
 
 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ที่ ทจ. 45/2564 

เร่ือง  การออกและเสนอขายหลกัทรัพยท์ี่ออกใหม่ประเภท 
ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศ 

_________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 35 มาตรา 67 และมาตรา 69 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  และมาตรา 56 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2559 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิก 
(1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2558  เร่ือง การออกและ 

เสนอขายหลกัทรัพยท์ี่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศ ลงวนัที่  
9 เมษายน พ.ศ. 2558 

(2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 50/2558  เร่ือง การออกและ 
เสนอขายหลกัทรัพยท์ี่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศ (ฉบบัที ่2)  
ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

(3)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 31/2560  เร่ือง การออกและ 
เสนอขายหลกัทรัพยท์ี่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศ (ฉบบัที ่3) 
ลงวนัที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 

(4)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 6/2561  เร่ือง  การออกและ 
เสนอขายหลกัทรัพยท์ี่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศ (ฉบบัที ่4) 
ลงวนัที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 

(5)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 82/2563  เร่ือง การออกและ 
เสนอขายหลกัทรัพยท์ี่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศ (ฉบบัที ่5) 
ลงวนัที่ 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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ขอ้ 3   ในประกาศน้ี  
“ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศ”  หมายความวา่   หลกัทรัพย์

ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ตราสารแสดงสิทธิของผูฝ้ากทรัพยสิ์น ซ่ึงมีทรัพยสิ์นที่ฝากเป็นหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ 
  (2)  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง ซ่ึงมีหลกัทรัพยอ์า้งอิง
เป็นหลกัทรัพยต์่างประเทศ 

“หลกัทรัพยต์่างประเทศ”  หมายความว่า   หลกัทรัพยท์ี่มีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ 

“ตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ”  หมายความว่า   ตลาดหลกัทรพัยซ่ึ์งจดัตั้งข้ึนใน
ต่างประเทศ 

“การเสนอขายผ่านระบบการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความว่า    
การเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศโดยใชก้ลไกการซ้ือขายผ่านระบบ 
การซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์(direct listing)   

“ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความว่า   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
“ขอ้ก าหนดสิทธิ”  หมายความว่า   ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อก 

ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศ และผูถื้อตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
“ธนาคารพาณิชย”์  หมายความว่า   ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจ 

สถาบนัการเงิน 
“ผูร้ับฝากต่างประเทศ”  หมายความว่า   ผูร้ับฝากที่สามารถประกอบธุรกิจรับฝาก

หลกัทรัพยต์่างประเทศไดต้ามกฎหมายของประเทศที่มีการประกอบธุรกิจดงักล่าว 
“หน่วยงานก ากบัดูแลต่างประเทศ”  หมายความว่า   หน่วยงานก ากบัดูแลตลาดทุน

ต่างประเทศ 
“โครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ”  หมายความว่า   โครงการจดัการลงทุน 

(collective investment scheme) ซ่ึงจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบั
กองทุนรวม โดยไดร้ับอนุญาต การจดทะเบียน หรือการด าเนินการอื่นใดในท านองเดียวกนัจาก
หน่วยงานก ากบัดูแลที่มีอ านาจก ากบัดูแลโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศนั้น 

“หน่วย”  หมายความว่า   หลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ีของโครงการจดัการลงทุน
ต่างประเทศ 

(1)  หุ้นของบริษทั (investment company)  
(2)  ใบทรัสตข์องทรัสต ์(unit trust) 
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(3)  ตราสารหรือหลกัฐานแสดงสิทธิในทรัพยสิ์นของโครงการจดัการลงทุน
ต่างประเทศ 

“ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง”  หมายความว่า   ประเทศที่อยู่ในกลุ่ม 
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) ซ่ึงไดแ้ก่ ราชอาณาจกัรกมัพูชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)  

ค าว่า “ผูบ้ริหาร” “ผูม้ีอ านาจควบคุม” “ผูล้งทุนสถาบนั” และ “แบบแสดงรายการขอ้มูล” 
ให้มีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย
หลกัทรัพย ์

ภาค 1 
บททัว่ไป 

_________________ 

หมวด 1 
ขอบเขตของประกาศและหลกัเกณฑท์ัว่ไป 

_________________ 

  ขอ้ 4   ประกาศน้ีใชบ้งัคบักบัการออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ เพื่อเป็นช่องทางการให้บริการอีกช่องทางหน่ึงแก่ผูล้งทุนที่จะลงทุนในหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ โดยผ่านการถือหรือซ้ือขายตราสารดงักล่าว  ทั้งน้ี ประกาศฉบบัน้ีไม่ครอบคลุมถึงกรณีที่ 
ผูอ้อกหลกัทรัพยต์่างประเทศยินยอมให้ใชห้ลกัทรัพยต์่างประเทศดงักล่าวในการออกและเสนอขาย 
ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศ 

ขอ้ 5   การออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศ  
และการเปิดเผยขอ้มูลอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร
ดงักล่าว ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  การออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศ ตอ้งขอ 
และไดร้ับอนุญาตตามภาค 2  และยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลตามภาค 3 

(2)  การเปิดเผยขอ้มูลอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ของผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นภาค 4 
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 ขอ้ 6   การออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์า่งประเทศที่ออกใหม่
ที่ไดร้ับอนุญาตตามประกาศน้ี ให้สามารถด าเนินการไดใ้นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ออกและเสนอขายโดยการเปิดให้ผูล้งทุนจองซ้ือตามจ านวนและภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด (public offering) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
  (2)  ออกโดยการทยอยขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศซ่ึงเป็น 
การเสนอขายผ่านระบบการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงจะกระท าไดต้่อเมื่อผูไ้ดร้ับอนุญาตไดร้ะบ ุ
การเสนอขายดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลแลว้ 

  ขอ้ 7   การแจง้ การยื่น หรือการส่งขอ้มูลหรือเอกสารตามประกาศน้ี ให้เป็นไปตาม
รูปแบบและวิธีการที่ส านกังานก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน   

หมวด 2 
อ านาจส านกังาน 

_________________ 

ขอ้ 8   ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจริงต่อส านกังานที่เป็นเหตุอนัควรสงสัยดงัต่อไปน้ี 
ส านกังานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศ ตามค าขอได ้ 

