ขอ้มูลท่ีแสดงลกัษณะของหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีฝากไวต้ามตราสารแสดงสิทธิ 
การฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีมีการออกในรอบปีท่ีผา่นมา 

ขอ้ 41   ใหผู้อ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศส้ินสุดหนา้ท่ี 
จดัท าและส่งรายงานท่ีแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานต่อส านกังานตามท่ีก าหนดใน 
ภาคน้ี เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
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(1)  มีการช าระบญัชีเพื่อเลิกกิจการของผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ 

(2)  ผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศไม่ไดเ้สนอขายตราสาร 
แสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศภายในระยะเวลาท่ีส านกังานอนุญาตใหเ้สนอขาย หรือผูอ้อก 
ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศยกเลิกการเสนอขายตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 

(3)  มีการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ทย 

(4)  ผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีเป็นสถาบนัการเงิน 
ซ่ึงถูกระงบัการด าเนินกิจการตามค าสั่งของเจา้พนกังานหรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558 
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