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ส่วนที  1: บทนํา 

ตามที�สาํนกังาน ก.ล.ต.(สาํนกังานฯ) และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัยฯ์) 
มนีโยบายเปิดรบับรษิัทต่างประเทศเขา้มาจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทั 8งรูปแบบ Secondary 
Listing และ Holding Company ที�ลงทนุในธุรกจิต่างประเทศในปี 2552 และปี 2555 ตามลาํดบั นั 8น  

สาํนกังานฯ และตลาดหลกัทรพัยฯ์ เหน็ว่าควรเปิดรบัสนิคา้ต่างประเทศในรปูแบบอื�นมากขึ8น ทั 8ง
ในรูปแบบของบรษิทัต่างประเทศเขา้มาจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยตรงและรวมถงึการมคีน
กลางนําเอาหลกัทรพัย์ต่างประเทศมาขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แบบทางออ้มด้วย โดยหนึ�งในรูปแบบ
การนําหลกัทรพัย์ต่างประเทศเขา้มาจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทางอ้อม คอืการรบัใบอ้างอิง
หลกัทรพัยต่์างประเทศที�เปลี�ยนมอืได ้ 

ใบอา้งองิหลกัทรพัยต่์างประเทศที�เปลี�ยนมอืได ้(Unsponsored Depositary Receipt หรอื DR) 
คอื หลกัทรพัยท์ี�อา้งองิหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (Underlying) ซึ�งผูล้งทุนได้แสดงความจํานงต่อบรษิทั
หลกัทรพัย์ โดยบรษิัทหลกัทรพัย์จะดําเนินการซื8อ Underlying จากตลาดต่างประเทศและนําเก็บ 
Underlying ดงักล่าวที�บรษิทัผูดู้แลและเกบ็รกัษาทรพัยส์นิ (Custodian) ในต่างประเทศ พรอ้มกบัแจง้ผู้
ออก DR (DR Issuer) เพื�อออก DR และนํา DR ดงักล่าวมาจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื�อให้
สามารถซื8อขายเปลี�ยนมอืของ DR ได ้

ทั 8งนี8 สาํนักงานก.ล.ต. มนีโยบายที�จะอนุญาตใหธ้นาคารพาณิชยแ์ละหน่วยงานที�ไดร้บัอนุญาต
สามารถออกและเสนอขาย DR เพื�อจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และอยู่ระหว่างการพจิารณา
ประเภทและคณุสมบตัขิองหลกัทรพัยต่์างประเทศที�จะนํามาอา้งองิหลกัทรพัย ์DR และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
จะกาํหนดเกณฑเ์พื�อรองรบัการจดทะเบยีนและซื8อขาย DR ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ต่อไป 

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ เห็นว่าการปรบัปรุงกฎเกณฑ์ในครั 8งนี8 จะบรรลุวตัถุประสงค์ได้ ควรได้รบั
ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากผูท้ี�เกี�ยวขอ้งทั 8งผูป้ฏบิตั ิเช่น บรษิทัจดทะเบยีน ที�ปรกึษาทางการเงนิ 
และผูล้งทุน จงึขอนําเสนอส่วนที�จะปรบัปรุงแกไ้ขเพื�อขอทราบความคดิเหน็ ดงัรายละเอยีดปรากฏใน
สว่นที� 2 และ 3 ของเอกสารฉบบันี8  ซึ�งผูท้ี�เกี�ยวขอ้งสามารถใหค้วามเหน็หรอืขอ้เสนอแนะเพิ�มเตมิได ้ 

โดยโปรดนําส่งขอ้คดิเห็นต่อตลาดหลกัทรพัย์ ภายในวนัที� 31 มนีาคม 2557 ทั 8งนี8 หากมขีอ้
สงสยัเพิ�มเตมิ สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ี� 

คณุสกุจิ กติตบิุญญานนท ์ คณุเจนวชิช ์สคุนัธาพฤกษ ์
โทรศพัท ์02-229-2189 โทรศพัท ์02-229-2779 
E-mail: sukij@set.or.th E-mail: chenwit@set.or.th 
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ส่วนที  2: ข้อหารือการรบั DR เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 

สํานักงานฯ จะกําหนดประเภทและคุณสมบัติของผู้ออก DR รวมถึงคุณสมบัติของ 
หลกัทรพัยอ์า้งองิต่างประเทศ (Underlying) ที�จะออกเป็น DR ส่วนตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะกาํหนดเกณฑ์
เพื�อรองรบัการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนของ DR โดยมรีายละเอยีดดงันี8 

 

