แบบ 35-DR-2
แบบคำขอพิจำรณำคุณสมบัตขิ องตรำสำรแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ1
วันที่
เรี ยน เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้าพเจ้าบริ ษทั
มีชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
โทรศัพท์

โทรสาร

Web address

คาขออนุญาตนี้พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้าพเจ้า ประสงค์ / ไม่ประสงค์
ให้นาไปเปิ ดเผยต่อบุคคลใด ๆ
ข้าพเจ้าประสงค์จะเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ประเภท
❑ ตราสารแสดงสิ ทธิของผูฝ้ ากทรัพย์สินที่เป็ นหลักทรัพย์ต่างประเทศ
❑ ใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงที่เป็ นหลักทรัพย์ต่างประเทศ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. บริษัทที่ออกตรำสำรแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
 บริ ษทั อยูร่ ะหว่างยื่นขออนุญาตเป็ นผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
จากสานักงาน
 บริ ษทั ได้รับอนุญาตจากสานักงานว่าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติที่สามารถเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิ
ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ แล้ว และขอรับรองว่า ยังคงดารงคุณสมบัติได้ตามที่กาหนด
ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ประเภทตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
2. ลักษณะของตรำสำรแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
(ในกรณีที่ประสงค์ จะขออนุญำตออกตรำสำรแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศของหลักทรัพย์
ต่ำงประเทศหลำยหลักทรัพย์ ให้ ระบุรำยละเอียดตำม 2. เป็ นรำยหลักทรัพย์ ต่ำงประเทศ)
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หมายถึง ตราสารแสดงสิ ทธิของผูฝ้ ากทรัพย์สินที่เป็ นหลักทรัพย์ต่างประเทศ และใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลักทรัพย์อา้ งอิงที่เป็ นหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยแบบคาขอนี้สามารถ download ได้จาก http://www.sec.or.th

2
ตรำสำรแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศของ (ชื่ อหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ)
จานวนหน่วยที่ขออนุญาตเสนอขาย :
หน่วย
กรณี ตรำสำรแสดงสิ ทธิของผู้ฝำกทรัพย์ สินที่เป็ นหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ (อัตรำอ้ำงอิงของตรำสำรใน อัตรำ
1 ต่อ 1 เท่ำนั้น)
รู ปแบบกำรเสนอขำย
 โดยการเปิ ดให้ผลู ้ งทุนจองซื้อตามจานวนและภายในระยะเวลาที่กาหนด (public offering)
 โดยการทยอยขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing) ทั้งนี้ ต้องระบุมาตรการคุม้ ครองผูถ้ ือตราสารหากผูอ้ อกตราสารไม่สามารถกระจายการถือ
ตราสารได้ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ดว้ ย โดยต้องระบุอย่างชัดเจนถึงวิธีการในการให้สิทธิแก่
ผูถ้ ือตราสารที่จะไถ่ถอนตราสาร การจัดให้มีการรับซื้ อตราสาร หรื อวิธีการอื่นใดเพื่อจัดการความเสี่ ยง
เกี่ยวกับสภาพคล่องของตราสารดังกล่าว

ความเสี่ ยงที่สาคัญของตราสาร

จานวนหน่วยที่ตอ้ งการเสนอขาย
หน่วย ราคาที่คาดว่าจะเสนอขาย :
บาท/หน่วย
มูลค่าที่คาดว่าจะเสนอขาย : (ประมาณการตามราคาที่คาดว่าจะเสนอขายทั้งในสกุลบาทและสกุลดอลลาร์สหรัฐ)
กรณี ใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิงที่เป็ นหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
อัตรำอ้ำงอิงของตรำสำร : (สำมำรถกำหนดเป็ นอัตรำส่ วนอื่น ๆ ได้ นอกเหนือจำก อัตรำส่ วน 1:1)
 อัตรา 1 ต่อ 1
 อื่น ๆ (โปรดระบุอตั ราส่ วนตราสารแสดงสิ ทธิ ต่อหลักทรัพย์อา้ งอิงต่างประเทศ)
รู ปแบบกำรเสนอขำย
 โดยการเปิ ดให้ผลู ้ งทุนจองซื้อตามจานวนและภายในระยะเวลาที่กาหนด (public offering)
 โดยการทยอยขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing) ทั้งนี้ ต้องระบุมาตรการคุม้ ครองผูถ้ ือตราสารหากผูอ้ อกตราสารไม่สามารถกระจายการถือ
ตราสารได้ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ดว้ ย โดยต้องระบุอย่างชัดเจนถึงวิธีการในการให้สิทธิแก่
ผูถ้ ือตราสารที่จะไถ่ถอนตราสาร การจัดให้มีการรับซื้ อตราสาร หรื อวิธีการอื่นใดเพื่อจัดการความเสี่ ยง
เกี่ยวกับสภาพคล่องของตราสารดังกล่าว
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ความเสี่ ยงที่สาคัญของตราสาร

