
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การขออนุญาตออกและเสนอขายตรำสำรแสดงสทิธใินหลกัทรพัย์

ตำ่งประเทศ (“การขออนุญาตออกและเสนอขาย DR”) - 

กรณียืน่ค าขอพจิารณาลกัษณะของผูข้ออนุญาตและค าขอพจิารณาลกัษณะของตราสารพรอ้มกนั 

[N] 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งเป็นบคุคลดังตอ่ไปนี้ ซึง่ประสงคจ์ะเสนอขำยตราสารแสดงสทิธใินหลักทรัพยต์า่งประเทศ 

โดยจะมกีำรยืน่ค ำขอพจิำรณำลักษณะของผูข้ออนุญำต และค ำขอพจิำรณำลักษณะของตรำสำรมำพรอ้มกัน 

1.1 ธนำคำรพำณชิย ์หรอื 

1.2บรษัิทหลักทรัพยท์ีไ่ดร้ับใบอนุญำตประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทกำรเป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลักทรัพยซ์ึง่มไิดจ้ ำกัด 

เฉพำะหลักทรัพยอั์นเป็นตรำสำรแหง่หนี้หรอืหน่วยลงทนุ หรอื 

1.3 บรษัิทจ ากัดทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยทีม่ตีลาดหลักทรัพยถ์อืหุน้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละเกา้สบิเกา้ของจ านวนหุน้ 

ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ซึง่มวัีตถปุระสงคใ์นการออกตราสารแสดงสทิธใินหลักทรัพยต์า่งประเทศ  

2 ผูข้ออนุญำตจะไดร้ับอนุญำตใหเ้สนอขำยตราสารแสดงสทิธใินหลักทรัพยต์า่งประเทศ ตอ่เมือ่ 

2.1 ผูข้อนุญำตมลีักษณะเป็นผูอ้อกตราสารแสดงสทิธใินหลักทรัพยต์า่งประเทศ ตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนด เชน่ 

(1) มรีะบบงำนทีม่คีวำมพรอ้มเพือ่รองรับกระบวนกำรออกและเสนอขำยตราสารแสดงสทิธใินหลักทรัพยต์า่งประเทศ 

และกำรด ำเนนิกำรตำมขอ้ผกูพันในขอ้ก าหนดสทิธ ิ

(2) มคีวำมพรอ้มดำ้นบคุลำกรเพือ่รับผดิชอบในกำรด ำเนนิกำรตำ่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกระบวนกำรออกตราสารแสดงสทิธใิน

หลักทรัพยต์า่งประเทศ และด ำเนนิกำรตำมขอ้ก ำหนดทีไ่ดร้ะบไุวข้อ้ก าหนดสทิธ ิ

(3) กรรมกำร ผูบ้รหิำรและผูม้อี ำนำจควบคมุไมม่ลีักษณะขำดควำมน่ำไวว้ำงใจตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนด      

(4) ไมอ่ยูร่ะหว่ำงถกูหน่วยงำนทีม่อี ำนำจก ำกับดแูลสัง่ใหแ้กไ้ขระบบงำนเกีย่วกับทรัพยส์นิของลูกคำ้ 

หรอืระบบงำนทีส่ง่ผลกระทบต่อกำรออกตรำสำร 

2.2 ตราสารแสดงสทิธใินหลักทรัพยต์า่งประเทศ มลัีกษณะตำมทีก่ ำหนด เชน่ 

(1) หลักทรัพยต์่ำงประเทศอา้งองิตอ้งเป็นหุน้ทีม่กีำรซือ้ขำยในตลำดหลักทรัพยต์ำ่งประเทศทีส่ านักงานยอมรับ หุน้ในกลุ่ม

ประเทศกลุม่อนุภมูภิาคลุม่แมน่ ้าโขง (GMS) หน่วยของโครงการจัดการลงทนุต่างประเทศ หรอืตราสารหรอืหลักฐานแสดงสทิธใิน

