ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 45/2564
เรื่ อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภท
ตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(ฉบับประมวล)
_________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 35 มาตรา 67 และมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2558 เรื่ อง การออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่
9 เมษายน พ.ศ. 2558
(2) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 50/2558 เรื่ อง การออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
(3) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 31/2560 เรื่ อง การออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560
(4) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 6/2561 เรื่ อง การออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 4)
ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561
(5) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 82/2563 เรื่ อง การออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 5)
ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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ข้อ 3 ในประกาศนี้
“ตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายความว่า หลักทรัพย์
ดังต่อไปนี้
(1) ตราสารแสดงสิ ทธิของผูฝ้ ากทรัพย์สิน ซึ่งมีทรัพย์สินที่ฝากเป็ นหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
(2) ใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิง ซึ่งมีหลักทรัพย์อา้ งอิง
เป็ นหลักทรัพย์ต่างประเทศ
“หลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
“ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์ซ่ ึงจัดตั้งขึ้นใน
ต่างประเทศ
“การเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า
การเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยใช้กลไกการซื้อขายผ่านระบบ
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct listing)
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“ข้อกาหนดสิ ทธิ” หมายความว่า ข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อก
ตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และผูถ้ ือตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
“ธนาคารพาณิชย์” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
“ผูร้ ับฝากต่างประเทศ” หมายความว่า ผูร้ ับฝากที่สามารถประกอบธุรกิจรับฝาก
หลักทรัพย์ต่างประเทศได้ตามกฎหมายของประเทศที่มีการประกอบธุรกิจดังกล่าว
“หน่วยงานกากับดูแลต่างประเทศ” หมายความว่า หน่วยงานกากับดูแลตลาดทุน
ต่างประเทศ
“โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ” หมายความว่า โครงการจัดการลงทุน
(collective investment scheme) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับ
กองทุนรวม โดยได้รับอนุญาต การจดทะเบียน หรื อการดาเนินการอื่นใดในทานองเดียวกันจาก
หน่วยงานกากับดูแลที่มีอานาจกากับดูแลโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศนั้น
“หน่วย” หมายความว่า หลักทรัพย์ดงั ต่อไปนี้ของโครงการจัดการลงทุน
ต่างประเทศ
(1) หุน้ ของบริ ษทั (investment company)
(2) ใบทรัสต์ของทรัสต์ (unit trust)
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(3) ตราสารหรื อหลักฐานแสดงสิ ทธิในทรัพย์สินของโครงการจัดการลงทุน
ต่างประเทศ
“ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” หมายความว่า ประเทศที่อยูใ่ นกลุ่ม
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)
คาว่า “ผูบ้ ริ หาร” “ผูม้ ีอานาจควบคุม” “ผูล้ งทุนสถาบัน” และ “แบบแสดงรายการข้อมูล”
ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคาดังกล่าวที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์
ภาค 1
บททัว่ ไป
_________________
หมวด 1
ขอบเขตของประกาศและหลักเกณฑ์ทวั่ ไป
_________________
ข้อ 4 ประกาศนี้ใช้บงั คับกับการออกและเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์
ต่างประเทศ เพื่อเป็ นช่องทางการให้บริ การอีกช่องทางหนึ่ งแก่ผลู ้ งทุนที่จะลงทุนในหลักทรัพย์
ต่างประเทศ โดยผ่านการถือหรื อซื้ อขายตราสารดังกล่าว ทั้งนี้ ประกาศฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึงกรณีที่
ผูอ้ อกหลักทรัพย์ต่างประเทศยินยอมให้ใช้หลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวในการออกและเสนอขาย
ตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ข้อ 5 การออกและเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
และการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของผูอ้ อกตราสาร
ดังกล่าว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) การออกและเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ต้องขอ
และได้รับอนุญาตตามภาค 2 และยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลตามภาค 3
(2) การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่ องเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในภาค 4
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ข้อ 6 การออกและเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ออกใหม่
ที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ ให้สามารถดาเนินการได้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ออกและเสนอขายโดยการเปิ ดให้ผลู ้ งทุนจองซื้ อตามจานวนและภายในระยะเวลา
ที่กาหนด (public offering) ในแบบแสดงรายการข้อมูล
(2) ออกโดยการทยอยขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศซึ่งเป็ น
การเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะกระทาได้ต่อเมื่อผูไ้ ด้รับอนุญาตได้ระบุ
การเสนอขายดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลแล้ว
ข้อ 7 การแจ้ง การยืน่ หรื อการส่งข้อมูลหรื อเอกสารตามประกาศนี้ ให้เป็ นไปตาม
รู ปแบบและวิธีการที่สานักงานกาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
หมวด 2
