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เอกสารรบัฟังความคิดเหน็ 

เรื่อง 

การรบัใบอ้างอิงหลกัทรพัยต่์างประเทศท่ีเปล่ียนมือได้ 

(Unsponsored Depositary Receipt)  
 

 

 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัยฯ์) ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดร้ว่มแสดงความคดิเหน็ โดยตลาด
หลกัทรพัยฯ์ จะน าความคดิเหน็ของทกุทา่นมารว่มพจิารณาเพือ่ก าหนดหลกัเกณฑท์ีเ่หมาะสมต่อไป  
 
ในการนี้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอสรปุผลการรบัฟงัความคดิเหน็ทีไ่ดร้บัจากผูต้อบแบบสอบถามซึง่ประกอบไปดว้ย
ธนาคาร 1 รายและคณะท างานของสมาคมบรษิทัหลกัทรพัย ์ระหว่างวนัที ่11 มนีาคม 2557 ถงึ 31 มนีาคม 2557 
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ข้อหารอืการรบัใบอ้างอิงหลกัทรพัยต่์างประเทศท่ีเปล่ียนมือได้ (Unsponsored Depository Receipt: DR) 
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน – ก าหนดกฎเกณฑใ์ห ้DR โดยมรีายละเอยีดโดยสรปุดงันี้ 
การรบัและการด ารงสถานะ:  

 มคีณุสมบตัติามทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
 หลกัทรพัยร์ะบุชือ่ผูถ้อื และไมม่ขีอ้จ ากดัการโอน  
 มนีายทะเบยีนตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ เหน็ชอบ  
 ม ีContact person เพือ่ตดิต่อกบัผูล้งทนุ ในฐานะตวัแทนของ Issuer เป็นตน้ 

การเปิดเผยขอ้มลู:  
 ขอ้มลูหลกัทรพัยอ์า้งองิ  (Underlying): Issuer มหีน้าทีเ่ปิดเผยขอ้มลูพืน้ฐาน  ขา่วสารต่างๆ รวมถงึขา่ว 

Corporate Action ของ Underlying ตามทีก่ าหนดใน Prospectus โดยสามารถเปิดเผยในรปูแบบ Web link 
 ขอ้มลู Corporate Action ของ DR เชน่ การจ่ายเงนิปนัผล การใหส้ทิธปิระโยชน์ต่างๆ : Issuer มหีน้าที่

เปิดเผยโดยไมช่กัชา้ ผา่นระบบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ อยา่งน้อยเป็นภาษาองักฤษ ทัง้นี้ การเปิดเผยขอ้มลู
และการใหส้ทิธติ่างๆ ตอ้งเป็นไปตาม Prospectus 

 เปิดเผยจ านวนหน่วยของ DR ณ วนัท าการสดุทา้ยของแต่ละเดอืน เพือ่ใหผู้ล้งทนุมขีอ้มลูเกีย่วกบัจ านวน
หน่วยของ DR ทีเ่ป็นปจัจุบนั (ในกรณีทีส่ านกังานฯ ไมไ่ดก้ าหนด minimum size ของ Thai DR)  

การเพกิถอน: 
 กรณี Issuer รอ้งขอเพือ่เพกิถอน DR ออกจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามทีก่ าหนดใน Prospectus โดย Issuer 

จะตอ้งด าเนินการตามแนวทางเดยีวกบัหลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็น Secondary Listing เชน่ เปิดเผยขอ้มลู
อยา่งน้อย 3 เดอืนล่วงหน้ากอ่นเพกิถอน และจดัใหม้กีลไกรองรบั  (Reasonable Exit) เพื่อใหผู้ถ้อื DR ใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์  สามารถขาย  หรอื Redeem DR ได้ 3 เดอืนล่วงหน้าและไมน้่อยกว่า  1 เดอืนภายหลงั
จากการเพกิถอนจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ หรอืกลไกอืน่ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์เหน็ชอบ เป็นตน้ 

 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อาจเพกิถอน  DR ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนได ้หากเขา้ขา่ยเหตุทีก่ าหนด 
เชน่ DR ขาดคณุสมบตัติามทีก่ าหนด, มมีลูคา่การซือ้ขายน้อยกว่าทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด , Underlying 
ไมม่กีารซือ้ขายเป็นเวลานานหรอืถกูเพกิถอนออกจาก Home Exchange, Issuer ด าเนินการใดๆ ที่
กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายอยา่งรา้ยแรงต่อผูถ้อื DR หรอืฝา่ฝืนกฎหมายหรอืกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ 

