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ในปัจจบุนั ผูล้งทนุท่ีมีความประสงคจ์ะลงทนุในหลกัทรพัยต์า่งประเทศมีทางเลือกเพิ่มขึน้หลายทางไม่ว่า
จะเป็นการซือ้หลกัทรพัยต์่างประเทศโดยตรงดว้ยการออกไปลงทนุดว้ยตวัเอง หรือซือ้ผ่านตวักลาง ไดแ้ก่ บริษัท
หลกัทรพัยท่ี์ใหบ้รกิารดงักลา่ว หรือการซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมท่ีมีการลงทนุในตา่งประเทศ หรือ ลงทนุผ่าน
กองทนุสว่นบคุคล อยา่งไรก็ตาม มีอีกทางเลือกหนึ่งท่ีในปัจจบุนัอาจยงัไม่เป็นท่ีรูจ้กัอย่างแพรห่ลายมากนกั ไดแ้ก่ 
การซือ้ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรพัยต์า่งประเทศ  

ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพยต์่างประเทศ (Depository Receipt หรือ DR) หมายถึง ตรา
สารแสดงสิทธิของผูฝ้ากทรพัยส์ิน ซึ่งประเภททรพัยส์ินท่ีฝากเป็นหลกัทรพัยต์า่งประเทศ โดยส านกังาน ก.ล.ต.ไดมี้
ประกาศก าหนดให ้DR เป็นหลกัทรพัยอี์กประเภทหนึ่งไปเม่ือปี 2558 ทัง้นี ้การซือ้ DR เปรียบเสมือนกบัการซือ้
หลกัทรพัยต์า่งประเทศทางออ้ม เน่ืองจากผูซื้อ้จะยงัคงไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทนุและมีสิทธิในสิทธิประโยชน์
ตา่งๆเหมือนไปลงทนุในหลกัทรพัยต์า่งประเทศโดยตรง นอกจากนี ้ DR ถือเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนซึ่งสามารถ
ซือ้ขายในตลาดหลักทรพัย์ฯไดโ้ดยผ่านบริษัทหลักทรพัย์เหมือนกับการซือ้ขายหุน้ หรือสามารถจะไถ่ถอนเป็น
หลกัทรพัยต์า่งประเทศได ้

ทัง้นี ้DR สามารถแบ่งได ้2 ประเภท ไดแ้ก่ Sponsored Depository Receipt ซึ่งบริษัทผูเ้ป็นเจา้ของ
หลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรงเขา้ไปมีสว่นรว่มในการออกขาย ใหค้วามเห็นชอบ และท าขอ้ตกลงอย่างเป็นทางการกบัผู้
ออก DR (DR issuer) กบั Unsponsored Depository Receipt ซึ่งผูอ้อก DR สามารถออกขายโดยไม่จ  าเป็นตอ้ง
ไดร้บัความเห็นชอบหรือการมีสว่นรว่มกบับรษิัทเจา้ของหลกัทรพัย ์

 Highlight 

 ผู้ลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศเพิ่มขึ้นหลายทางไม่ว่าจะเป็นการซื้อ
หลักทรัพยต์่างประเทศโดยตรงด้วยการออกไปลงทุนด้วยตัวเอง หรือซือ้ผ่านตัวกลาง อย่างไรก็ตาม 
มีอกีทางเลือกหน่ึงทีใ่นปัจจุบันอาจยังไม่เป็นทีรู้่จักอย่างแพร่หลาย ได้แก่ การซือ้ตราสารแสดงสิทธิ
การฝากหลักทรัพยต์่างประเทศ (Depository Receipt: DR) 

 ข้อดีของการลงทุนผ่าน DR อาทิเช่น เพิ่มโอกาสให้ผู้ลงทุนรายย่อยได้รับผลตอบแทนและสิทธิ
ประโยชนจ์ากการลงทุนในหลักทรัพยต์่างประเทศ ลงทุนได้สะดวกผ่านบัญชีหุ้นที่เปิดกับบล.ไทย 
ไม่ต้องแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และซื้อขายเปลี่ยนมือเหมือนการซื้อขายหุ้นในตลาด
หลักทรัพยฯ์ อย่างไรกต็าม DR กม็ีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยต์่างประเทศ
ทีไ่ปอ้างองิ ซึ่งอาจเกดิจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน หรือความผันผวนของภาวะตลาด 