ทรัพยส์นิของกองทนุต่างประเทศทีม่นีโยบายการลงทนุในอสังหารมิทรัพยห์รอืโครงสรา้งพืน้ฐานซือ้ขายในกระดานหลัก (main 

board) ของตลาดหลักทรัพยต์่างประเทศ และอยูภ่ายใตห้น่วยงานก ากับดแูลทีส่ านักงานยอมรับ ซึง่มเีกณฑก์ารก ากับดูแล 

ไมด่อ้ยกวา่หลักเกณฑข์องประเทศไทย   

(2) การก าหนดอัตราสว่นตราสารตอ่หลักทรัพยต์า่งประเทศ 

(2.1) รองรับสทิธใินอัตรำ 1 หน่วยตรำสำรต่อ 1 หน่วยหลักทรัพยต์ำ่งประเทศ ส าหรับกรณีตราสารแสดงสทิธขิองผูฝ้ากทรัพยส์นิ

ซึง่มทีรัพยส์นิทีฝ่ากเป็นหลักทรัพยต์า่งประเทศ 

(2.2) รองรับสทิธใินอัตรำ 1 หน่วยตรำสำรต่อ 1 หน่วยหลักทรัพยต์ำ่งประเทศ หรอื ก าหนดใหอั้ตราสว่นของตราสารมากกว่า  

1 ตอ่ 1 หน่วยหลักทรัพยต์่ำงประเทศ ส าหรับกรณใีบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลักทรัพยอ์า้งองิ ซึง่มหีลักทรัพย์

อา้งองิเป็นหลักทรัพยต์า่งประเทศ 

(3) ผูอ้อกหลักทรัพยต์ำ่งประเทศมกีำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งต่อเนื่องต่อหน่วยงำนก ำกับดแูลตำ่งประเทศหรอืตลำดหลักทรัพย ์

และผูล้งทนุสำมำรถเขำ้ถงึขอ้มูลดังกลำ่วทีเ่ป็นภำษำอังกฤษได ้

(4) ร่ำงขอ้ก าหนดสทิธติอ้งมรีำยกำรอย่ำงนอ้ยตำมทีก่ ำหนด 

ทัง้นี้ 

รำยละเอยีดในกำรอนุญำตใหอ้อกเสนอขำยหลักทรัพยต์อ่ประชำชนท่ัวไปมรีำยละเอยีดตำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำร 

ก ำกับตลำดทนุว่าดว้ยกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพยท์ีอ่อกใหมป่ระเภทตราสารแสดงสทิธใินหลักทรัพยต์า่งประเทศ 

3ส ำนักงำนจะเริม่นับระยะเวลำเพือ่ด ำเนนิกำรสอบทำนขอ้เท็จจรงิและแจง้ผลกำรพจิำรณำนับแตวั่นทีเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบ 

เอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบุไวใ้นคูม่อืประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่มรีำยละเอยีดของขัน้ตอนตำมทีก่ ำหนด 

หมำยเหต ุ *กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ส านักงานและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบันทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกัน พรอ้มก ำหนดระยะเวลำ 

ใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ส านักงาน

จะด ำเนนิกำรคนืค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอนัน้ ทัง้นี้ ผูม้ำยืน่ค ำขอทีไ่มไ่ดม้ำดว้ยตนเอง 

แตม่อบหมำยใหผู้อ้ืน่เป็นผูม้ำยืน่ค ำขอแทนหำกเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้งไมถู่กตอ้งครบถว้น 

ผูม้ำยืน่ค ำขอแทนตอ้งมเีอกสำรแสดงว่ำเป็นผูท้ีไ่ดร้ับมอบอ ำนำจจำกผูย้ืน่ค ำขอ 

 



** ส ำนักงำนจะยังไมพ่จิำรณำค ำขอ และยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำน จนกวำ่ ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอ 

หรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบันทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส ำนักงำน ก.ล.ต. 333/3 ถ. วภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล 

เขตจตจัุกร กทม. โทรศัพท ์0-2033-9999/ตดิต่อดว้ยตนเอง  
ณ หน่วยงำน 
(หมายเหต:ุ (- เพือ่ตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำร 

- วันหยดุใหเ้ป็นไปตำมทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนด))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด)  

ตัง้แตเ่วลา 08.30 – 16.30 น.  