(1)  ผูข้ออนุญาตหรือการเสนอขายตราสารดงักล่าว มีลกัษณะหรือรูปแบบเป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขที่จะไดร้ับอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เท็จจริงซ่ึงท าให้พิจารณาไดว้่า 
ความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระที่แทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายตราสารนั้นเขา้ลกัษณะเป็น 
การหลีกเล่ียงบทบญัญตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือประกาศน้ี  

(2)  การเสนอขายตราสารดงักล่าวอาจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
(3)  การเสนอขายตราสารดงักล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อ 

ตลาดทุนไทยโดยรวม 
(4)  การเสนอขายตราสารดงักล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูล้งทุนโดยรวม  

หรืออาจท าให้ผูล้งทุนโดยรวมไม่ไดร้บัความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดร้ับขอ้มูลที่ถูกตอ้ง 
หรือเพียงพอประกอบการตดัสินใจลงทุน 

ขอ้ 9   ในกรณีที่เขา้ลกัษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดงัต่อไปน้ี ส านักงานอาจผ่อนผนั 
ไม่น าหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชใ้นการพิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเงื่อนไขตามประกาศน้ี 
มาใชบ้งัคบักบัการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศที่ไดร้ับอนุญาตได ้ 

(1)  มีขอ้เท็จจริงที่ชดัเจนซ่ึงท าให้พิจารณาไดว้่าหลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขที่จะผ่อนผนัให้ 
ไม่มีนยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ที่จะไดไ้ม่คุม้ค่ากบัตน้ทุน 
ในการปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขดงักล่าว  
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(2)  ผูข้ออนุญาตหรือผูไ้ดร้ับอนุญาต แลว้แต่กรณี มีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนที่ท าให้ 
ไม่สามารถปฏบิตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขที่จะผ่อนผนั 

(3)  ผูข้ออนุญาตหรือผูไ้ดร้ับอนุญาต แลว้แต่กรณี มีมาตรการอืน่ที่เพียงพอ และ
สามารถทดแทนการปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเงือ่นไขที่จะผ่อนผนั 

การผ่อนผนัตามวรรคหน่ึง ให้ค านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนดเงื่อนไข 
ให้ผูข้ออนุญาตหรือผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งปฏิบตัิดว้ยก็ได ้

ขอ้ 10   ให้ส านกังานมีอ านาจผ่อนผนัการเปิดเผยรายละเอียดของขอ้มูลตามที่ก าหนด 
ในประกาศน้ีได ้ หากผูเ้สนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศแสดงไดว้่าขอ้มูลดงักล่าว
มิใช่ขอ้มูลที่มีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอย่างมีนัยส าคญั และมีเหตุอนัควรที่จะไม่แสดง
รายละเอียดของขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล หรือไดด้ าเนินการประการอืน่เพื่อทดแทน
อย่างเพียงพอแลว้ 

ขอ้ 11   ในการพิจารณาขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
หากส านักงานเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นและสมควรเพื่อให้ผูล้งทุนมีขอ้มูลที่มีนยัส าคญัเพียงพอต่อ 
การตดัสินใจลงทุน ให้ส านกังานมีอ านาจก าหนดให้ผูเ้สนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์
ต่างประเทศด าเนินการดงัต่อไปน้ีภายในระยะเวลาที่ส านกังานก าหนด 

(1)  ช้ีแจงหรือแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูล หรือส่งเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติม 
(2)  จดัให้มีผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นที่เป็นอิสระจดัท าความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง 

ครบถว้น หรือความน่าเช่ือถือของขอ้มูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
หากผูเ้สนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศไม่ด าเนินการตามที่

ส านกังานก าหนดตามวรรคหน่ึง ให้ถือว่าผูเ้สนอขายดงักล่าวไม่ประสงคจ์ะยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล
และร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังานอีกต่อไป 

ในการก าหนดให้ผูเ้สนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศด าเนินการ
ตามวรรคหน่ึง ส านกังานอาจก าหนดให้ผูเ้สนอขายดงักล่าวเปิดเผยการส่ังการ การด าเนินการ ขอ้สงัเกต
ของส านกังาน หรือค าช้ีแจงของผูเ้สนอขายตราสารนั้นผ่านทางเวบ็ไซตข์องส านกังาน ตามแนวทางที่
ส านกังานก าหนดดว้ยก็ได ้
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ภาค 2 
การเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศ 

_________________ 

หมวด 1 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาต  
_________________ 

  ขอ้ 12   การเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศ จะไดร้ับอนุญาต
จากส านกังานเมื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ครบถว้นดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศที่ขออนุญาตมีลกัษณะ 
ตามที่ก าหนดในส่วนที่ 1 

(2)  ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศมีลกัษณะตามที่ก าหนดในส่วนที่ 2 
(3)  ขอ้ก าหนดสิทธิมีรายการและสาระส าคญัตามที่ก าหนดในส่วนที่ 3 

ส่วนที่ 1 
ลกัษณะผูข้ออนุญาต 

__________________ 

ขอ้ 13   ผูข้ออนุญาตจะตอ้งมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(1)  เป็นบุคคลใดบุคคลหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ธนาคารพาณิชย ์
(ข)  บริษทัหลกัทรัพยท์ี่ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท 

การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์ซ่ึงมิไดจ้ ากดัเฉพาะหลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ีหรือ 
หน่วยลงทุน 

(ค)  บริษทัจ ากดัที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยที่มีตลาดหลกัทรพัยถื์อหุ้น 
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 99 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการออก 
ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศ 

(2)  มีระบบงานที่มีความพร้อมเพื่อรองรับกระบวนการออกตราสารแสดงสิทธิ 
ในหลกัทรัพยต์่างประเทศ และการด าเนินการตามขอ้ก าหนดสิทธิ โดยอย่างนอ้ยตอ้งเป็นระบบงาน 
ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

(ก)  ระบบการดูแลและตรวจสอบหลกัทรัพยต์่างประเทศใหม้ีจ านวนเพียงพอกบั
ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้และยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน  

 



 

 

7 

 