อานาจสานักงาน
_________________
ข้อ 8 ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสานักงานที่เป็ นเหตุอนั ควรสงสัยดังต่อไปนี้
สานักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตามคาขอได้
(1) ผูข้ ออนุญาตหรื อการเสนอขายตราสารดังกล่าว มีลกั ษณะหรื อรู ปแบบเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีขอ้ เท็จจริ งซึ่งทาให้พิจารณาได้วา่
ความมุ่งหมายหรื อเนื้ อหาสาระที่แท้จริ ง (substance) ของการเสนอขายตราสารนั้นเข้าลักษณะเป็ น
การหลีกเลี่ยงบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อประกาศนี้
(2) การเสนอขายตราสารดังกล่าวอาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรื อนโยบายของรัฐ
(3) การเสนอขายตราสารดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่ อถือต่อ
ตลาดทุนไทยโดยรวม
(4) การเสนอขายตราสารดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูล้ งทุนโดยรวม
หรื ออาจทาให้ผลู ้ งทุนโดยรวมไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
หรื อเพียงพอประกอบการตัดสิ นใจลงทุน
ข้อ 9 ในกรณีที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ สานักงานอาจผ่อนผัน
ไม่นาหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้ในการพิจารณาคาขออนุญาต หรื อไม่นาเงื่อนไขตามประกาศนี้
มาใช้บงั คับกับการเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศที่ได้รับอนุญาตได้
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(1) มีขอ้ เท็จจริ งที่ชดั เจนซึ่งทาให้พิจารณาได้วา่ หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผันให้
ไม่มีนยั สาคัญสาหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณี น้ นั และประโยชน์ที่จะได้ไม่คมุ้ ค่ากับต้นทุน
ในการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขดังกล่าว
(2) ผูข้ ออนุญาตหรื อผูไ้ ด้รับอนุญาต แล้วแต่กรณี มีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่นที่ทาให้
ไม่สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
(3) ผูข้ ออนุญาตหรื อผูไ้ ด้รับอนุญาต แล้วแต่กรณี มีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และ
สามารถทดแทนการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
การผ่อนผันตามวรรคหนึ่ง ให้คานึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูล
ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนและมาตรการคุม้ ครองผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ สานักงานอาจกาหนดเงื่อนไข
ให้ผขู ้ ออนุญาตหรื อผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องปฏิบตั ิดว้ ยก็ได้
ข้อ 10 ให้สานักงานมีอานาจผ่อนผันการเปิ ดเผยรายละเอียดของข้อมูลตามที่กาหนด
ในประกาศนี้ได้ หากผูเ้ สนอขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศแสดงได้ว่าข้อมูลดังกล่าว
มิใช่ขอ้ มูลที่มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ และมีเหตุอนั ควรที่จะไม่แสดง
รายละเอียดของข้อมูลดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล หรื อได้ดาเนินการประการอื่นเพื่อทดแทน
อย่างเพียงพอแล้ว
ข้อ 11 ในการพิจารณาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
หากสานักงานเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นและสมควรเพื่อให้ผลู ้ งทุนมีขอ้ มูลที่มีนยั สาคัญเพียงพอต่อ
การตัดสิ นใจลงทุน ให้สานักงานมีอานาจกาหนดให้ผเู ้ สนอขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์
ต่างประเทศดาเนินการดังต่อไปนี้ภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนด
(1) ชี้แจงหรื อแก้ไขเพิม่ เติมข้อมูล หรื อส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
(2) จัดให้มีผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็ นอิสระจัดทาความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง
ครบถ้วน หรื อความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
หากผูเ้ สนอขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศไม่ดาเนินการตามที่
สานักงานกาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผูเ้ สนอขายดังกล่าวไม่ประสงค์จะยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
และร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงานอีกต่อไป
ในการกาหนดให้ผูเ้ สนอขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศดาเนินการ
ตามวรรคหนึ่ง สานักงานอาจกาหนดให้ผเู ้ สนอขายดังกล่าวเปิ ดเผยการสั่งการ การดาเนินการ ข้อสังเกต
ของสานักงาน หรื อคาชี้แจงของผูเ้ สนอขายตราสารนั้นผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงาน ตามแนวทางที่
สานักงานกาหนดด้วยก็ได้
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ภาค 2
การเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
_________________
หมวด 1
หลักเกณฑ์การอนุญาต
_________________
ข้อ 12 การเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ จะได้รับอนุญาต
จากสานักงานเมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วนดังต่อไปนี้
(1) ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ขออนุญาตมีลกั ษณะ
ตามที่กาหนดในส่ วนที่ 1
(2) ตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีลกั ษณะตามที่กาหนดในส่ วนที่ 2
(3) ข้อกาหนดสิ ทธิมีรายการและสาระสาคัญตามที่กาหนดในส่วนที่ 3
ส่วนที่ 1
ลักษณะผูข้ ออนุญาต
__________________
ข้อ 13 ผูข้ ออนุญาตจะต้องมีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย์
(ข) บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภท
การเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งมิได้จากัดเฉพาะหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่งหนี้หรื อ
หน่วยลงทุน
(ค) บริ ษทั จากัดที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีตลาดหลักทรัพย์ถือหุน้
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 99 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในการออก
ตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(2) มีระบบงานที่มีความพร้อมเพือ่ รองรับกระบวนการออกตราสารแสดงสิ ทธิ
ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และการดาเนินการตามข้อกาหนดสิ ทธิ โดยอย่างน้อยต้องเป็ นระบบงาน
ในเรื่ องดังต่อไปนี้
(ก) ระบบการดูแลและตรวจสอบหลักทรัพย์ต่างประเทศให้มีจานวนเพียงพอกับ
ตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่จาหน่ายได้แล้วและยังไม่ได้ไถ่ถอน
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(ข) ระบบการดูแล ติดตาม และส่งผ่านผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกิดจากหลักทรัพย์
ต่างประเทศให้แก่ผถู ้ ือตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้
และตามข้อกาหนดสิ ทธิ
(ค) ระบบการติดตามข้อมูลข่าวสารของหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีการเปิ ดเผย
ในต่างประเทศ และการนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวมาเผยแพร่ ต่อผูถ้ ือตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์
ต่างประเทศ เพื่อให้ผถู ้ ือตราสารดังกล่าวได้รับข้อมูลข่าวสารทันต่อเหตุการณ์ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ของประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลในลักษณะดังกล่าว รวมทั้งตามข้อกาหนดสิ ทธิ
(ง) ระบบงานเพิม่ เติมที่เกี่ยวข้องกับการตั้งบุคคลต่างประเทศเป็ นตัวแทน
ในการเก็บรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนี้
1. ระบบการพิจารณาคัดเลือกตัวแทน ซึ่งต้องเป็ นผูร้ ับฝากต่างประเทศ
ที่มีระบบงานที่มีความพร้อมในการเก็บรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ
2. ระบบการตรวจสอบเพื่อสอบทานความถูกต้องของหลักทรัพย์
ต่างประเทศที่ฝากไว้กบั ผูร้ ับฝากต่างประเทศ กับรายการที่ปรากฏในบัญชีที่ผขู ้ ออนุญาตจัดทาขึ้น
3. ระบบการดูแลและติดต่อประสานงานกับผูร้ ับฝากต่างประเทศ
เพื่อให้ผรู ้ ับฝากต่างประเทศดังกล่าวสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย
(3) มีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรับผิดชอบในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการออกตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และการดาเนินการตามข้อกาหนดสิ ทธิ
โดยบุคลากรดังกล่าวจะต้องมีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
ที่รับผิดชอบ
(4) ไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งว่ากรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต
มีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั โดยอนุโลม
ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตเป็ นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ การพิจารณา
ตามวรรคหนึ่งให้พจิ ารณาเฉพาะผูด้ ารงตาแหน่งในสาขาในประเทศไทย
(5) ไม่อยูร่ ะหว่างถูกทางการ หรื อหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย ไม่วา่ ใน
ประเทศไทยหรื อในต่างประเทศ สั่งให้แก้ไขปรับปรุ งระบบงานหรื อการดาเนินการใดที่อาจส่ง
ผลกระทบต่อการออกตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และการปฏิบตั ิงานอันดีของ
ธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญ
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ส่วนที่ 2
ลักษณะของตราสารแสดงสิ ทธิ
ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
__________________
ข้อ 14 ตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) หลักทรัพย์ต่างประเทศตามตราสารดังกล่าว ต้องเป็ นหลักทรัพย์ตามข้อ 15
(2) ตราสารดังกล่าวมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลโดยผูอ้ อกหลักทรัพย์ต่างประเทศต่อหน่วยงาน
กากับดูแลต่างประเทศหรื อตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(ข) ผูล้ งทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลตาม (ก) ที่เป็ นภาษาอังกฤษ โดยข้อมูล
ภาษาอังกฤษนั้นอาจจัดทาโดยผูข้ ออนุญาต ผูอ้ อกหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรื อหน่วยงานหรื อ
สถาบันอื่นที่มีความน่าเชื่อถือก็ได้ ทั้งนี้ หากผูข้ ออนุญาตเป็ นผูจ้ ดั ทาหรื อร่ วมจัดทาข้อมูลภาษาอังกฤษ
ผูข้ ออนุญาตต้องรับรองด้วยว่าข้อมูลที่จดั ทาขึ้นนั้นมีสาระถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ผอู ้ อกหลักทรัพย์
ต่างประเทศได้เปิ ดเผยต่อหน่วยงานกากับดูแลต่างประเทศหรื อตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(3) ตราสารดังกล่าวต้องรองรับสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตามอัตราดังนี้
(ก) กรณี ตราสารที่ออกเป็ นตราสารแสดงสิ ทธิของผูฝ้ ากทรัพย์สิน ต้องรองรับ
สิ ทธิในอัตรา 1 หน่วยตราสารต่อ 1 หน่วยหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(ข) กรณี ตราสารที่ออกเป็ นใบแสดงสิ ทธิ ในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลักทรัพย์อา้ งอิง จะรองรับสิ ทธิในอัตราหลายหน่วยตราสารต่อ 1 หน่วยหลักทรัพย์ต่างประเทศ
หรื ออัตราตาม (ก) ก็ได้
ข้อ 15 หลักทรัพย์ต่างประเทศตามตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ต้องเป็ นหลักทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในกระดานหลัก (main board) ของตลาดหลักทรัพย์
ของประเทศที่มีการกากับดูแลตลาดทุนเป็ นที่ยอมรับของสานักงาน โดยต้องเป็ นหลักทรัพย์ประเภท
ใดประเภทหนึ่งดังนี้
(ก) หุน้ สามัญ
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(ข) หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ซึ่งมีลกั ษณะครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศตามที่กาหนด
ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการ
จัดการลงทุนต่างประเทศ ยกเว้นหลักเกณฑ์ในเรื่ องการจัดให้มีตวั แทน (local representative)
ในประเทศไทย
(ค) ตราสารหรื อหลักฐานแสดงสิ ทธิในทรัพย์สินของกองทุนต่างประเทศ
ที่มีนโยบายการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อโครงสร้างพื้นฐาน ไม่วา่ จะจัดตั้งในรู ปบริ ษทั
กองทรัสต์ หรื อรู ปแบบอื่นใด
(2) หุน้ สามัญที่มีการซื้อขายในกระดานหลัก (main board) ของตลาดหลักทรัพย์
ของประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง โดยหุ้นสามัญดังกล่าวมีมูลค่าหุน้ ตามราคาตลาด
(market capitalization) เฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 2,000 ล้านบาท
ส่ วนที่ 3
รายการและสาระสาคัญของข้อกาหนดสิ ทธิ
__________________
ข้อ 16 ข้อกาหนดสิ ทธิตอ้ งประกอบด้วยรายการและสาระสาคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ลักษณะที่สาคัญของตราสาร โดยให้ระบุดว้ ยว่าตราสารที่ออกเป็ นหลักทรัพย์
ประเภทตราสารแสดงสิ ทธิของผูฝ้ ากทรัพย์สิน หรื อใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลักทรัพย์อา้ งอิง
(2) สิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูอ้ อกตราสาร ซึ่งต้องรวมถึงหน้าที่
ในการดารงหลักทรัพย์ต่างประเทศให้มีจานวนไม่นอ้ ยกว่าจานวนตราสารทั้งหมดที่จาหน่ายได้แล้ว
และยังไม่ได้ไถ่ถอน
(3) สิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูถ้ ือตราสาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ สิ ทธิที่จะ
ได้รับผลประโยชน์จากหลักทรัพย์ต่างประเทศ และกระบวนการใช้สิทธิเมื่อผูอ้ อกหลักทรัพย์
ต่างประเทศมีการให้สิทธิประโยชน์แก่ผถู ้ ือหลักทรัพย์ หรื อการดาเนินการอื่นใดที่อาจส่ งผลกระทบ
ต่อผูถ้ ือหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อจากัดในการใช้สิทธิดงั กล่าว
ในกรณีที่ตราสารที่ออกเป็ นหลักทรัพย์ประเภทใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์
ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิง สิ ทธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็ นลักษณะเดียวกับหรื อเทียบเคียงได้กบั สิ ทธิที่
ผูถ้ ือหลักทรัพย์ต่างประเทศจะได้รับจากบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าว
(4) การขอมติและการประชุมผูถ้ ือตราสาร
(5) ข้อกาหนดและเงื่อนไขในการออกและการไถ่ถอนตราสาร
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(6) ข้อกาหนดและเงื่อนไขในการยกเลิกตราสาร
(7) การดาเนินการของผูอ้ อกตราสารในกรณีที่หลักทรัพย์ต่างประเทศ หรื อ
ผูอ้ อกหลักทรัพย์ต่างประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
ของหลักทรัพย์ต่างประเทศ การเปลี่ยนธุรกิจหลัก หรื อการควบรวมกิจการ เป็ นต้น
(8) การดาเนินการของผูอ้ อกตราสารในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ทาให้ไม่สามารถ
จัดให้มีหลักทรัพย์ต่างประเทศในจานวนที่เพียงพอกับตราสารที่จาหน่ายแล้วและยังไม่ได้ไถ่ถอน
รวมทั้งข้อตกลงเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสี ยหายหรื อมาตรการเยียวยาอื่น ๆ ที่ผถู ้ ือตราสารจะได้รับ
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรี ยกเก็บจากผูถ้ ือตราสาร
(10) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิ ทธิ
(11) กฎหมายที่ใช้บงั คับ
ข้อ 17 กรณี ตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ออกและเสนอขาย
ผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากรายการและสาระสาคัญที่กาหนดตามข้อ 16 แล้ว
ข้อกาหนดสิ ทธิตอ้ งมีรายการเกี่ยวกับมาตรการคุม้ ครองผูถ้ ือตราสารหากผูอ้ อกตราสารไม่สามารถ
กระจายการถือตราสารได้ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ดว้ ย โดยต้องระบุอย่างชัดเจนถึงวิธีการ
ในการให้สิทธิแก่ผถู ้ ือตราสารที่จะไถ่ถอนตราสาร การจัดให้มีการรับซื้อตราสาร หรื อวิธีการอื่นใด
เพื่อจัดการความเสี่ ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องของตราสารดังกล่าว
หมวด 2
วิธีการยืน่ และการพิจารณาคาขออนุญาต
_________________
ข้อ 18 ผูท้ ี่ประสงค์จะเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ที่ออกใหม่ ให้ยนื่ คาขออนุญาตและเอกสารหลักฐานอื่นต่อสานักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่สานักงานกาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
การขออนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคาขอดังต่อไปนี้
(1) คาขอพิจารณาลักษณะของผูข้ ออนุญาต
(2) คาขอพิจารณาลักษณะของตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ซึ่งแสดงรายชื่อและข้อมูลของหลักทรัพย์ต่างประเทศตามตราสารดังกล่าว
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ข้อ 19 ให้ผขู ้ ออนุญาตชาระค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตต่อสานักงานเมื่อสานักงาน
ได้รับคาขออนุญาต พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขออนุญาตที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
สาหรับประชาชนแล้ว ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์
ที่ออกใหม่ และการขออนุมตั ิโครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
ข้อ 20 เมื่อสานักงานได้รับคาขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน
ตามคูม่ ือสาหรับประชาชนแล้ว ให้สานักงานดาเนินการสอบทานข้อเท็จจริ งตามขั้นตอนและวิธีการ
ที่ระบุในคูม่ ือสาหรับประชาชนและแจ้งประเด็นข้อสังเกตที่ได้จากการสอบทานข้อเท็จจริ งเพื่อให้
ผูข้ ออนุญาตชี้แจงข้อสังเกตนั้นภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสื อแจ้งข้อสังเกต โดยต้องดาเนิ นการ
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตยืน่ คาขอพิจารณาลักษณะของผูข้ ออนุญาตตามข้อ 18
วรรคสอง (1) และคาขอพิจารณาลักษณะของตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามข้อ 18
วรรคสอง (2) มาพร้อมกัน ให้ดาเนิ นการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับเอกสาร
หลักฐานที่ถกู ต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน
(2) ในกรณี อื่นนอกจาก (1) ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่
สานักงานได้รับเอกสารหลักฐานสาหรับคาขอพิจารณาลักษณะของผูข้ ออนุญาตตามข้อ 18 วรรคสอง (1)
หรื อคาขอพิจารณาลักษณะของตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศตามข้อ 18 วรรคสอง (2)
ที่ถูกต้องครบถ้วนตามคูม่ ือสาหรับประชาชน
ให้สานักงานแจ้งผลการพิจารณาลักษณะของผูข้ ออนุญาตหรื อลักษณะของตราสาร
แสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับคาชี้แจงต่อข้อสังเกต
จากการสอบทานข้อเท็จจริ งจากผูข้ ออนุญาต
