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แบบค ำขอพิจำรณำคุณสมบัติของตรำสำรแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์ต่ำงประเทศ1 

       วนัที่      

เรียน   เลขาธิการส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

 ขา้พเจา้บริษทั           
มีช่ือเป็นภาษาองักฤษว่า           
ที่ตั้งส านกังานใหญ่            
โทรศพัท ์     โทรสาร    Web address    

  ค าขออนุญาตน้ีพร้อมเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งทั้งหมด ขา้พเจา้ ประสงค ์/ ไม่ประสงค ์ 
ให้น าไปเปิดเผยต่อบุคคลใด ๆ 

 ขา้พเจา้ประสงคจ์ะเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศ ประเภท  
❑  ตราสารแสดงสิทธิของผูฝ้ากทรัพยสิ์นที่เป็นหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
❑  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรพัยอ์า้งอิงที่เป็นหลกัทรัพยต์่างประเทศ 

โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. บริษัทที่ออกตรำสำรแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ 
        บริษทัอยู่ระหว่างยื่นขออนุญาตเป็นผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศ 

จากส านกังาน 

 บริษทัไดร้ับอนุญาตจากส านกังานว่าเป็นผูม้ีคุณสมบตัิที่สามารถเสนอขายตราสารแสดงสิทธิ
ในหลกัทรัพยต์่างประเทศแลว้ และขอรับรองว่า ยงัคงด ารงคุณสมบตัิไดต้ามที่ก าหนด 
ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการออกและเสนอขายหลกัทรัพยท์ี่ออกใหม่
ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศ 

2. ลักษณะของตรำสำรแสดงสิทธใินหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ 
(ในกรณีที่ประสงค์จะขออนุญำตออกตรำสำรแสดงสิทธใินหลักทรัพย์ต่ำงประเทศของหลักทรัพย์
ต่ำงประเทศหลำยหลักทรัพย์ ให้ระบุรำยละเอียดตำม 2. เป็นรำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ) 
 

 
1 1 หมายถึง ตราสารแสดงสิทธิของผูฝ้ากทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัทรัพยต์่างประเทศ และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก
หลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีเป็นหลกัทรัพยต์่างประเทศโดยแบบค าขอน้ีสามารถ download ไดจ้าก http://www.sec.or.th 
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ตรำสำรแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์ต่ำงประเทศของ   (ช่ือหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ)   
จ านวนหน่วยที่ขออนุญาตเสนอขาย :                            หน่วย   
กรณีตรำสำรแสดงสิทธิของผู้ฝำกทรัพย์สินที่เป็นหลกัทรัพย์ต่ำงประเทศ (อัตรำอ้ำงองิของตรำสำรในอัตรำ  
1 ต่อ 1 เท่ำน้ัน) 
รูปแบบกำรเสนอขำย 
  โดยการเปิดให้ผูล้งทุนจองซ้ือตามจ านวนและภายในระยะเวลาที่ก าหนด (public offering)  
  โดยการทยอยขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศผ่านระบบการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์
(direct listing)  ทั้งน้ี ตอ้งระบุมาตรการคุม้ครองผูถื้อตราสารหากผูอ้อกตราสารไม่สามารถกระจายการถือ 
ตราสารไดต้ามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย โดยตอ้งระบุอย่างชดัเจนถึงวิธีการในการให้สิทธิแก่ 
ผูถื้อตราสารที่จะไถ่ถอนตราสาร การจดัให้มีการรับซ้ือตราสาร หรือวิธีการอ่ืนใดเพื่อจดัการความเส่ียง
เก่ียวกบัสภาพคล่องของตราสารดงักล่าว 
            
             

ความเส่ียงที่ส าคญัของตราสาร 
            
             
จ านวนหน่วยที่ตอ้งการเสนอขาย                หน่วย   ราคาที่คาดว่าจะเสนอขาย :                     บาท/หน่วย 
มูลค่าที่คาดว่าจะเสนอขาย : (ประมาณการตามราคาที่คาดว่าจะเสนอขายทั้งในสกุลบาทและสกุลดอลลาร์สหรัฐ) 
กรณี ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อ้ำงองิที่เป็นหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ 
อัตรำอ้ำงองิของตรำสำร : (สำมำรถก ำหนดเป็นอัตรำส่วนอื่น  ๆ ได้นอกเหนือจำก อตัรำส่วน 1:1)  
  อตัรา 1 ต่อ 1 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุอตัราส่วนตราสารแสดงสิทธิ ต่อหลกัทรพัยอ์า้งอิงต่างประเทศ) 

รูปแบบกำรเสนอขำย 
  โดยการเปิดให้ผูล้งทุนจองซ้ือตามจ านวนและภายในระยะเวลาที่ก าหนด (public offering)  
  โดยการทยอยขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศผ่านระบบการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์
(direct listing)  ทั้งน้ี ตอ้งระบุมาตรการคุม้ครองผูถื้อตราสารหากผูอ้อกตราสารไม่สามารถกระจายการถือ 
ตราสารไดต้ามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย โดยตอ้งระบุอย่างชดัเจนถึงวิธีการในการให้สิทธิแก่ 
ผูถื้อตราสารที่จะไถ่ถอนตราสาร การจดัให้มีการรับซ้ือตราสาร หรือวิธีการอ่ืนใดเพื่อจดัการความเส่ียง
เก่ียวกบัสภาพคล่องของตราสารดงักล่าว 
            
             
 