(ข)  ระบบการดูแล ตดิตาม และส่งผ่านผลประโยชน์ต่าง ๆ ทีเ่กิดจากหลกัทรัพย ์
ต่างประเทศให้แก่ผูถื้อตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศตามหลกัเกณฑใ์นประกาศน้ี 
และตามขอ้ก าหนดสิทธิ 

(ค)  ระบบการติดตามขอ้มูลข่าวสารของหลกัทรัพยต์่างประเทศที่มีการเปิดเผย 
ในต่างประเทศ และการน าขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวมาเผยแพร่ต่อผูถื้อตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ เพื่อให้ผูถื้อตราสารดงักล่าวไดร้ับขอ้มูลข่าวสารทนัต่อเหตุการณ์ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ของประกาศที่เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลในลกัษณะดงักล่าว รวมทั้งตามขอ้ก าหนดสิทธิ  

(ง)  ระบบงานเพิ่มเติมที่เก่ียวขอ้งกบัการตั้งบุคคลต่างประเทศเป็นตวัแทน 
ในการเก็บรักษาหลกัทรัพยต์่างประเทศ ดงัน้ี 
   1.  ระบบการพิจารณาคดัเลือกตวัแทน ซ่ึงตอ้งเป็นผูร้ับฝากต่างประเทศ 
ที่มีระบบงานที่มีความพร้อมในการเก็บรักษาหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
   2.  ระบบการตรวจสอบเพื่อสอบทานความถูกตอ้งของหลกัทรัพย์
ต่างประเทศที่ฝากไวก้บัผูร้ับฝากต่างประเทศ กบัรายการที่ปรากฏในบญัชีที่ผูข้ออนุญาตจดัท าข้ึน 
   3.  ระบบการดูแลและติดต่อประสานงานกบัผูร้ับฝากต่างประเทศ  
เพื่อให้ผูร้ับฝากต่างประเทศดงักล่าวสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

(3)  มีความพร้อมดา้นบุคลากรเพื่อรับผิดชอบในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
กบักระบวนการออกตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศ และการด าเนินการตามขอ้ก าหนดสิทธิ
โดยบุคลากรดงักล่าวจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกบัลกัษณะงาน 
ที่รับผิดชอบ 

(4)  ไมป่รากฏขอ้เทจ็จริงว่ากรรมการ ผูบ้ริหาร และผูม้ีอ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต 
มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ว่าดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั โดยอนุโลม 

ในกรณีที่ผูข้ออนุญาตเป็นสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ  การพิจารณา 
ตามวรรคหน่ึงให้พิจารณาเฉพาะผูด้  ารงต าแหน่งในสาขาในประเทศไทย 

(5)  ไม่อยู่ระหว่างถูกทางการ หรือหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย ไม่ว่าใน 
ประเทศไทยหรือในต่างประเทศ ส่ังให้แกไ้ขปรับปรุงระบบงานหรือการด าเนินการใดที่อาจส่ง 
ผลกระทบต่อการออกตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศ และการปฏิบตัิงานอนัดีของ 
ธุรกิจอย่างมนียัส าคญั  
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ส่วนที่ 2 
ลกัษณะของตราสารแสดงสิทธิ 
ในหลกัทรัพยต์่างประเทศ 

__________________ 

 ขอ้ 14   ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศ ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 (1)  หลกัทรัพยต์่างประเทศตามตราสารดงักล่าว ตอ้งเป็นหลกัทรัพยต์ามขอ้ 15 
 (2)  ตราสารดงักล่าวมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างต่อเน่ืองตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
  (ก)  เป็นการเปิดเผยขอ้มูลโดยผูอ้อกหลกัทรัพยต์่างประเทศตอ่หน่วยงาน 
ก ากบัดูแลต่างประเทศหรือตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ  
  (ข)  ผูล้งทุนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลตาม (ก) ที่เป็นภาษาองักฤษ โดยขอ้มูล
ภาษาองักฤษนั้นอาจจดัท าโดยผูข้ออนุญาต ผูอ้อกหลกัทรัพยต์่างประเทศ หรือหน่วยงานหรือ 
สถาบนัอ่ืนที่มีความน่าเช่ือถือก็ได ้ ทั้งน้ี หากผูข้ออนุญาตเป็นผูจ้ดัท าหรือร่วมจดัท าขอ้มูลภาษาองักฤษ  
ผูข้ออนุญาตตอ้งรับรองดว้ยว่าขอ้มูลที่จดัท าข้ึนนั้นมีสาระถูกตอ้งตรงตามขอ้มูลที่ผูอ้อกหลกัทรัพย์
ต่างประเทศไดเ้ปิดเผยต่อหน่วยงานก ากบัดูแลต่างประเทศหรือตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
 (3)  ตราสารดงักล่าวตอ้งรองรับสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศ ตามอตัราดงัน้ี 
  (ก)  กรณีตราสารที่ออกเป็นตราสารแสดงสิทธิของผูฝ้ากทรพัยสิ์น ตอ้งรองรับ
สิทธิในอตัรา 1 หน่วยตราสารต่อ 1 หน่วยหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
  (ข)  กรณีตราสารที่ออกเป็นใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก 
หลกัทรัพยอ์า้งอิง จะรองรับสิทธิในอตัราหลายหน่วยตราสารต่อ 1 หน่วยหลกัทรัพยต์่างประเทศ  
หรืออตัราตาม (ก) ก็ได ้

 ขอ้ 15   หลกัทรัพยต์่างประเทศตามตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศ  
ตอ้งเป็นหลกัทรัพยอ์ย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
 (1)  หลกัทรัพยท์ี่มีการซ้ือขายในกระดานหลกั (main board) ของตลาดหลกัทรัพย ์
ของประเทศที่มีการก ากบัดูแลตลาดทุนเป็นที่ยอมรับของส านกังาน โดยตอ้งเป็นหลกัทรัพยป์ระเภท 
ใดประเภทหน่ึงดงัน้ี  
  (ก)  หุ้นสามญั 
  (ข)  หน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ ซ่ึงมีลกัษณะครบถว้นตาม
หลกัเกณฑก์ารอนุญาตให้เสนอขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศตามที่ก าหนด 
ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยของโครงการ
จดัการลงทุนต่างประเทศ  ยกเวน้หลกัเกณฑใ์นเร่ืองการจดัให้มีตวัแทน (local representative)  
ในประเทศไทย 



 

 

9 

 