 ในด้านการซือ้ขาย DR ทั่วโลกยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเน่ืองโดยมีมูลค่าการซือ้ขายเพิ่มขึน้
ร้อยละ 34 จากคร่ึงแรกของปี 2562 ทัง้นี ้ตลาดหลักทรัพยต์่างประเทศทีม่ีการซือ้ขาย DR มากทีสุ่ด
สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ NYSE  NASDAQ และ LSE  

 ในปัจจุบัน DR ยังเป็นผลิตภัณฑท์ีใ่หม่ส าหรับตลาดทุนไทย ในช่วงทีผ่่านมา ส านักงาน ก.ล.ต.ได้
หารือกับภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง ซึ่งรวมถงึสมาคมบริษัทหลักทรัพยไ์ทยเกีย่วกับการปรับปรุงอุปสรรคที่
เกีย่วข้อง และเปิดรับฟังความคิดเหน็เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑเ์พื่อให้กระบวนการออกและ
เสนอขาย DR สะดวกมากยิง่ขึน้ ทัง้เพือ่ลดภาระใหกั้บผู้ออก และเพิม่ทางเลือกใหกั้บผู้ลงทุน 

Depository Receipt (DR)...อีกหน่ึงทางเลือกของการลงทนุในหลกัทรพัยต่์างประเทศ 
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ในประเทศไทย ผูอ้อก DR ตอ้งมีคณุสมบตัิตามท่ีส านกังานก.ล.ต.ก าหนด1และจะตอ้งไดร้บัอนญุาตจาก
ส านกังาน ก.ล.ต.ก่อน จากนัน้จึงสามารถเริ่มกระบวนการเสนอขายใหก้บัประชาชนทั่วไปครัง้แรก (Initial Public 
Offering: IPO) และไปซือ้หลกัทรพัยต์า่งประเทศท่ีมีคณุสมบตัิตามเกณฑท่ี์ก าหนด2เพ่ือมาจดัสรรเป็น DR ใหผู้้
ลงทนุท่ีท าการจองซือ้ (ถือเป็น DR ประเภท Unsponsored Depository Receipt) โดยในปัจจบุนัส านกังานก.ล.ต.
มีการก าหนดสดัส่วน 1 DR = หุน้ตา่งประเทศ 1 หลกัทรพัย ์จากนัน้จึงจดทะเบียน DR เพ่ือใหส้ามารถซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ตอ่ไป ดงัรายละเอียดของกระบวนการออกและเสนอขาย DR ไดต้ามภาพดงันี ้

 
 

 

ทัง้นี ้DR เป็นอีกทางเลือกหนึ่งส  าหรบัการลงทนุในหลกัทรพัยต์า่งประเทศ โดยข้อดขีองการลงทุนผ่าน  
DR ท่ีมีตอ่ผูล้งทนุมีหลายประการ ไดแ้ก่ 

 เพิ่มโอกาสใหผู้ล้งทนุรายยอ่ยสามารถเขา้ถึงโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทนและสิทธิประโยชนจ์ากการ
ลงทนุในหลกัทรพัยต์า่งประเทศ 

 สามารถลงทนุในหลกัทรพัยต์า่งประเทศไดส้ะดวกขึน้ ดว้ยการลงทนุผา่นบญัชีหุน้ไทยท่ีเปิดกบับล.ไทย ไม่
ตอ้งไปเปิดบญัชีซือ้หลกัทรพัยต์า่งประเทศเองโดยตรง 

 ไมต่อ้งแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ เพราะซือ้ขายเป็นเงินบาท 