ในกรณีที่ผูข้ ออนุญาตประสงค์จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ ให้ผขู ้ ออนุญาต
ยืน่ คาขอผ่อนผัน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอผ่อนผันต่อสานักงานก่อนที่สานักงานจะ
เริ่ มการพิจารณาตามวรรคสอง ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสาหรับประชาชน
โดยสานักงานจะพิจารณาคาขอผ่อนผันให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาเดียวกันกับการพิจารณาอนุญาต
ตามวรรคสอง
ข้อ 21 เมื่อได้รับแจ้งการอนุญาตตามข้อ 20 วรรคสองแล้ว ผูไ้ ด้รับอนุญาตสามารถ
เสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ภายในมูลค่าที่ได้รับอนุญาตโดยไม่จากัด
จานวนครั้งที่เสนอขาย ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
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ข้อ 22 ภายหลังจากที่สานักงานพิจารณาแล้วว่าผูข้ ออนุญาตมีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในส่วนที่ 1 ของหมวด 1 ในภาค 2 หากต่อมาปรากฏว่าผูข้ ออนุญาตรายนั้นไม่สามารถดารง
ลักษณะให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ให้ผขู ้ ออนุญาตแจ้งให้สานักงานทราบโดยพลันพร้อมทั้ง
ระบุเหตุที่ทาให้ไม่สามารถดารงสถานะดังกล่าวได้
ข้อ 23 ภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ที่ออกใหม่ หากต่อมาผูไ้ ด้รับอนุญาตมีลกั ษณะไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในส่ วนที่ 1 ของ
หมวด 1 ของภาค 2 หรื อตราสารมีลกั ษณะไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในส่ วนที่ 2 ของหมวด 1
ของภาค 2 ให้การอนุญาตให้เสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศระงับลงเป็ น
การชัว่ คราวจนกว่าจะกลับมามีลกั ษณะที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ทั้งนี้ การระงับการอนุญาต
ไม่มีผลกระทบต่อตราสารที่ได้เสนอขายหรื อออกไปแล้ว
เมื่อผูไ้ ด้รับอนุญาตหรื อตราสารที่ได้รับอนุญาตกลับมามีลกั ษณะเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในวรรคหนึ่ง ให้ผูไ้ ด้รับอนุญาตแจ้งให้สานักงานทราบโดยพลัน
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาลักษณะของตราสารตามวรรคหนึ่ง การคานวณมูลค่า
หุน้ สามัญที่มีการซื้อขายในกระดานหลัก (main board) ของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศกลุ่ม
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงตามข้อ 15(2) ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณี เป็ นตราสารที่ออกและเสนอขายผ่านระบบการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์
ให้คานวณมูลค่าหุน้ ตามราคาตลาด (market capitalization) เฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกัน
ก่อนวันที่มีการเสนอขายตราสารที่ออกใหม่ในแต่ละครั้ง
(2) กรณี เป็ นตราสารที่ออกและเสนอขายด้วยวิธีอื่นนอกจาก (1) ให้คานวณมูลค่า
หุน้ ตามราคาตลาด (market capitalization) เฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันแรกของ
การเสนอขายตราสารที่ออกใหม่ในแต่ละครั้ง
ข้อ 24 เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบลักษณะของผูไ้ ด้รับอนุญาตและตราสาร
แสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศก่อนการออกและเสนอขายตราสารที่ออกใหม่ในแต่ละครั้ง
ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตจัดทาและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของผูไ้ ด้รับอนุญาตและลักษณะของตราสาร
แสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่แสดงว่ามีลกั ษณะเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
และให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตจัดส่งข้อมูลและเอกสารดังกล่าวเมื่อสานักงานร้องขอ
ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องจัดเก็บข้อมูลและเอกสารตามวรรคหนึ่งให้ครบถ้วนอย่างน้อย
เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ที่มีการออกและเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ในแต่ละครั้ง
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ส่วนที่ 3
เงื่อนไขที่ตอ้ งปฏิบตั ิภายหลังได้รับอนุญาต
_________________
ข้อ 25 ในการเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผูไ้ ด้รับอนุญาต
ต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้สาหรับการจาหน่ายหุน้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการจาหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ ้นของ
บริ ษทั ที่ออกตราสารทุน โดยอนุโลม
ความในวรรคหนึ่งมิให้นามาใช้บงั คับกับกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณีที่เป็ นการเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่าน
ระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
(2) กรณีที่ขอ้ กาหนดในส่ วนนี้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในวรรคหนึ่ง สานักงานอาจ
กาหนดการอนุโลมใช้ในรายละเอียดให้เหมาะสมกับลักษณะของการเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิ
ในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศได้
ข้อ 26 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องจัดให้การชักชวน หรื อให้คาแนะนาเกี่ยวกับการซื้อขาย
หรื อลงทุนในตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดาเนินการผ่านบริ ษทั หลักทรัพย์ประเภท
ที่สามารถเป็ นผูใ้ ห้บริ การดังกล่าวเกี่ยวกับตราสารแสดงสิ ทธิ ในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ เว้นแต่
เป็ นกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ผูไ้ ด้รับอนุญาตมีสถานะเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์ประเภทนั้นอยูแ่ ล้ว โดยผูไ้ ด้รับ
อนุญาตต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้สาหรับการให้บริ การดังกล่าวตามประเภทของ
บริ ษทั หลักทรัพย์โดยอนุโลม แต่ไม่รวมถึงข้อห้ามในการจัดสรร
(2) การเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวเป็ น
การเสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบัน
