เอกสารรับฟั งความคิดเห็น
เรือง
การรับใบอ้างอิงหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเปลียนมือได้
(Unsponsored Deposita
Depositary Receipt)
จัดทําโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารเผยแพร่เมือวันที 11 มีนาคม 2557
เพือ รับฟั งความคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นเกีย วข้อง
โดยเปิ ดรับฟั งความคิดเห็นถึงวันที 31 มีนาคม 2557
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ส่วนที 1: บทนํา
ตามทีส าํ นักงาน ก.ล.ต.(สํานักงานฯ) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)
มีนโยบายเปิ ดรับบริษัทต่างประเทศเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง8 รูปแบบ Secondary
Listing และ Holding Company ทีล งทุนในธุรกิจต่างประเทศในปี 2552 และปี 2555 ตามลําดับ นัน8
สํานักงานฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าควรเปิ ดรับสินค้าต่างประเทศในรูปแบบอืน มากขึน8 ทัง8
ในรูปแบบของบริษทั ต่างประเทศเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตรงและรวมถึงการมีคน
กลางนําเอาหลักทรัพย์ต่างประเทศมาขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบทางอ้อมด้วย โดยหนึงในรูปแบบ
การนํ า หลักทรัพย์ต่างประเทศเข้า มาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ทางอ้อม คือการรับใบอ้า งอิง
หลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ ปลีย นมือได้
ใบอ้างอิงหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ ปลีย นมือได้ (Unsponsored Depositary Receipt หรือ DR)
คือ หลักทรัพย์ทอี า้ งอิงหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Underlying) ซึงผูล้ งทุนได้แสดงความจํานงต่อบริษทั
หลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์จะดําเนินการซื8อ Underlying จากตลาดต่างประเทศและนํ าเก็บ
Underlying ดังกล่าวทีบ ริษทั ผูด้ ูแลและเก็บรักษาทรัพย์สนิ (Custodian) ในต่างประเทศ พร้อมกับแจ้งผู้
ออก DR (DR Issuer) เพือออก DR และนํา DR ดังกล่าวมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพือให้
สามารถซือ8 ขายเปลีย นมือของ DR ได้
ทัง8 นี8 สํานักงานก.ล.ต. มีนโยบายทีจ ะอนุ ญาตให้ธนาคารพาณิชย์และหน่ วยงานทีไ ด้รบั อนุ ญาต
สามารถออกและเสนอขาย DR เพือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และอยู่ระหว่างการพิจารณา
ประเภทและคุณสมบัตขิ องหลักทรัพย์ต่างประเทศทีจ ะนํามาอ้างอิงหลักทรัพย์ DR และตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะกําหนดเกณฑ์เพือ รองรับการจดทะเบียนและซือ8 ขาย DR ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าการปรับปรุงกฎเกณฑ์ในครัง8 นี8 จะบรรลุวตั ถุประสงค์ได้ ควรได้รบั
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูท้ เี กีย วข้องทัง8 ผูป้ ฏิบตั ิ เช่น บริษทั จดทะเบียน ทีป รึกษาทางการเงิน
และผูล้ งทุน จึงขอนํ าเสนอส่วนทีจ ะปรับปรุงแก้ไขเพือขอทราบความคิดเห็น ดังรายละเอียดปรากฏใน
ส่วนที 2 และ 3 ของเอกสารฉบับนี8 ซึง ผูท้ เี กีย วข้องสามารถให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิม เติมได้
โดยโปรดนํ าส่งข้อคิดเห็นต่อตลาดหลักทรัพย์ ภายในวันที 31 มีนาคม 2557 ทัง8 นี8 หากมีขอ้
สงสัยเพิม เติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที
คุณสุกจิ กิตติบุญญานนท์
โทรศัพท์ 02-229-2189
E-mail: sukij@set.or.th

คุณเจนวิชช์ สุคนั ธาพฤกษ์
โทรศัพท์ 02-229-2779
E-mail: chenwit@set.or.th
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ส่วนที 2: ข้อหารือการรับ DR เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
สํา นั ก งานฯ จะกํา หนดประเภทและคุ ณ สมบัติข องผู้ออก DR รวมถึงคุ ณ สมบัติข อง
หลักทรัพย์อา้ งอิงต่างประเทศ (Underlying) ทีจ ะออกเป็ น DR ส่วนตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกําหนดเกณฑ์
เพือ รองรับการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ DR โดยมีรายละเอียดดังนี8