                                                           
1
 ผูข้ออนญุาตออก DR ตอ้งเป็นธนาคารพาณิชย ์บรษัิทหลกัทรพัยท์ี่ไดใ้บอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยก์ารเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึง่ไม่
จ  ากดัเฉพาะตราสารหนีห้รอืหน่วยลงทนุ และบรษัิทจ ากดัตามกฎหมายไทยทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ถือหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 90% ซึง่มีวตัถปุระสงคใ์นการออก DR 

2 หลกัทรพัยต์า่งประเทศตอ้งเป็นหุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัยท์ี่อยูใ่นประเทศที่ส  านกังานก.ล.ต.ยอมรบั/ ตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศกลุม่อนภุมิูภาคลุม่
แมน่ า้โขง โดยหุน้ตอ้งมี Market Cap เฉลี่ย 15 วนัท าการยอ้นหลงัไมน่อ้ยกวา่ 2,000 ลา้นบาท/ หน่วยของ ETF ตา่งประเทศตามเกณฑท์ี่ก  าหนด 

สรปุกระบวนการออกและเสนอขาย Depository Receipt (DR) ในปัจจบุนั 
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 วิธีซือ้ขายเปล่ียนมือเหมือนการซือ้ขายหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และคา่ธรรมเนียมซือ้ขายเหมือนการซือ้
ขายหุน้ 

 สามารถติดตามขา่วสารและสิทธิประโยชนท่ี์เกิดขึน้ไดโ้ดยง่ายจากการรายงานขา่วของผูอ้อก DR และ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
อยา่งไรก็ตาม การลงทุนใน DR ก็มีความเส่ียงทีผู้่ลงทุนควรค านึงถงึ โดยส านกังานก.ล.ต.ไดก้ลา่วถึง 

ความเส่ียงของการลงทนุใน DR ประกอบดว้ย ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรพัยต์า่งประเทศท่ี 
DR ไปอา้งอิง ซึ่งอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน หรือความผนัผวนของภาวะตลาดหลกัทรพัย์
ตา่งประเทศโดยรวม หรือ การด าเนินงานของบรษิัทตา่งประเทศท่ี DR ไปอา้งอิง และความเส่ียงจากขาดสภาพ
คลอ่งท่ีอาจไมค่อ่ยมีการซือ้ขาย DR ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ อยา่งไรก็ดี ผูอ้อก DR อาจจดัใหมี้ผูด้แูลสภาพคลอ่ง 
(market maker) เพ่ือชว่ยบริหารจดัการสภาพคล่องใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ก็เป็นได ้
 
 
 
 

 

DR มีการซือ้ขายในหลายประเทศทั่วโลกและมีช่ือเรียกท่ีแตกตา่งตามประเทศท่ี DR ออกขาย ตวัอยา่งเชน่  
ในสหรฐัอเมริกาซึ่งเป็นประเทศตน้แบบของตราสารนี ้จะถูกเรียกว่า American Depository Receipt (ADR) 
หมายถึง DR ท่ีออกขายใหก้บันกัลงทนุในสหรฐัอเมริกาท่ีตอ้งการซือ้หลกัทรพัยข์องบริษัทตา่งประเทศ ในปัจจบุนั
มีจ านวนมากกว่า 2,000 ADRs (รวมท่ีซือ้ขายนอกตลาดดว้ย) ส่วน Global Depository Receipt (GDR) จะเป็น
ค าเรียก DR ท่ีออกขายใหน้ักลงทุนในประเทศอ่ืนๆ (ยกเวน้ สหรฐัอเมริกา) ท่ีตอ้งการซือ้หลกัทรพัยข์องบริษัท
ตา่งประเทศ ในขณะท่ี Taiwan Depository Receipt (TDR) เป็นค าเรียก DR ท่ีออกขายใหน้กัลงทนุในไตห้วนั 
สว่น Indian Depository Receipt (IDR) เป็นค าเรียก DR ท่ีออกขายใหน้กัลงทนุในประเทศอินเดีย เป็นตน้  