  (ค)  ตราสารหรือหลกัฐานแสดงสิทธิในทรัพยสิ์นของกองทุนต่างประเทศ 
ที่มีนโยบายการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะจดัตั้งในรูปบริษทั  
กองทรัสต ์หรือรูปแบบอ่ืนใด  
 (2)  หุ้นสามญัที่มีการซ้ือขายในกระดานหลกั (main board) ของตลาดหลกัทรัพย ์
ของประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง โดยหุ้นสามญัดงักล่าวมีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด  
(market capitalization) เฉล่ียยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 2,000 ลา้นบาท    

ส่วนที่ 3 
รายการและสาระส าคญัของขอ้ก าหนดสิทธิ 

__________________ 

ขอ้ 16   ขอ้ก าหนดสิทธิตอ้งประกอบดว้ยรายการและสาระส าคญัอย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
(1)  ลกัษณะที่ส าคญัของตราสาร โดยให้ระบุดว้ยว่าตราสารที่ออกเป็นหลกัทรัพย์

ประเภทตราสารแสดงสิทธิของผูฝ้ากทรัพยสิ์น หรือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก 
หลกัทรัพยอ์า้งอิง 

(2)  สิทธิ หนา้ที่ และความรับผิดชอบของผูอ้อกตราสาร ซ่ึงตอ้งรวมถึงหนา้ที่ 
ในการด ารงหลกัทรัพยต์่างประเทศให้มจี านวนไม่นอ้ยกว่าจ านวนตราสารทั้งหมดที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้
และยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 

(3)  สิทธิ หนา้ที่ และความรับผิดชอบของผูถื้อตราสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิที่จะ
ไดร้ับผลประโยชน์จากหลกัทรัพยต์่างประเทศ และกระบวนการใชสิ้ทธิเมื่อผูอ้อกหลกัทรัพย์
ต่างประเทศมีการให้สิทธิประโยชน์แก่ผูถื้อหลกัทรัพย ์หรือการด าเนินการอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบ 
ต่อผูถื้อหลกัทรัพย ์รวมทั้งขอ้จ ากดัในการใชสิ้ทธิดงักล่าว 
 ในกรณีที่ตราสารที่ออกเป็นหลกัทรัพยป์ระเภทใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ 
ที่เกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง สิทธิตามวรรคหน่ึงตอ้งเป็นลกัษณะเดียวกบัหรือเทียบเคียงไดก้บัสิทธิที่ 
ผูถื้อหลกัทรัพยต์่างประเทศจะไดร้บัจากบริษทัที่ออกหลกัทรัพยต์่างประเทศดงักล่าว 

(4)  การขอมติและการประชุมผูถื้อตราสาร 
(5)  ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขในการออกและการไถ่ถอนตราสาร 
(6)  ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขในการยกเลิกตราสาร 
(7)  การด าเนินการของผูอ้อกตราสารในกรณีที่หลกัทรัพยต์่างประเทศ หรือ 

ผูอ้อกหลกัทรัพยต์่างประเทศ มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั เช่น การเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว ้
ของหลกัทรัพยต์่างประเทศ การเปล่ียนธุรกิจหลกั หรือการควบรวมกิจการ เป็นตน้ 
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(8)  การด าเนินการของผูอ้อกตราสารในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถ 
จดัให้มีหลกัทรัพยต์่างประเทศในจ านวนที่เพียงพอกบัตราสารที่จ  าหน่ายแลว้และยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 
รวมทั้งขอ้ตกลงเก่ียวกบัการชดใชค่้าเสียหายหรือมาตรการเยียวยาอ่ืน ๆ ที่ผูถื้อตราสารจะไดร้ับ 

(9)  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากผูถื้อตราสาร  
(10)  การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิ 
(11)  กฎหมายที่ใชบ้งัคบั 

ขอ้ 17   กรณีตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศที่ออกและเสนอขาย 
ผ่านระบบการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากรายการและสาระส าคญัที่ก าหนดตามขอ้ 16 แลว้  
ขอ้ก าหนดสิทธิตอ้งมีรายการเก่ียวกบัมาตรการคุม้ครองผูถื้อตราสารหากผูอ้อกตราสารไม่สามารถ
กระจายการถือตราสารไดต้ามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย โดยตอ้งระบุอย่างชดัเจนถึงวิธีการ
ในการให้สิทธิแก่ผูถื้อตราสารที่จะไถ่ถอนตราสาร การจดัให้มีการรับซ้ือตราสาร หรือวิธีการอ่ืนใด 
เพื่อจดัการความเส่ียงเก่ียวกบัสภาพคล่องของตราสารดงักล่าว 

หมวด 2 
วิธีการยื่นและการพิจารณาค าขออนุญาต 

_________________ 

ขอ้ 18   ผูท้ี่ประสงคจ์ะเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
ที่ออกใหม่ ให้ยื่นค าขออนุญาตและเอกสารหลกัฐานอ่ืนต่อส านกังาน  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ที่ส านกังานก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

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

ซ่ึงแสดงรายช่ือและขอ้มูลของหลกัทรัพยต์่างประเทศตามตราสารดงักล่าว 

ขอ้ 19   ให้ผูข้ออนุญาตช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตต่อส านกังานเมื่อส านกังาน
ไดร้ับค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตที่ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือ
ส าหรับประชาชนแลว้  ทั้งน้ี อตัราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพย ์
ที่ออกใหม่ และการขออนุมตัิโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์
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ขอ้ 20   เมื่อส านกังานไดร้ับค าขออนุญาต พร้อมเอกสารหลกัฐานที่ถูกตอ้งครบถว้น 
ตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ ให้ส านกังานด าเนินการสอบทานขอ้เท็จจริงตามขั้นตอนและวิธีการ 
ที่ระบุในคู่มือส าหรับประชาชนและแจง้ประเด็นขอ้สงัเกตที่ไดจ้ากการสอบทานขอ้เท็จจริงเพื่อให ้
ผูข้ออนุญาตช้ีแจงขอ้สังเกตนั้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือแจง้ขอ้สังเกต โดยตอ้งด าเนินการ
ดงักล่าวให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 