เกณฑ์รบั และดํารง
สถานะของ DR

การเปิ ดเผยข้อมูล











การเพิกถอน





ข้อเสนอ
มีคณ
ุ สมบัตติ ามทีส าํ นักงานฯ กําหนด
หลักทรัพย์ระบุชอื ผูถ้ อื และไม่มขี อ้ จํากัดการโอน
มีนายทะเบียนตามทีต ลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นชอบ
มี Contact person เพือ ติดต่อกับผูล้ งทุน ในฐานะตัวแทนของ Issuer
ข้อมูลหลักทรัพย์อา้ งอิง (Underlying) : Issuer มีหน้าทีเ ปิ ดเผยข้อมูล
พืน8 ฐาน ข่าวสารต่างๆ รวมถึงข่าว Corporate Action ของ Underlying
ตามทีก าํ หนดใน Prospectus โดยสามารถเปิ ดเผยในรูปแบบ Web
link ทีผ ลู้ งทุนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ underlying ได้
ข้อมูล Corporate Action ของ DR เช่น การจ่ายเงินปั นผล การให้สทิ ธิ
ประโยชน์ ต่ า งๆ หรือข่าวเหตุ การณ์ สําคัญ เช่น มีการเปลีย นแปลง
Prospectus เป็ นต้น: Issuer มีหน้าทีเ ปิ ดเผยโดยไม่ชกั ช้า ผ่านระบบ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างน้อยเป็ นภาษาอังกฤษ ทัง8 นี8 การเปิ ดเผย
ข้อมูลและการให้สทิ ธิต่างๆ ต้องเป็ นไปตาม Prospectus
เปิ ดเผยจํานวนหน่ วยของ DR ณ วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน
เพือให้ผูล้ งทุนมีขอ้ มูลเกีย วกับจํานวนหน่ วยของ DR ทีเ ป็ นปั จจุบนั
(ในกรณีทสี าํ นักงานฯ ไม่ได้กาํ หนด minimum size ของ Thai DR)
กรณี Issuer ร้องขอเพือเพิกถอน DR ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตามทีก าํ หนดใน Prospectus โดย Issuer จะต้อง
o เปิ ดเผยข้อมูลอย่างน้อย 3 เดือนล่วงหน้าก่อนเพิกถอน
o จัดให้มกี ลไกรองรับ (Reasonable Exit) เพือให้ผถู้ อื DR ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถขาย หรือ Redeem DR ได้ 3 เดือน
ล่วงหน้าและไม่น้อยกว่า 1 เดือนภายหลังจากการเพิกถอนจาก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว หรือกลไกอืนตามทีต ลาดหลักทรัพย์ฯ
เห็นชอบ
ทัง8 นี8 เป็ นแนวทางเดียวกับหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ ป็ น Secondary
Listing
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจเพิกถอน DR ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนได้ หาก
o DR ขาดคุณสมบัตติ ามทีก าํ หนด หรือมีมลู ค่าการซือ8 ขายน้อยกว่า
ทีต ลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด
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การซือ8 ขาย

ข้อเสนอ
o Issuer ฝ่ าฝืนกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ทเี กีย วข้อง
o Underlying ไม่มกี ารซือ8 ขายเป็ นเวลานาน หรือถูกเพิกถอนออก
จาก Home Exchange
o Issuer ดําเนินการใดๆ หรือมีเหตุใดๆ ทีอ าจก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของผูถ้ อื DR
โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจกําหนดให้ม ี Reasonable Exit
 เป็ นไปในลักษณะเช่นเดียวกับหุน้ สามัญทีจ ดทะเบียนซือ8 ขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ยกเว้น ไม่กาํ หนดเรือ งหน่วยการซือ8 ขาย (Board Lot) ขัน8
ตํา เช่น 1 Board Lot อาจจะเท่ากับ 1 DR เป็ นต้น
 กรณีที Underlying ในตลาดต่างประเทศถูกสังห้
 ามหรือหยุดการซือ8
ขาย Issuer อาจขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจ
ห้ามซือ8 ขาย DR เป็ นการชัวคราว

หรือดําเนินการอืน ใดตามทีต ลาด
หลักทรัพย์ฯ เห็นสมควร
 กําหนดประเภทของหลักทรัพย์ (Security Type) สําหรับ DR
โดยเฉพาะ
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