ทัง้นี ้ขอ้มลูจากรายงานของ Citi Depositary Receipt Services Mid-Year 2020 Report จดัท าโดย 
Citi Group ซึ่งเป็น Depository Bank รายใหญ่ของโลก เปิดเผยขอ้มลูท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัการระดมทนุและการซือ้
ขาย DR ทั่วโลกในชว่งครึง่แรกของปี 2563 ดงันี ้

 การระดมทนุโดยการออก DR ทั่วโลกมีมลูคา่ USD8.8 billion ลดลงรอ้ยละ 25 จากครึ่งแรกของปี 2562 
เป็นไปในทิศทางเดียวกบัภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวัลง 

 อยา่งไรก็ตาม ในดา้นการซือ้ขาย DR ทั่วโลกยงัคงไดร้บัความสนใจอย่างตอ่เน่ือง โดยมีมลูคา่การซือ้ขาย
ท่ี USD2,415.6 billion เพิ่มขึน้รอ้ยละ 34 จาก USD1,806.3 billion ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ทัง้นี ้
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ท่ีมีการซือ้ขาย DR มากท่ีสุดสดุ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ New York Stock Exchange  
NASDAQ และ London Stock Exchange (รอ้ยละ 66 รอ้ยละ 24 และรอ้ยละ 2 ของการซือ้ขาย DR 
ทัง้หมดทั่วโลก)  

ในด้านการซ้ือขาย DR ทัว่โลกยงัคงได้รบัความสนใจอย่างต่อเน่ืองโดยมีมูลค่าการซ้ือขายเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 34 จาก
ครึง่แรกของปี 2562 ทัง้น้ี ตลาดหลกัทรพัยฯ์ท่ีมีการซ้ือขาย DR มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ได้แก่ NYSE  NASDAQ และ 
LSE อย่างไรกต็าม ในส่วนของพฒันาการของ DR ภายในประเทศไทยนัน้ ยงัอยูใ่นระยะเร่ิมต้นเน่ืองจากในปัจจบุนั
มี DR ท่ีน ามาจดทะเบียนซ้ือขายอยู่ในตลาดหลกัทรพัยฯ์อยู ่1 DR 
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 จ านวน 5 ใน 10 ของ DR ท่ีมีการซือ้ขายมากท่ีสดุในช่วงครึ่งแรกของปีนี ้เป็น DR ของบริษัทประเทศจีนท่ี
ออกเพ่ือตอ้งการท่ีจะระดมทนุในตลาดสหรฐัฯ อาทิเช่น  Alibaba Group Holding/ JD.com/ Baidu/ 
Pinduoduo 
ในสว่นของจ านวน DR ท่ีมีอยูท่ั่วโลกนัน้ ข้อมูลทีร่วบรวมโดย JP Morgan (ณ 17 พฤศจิกายน 2563)  

ระบวุ่ามีจ  านวนทัง้สิน้ 2,838 DRs (กว่ารอ้ยละ 75 เป็น DR ท่ีซือ้ขายแบบ OTC) จ าแนกเป็น Sponsored DR 
จ านวน 1,431 DRs และ Unsponsored DR จ านวน 1,407 DRs ในส่วนประเทศตน้ทางของบริษัทเจา้ของ
หลกัทรพัยท่ี์น าไปออก DR มากท่ีสดุ อาทิเช่น ประเทศญ่ีปุ่ น (332 DRs) จีน (262 DRs) สหราชอาณาจกัร (222 
DRs) อินเดีย (166 DRs) ส าหรบัประเทศไทยนัน้ มีหลกัทรพัยข์องบริษัทไทยท่ีน าไปออก DR ในต่างประเทศ
จ านวน 39 DRs ซึ่งทัง้หมดเป็นการขายแบบ OTC และจ าแนกเป็น Unsponsored 34 DRs และ Sponsored DR 
5 DRs โดยกลุม่การเงิน (Financials) เป็นกลุม่ท่ีถกูน าไปออก DR มากท่ีสดุ (10 DRs)  