(1)  ในกรณีที่ผูข้ออนุญาตยื่นค าขอพิจารณาลกัษณะของผูข้ออนุญาตตามขอ้ 18 
วรรคสอง (1) และค าขอพิจารณาลกัษณะของตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศตามขอ้ 18 
วรรคสอง (2) มาพร้อมกนั ให้ด าเนินการให้แลว้เสร็จภายใน 45 วนันบัแต่วนัที่ส านกังานไดร้ับเอกสาร
หลกัฐานที่ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน 

(2)  ในกรณีอ่ืนนอกจาก (1) ให้ด าเนินการให้แลว้เสร็จภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่
ส านักงานไดร้ับเอกสารหลกัฐานส าหรับค าขอพิจารณาลกัษณะของผูข้ออนุญาตตามขอ้ 18 วรรคสอง (1) 
หรือค าขอพิจารณาลกัษณะของตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศตามขอ้ 18 วรรคสอง (2)  
ที่ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน 

ให้ส านกังานแจง้ผลการพิจารณาลกัษณะของผูข้ออนุญาตหรือลกัษณะของตราสาร
แสดงสิทธิในหลกัทรพัยต์่างประเทศภายใน 10 วนัท าการนบัแตว่นัที่ส านกังานไดร้ับค าช้ีแจงต่อขอ้สงัเกต
จากการสอบทานขอ้เท็จจริงจากผูข้ออนุญาต 

ในกรณีที่ผูข้ออนุญาตประสงคจ์ะขอผ่อนผนัหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี ให้ผูข้ออนุญาต
ยื่นค าขอผ่อนผนั  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอผ่อนผนัต่อส านกังานก่อนที่ส านกังานจะ
เร่ิมการพิจารณาตามวรรคสอง  ทั้งน้ี ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือส าหรับประชาชน  
โดยส านกังานจะพิจารณาค าขอผ่อนผนัให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการพิจารณาอนุญาต
ตามวรรคสอง 

ขอ้ 21   เมื่อไดร้บัแจง้การอนุญาตตามขอ้ 20 วรรคสองแลว้ ผูไ้ดร้ับอนุญาตสามารถ
เสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศไดภ้ายในมูลค่าที่ไดร้ับอนุญาตโดยไม่จ ากดั
จ านวนครั้ งที่เสนอขาย  ทั้งน้ี ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี 

ขอ้ 22   ภายหลงัจากที่ส านกังานพิจารณาแลว้ว่าผูข้ออนุญาตมีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ 
ที่ก าหนดในส่วนที่ 1 ของหมวด 1 ในภาค 2 หากต่อมาปรากฏว่าผูข้ออนุญาตรายนั้นไม่สามารถด ารง
ลกัษณะให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว ให้ผูข้ออนุญาตแจง้ให้ส านกังานทราบโดยพลนัพร้อมทั้ง 
ระบุเหตุทีท่  าให้ไม่สามารถด ารงสถานะดงักล่าวได ้ 
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ขอ้ 23   ภายหลงัการอนุญาตให้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
ที่ออกใหม่  หากต่อมาผูไ้ดร้ับอนุญาตมีลกัษณะไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในส่วนที่ 1 ของ 
หมวด 1 ของภาค 2 หรือตราสารมีลกัษณะไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในส่วนที่ 2 ของหมวด 1 
ของภาค 2  ให้การอนุญาตให้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศระงบัลงเป็น 
การชัว่คราวจนกว่าจะกลบัมามีลกัษณะที่เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว  ทั้งน้ี การระงบัการอนุญาต 
ไม่มีผลกระทบต่อตราสารที่ไดเ้สนอขายหรือออกไปแลว้ 
 เมื่อผูไ้ดร้ับอนุญาตหรือตราสารที่ไดร้ับอนุญาตกลบัมามีลกัษณะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในวรรคหน่ึง ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตแจง้ให้ส านกังานทราบโดยพลนั 
 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาลกัษณะของตราสารตามวรรคหน่ึง การค านวณมูลค่า 
หุ้นสามญัที่มีการซ้ือขายในกระดานหลกั (main board) ของตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศกลุ่ม 
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงตามขอ้ 15(2) ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  กรณีเป็นตราสารที่ออกและเสนอขายผ่านระบบการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์
ให้ค านวณมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (market capitalization) เฉล่ียยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนั 
ก่อนวนัที่มีการเสนอขายตราสารที่ออกใหม่ในแต่ละครั้ ง 
 (2)  กรณีเป็นตราสารที่ออกและเสนอขายดว้ยวิธีอ่ืนนอกจาก (1) ให้ค านวณมูลค่า 
หุ้นตามราคาตลาด (market capitalization) เฉล่ียยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัแรกของ 
การเสนอขายตราสารที่ออกใหม่ในแต่ละครั้ ง 

ขอ้ 24   เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบลกัษณะของผูไ้ดร้ับอนุญาตและตราสาร 
แสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศก่อนการออกและเสนอขายตราสารที่ออกใหม่ในแต่ละครั้ ง  
ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตจดัท าและบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของผูไ้ดร้ับอนุญาตและลกัษณะของตราสาร 
แสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศที่แสดงว่ามีลกัษณะเป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี  
และให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตจดัส่งขอ้มูลและเอกสารดังกล่าวเมื่อส านกังานร้องขอ 

ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งจดัเก็บขอ้มูลและเอกสารตามวรรคหน่ึงใหค้รบถว้นอย่างน้อย 
เป็นระยะเวลา 5 ปีนบัแตว่นัที่มีการออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
ในแต่ละครั้ ง 

ส่วนที่ 3 
เงื่อนไขที่ตอ้งปฏิบตัิภายหลงัไดร้ับอนุญาต 

_________________ 

ขอ้ 25   ในการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศ ผูไ้ดร้ับอนุญาต
ตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวส้ าหรับการจ าหน่ายหุ้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบั 
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ตลาดทุนว่าดว้ยการจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นของ 
บริษทัที่ออกตราสารทุน โดยอนุโลม 

ความในวรรคหน่ึงมใิห้น ามาใชบ้งัคบักบักรณีดงัต่อไปน้ี 
(1)  กรณีที่เป็นการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศผ่าน 

ระบบการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์
(2)  กรณีที่ขอ้ก าหนดในส่วนน้ีก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน  
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในวรรคหน่ึง ส านกังานอาจ