ข้อ 27 ในการเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ หากหนังสื อชี้
ชวนยังมิได้ระบุราคาเสนอขายที่แน่นอนของตราสารดังกล่าว (เช่น ระบุเป็ นช่วงราคา หรื อสู ตรการ
คานวณ เป็ นต้น) ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องแจกจ่ายหรื อจัดส่ งเอกสารไม่วา่ ด้วยวิธีการใด ๆ ที่แสดงราคาเสนอ
ขายที่แน่นอน เพื่อให้ผลู ้ งทุนได้รับข้อมูลดังกล่าวก่อนที่ผลู ้ งทุนนั้นจะทาการจองซื้ อตราสาร
ความในวรรคหนึ่งมิให้นามาใช้บงั คับกับการเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิใน
หลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
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ข้อ 28 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องเริ่ มเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ที่เป็ นหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งในครั้งแรก ภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการอนุญาตจาก
สานักงานตามข้อ 20 วรรคสอง หากไม่สามารถดาเนิ นการได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้การอนุญาต
เป็ นอันสิ้ นสุดลง
ข้อ 29 การเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็ นหลักทรัพย์ใด
หลักทรัพย์หนึ่งในครั้งแรกตามข้อ 6(1) ภายหลังจากได้รับอนุญาตจากสานักงานเป็ นครั้งแรก หากสิ้ นสุ ด
ระยะเวลาการเสนอขายตราสารดังกล่าวแล้วและปรากฏกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้การอนุญาตเป็ นอันสิ้ นสุ ดลง
(1) มีผจู ้ องซื้อตราสารไม่ถึง 50 ราย
(2) มีมูลค่าการจองซื้อตราสารรวมกันไม่ถึงจานวนที่กาหนดไว้ดงั นี้
(ก) 20 ล้านบาท ในกรณีที่เป็ นตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็ น
หุน้ ที่ซ้ือขายอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ของประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง
(ข) 50 ล้านบาท ในกรณี อื่นใดนอกจาก (ก)
ในกรณี ตามวรรคหนึ่ง ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตยกเลิกการขายตราสารในรอบการเสนอขายนั้น
ทั้งหมด และดาเนิ นการคืนเงินค่าจองซื้อแก่ผจู ้ องซื้อโดยไม่ชกั ช้า
ข้อ 30 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องจัดให้มีขอ้ กาหนดสิ ทธิที่มีรายการและสาระสาคัญ
ไม่ต่างจากร่ างข้อกาหนดสิ ทธิที่ผา่ นการพิจารณาของสานักงานแล้ว เว้นแต่ขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสาร
แสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศและข้อมูลเฉพาะสาหรับการเสนอขายตราสารดังกล่าวในแต่ละครั้ง
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อกาหนดสิ ทธิจะกระทาได้ต่อเมื่อไม่เป็ นการขัดแย้งกับข้อกาหนด
ตามประกาศนี้ และการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ
กรณี ที่การแก้ไขเพิม่ เติมข้อกาหนดสิ ทธิตอ้ งได้รับมติที่ประชุมผูถ้ ือตราสารแสดงสิ ทธิ
ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือตราสารต้องระบุอย่างชัดเจนถึงสาเหตุของการแก้ไข
เพิม่ เติมข้อกาหนดสิ ทธิและผลกระทบที่เกิดขึ้นหรื ออาจเกิดขึ้นกับผูถ้ ือตราสาร
ข้อ 31 การออกตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณี ออกและเสนอขายโดยการเปิ ดให้ผลู ้ งทุนจองซื้อตามจานวนและภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ให้ออกตราสารได้ต่อเมื่อผูไ้ ด้รับอนุญาตมัน่ ใจว่ามีหลักทรัพย์ต่างประเทศ
เพียงพอที่จะรองรับจานวนตราสารดังกล่าวที่ตอ้ งจัดสรรให้แก่ผลู ้ งทุน ทั้งนี้ โดยคานึงถึงระบบ
การชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 54/2564 เรื่ อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสาร
แสดงสิ ทธิ ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564)
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(2) กรณี ออกและเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
(ก) กรณีที่เป็ นตราสารประเภทตราสารแสดงสิ ทธิของผูฝ้ ากหลักทรัพย์
ให้ออกตราสารได้ต่อเมื่อผูไ้ ด้รับอนุญาตมีหลักทรัพย์ต่างประเทศฝากไว้กบั ผูร้ ับฝากต่างประเทศ
ในจานวนไม่นอ้ ยกว่าจานวนตราสารทั้งหมดที่จาหน่ายได้แล้ว (รวมจานวนตราสารที่เสนอขาย)
และยังไม่ได้ไถ่ถอน
(ข) กรณีที่เป็ นตราสารประเภทใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลักทรัพย์อา้ งอิง ให้ออกตราสารได้ต่อเมื่อผูไ้ ด้รับอนุญาตมัน่ ใจว่ามีหลักทรัพย์ต่างประเทศเพียงพอ
ที่จะรองรับจานวนตราสารดังกล่าวที่จาหน่ายให้แก่ผลู ้ งทุน ทั้งนี้ โดยคานึงถึงระบบการชาระราคา
และส่งมอบหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ตา่ งประเทศที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 32 ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตจัดทาและส่งรายงานที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับจานวน
ตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีการออกและไถ่ถอน รวมทั้งจานวนคงเหลือ
ณ สิ้ นวันทาการสุดท้ายของทุกเดือนต่อสานักงาน โดยให้ส่งรายงานดังกล่าวต่อสานักงานผ่าน
ระบบการรับส่ งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ภายใน 15 วัน
นับแต่วนั สุดท้ายของแต่ละเดือน
ภาค 3
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
_________________
หมวด 1
การยืน่ และค่าธรรมเนียม
________________
ข้อ 33 ให้ผเู ้ สนอขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศยืน่ แบบแสดง
รายการข้อมูลตามที่กาหนดไว้ในข้อ 35 และร่ างหนังสื อชี้ชวนตามแบบที่กาหนดตามมาตรา 72
ต่อสานักงาน ทั้งนี้ ตามแนวทางและวิธีการที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนตามวรรคหนึ่ง ให้หมายถึง
การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนสาหรับหลักทรัพย์ต่างประเทศที่รองรับ
การใช้สิทธิตามตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีการส่ งมอบหลักทรัพย์ดว้ ย
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ข้อ 34 ผูเ้ สนอขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีหน้าที่ชาระ
ค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่
แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ ในวันที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูล
หมวด 2
แบบแสดงรายการข้อมูล
___________________
ข้อ 35 ให้ผเู ้ สนอขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศยืน่ แบบแสดง
รายการข้อมูลสาหรับการเสนอขายตราสารดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ในกรณี ที่เป็ นการได้รับอนุญาตตามภาค 2 เป็ นครั้งแรก ให้ยนื่ แบบ 69-DR
ท้ายประกาศนี้
(2) ในกรณี อื่นนอกจาก (1) ให้ยนื่ แบบ 69-DR reissue ท้ายประกาศนี้
ข้อ 36 การจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูลตามข้อ 35 เพือ่ ยืน่ ต่อสานักงาน ให้จดั ทา
เป็ นภาษาไทยเท่านั้น เว้นแต่ขอ้ มูลในส่ วนของหลักทรัพย์ต่างประเทศอาจจัดทาเป็ นภาษาอังกฤษก็ได้
ข้อ 37 ในกรณี ที่ผเู ้ สนอขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศมี
การเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มิได้แสดงอยูใ่ นแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ชวน
ให้แก่บุคคลใดเป็ นการเฉพาะราย เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุน
หรื อการตัดสิ นใจลงทุนในตราสารที่เสนอขาย ผูเ้ สนอขายตราสารดังกล่าวต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่แบบแสดงรายการข้อมูลยังไม่มีผลใช้บงั คับ ผูเ้ สนอขายตราสารต้อง
ดาเนินการให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บงั คับ
(2) กรณีที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บงั คับแล้ว ผูเ้ สนอขายตราสารต้องเปิ ดเผย
ข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ชวนโดยพลัน
หมวด 3
การรับรองข้อมูล
_______________
ข้อ 38 การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล
และร่ างหนังสื อชี้ชวน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
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(1) การเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศโดยผูเ้ สนอขายที่เป็ นสาขา
ของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศ ให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศดังกล่าว
ลงลายมือชื่อ
(2) การเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยผูเ้ สนอขายที่เป็ น
บุคคลอื่นนอกจาก (1) ให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั หรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุด
ที่ได้รับมอบอานาจลงลายมือชื่อ
ข้อ 39 ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรทาให้บุคคลที่ตอ้ งลงนามเพื่อนิติบุคคล
ตามที่กาหนดในข้อ 38 ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้นิติบุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(1) หากเหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากการที่
บุคคลดังกล่าวอยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่ องจากเจ็บป่ วย
ทางร่ างกายหรื อทางจิต ผูเ้ สนอขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่จาต้องจัดให้
บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูล
(2) หากเหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากกรณี อื่น
นอกจากที่ระบุใน (1) เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นไป ให้ผูเ้ สนอขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์
ต่างประเทศจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อทันที เพือ่ ให้แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บงั คับ
ตามข้อ 41
ข้อ 40 การลงลายมือชื่อตามข้อ 38 หรื อข้อ 39 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้เป็ นไปตามแนวทางที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
หมวด 4
วันมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูล
และร่ างหนังสื อชี้ชวน
___________________
ข้อ 41 ภายใต้บงั คับมาตรา 68 และมาตรา 75 การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดง
รายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วนดังต่อไปนี้
(1) ผูเ้ สนอขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศต้องได้รับอนุญาต
ให้เสนอขายตราสารนั้นแล้ว
(2) ผูเ้ สนอขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ชาระค่าธรรมเนียม
การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลครบถ้วนแล้ว
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(3) เมื่อเป็ นไปตามกาหนดเวลาและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ก) กรณีของแบบ 69-DR เมื่อพ้นเจ็ดวันทาการนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับ
แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิม่ เติมครั้งหลังสุด (ไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหรื อข้อมูลอื่น
ที่มิใช่ขอ้ มูลสาคัญซึ่งสานักงานผ่อนผันให้แก้ไขเพิ่มเติมได้)
(ข) กรณีของแบบ 69-DR reissue เมื่อพ้นวันที่ผูเ้ สนอขายได้ระบุขอ้ มูล
ในแบบแสดงรายการข้อมูลครบถ้วนแล้ว
(4) ผูเ้ สนอขายได้ระบุขอ้ มูลในแบบแสดงรายการข้อมูลครบถ้วนแล้ว
เพือ่ ประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง (3) “ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย” หมายความถึง
ข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) จานวนและราคาตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เสนอขาย
(2) ระยะเวลาของการเสนอขาย
(3) รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรร
(4) ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ที่มีลกั ษณะทานองเดียวกันหรื อเกี่ยวกับข้อมูลตาม (1) (2) และ (3)
ภาค 4
การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่ องเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานของผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ
ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
____________________
ข้อ 42 ให้ผอู ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศที่ได้รับอนุญาต
ตามภาค 2 มีหน้าที่จดั ทาและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานตามภาคนี้