อย่างไรก็ตาม ส าหรับพัฒนาการของ DR ภายในประเทศไทยเองน้ันยังอยู่ในระยะเร่ิมต้น
เน่ืองจากในปัจจุบันมี DR ท่ีน  ามาจดทะเบียนซือ้ขายอยู่ในตลาดหลักทรัพยฯ์อยู่เพียง 1 DRเท่านั้น ไดแ้ก่ 
E1VFVN3001 ซึ่งออกโดย บริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) เริ่มตน้ซือ้ขายเม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2561 
และมีการลงทนุในหลกัทรพัยต์า่งประเทศ ไดแ้ก่ กองทนุ ETF ช่ือ E1VFVN30 ท่ีถือหุน้ 30 ตวัตามดชันี VN30 ของ 
Hochiminh Stock Exchange ในขณะท่ีมีมูลค่าการซือ้ขายเฉล่ียต่อวนัของ E1VFVN3001 (เดือนมกราคม – 
ตลุาคม 2563) ยงัคอ่นขา้งนอ้ยโดยอยูท่ี่ประมาณ 5 ลา้นบาท  

 
 
 
 
 

 

เพ่ือเป็นการสนบัสนนุและพฒันาผลิตภณัฑ ์DR ในประเทศ  ส านกังาน ก.ล.ต.จึงไดห้ารือกบัภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงสมาคมบริษัทหลักทรพัยไ์ทยเก่ียวกับการปรบัปรุงอุปสรรคท่ีเก่ียวขอ้ง และได้ มีแนวคิดจะ
ปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารออกและเสนอขาย DR เพ่ือใหก้ระบวนการออกและเสนอขาย DR สะดวกมากยิ่งขึน้ ลด
ภาระใหก้ับผูอ้อก DR และเพิ่มทางเลือกใหก้ับผูล้งทุน โดยล่าสุด ไดมี้การเปิดรบัฟังความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ปรบัปรุงหลักเกณฑจ์นถึงวันท่ี 17 พฤศจิกายน ท่ีผ่านมา ซึ่งสาระส าคญัของเกณฑ์เก่ียวกับ DR ท่ีจะปรบัปรุง 
ประกอบดว้ย 

 ปรับปรุงกระบวนการออกและเสนอขาย DR ให้เป็นการเสนอขายผ่านระบบการซือ้ขายใน 
ตลาดหลักทรัพยฯ์โดยตรง (Direct Listing) แทนการท า Initial Public Offering (IPO) ทัง้นี ้ ท าใหผู้อ้อกและ
เสนอขาย DR (DR issuer) สามารถทยอยซือ้หลกัทรพัยอ์า้งอิง (underlying) และออก DR โดยน า DR ไปจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดเ้ลย ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาและขัน้ตอนในการออก DR จากเดิมท่ี
จะตอ้งมีกระบวนการเปิดเสนอขายใหผู้ล้งทนุทั่วไปจองซือ้ก่อน แลว้จึงคอ่ยรวบรวมและส่งค าสั่งซือ้หลกัทรพัยใ์น

ในปัจจบุนั DR ยงัเป็นผลิตภณัฑท่ี์ใหม่ส าหรบัตลาดทุนไทย ในช่วงท่ีผา่นมา ส านักงาน ก.ล.ต.ได้หารอืกบัภาคส่วนท่ี
เก่ียวข้อง ซ่ึงรวมถึงสมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทยเก่ียวกบัการปรบัปรงุอปุสรรคท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดรบัฟังความคิดเหน็
เก่ียวกบัการปรบัปรงุหลกัเกณฑเ์พื่อให้กระบวนการออกและเสนอขาย DR สะดวกมากย่ิงขึน้ ลดภาระให้กบัผูอ้อก และ
เพ่ิมทางเลอืกให้กบัผูล้งทุน 