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 55 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. บรษัิทยืน่แบบค ำขอพจิำรณำลักษณะของผูอ้อก DR  
(แบบ 35-DR-1) และแบบค ำขอพจิำรณำลักษณะของ DR 

(แบบ 35-DR-2) พรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

2. กรณีเอกสำรครบ ใหผู้ย้ืน่ค ำขอช ำระคำ่ธรรมเนียม 
โดยน ำหลักฐำนกำรช ำระเงนิมำสง่มอบใหส้ ำนักงำน 

ซึง่ส ำนักงำนจะมหีนังสอืรับทรำบกำรยืน่แบบ 35-DR-1 และ 
แบบ 35-DR-2 เพือ่เขำ้สูข่ัน้ตอนกำรพจิำรณำอนุญำต 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ 
ตลำดหลักทรัพย ์

 

2) การพจิารณา 
- ตรวจสอบคณุสมบัตขิองผูย้ืน่ค ำขอและคณุลักษณะของ DR 

ตำมประกำศ DR 
- ในกรณีทีม่เีหตุสงสัย 

ส ำนักงำนอำจขอใหช้ีแ้จงในประเด็นทีม่เีหตสุงสยัดังกลำ่วเพือ่ป

ระกอบกำรตัดสนิใจ 
(หมายเหต:ุ -)  

44 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ 

ตลำดหลักทรัพย ์
 

3) การพจิารณา 
- เมือ่ส ำนักงำนไดร้ับค ำชีแ้จง 

ส ำนักงำนจะมหีนังสอืแจง้กำรนับหนึง่ค ำขอ 

- 
ส ำนักงำนจะพจิำรณำค ำขอพรอ้มทัง้เอกสำรหลักฐำนทีถ่กูตอ้งค

รบถว้นตำมหลักเกณฑเ์งือ่นไขทีก่ ำหนดในประกำศ DR 
(หมายเหต:ุ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที ่ทจ. 

45/2564 ขอ้ 20 ก าหนดใหเ้ป็น 5 วันท าการ)  

5 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ 

ตลำดหลักทรัพย ์

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ฝ่ำยงำนน ำเสนอต่อผูม้อี ำนำจลงนำมตำมล ำดับชัน้ 

เพือ่ลงนำมในหนังสอืกำรแจง้ผลกำรพจิำรณำ 
(หมายเหต:ุ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที ่ทจ. 

45/2564 ขอ้ 20 ก าหนดใหเ้ป็น 5 วันท าการ)  

5 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ 

ตลำดหลักทรัพย ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) แบบค ำขอพจิำรณำคุณสมบตัขิองผูอ้อกตรำสำรแสดงสทิธใิน
หลกัทรพัยต์ำ่งประเทศ (แบบ 35-DR-1)  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ถำ้ม)ี 

- 

2) แบบค ำขอพจิำรณำคุณสมบตัขิองตรำสำรแสดงสทิธใินหลกัทรพัย์
ตำ่งประเทศ (แบบ 35-DR-2) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ถำ้ม)ี 

- 

3) 

 

เอกสารอืน่ใดทีอ่า้งองิในแบบค าขออนุญาต 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ถำ้ม)ี 

- 

4) 

 

เอกสารอืน่ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การพจิารณาค าขอ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ถำ้ม)ี 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมค าขออนุญาต - 

คา่ธรรมเนยีมค าขอพจิารณาลกัษณะผูข้ออนุญาต 
(หมายเหต:ุ (ช ำระเมือ่ค ำขอและเอกสำรหลักฐำนถกูตอ้งครบถว้น ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 50,000 บำท 

  
 

2) คา่ธรรมเนยีมค าขออนุญาต - 

คา่ธรรมเนยีมค าขอพจิารณาลกัษณะของ DR 
(ตอ่จ านวนหลกัทรพัยต์า่งประเทศ) 

(หมายเหต:ุ (ช ำระเมือ่ค ำขอและเอกสำรหลักฐำนถกูตอ้งครบถว้น ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 15,000 บำท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักงำน ก.ล.ต. เลขที ่333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร 10900 โทรศัพท ์