ก าหนดการอนุโลมใชใ้นรายละเอียดให้เหมาะสมกบัลกัษณะของการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิ 
ในหลกัทรัพยต์่างประเทศได ้

ขอ้ 26   ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งจดัให้การชกัชวน หรือให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการซ้ือขาย 
หรือลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศ ด าเนินการผ่านบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภท 
ที่สามารถเป็นผูใ้ห้บริการดงักล่าวเก่ียวกบัตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรพัยต์่างประเทศได ้เวน้แต ่
เป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  ผูไ้ดร้ับอนุญาตมีสถานะเป็นบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทนั้นอยู่แลว้ โดยผูไ้ดร้ับ 
อนุญาตตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวส้ าหรับการให้บริการดงักล่าวตามประเภทของ 
บริษทัหลกัทรัพยโ์ดยอนุโลม  แต่ไมร่วมถึงขอ้ห้ามในการจดัสรร 

(2)  การเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศดงักล่าวเป็น 
การเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั 

 ขอ้ 27   ในการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศ หากหนงัสือช้ีชวน
ยงัมิไดร้ะบุราคาเสนอขายที่แน่นอนของตราสารดงักล่าว (เช่น ระบุเป็นช่วงราคา หรือสูตรการค านวณ 
เป็นตน้) ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งแจกจ่ายหรือจดัส่งเอกสารไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ที่แสดงราคาเสนอขายที่
แน่นอน  เพื่อให้ผูล้งทุนไดร้ับขอ้มูลดงักล่าวก่อนที่ผูล้งทุนนั้นจะท าการจองซ้ือตราสาร  
 ความในวรรคหน่ึงมิให้น ามาใชบ้งัคบักบัการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิใน
หลกัทรัพยต์่างประเทศผ่านระบบการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้ 28   ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งเร่ิมเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
ที่เป็นหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึงในครั้ งแรก ภายใน 6 เดือนนบัแต่วนัที่ไดร้ับแจง้การอนุญาตจาก
ส านกังานตามขอ้ 20 วรรคสอง  หากไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาดงักล่าวแลว้ ให้การอนุญาต
เป็นอนัส้ินสุดลง 
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  ขอ้ 29   ในกรณีที่เป็นการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
ตามขอ้ 6(1) เป็นครั้ งแรก หากส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายตราสารดงักล่าวแลว้และปรากฏ 
กรณีดงัต่อไปน้ี ให้การอนุญาตเป็นอนัส้ินสุดลง  

(1)  มีผูจ้องซ้ือตราสารไม่ถึง 50 ราย 
(2)  มีมูลค่าการจองซ้ือตราสารรวมกนัไม่ถึงจ านวนที่ก าหนดไวด้งัน้ี 

 (ก)  20 ลา้นบาท ในกรณีที่เป็นตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศที ่
เป็นหุ้นที่ซ้ือขายอยู่ในตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 

(ข)  50 ลา้นบาท ในกรณีอ่ืนใดนอกจาก (ก)  
ในกรณีตามวรรคหน่ึง ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตยกเลิกการขายตราสารในรอบการเสนอขายนั้น

ทั้งหมด และด าเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือแก่ผูจ้องซ้ือโดยไม่ชกัชา้   

 ขอ้ 30   ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งจดัให้มีขอ้ก าหนดสิทธิที่มีรายการและสาระส าคญั 
ไม่ต่างจากร่างขอ้ก าหนดสิทธิที่ผ่านการพิจารณาของส านกังานแลว้ เวน้แต่ขอ้มูลเก่ียวกบัตราสาร 
แสดงสิทธิในหลกัทรพัยต์่างประเทศและขอ้มูลเฉพาะส าหรับการเสนอขายตราสารดงักล่าวในแตล่ะครั้ ง 

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิจะกระท าไดต้่อเมื่อไม่เป็นการขดัแยง้กบัขอ้ก าหนด
ตามประกาศน้ี และการแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวเป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 

กรณีที่การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิตอ้งไดร้ับมติที่ประชมุผูถื้อตราสารแสดงสิทธิ
ในหลกัทรัพยต์่างประเทศ หนงัสือนดัประชุมผูถื้อตราสารตอ้งระบุอย่างชดัเจนถึงสาเหตุของการแกไ้ข
เพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิและผลกระทบที่เกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนกบัผูถื้อตราสาร 

ขอ้ 31   การออกตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีออกและเสนอขายโดยการเปิดให้ผูล้งทุนจองซ้ือตามจ านวนและภายใน 
ระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ออกตราสารไดต้่อเมื่อผูไ้ดร้ับอนุญาตมัน่ใจว่ามีหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
เพียงพอที่จะรองรับจ านวนตราสารดงักล่าวที่ตอ้งจดัสรรให้แก่ผูล้งทุน  ทั้งน้ี โดยค านึงถึงระบบ 
การช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ 

(2)  กรณีออกและเสนอขายผ่านระบบการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์
 (ก)  กรณีที่เป็นตราสารประเภทตราสารแสดงสิทธิของผูฝ้ากหลกัทรัพย ์ 

ให้ออกตราสารไดต้่อเมื่อผูไ้ดร้ับอนุญาตมีหลกัทรัพยต์่างประเทศฝากไวก้บัผูร้ับฝากต่างประเทศ 
ในจ านวนไม่นอ้ยกว่าจ านวนตราสารทั้งหมดที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ (รวมจ านวนตราสารที่เสนอขาย)  
และยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 

 (ข)  กรณีที่เป็นตราสารประเภทใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลกัทรัพยอ์า้งอิง ให้ออกตราสารไดต้่อเมื่อผูไ้ดร้ับอนุญาตมัน่ใจว่ามีหลกัทรัพยต์่างประเทศเพียงพอ 



 

 

15 

 

ที่จะรองรับจ านวนตราสารดงักล่าวที่จ  าหน่ายให้แก่ผูล้งทุน  ทั้งน้ี โดยค านึงถึงระบบการช าระราคา 
และส่งมอบหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศที่เก่ียวขอ้ง 

