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เรี ยน เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้าพเจ้า
มีชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
Web address
มีการประกอบธุรกิจหลักคือ
ประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
คาขออนุญาตนี้พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้าพเจ้า ประสงค์ / ไม่ประสงค์
ให้นาไปเปิ ดเผยต่อบุคคลใด ๆ
ข้าพเจ้าขอแสดงรายละเอียดและคุณสมบัติในการเป็ นผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิการฝาก
หลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ลักษณะของผู้ขออนุญำต
1. คุณสมบัติของผู้ขออนุญำต
1.1 ประเภทนิติบุคคล
❑ ธนาคารพาณิชย์
❑ บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ น
นายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ ซึ่ งมิได้จากัดเฉพาะหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่งหนี้ หรื อหน่วยลงทุน
❑ บริ ษทั จากัดที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีตลาดหลักทรัพย์ไทยถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 99%
ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในการออกตราสารแสดงสิ ทธิการฝาก
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
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1.2 ระบบงำนของผู้ขออนุญำต
ให้อธิบายระบบงานของบริ ษทั ที่แสดงให้เห็นว่ามีความพร้อมที่จะรองรับกระบวนการ
ออกตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศในเรื่ องต่อไปนี้
1.2.1 ระบบการดูแลและตรวจสอบหลักทรัพย์ต่างประเทศให้มีจำนวนเพียงพอกับตรำสำร
แสดงสิ ทธิกำรฝำกหลักทรัพย์ต่ำงประเทศที่จำหน่ำยได้แล้วและยังไม่ได้ไถ่ถอน

1.2.2 ระบบการดูแล ติดตาม และส่ งผ่านผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกิดจากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ให้แก่ผถู ้ ือตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศตำมหลักเกณฑ์ในประกำศว่าด้วยการออก
และเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศและ
ตำมข้อผูกพันในสัญญำรับฝำก

1.2.3 ระบบการติดตามข้อมูลข่าวสารของหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีการเปิ ดเผยในต่างประเทศ
และการนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวมาเผยแพร่ ต่อผูถ้ ือตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
เพื่อให้ผถู ้ ือตรำสำรดังกล่ำวได้รับข้อมูลข่ำวสำรทันต่อเหตุกำรณ์ และเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของประกำศ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลในลักษณะดังกล่ำว รวมทั้งตำมข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญำรับฝำก

1.2.4 ระบบงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตั้งบุคคลต่ำงประเทศเป็ นตัวแทนในกำรเก็บรักษำ
หลักทรัพย์ต่ำงประเทศ ในเรื่ องต่อไปนี้
(ก) ระบบกำรพิจำรณำคัดเลือกตัวแทน ซึ่งต้องเป็ นผูร้ ับฝำกต่ำงประเทศที่มีระบบงำน
ที่มีควำมพร้อมในกำรเก็บรักษำหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
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(ข) ระบบกำรตรวจสอบเพื่อสอบทำนควำมถูกต้องของหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
ที่ฝำกไว้กบั ผูร้ ับฝำกต่ำงประเทศ กับรำยกำรที่ปรำกฏในบัญชีที่ผขู ้ ออนุญำตจัดทำขึ้น

(ค) ระบบกำรดูแลและติดต่อประสำนงำนกับผูร้ ับฝำกต่ำงประเทศ เพื่อให้ผรู ้ ับฝำก
ต่ำงประเทศสำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วนตำมที่ได้รับมอบหมำย

1.3 โครงสร้ ำงกำรจัดกำร
1.3.1 แสดงแผนผังโครงสร้างองค์กรและสายงานที่รับผิดชอบงานด้านการออกตราสาร
แสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
1.3.2 แสดงรายละเอียดของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม (กรณีผขู ้ ออนุญาต
เป็ นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ หมายถึง ผูด้ ารงตาแหน่งในสาขาในประเทศไทย) และ
บุคลากรในสายงานที่รับผิดชอบงานด้านการออกตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ชื่ อ-สกุล/ตำแหน่ ง

อำยุ (ปี ) คุณวุฒิ
ทำงกำรศึกษำ

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ก่ อนวันที่ยื่นคำขออนุญำต
(ระบุช่วงเวลำและประสบกำรณ์ ทเี่ กี่ยวข้ องในช่ วงเวลำนั้น)

1.4 ลักษณะขำดควำมน่ ำไว้ วำงใจของกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้มีอำนวจควบคุม (กรณีผ้ ูขอ
อนุญำตเป็ นสำขำของธนำคำรพำณิชย์ต่ำงประเทศ หมำยถึง ผู้ดำรงตำแหน่ งในสำขำใน
ประเทศไทย)
❑ บริ ษทั รับรองว่า กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ไม่มีลกั ษณะ
ขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วย
การกาหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
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1.5 ประวัติของบริษัท
❑ บริ ษทั รับรองว่า บริ ษทั ไม่อยู่ระหว่างถูกทางการ หรื อหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย
ไม่วา่ ในประเทศหรื อในต่างประเทศ สั่งให้แก้ไขปรับปรุ งระบบงานเกี่ยวกับการรับฝากทรัพย์สินของ
ลูกค้า หรื อระบบงานหรื อการดาเนินการอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อการออกตราสารแสดงสิ ทธิการฝาก
หลักทรัพย์ต่างประเทศ และการปฏิบตั ิงานอันดีของธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญ
2. เอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอ
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้มาด้วยแล้ว
❑ สาเนาหนังสื อรับรองกระทรวงพาณิ ชย์
❑ สาเนาหนังสื ออนุญาตจากหน่วยงานกากับดูแลให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์
หรื อบริ ษทั หลักทรัพย์
❑ สาเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอานาจเด็ดขาดในการบริ หารงาน (ถ้ามี)
❑ ร่ างสัญญาหรื อข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ
การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ และผูถ้ ือตราสารดังกล่าว
❑ อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ส่ วนที่ 2 กำรรับรองคุณสมบัติของผู้ขออนุญำตและควำมถูกต้ องของข้ อมูล
“ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดง
สิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคาขออนุญาตเสนอขายฉบับนี้
และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน
ไม่เป็ นเท็จ หรื อไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้า
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้
เป็ นผูล้ งลายมือชื่อ
กากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
กากับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ผูร้ ับมอบอานาจ
2

ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ2
1. __________________ __________________ ________________________
2. __________________ __________________ ________________________
__________________ __________________ _______________________

กรณีผขู้ ออนุญาตเป็ นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ให้ผมู้ ีอานาจลงนามผูกพันสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
ดังกล่าวลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ส่วนกรณี อนื่ ให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั หรื อผูท้ ี่ดารง
ตาแหน่งบริ หารสูงสุดที่ได้รับมอบอานาจลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)