1207 หรอื 0-2033-9999 email: complain@sec.or.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทุจรติในภำครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 

- สำยดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุต่ำงชำต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบค าขอพจิารณาคณุสมบัตขิองผูอ้อกตราสารแสดงสทิธใินหลักทรัพยต์า่งประเทศ (แบบ 35-DR-1) และ 

2 แบบค าขอพจิารณาคณุสมบัตขิองตราสารแสดงสทิธใินหลักทรัพยต์า่งประเทศ (แบบ 35-DR-2) 

 

หมำยเหตุ 

โดยทีห่ลักเกณฑข์องส ำนักงำนก ำหนดระยะเวลำในกำรใหบ้รกิำรทัง้หมดเทำ่กับ 45 วัน และ 10 วันท ำกำร อย่ำงไรก็ด ี

ระบบมขีอ้จ ำกัดในกำรใสห่น่วยวันเป็น 2 ลักษณะพรอ้มกัน ส ำนักงำนจงึจ ำเป็นตอ้งใสร่ะยะเวลำในกำรใหบ้รกิำรรวมเป็น  

55 วันในระบบกอ่น แตใ่นกำรใหบ้รกิำรจรงิจะใชร้ะยะเวลำตำมทีห่ลักเกณฑก์ ำหนด 
 

จัดท ำทดแทนคูม่อืฉบับเดมิ กระบวนงำน 7851 / คูม่อื 8293 
 

14/07/2558 17:08 น. เผยแพร่คูม่อืบนเว็บไซตแ์ลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 

14/07/2558 17:08 น. อนุมัตโิดย ส ำนักงำน ก.พ.ร. แลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 
30/06/2558 18:51 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) สริวิภิำ สพุรรณธเนศ 

30/06/2558 18:49 น. รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer) ณัฐกำญจน ์นมิมำนนวกลุ 
23/06/2558 15:56 น. คูม่อืประชำชนอยูร่ะหว่ำงกำรจัดท ำ / แกไ้ข (User) ณัฐกำญจน ์นมิมำนนวกลุ 

17/06/2558 15:19 น. ส ำนักงำน ก.พ.ร. ไม่อนุมัต ิ(OPDC rejected) จริำภรณ์ อสิรโิยดม แกไ้ขตำมประเด็นทีป่ระชมุเมือ่วันที ่
17 ม.ิย. 58 

22/05/2558 09:41 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) สริวิภิำ สพุรรณธเนศ 

21/05/2558 18:40 น. รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer) ณัฐกำญจน ์นมิมำนนวกลุ 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 
 

ชือ่กระบวนงำน: กำรขออนุญำตออกและเสนอขำยตราสารแสดงสทิธใินหลักทรัพยต์า่งประเทศ 

(“กำรขออนุญำตออกและเสนอขำย DR”) - 

กรณียืน่ค ำขอพจิำรณำลักษณะของผูข้ออนุญำตและค ำขอพจิำรณำลักษณะของตรำสำรพรอ้มกัน [N]  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: - 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ ที ่ทจ. 45/2564 เรือ่ง กำรออกและเสนอขำยหลักทรัพยท์ีอ่อกใหมป่ระเภทตราสาร
แสดงสทิธใินหลักทรัพยต์่างประเทศ ลงวันที ่31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
  

2)พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ.2535  

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรท่ัวไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ ที ่ทจ. 45/2564 เรือ่ง 

กำรออกและเสนอขำยหลักทรัพยท์ีอ่อกใหมป่ระเภทตราสารแสดงสทิธใินหลักทรัพยต์่างประเทศ ลงวันที ่31 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2564 (“ประกำศ DR”) 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 55.0 วันท ำกำร 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ต่อเดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: กำรขออนุญำตออกและเสนอขำยตราสารแสดงสทิธใินหลักทรัพยต์า่งประเทศ 

(“กำรขออนุญำตออกและเสนอขำย DR”) - 

กรณียืน่ค ำขอพจิำรณำลักษณะของผูข้ออนุญำตและค ำขอพจิำรณำลักษณะของตรำสำรพรอ้มกัน  CI 10/04/2559 16:10 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: 17/07/2558 