ขอ้ 32   ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตจดัท าและส่งรายงานที่แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวน 
ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศที่มีการออกและไถ่ถอน รวมทั้งจ านวนคงเหลือ  
ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของทุกเดือนต่อส านักงาน โดยให้ส่งรายงานดงักล่าวต่อส านกังานผ่าน 
ระบบการรับส่งขอ้มูลของตลาดหลักทรัพย์ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด ภายใน 15 วนั
นบัแต่วนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน   

ภาค 3 
การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศ 

_________________ 

หมวด 1 
การยื่นและค่าธรรมเนียม 

________________ 

 ขอ้ 33   ให้ผูเ้สนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศยื่นแบบแสดง
รายการขอ้มูลตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 35 และร่างหนงัสือช้ีชวนตามแบบที่ก าหนดตามมาตรา 72  
ต่อส านกังาน  ทั้งน้ี ตามแนวทางและวิธีการที่ก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านักงาน  
 การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตามวรรคหน่ึง ให้หมายถึง 
การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับหลกัทรัพยต์่างประเทศที่รองรับ 
การใชสิ้ทธิตามตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศที่มีการส่งมอบหลกัทรัพยด์ว้ย 

  ขอ้ 34   ผูเ้สนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศมีหนา้ที่ช าระ
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดตามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่น
แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยื่นค าขอต่าง ๆ ในวนัที่ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
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หมวด 2 
แบบแสดงรายการขอ้มูล 
___________________ 

ขอ้ 35   ให้ผูเ้สนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศยื่นแบบแสดง
รายการขอ้มูลส าหรับการเสนอขายตราสารดงักล่าวตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีที่เป็นการไดร้ับอนุญาตตามภาค 2 เป็นครั้ งแรก ให้ยื่นแบบ 69-DR  
ทา้ยประกาศน้ี 
  (2)  ในกรณีอ่ืนนอกจาก (1) ให้ยื่นแบบ 69-DR reissue ทา้ยประกาศน้ี 

ขอ้ 36   การจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูลตามขอ้ 35 เพื่อยื่นต่อส านกังาน ให้จดัท า 
เป็นภาษาไทยเท่านั้น เวน้แต่ขอ้มูลในส่วนของหลกัทรัพยต์่างประเทศอาจจดัท าเป็นภาษาองักฤษก็ได้ 

ขอ้ 37   ในกรณีที่ผูเ้สนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศม ี
การเปิดเผยขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่มิไดแ้สดงอยู่ในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน
ให้แก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะราย เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุน  
หรือการตดัสินใจลงทุนในตราสารที่เสนอขาย ผูเ้สนอขายตราสารดงักล่าวตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีที่แบบแสดงรายการขอ้มูลยงัไม่มีผลใชบ้งัคบั ผูเ้สนอขายตราสารตอ้ง 
ด าเนินการให้มีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวก่อนวนัที่แบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั 
  (2)  กรณีที่แบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบัแลว้ ผูเ้สนอขายตราสารตอ้งเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนโดยพลนั  

หมวด 3 
การรับรองขอ้มูล 

_______________ 

ขอ้ 38   การลงลายมือช่ือเพื่อรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูล
และร่างหนงัสือช้ีชวน ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  การเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศโดยผูเ้สนอขายทีเ่ป็นสาขา 
ของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ ให้ผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนัสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศดงักล่าว  
ลงลายมือช่ือ  

(2)  การเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศโดยผูเ้สนอขายที่เป็น 
บุคคลอ่ืนนอกจาก (1) ให้กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนับริษทัหรือผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด 
ที่ไดร้ับมอบอ านาจลงลายมือช่ือ 
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ขอ้ 39   ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรท าให้บุคคลที่ตอ้งลงนามเพื่อนิติบุคคล 
ตามที่ก าหนดในขอ้ 38 ไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้ให้นิติบุคคลดงักล่าวปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่ไดร้ับการผ่อนผนัจากส านกังาน 

(1)  หากเหตุที่ท าให้บุคคลดงักล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้เกิดจากการที่
บุคคลดงักล่าวอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วย 
ทางร่างกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศไม่จ าตอ้งจดัให ้
บุคคลดงักล่าวลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูล 

(2)  หากเหตุที่ท าให้บุคคลดงักล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้เกิดจากกรณีอ่ืน
นอกจากที่ระบุใน (1) เมื่อเหตุดงักล่าวหมดส้ินไป ให้ผูเ้สนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย ์
ต่างประเทศจดัให้บุคคลดงักล่าวลงลายมือช่ือทนัที เพื่อให้แบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั 
ตามขอ้ 41 

  ขอ้ 40   การลงลายมือช่ือตามขอ้ 38 หรือขอ้ 39 ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

หมวด 4 
วนัมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูล 

และร่างหนงัสือช้ีชวน 
___________________ 

ขอ้ 41   ภายใตบ้งัคบัมาตรา 68 และมาตรา 75 การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดง
รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ครบถว้นดงัต่อไปน้ี 

(1)  ผูเ้สนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศตอ้งไดร้ับอนุญาต 
ให้เสนอขายตราสารนั้นแลว้ 

(2)  ผูเ้สนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศไดช้ าระค่าธรรมเนียม 
การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลครบถว้นแลว้ 

(3)  เมื่อเป็นไปตามก าหนดเวลาและเงือ่นไขดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  กรณีของแบบ 69-DR เมื่อพน้เจ็ดวนัท าการนบัแต่วนัที่ส านกังานไดร้ับ 

แบบแสดงรายการขอ้มูลที่แกไ้ขเพิ่มเติมครั้ งหลงัสุด (ไม่รวมขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหรือขอ้มูลอ่ืน 
ที่มิใช่ขอ้มูลส าคญัซ่ึงส านักงานผ่อนผนัให้แกไ้ขเพิ่มเติมได)้ 
  (ข)  กรณีของแบบ 69-DR reissue เมื่อพน้วนัที่ผูเ้สนอขายไดร้ะบุขอ้มูล 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลครบถว้นแลว้ 

(4)  ผูเ้สนอขายไดร้ะบุขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลครบถว้นแลว้ 



 

 

18 

 

เพื่อประโยชน์ตามวรรคหน่ึง (3) “ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขาย”  หมายความถึง  
ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