การซือ้ขาย: 
 เป็นไปในลกัษณะเชน่เดยีวกบัหุน้สามญัทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยกเวน้ ไมก่ าหนดเรือ่ง

หน่วยการซือ้ขาย (Board Lot) ขัน้ต ่า เชน่ 1 Board Lot อาจจะเทา่กบั 1 DR เป็นตน้ 
 กรณีที ่Underlying ในตลาดต่างประเทศถกูสัง่หา้มหรอืหยดุการซือ้ขาย Issuer อาจขอใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ 

หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ อาจหา้มซือ้ขาย DR เป็นการชัว่คราว หรอืด าเนินการอืน่ใดตามทีต่ลาดหลกัทรพัย ์
 ก าหนดประเภทของหลกัทรพัย ์(Security Type) ส าหรบั DR โดยเฉพาะ 

  



เอกสารรบัฟงัความคดิเหน็: การรบัใบอา้งองิหลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่ปลีย่นมอืได ้
 

 3 

ผลการหารือเพ่ือรบัฟังความคิดเหน็ 

 
 
ความเหน็ของผูร้ว่มแสดงความเหน็:  
ผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมดเหน็ดว้ยกบัการปรบัปรงุเกณฑด์งักล่าว โดยมคีวามเหน็เพิม่เตมิ ดงันี้ 

การเปิดเผยขอ้มลู 
 ควรเปิดเผยจ านวนหน่วยของ DR โดยไมต่อ้งองิกบัการก าหนดเรือ่ง minimum size ของส านกังานฯ 

การเพกิถอน:  
 ควรก าหนดเหตุเพกิถอนอืน่เพิม่เตมิ ทัง้ในกรณี Issuer ขอเพกิถอนหรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพกิถอน เช่น 

ขนาดและจ านวนผูถ้อืหุน้หน่วย DR ต ่ากว่าทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด 
 กรณีบรษิทัผูอ้อก Underlying ในต่างประเทศลม้ละลาย ถกูเพกิถอนหรอืมกีารควบกจิการ อาจจะก าหนด

มาตรการทีแ่ตกต่างจากกรณีอืน่ๆ เนื่องจาก Issuer ตอ้งมกีารด าเนินการใหท้นัเหตุการณ์ 
 ควรก าหนดให ้Issuer สามารถขอเพกิถอน DR ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนได ้โดยไมจ่ าเป็นตอ้ง

มกี าหนดเวลา เชน่ ล่วงหน้า 3 เดอืนกอ่นวนัทีเ่พกิถอน ส าหรบักรณีทีผู่ถ้อื DR แจง้ความประสงคต์่อ issuer 
ใหเ้ปลีย่น DR เป็นหุน้อา้งองิใหแ้กผู่ถ้อื DR แลว้สง่ผลใหไ้มม่ผีูถ้อืหน่วยของ DR เหลอือยูใ่นตลาดหลกัทรพัย์
ฯ เลย โดยใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุใน Prospectus 

 มใิห ้Issuer เพกิถอนเองได ้โดยที ่DR ยงัไมเ่ขา้ขา่ยหลกัเกณฑเ์พกิถอนทีก่ าหนดไว้  

การซือ้ขาย: 
 ควรก าหนดใหเ้กณฑก์ารซือ้ขาย DR มคีวามเฉพาะและแตกต่างจากการซือ้ขายหุน้ในประเทศ เพือ่ใหเ้กดิ

ความคล่องตวัในการเปลีย่นแปลงใดๆ (ถา้ม)ี 

อืน่ๆ: 
 ไมค่วรก าหนดอตัราสว่นของ  Underlying ต่อ DR เป็น 1 ต่อ 1 เนื่องจากราคาของ DR มกัจะสะทอ้นราคา 

Underlying ใน Home Exchange ซึง่อาจจะท าใหร้าคาของ DR คอ่นขา้งสงู จนเป็นอปุสรรค/ลดความ
น่าสนใจในการลงทนุของผูล้งทนุรายยอ่ยได ้

 