การจัดทาและส่งรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่ มเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลที่ยนื่ ต่อ
สานักงานมีผลใช้บงั คับแล้ว
ข้อ 43 รายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานที่ตอ้ งจัดทาตามข้อ 42
ได้แก่ประเภทข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) งบการเงิน
(2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ซึ่งมีขอ้ มูลตามแบบ 56-DR ท้ายประกาศนี้
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ข้อ 44 ให้ผอู ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศจัดทาและส่งรายงาน
ตามข้อ 43 ต่อสานักงานตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ให้จดั ทาและส่งงบการเงินตามข้อกาหนดของหน่วยงานทางการซึ่งเป็ น
ผูก้ ากับดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรงของผูอ้ อกตราสารนั้น หรื อข้อกาหนดของกระทรวงพาณิชย์
แล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารดังกล่าวเป็ นสาขาของธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศ
การจัดทาและส่งงบการเงินตามวรรคหนึ่ง ให้หมายถึงงบการเงินของสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ
(2) ให้จดั ทาและส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี มาพร้อมกับการส่งงบการเงิน
ตาม (1) โดยแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ต้องมีขอ้ มูลสอดคล้องกับแบบแสดงรายการข้อมูลที่ยนื่
ต่อสานักงานตามข้อ 35 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต้องปรับปรุ งให้เป็ นปัจจุบนั
ในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศมีหน้าที่ตอ้ งยืน่
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี หลายแบบ ผูอ้ อกตราสารดังกล่าวอาจผนวกข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมไว้
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ โดยให้ถือว่าผูอ้ อกตราสารนั้นได้ส่งรายงาน
ตามวรรคหนึ่งต่อสานักงานแล้ว ทั้งนี้ ให้ผอู ้ อกตราสารแจ้งการผนวกข้อมูลดังกล่าวให้สานักงาน
ทราบในเวลาที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ด้วย
(1) ปัจจัยความเสี่ ยงของการลงทุนในตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(2) ข้อมูลที่แสดงลักษณะของหลักทรัพย์ต่างประเทศที่รองรับตราสารแสดงสิ ทธิ
ในหลักทรัพย์ต่างประเทศในรอบปี ที่ผา่ นมา
ข้อ 45 ให้ผอู ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศสิ้ นสุ ดหน้าที่จดั ทา
และส่ งรายงานที่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานต่อสานักงานตามที่กาหนดในภาคนี้
เมื่อเกิดกรณี ใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) มีการชาระบัญชีเพื่อเลิกกิจการของผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
(2) ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ ในหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่ได้เสนอขายตราสาร
แสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศภายในระยะเวลาที่สานักงานอนุญาตให้เสนอขาย หรื อผูอ้ อก
ตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศยกเลิกการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในหนังสื อชี้ชวน
(3) มีการเพิกถอนตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
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(4) ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ ในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็ นสถาบันการเงิน
ซึ่งถูกระงับการดาเนินกิจการตามคาสัง่ ของเจ้าพนักงานหรื อหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ภาค 5
บทเฉพาะกาล
____________________
ข้อ 46 ในกรณีที่สานักงานได้รับคาขออนุญาตเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิการฝาก
หลักทรัพย์ต่างประเทศที่ยื่นต่อสานักงานตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2558
เรื่ อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์
ต่างประเทศ ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ และผูข้ ออนุญาตมิได้แจ้งต่อ
สานักงานว่าประสงค์จะยืน่ คาขออนุญาตภายใต้ขอ้ กาหนดของประกาศนี้ ให้การพิจารณาคาขออนุญาต
ดังกล่าวอยูภ่ ายใต้บงั คับของข้อกาหนดแห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2558 เรื่ อง
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 ที่ถูกยกเลิกโดยประกาศฉบับนี้
ข้อ 47 ให้ตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต
ให้เสนอขายตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2558 เรื่ อง การออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ 9 เมษายน
พ.ศ. 2558 ไปแล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ ยังคงอยูภ่ ายใต้บงั คับของประกาศดังกล่าวและ
ประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข้อ 48 ในกรณีที่ประกาศฉบับใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 16/2558 เรื่ อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิ ทธิการฝาก
หลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 ให้การอ้างอิงประกาศดังกล่าวหมายถึง
การอ้างอิงประกาศฉบับนี้
ข้อ 49 ให้บรรดาประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คาสั่ง และหนังสื อเวียน ที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2558 เรื่ อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิ ทธิ
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การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 ยังคงมีผลใช้บงั คับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขดั
หรื อแย้งกับข้อกาหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ คาสั่ง และหนังสื อเวียน ที่ออกหรื อ
วางแนวปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ใช้บงั คับ
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
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