3 
 

ความเส่ียงที่ส าคญัของตราสาร 
            
            
                                                            
จ านวนหน่วยทีต่อ้งการเสนอขาย                   หน่วย        ราคาที่คาดว่าจะเสนอขาย :                      บาท/หน่วย 
รายละเอียดวิธีการและ สูตรการค านวณเสนอขาย: 
            
            
                                                            
 
 

  2.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปของตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
   (1)  ประเภทของหลกัทรัพย์ต่ำงประเทศ 

    หุ้นสามญัที่มีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ  
 หน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ ซ่ึงมีลกัษณะครบถว้นตามหลกัเกณฑ์

การอนุญาตให้เสนอขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยของโครงการจดัการ 
ลงทุนต่างประเทศ (ให้ระบปุระเภทของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ) 

 ตราสารหรือหลกัฐานแสดงสิทธิในทรัพยสิ์นของกองทุนต่างประเทศ 
ที่มีนโยบายการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะจดัตั้งในรูปบริษทั  
กองทรัสต ์หรือรูปแบบอ่ืนใด 
   (2) กรณีหลกัทรัพย์ต่ำงประเทศเป็นหุ้นสำมัญที่มีกำรซ้ือขำยในตลำดหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ 
     ซ้ือขายในกระดานหลกั (main board) ของตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
     ตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศตั้งอยู่ในประเทศที่อยูใ่นรายช่ือทีส่ านกังานยอมรับ 
ตามบญัชีรายช่ือ ณ วนัที ่   (โปรดระบุช่ือตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ)   
     ตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศทีต่ ั้งอยู่ในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง  
โดยมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (market capitalization) เฉล่ีย 15 วนัท าการยอ้นหลงั2 คือ       
 
 
 
 

 
2
 หุ้นสามญัดังกล่าวมีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (market capitalization) เฉล่ียยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 2,000 ลา้นบาท    
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   (3) กรณีหลกัทรัพย์ต่ำงประเทศเป็นหน่วยของโครงกำรจัดกำรลงทุนต่ำงประเทศ 
                     ซ้ือขายในกระดานหลกั (main board) ของตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
     มีลกัษณะครบถว้นตามหลกัเกณฑก์ารอนุญาตให้เสนอขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุน
ต่างประเทศตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขาย
หน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ  ยกเวน้หลกัเกณฑใ์นเร่ืองการจดัให้มีตวัแทน (local representative) 
ในประเทศไทย 
   (4) กรณีตรำสำรหรือหลกัฐำนแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทนุต่ำงประเทศที่มีนโยบำยกำรลงทุน
ในอสังหำริมทรัพย์หรือโครงสร้ำงพื้นฐำน ไม่ว่ำจะจัดตั้งในรูปบริษัท กองทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด 
                      ซ้ือขายในกระดานหลกั (main board) ของตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
     อยู่ภายใตห้น่วยงานก ากบัดูแลที่ส านักงานยอมรับ ซ่ึงมีเกณฑก์ารก ากบัดูแลไม่ดอ้ยกว่า
หลกัเกณฑข์องประเทศไทย  
   (5) ขอ้มูลภาษาองักฤษของผูอ้อกหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
     จดัท าโดยผูอ้อกหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
      จดัท าโดยหน่วยงานหรือสถาบนัอ่ืนที่มีความน่าเช่ือถือ (โปรดระบุรายละเอียดหน่วยงาน
หรือสถาบนั________________________________________________________________________) 
     จดัท าหรือร่วมจดัท าโดยผูอ้อกตราสารซ่ึงมีค ารับรองว่าสาระของขอ้มูลที่จดัท าข้ึนนั้น 
ถูกตอ้งตรงตามขอ้มูลที่ผูอ้อกหลกัทรัพยต์่างประเทศเปิดเผย 
 
3. เอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอ  
 ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ีมาดว้ยแลว้ 

  ร่างขอ้ก าหนดสิทธิ หนา้ที่และความรับผิดชอบของผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์
ต่างประเทศและผูถื้อตราสารดงักล่าว เฉพาะส่วนที่เพิ่มเติมจากขอ้ก าหนดสิทธิหลกัที่ไดย้ื่น 
ต่อส านกังานแลว้ 
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4.  กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมลู 

 “ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้มูลในแบบค าขออนุญาตเสนอขายตราสารแสดงสิทธิใน
หลกัทรัพยต์่างประเทศฉบบัน้ี และเอกสารหลกัฐานทั้งหมดแลว้ ขอรับรองว่าขอ้มูลและเอกสาร
หลกัฐานดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ หรือขาดขอ้ความที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

  ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที่ขา้พเจา้
ไดร้ับรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให้          
เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ   
      ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลที่ขา้พเจา้ได้รับรอง 
ความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

 
                                                          ช่ือ                              ต าแหน่ง                             ลายมือช่ือ3                        
 1.    __________________    __________________   ________________________ 
 2.    __________________    __________________   ________________________ 
ผูร้ับมอบอ านาจ                     __________________    __________________   _______________________ 
 

 
 
 

 
3 กรณีผูข้ออนุญาตเป็นสาขาของธนาคารพาณิชยต์า่งประเทศ ให้ผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนัสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ
ดงักล่าวลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ส่วนกรณีอ่ืน ให้กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนับริษทัหรือผูท่ี้ด ารง
ต าแหน่งบริหารสูงสุดท่ีไดร้ับมอบอ านาจลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 
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