จานวนหน่วยที่ตอ้ งการเสนอขาย
หน่วย
รายละเอียดวิธีการและ สู ตรการคานวณเสนอขาย:

ราคาที่คาดว่าจะเสนอขาย :

บาท/หน่วย

2.1 ลักษณะโดยทัว่ ไปของตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(1) ประเภทของหลักทรัพย์ ต่ำงประเทศ
 หุน้ สามัญที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ซึ่งมีลกั ษณะครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
การอนุญาตให้เสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศตามที่กาหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการ
ลงทุนต่างประเทศ (ให้ระบุประเภทของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ)
 ตราสารหรื อหลักฐานแสดงสิ ทธิในทรัพย์สินของกองทุนต่างประเทศ
ที่มีนโยบายการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อโครงสร้างพื้นฐาน ไม่วา่ จะจัดตั้งในรู ปบริ ษทั
กองทรัสต์ หรื อรู ปแบบอื่นใด
(2) กรณีหลักทรัพย์ ต่ำงประเทศเป็ นหุ้นสำมัญที่มีกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
 ซื้อขายในกระดานหลัก (main board) ของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศตั้งอยูใ่ นประเทศที่อยูใ่ นรายชื่อที่สานักงานยอมรับ
ตามบัญชีรายชื่อ ณ วันที่
(โปรดระบุชื่อตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
 ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง
โดยมูลค่าหุน้ ตามราคาตลาด (market capitalization) เฉลี่ย 15 วันทาการย้อนหลัง2 คือ
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หุ้นสามัญดังกล่าวมีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (market capitalization) เฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 2,000 ล้านบาท

4
(3) กรณีหลักทรัพย์ต่ำงประเทศเป็ นหน่ วยของโครงกำรจัดกำรลงทุนต่ ำงประเทศ
 ซื้อขายในกระดานหลัก (main board) ของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 มีลกั ษณะครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุน
ต่างประเทศตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ ยวกับการเสนอขาย
หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ยกเว้นหลักเกณฑ์ในเรื่ องการจัดให้มีตวั แทน (local representative)
ในประเทศไทย
(4) กรณีตรำสำรหรื อหลักฐำนแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนต่ ำงประเทศที่มีนโยบำยกำรลงทุน
ในอสังหำริมทรัพย์ หรื อโครงสร้ ำงพื้นฐำน ไม่ ว่ำจะจัดตั้งในรู ปบริษัท กองทรัสต์ หรื อรู ปแบบอื่นใด
 ซื้อขายในกระดานหลัก (main board) ของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 อยูภ่ ายใต้หน่วยงานกากับดูแลที่สานักงานยอมรับ ซึ่งมีเกณฑ์การกากับดูแลไม่ดอ้ ยกว่า
หลักเกณฑ์ของประเทศไทย
(5) ข้อมูลภาษาอังกฤษของผูอ้ อกหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 จัดทาโดยผูอ้ อกหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 จัดทาโดยหน่วยงานหรื อสถาบันอื่นที่มีความน่าเชื่อถือ (โปรดระบุรายละเอียดหน่วยงาน
หรื อสถาบัน________________________________________________________________________)
 จัดทาหรื อร่ วมจัดทาโดยผูอ้ อกตราสารซึ่งมีคารับรองว่าสาระของข้อมูลที่จดั ทาขึ้นนั้น
ถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ผอู ้ อกหลักทรัพย์ต่างประเทศเปิ ดเผย
3. เอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอ
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้มาด้วยแล้ว
 ร่ างข้อกาหนดสิ ทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์
ต่างประเทศและผูถ้ ือตราสารดังกล่าว เฉพาะส่วนที่เพิ่มเติมจากข้อกาหนดสิ ทธิหลักที่ได้ยนื่
ต่อสานักงานแล้ว
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4. กำรรับรองควำมถูกต้ องของข้อมูล
“ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคาขออนุญาตเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิใน
หลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับนี้ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสาร
หลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ หรื อขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้า
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้
เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่ขา้ พเจ้าได้รับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ผูร้ ับมอบอานาจ
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ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ3

1. __________________ __________________ ________________________
2. __________________ __________________ ________________________
__________________ __________________ _______________________

กรณีผขู้ ออนุญาตเป็ นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ให้ผมู้ ีอานาจลงนามผูกพันสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
ดังกล่าวลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ส่วนกรณีอนื่ ให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั หรื อผูท้ ี่ดารง
ตาแหน่งบริ หารสูงสุ ดที่ได้รับมอบอานาจลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)