 ข้อเสนอ 

เกณฑร์บัและดาํรง
สถานะของ DR 

� มคีณุสมบตัติามที�สาํนกังานฯ กาํหนด  
� หลกัทรพัยร์ะบุชื�อผูถ้อื และไมม่ขีอ้จาํกดัการโอน 
� มนีายทะเบยีนตามที�ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เหน็ชอบ  
� ม ีContact person เพื�อตดิต่อกบัผูล้งทนุ ในฐานะตวัแทนของ Issuer   

การเปิดเผยขอ้มลู � ขอ้มลูหลกัทรพัยอ์า้งองิ (Underlying) : Issuer มหีน้าที�เปิดเผยขอ้มลู
พื8นฐาน ขา่วสารต่างๆ รวมถงึขา่ว Corporate Action ของ Underlying 
ตามที�กาํหนดใน Prospectus โดยสามารถเปิดเผยในรูปแบบ Web 
link ที�ผูล้งทนุสามารถตดิตามขอ้มลูขา่วสารของ underlying ได ้ 

� ขอ้มลู Corporate Action ของ DR เชน่ การจ่ายเงนิปันผล การใหส้ทิธิ
ประโยชน์ต่างๆ หรอืข่าวเหตุการณ์สําคญั เช่น มีการเปลี�ยนแปลง 
Prospectus เป็นตน้: Issuer มหีน้าที�เปิดเผยโดยไม่ชกัชา้ ผ่านระบบ
ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ อย่างน้อยเป็นภาษาองักฤษ ทั 8งนี8 การเปิดเผย
ขอ้มลูและการใหส้ทิธต่ิางๆ ตอ้งเป็นไปตาม Prospectus 

� เปิดเผยจํานวนหน่วยของ DR ณ วนัทําการสุดทา้ยของแต่ละเดอืน 
เพื�อใหผู้ล้งทุนมขีอ้มูลเกี�ยวกบัจํานวนหน่วยของ DR ที�เป็นปัจจุบนั 
(ในกรณีที�สาํนกังานฯ ไมไ่ดก้าํหนด minimum size ของ Thai DR) 

การเพกิถอน � กรณี Issuer รอ้งขอเพื�อเพกิถอน DR ออกจากตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
ตามที�กาํหนดใน Prospectus โดย Issuer จะตอ้ง  
o เปิดเผยขอ้มลูอยา่งน้อย 3 เดอืนล่วงหน้ากอ่นเพกิถอน  
o จดัใหม้กีลไกรองรบั (Reasonable Exit) เพื�อใหผู้ถ้อื DR ใน

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ สามารถขาย หรอื Redeem DR ได ้3 เดอืน
ล่วงหน้าและไม่น้อยกว่า 1 เดอืนภายหลงัจากการเพกิถอนจาก
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ แล้ว หรอืกลไกอื�นตามที�ตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
เหน็ชอบ 

ทั 8งนี8 เป็นแนวทางเดยีวกบัหลกัทรพัย์ต่างประเทศที�เป็น Secondary 
Listing 

� ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อาจเพกิถอน DR ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบยีนได ้หาก  
o DR ขาดคณุสมบตัติามที�กาํหนด หรอืมมีลูคา่การซื8อขายน้อยกว่า

ที�ตลาดหลกัทรพัยฯ์ กาํหนด  
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 ข้อเสนอ 

o Issuer ฝ่าฝืนกฎหมายหรอืกฎเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้ง  
o Underlying ไมม่กีารซื8อขายเป็นเวลานาน หรอืถกูเพกิถอนออก

จาก Home Exchange  
o Issuer ดาํเนินการใดๆ หรอืมเีหตุใดๆ ที�อาจกอ่ใหเ้กดิความ

เสยีหายอยา่งรา้ยแรงต่อประโยชน์ของผูถ้อื DR  
โดยตลาดหลกัทรพัยฯ์ อาจกาํหนดใหม้ ีReasonable Exit  

การซื8อขาย � เป็นไปในลกัษณะเชน่เดยีวกบัหุน้สามญัที�จดทะเบยีนซื8อขายในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ยกเวน้ ไมก่าํหนดเรื�องหน่วยการซื8อขาย (Board Lot) ข ั 8น
ตํ�า เชน่ 1 Board Lot อาจจะเทา่กบั 1 DR เป็นตน้  

� กรณีที� Underlying ในตลาดต่างประเทศถกูสั �งหา้มหรอืหยดุการซื8อ
ขาย Issuer อาจขอใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ อาจ
หา้มซื8อขาย DR เป็นการชั �วคราว หรอืดาํเนนิการอื�นใดตามที�ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ เหน็สมควร 

� กาํหนดประเภทของหลกัทรพัย ์(Security Type) สาํหรบั DR 
โดยเฉพาะ 

 

  