(1)  จ านวนและราคาตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศที่เสนอขาย 
(2)  ระยะเวลาของการเสนอขาย 
(3)  รายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร 
(4)  ขอ้มูลอ่ืนใดที่เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศ 

ที่มีลกัษณะท านองเดียวกนัหรือเก่ียวกบัขอ้มูลตาม (1) (2) และ (3)  

ภาค 4 
การเปิดเผยขอ้มูลอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกบัฐานะการเงินและ 

ผลการด าเนินงานของผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิ 
ในหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
____________________ 

ขอ้ 42   ให้ผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศที่ไดร้ับอนุญาต 
ตามภาค 2 มีหนา้ที่จดัท าและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตามภาคน้ี 

การจดัท าและส่งรายงานตามวรรคหน่ึง ให้เร่ิมเมื่อแบบแสดงรายการขอ้มูลที่ยื่นต่อ
ส านกังานมีผลใชบ้งัคบัแลว้ 

ขอ้ 43   รายงานแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานที่ต้องจดัท าตามขอ้ 42  
ไดแ้ก่ประเภทขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

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

ขอ้ 44   ให้ผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศจดัท าและส่งรายงาน 
ตามขอ้ 43 ต่อส านกังานตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ให้จดัท าและส่งงบการเงินตามขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการซ่ึงเป็น 
ผูก้ ากบัดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรงของผูอ้อกตราสารนั้น หรือขอ้ก าหนดของกระทรวงพาณิชย ์
แลว้แต่กรณี   

ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารดงักล่าวเป็นสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ  
การจดัท าและส่งงบการเงนิตามวรรคหน่ึง ให้หมายถึงงบการเงนิของสาขาของธนาคารพาณิชย ์
ต่างประเทศ 
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(2)  ให้จดัท าและส่งแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีมาพร้อมกบัการส่งงบการเงิน 
ตาม (1) โดยแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีตอ้งมีขอ้มูลสอดคลอ้งกบัแบบแสดงรายการขอ้มูลที่ยื่น 
ต่อส านกังานตามขอ้ 35 ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวตอ้งปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนั 
 ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศมีหนา้ที่ตอ้งยื่น 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีหลายแบบ ผูอ้อกตราสารดงักล่าวอาจผนวกขอ้มูลดงัต่อไปน้ี รวมไว้
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีแบบใดแบบหน่ึงก็ได ้โดยให้ถือว่าผูอ้อกตราสารนั้นไดส่้งรายงาน 
ตามวรรคหน่ึงต่อส านกังานแลว้  ทั้งน้ี ให้ผูอ้อกตราสารแจง้การผนวกขอ้มูลดงักล่าวให้ส านกังาน
ทราบในเวลาที่ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีดว้ย  

(1)  ปัจจยัความเส่ียงของการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศ  
(2)  ขอ้มูลที่แสดงลกัษณะของหลกัทรัพยต์่างประเทศที่รองรับตราสารแสดงสิทธิ 

ในหลกัทรัพยต์่างประเทศในรอบปีที่ผ่านมา 

ขอ้ 45   ให้ผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศส้ินสุดหนา้ที่จดัท า 
และส่งรายงานที่แสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานต่อส านกังานตามที่ก าหนดในภาคน้ี  
เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  มีการช าระบญัชีเพื่อเลิกกิจการของผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ 

(2)  ผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศไม่ไดเ้สนอขายตราสาร 
แสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศภายในระยะเวลาที่ส านกังานอนุญาตให้เสนอขาย หรือผูอ้อก 
ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศยกเลิกการเสนอขายตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน   

(3)  มีการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศจากการเป็น 
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์  

(4)  ผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศที่เป็นสถาบนัการเงิน 
ซ่ึงถูกระงบัการด าเนินกิจการตามค าส่ังของเจา้พนกังานหรือหน่วยงานที่มีอ านาจหนา้ที่ตามกฎหมาย 

ภาค 5 
บทเฉพาะกาล 

____________________ 

 ขอ้ 46   ในกรณีที่ส านักงานไดร้ับค าขออนุญาตเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝาก
หลกัทรัพยต์่างประเทศที่ยื่นต่อส านกังานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2558   
เร่ือง การออกและเสนอขายหลกัทรัพยท์ี่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ ลงวนัที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558  ก่อนวนัที่ประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั และผูข้ออนุญาตมิไดแ้จง้ต่อ
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ส านักงานว่าประสงคจ์ะยื่นค าขออนุญาตภายใตข้อ้ก าหนดของประกาศน้ี  ให้การพิจารณาค าขออนุญาต
ดงักล่าวอยู่ภายใตบ้งัคบัของขอ้ก าหนดแห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2558  เร่ือง  
การออกและเสนอขายหลกัทรัพยท์ี่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศ  
ลงวนัที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558  ที่ถูกยกเลิกโดยประกาศฉบบัน้ี   

 ขอ้ 47   ใหต้ราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศที่ไดร้ับอนุญาต 
ให้เสนอขายตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2558  เร่ือง การออกและเสนอขาย
หลกัทรัพยท์ี่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศ ลงวนัที่ 9 เมษายน 
พ.ศ. 2558  ไปแลว้ก่อนวนัที่ประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ยงัคงอยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศดงักล่าวและ
ประกาศที่เก่ียวขอ้งต่อไป 

  ขอ้ 48   ในกรณีที่ประกาศฉบบัใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ที่ ทจ. 16/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหลกัทรัพยท์ี่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิการฝาก
หลกัทรัพยต์่างประเทศ ลงวนัที ่9 เมษายน พ.ศ. 2558  ให้การอา้งอิงประกาศดงักล่าวหมายถึง 
การอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

  ขอ้ 49   ใหบ้รรดาประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ค าส่ัง และหนงัสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหลกัทรัพยท์ี่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิ
การฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศ ลงวนัที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558  ยงัคงมีผลใชบ้งัคบัไดต้่อไปเท่าที่ไม่ขดั
หรือแยง้กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี จนกว่าจะไดม้ีประกาศ ค าส่ัง และหนงัสือเวียน ที่ออกหรือ 
วางแนวปฏิบตัิตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

      ประกาศ  ณ  วนัที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564     

 
 
 
 (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล)  
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 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ประธานกรรมการ 
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