ท่ีมา: ข้อมูลจากนป.9/2562 และเอกสารการบรรยายของส านักงานก.ล.ต. 
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ตา่งประเทศ นอกจากนัน้ ยงัชว่ยลดความเส่ียงดา้นราคาจากการส่งค าสั่งซือ้หลกัทรพัยอ์า้งอิงครัง้เดียวในปริมาณ
มาก อย่างไรก็ตาม DR Issuer จะยงัคงมีหนา้ท่ีปฏิบตัิตามเง่ือนไขมูลคา่ขัน้ต  ่าของ DR และจ านวนผูล้งทนุ เพ่ือ
ด ารงสภาพคล่องของ DR ตลอดจนตอ้งเปิดเผยขอ้มลูมาตรการไถ่ถอน DR ไวใ้นหนงัสือชีช้วนใหผู้ล้งทนุรบัทราบ 
หากผูอ้อกและเสนอขาย DR ไมส่ามารถด ารงสถานะตามเง่ือนไขขัน้ต  ่าได ้

 ปรับปรุงอัตราส่วนของ DR ต่อหลักทรัพยอ้์างอิงไม่จ าเป็นต้องเท่ากับ 1 : 1 ส าหรับ DR  
ประเภทใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท์ี่เกิดจากหลักทรัพยอ้์างอิง ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสใหก้บัผูล้งทนุในการ
เขา้ถึงการลงทนุในหลกัทรพัยต์า่งประเทศไดม้ากขึน้ โดยเฉพาะหลกัทรพัยท่ี์มีราคาสงู 

 ปรับเพิม่ประเภทหลักทรัพยอ้์างอิงของ DR เพือ่เพิม่ทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน  
จากเดมิท่ีจ  ากดัเพียงหุน้สามญัท่ีมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยต์า่งประเทศท่ีอยูใ่นรายช่ือประเทศท่ีส านกังาน  
ก.ล.ต.ยอมรบั (recognized countries)/ หุน้ในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น า้โขง (GMS) หรือเป็นหน่วยของ ETF 
ตา่งประเทศตามคณุสมบตัิและลักษณะของ ETF ต่างประเทศท่ีส านกังานก.ล.ต.ก าหนด โดยเพิ่มประเภทของ
หลกัทรพัยอ์า้งอิงท่ีเป็นโครงการจดัการลงทุนตา่งประเทศ (Collective Investment Scheme: CIS)ท่ีส  านกังาน 
ก.ล.ต.อนญุาตใหเ้ขา้มาเสนอขาย/ ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์(REITs) กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 
(IFF) ท่ีอยู่ภายใตห้น่วยงานก ากบัดแูลท่ีส านกังานก.ล.ต.ยอมรบัและจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และหน่วย
ของ ETF ตราสารหนีต้า่งประเทศ(โดยอา้งอิงดชันีตราสารหนีไ้ดโ้ดยตราสารหนีไ้มจ่  าเป็นตอ้งมีตลาดรอง) 
 
 กล่าวได้ว่า ในปัจจบุนั DR ยงัเป็นผลิตภณัฑท่ี์ยงัใหมส่  าหรบัตลาดทนุไทย ทัง้ในส่วนของหน่วยงานก ากบั
ดแูล ผูอ้อก DR และผูล้งทนุไทยก็อาจยงัไม่มีความรูค้วามเขา้ใจในตราสารประเภทนีม้ากนกั อย่างไรก็ตาม การ
หารือร่วมกันระหว่างภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในการทยอยปรับปรุงข้อจ ากัดและลดอุปสรรคในการออกตราสาร
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับบริบทของตลาดทุนไทย เพ่ือน าไปสู่การเพิ่ม supply ของ DR ควบคู่ไปกับการ
ประชาสมัพนัธใ์หค้วามรูก้บัผูล้งทุนท่ีมีความสนใจทางเลือกในการลงทนุใหม่ๆโดยเฉพาะการลงทุนในหลกัทรพัย์
ตา่งประเทศเพ่ือช่วยเพิ่ม Demand ก็น่าจะช่วยสนบัสนนุให ้DR ผลิตภณัฑซ์ึ่งเป็นท่ีรูจ้กัและมีปริมาณการซือ้ขาย
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Disclaimer: 
เอกสารนีจั้ดท าขึน้โดยสมาคมบริษัทหลักทรัพยไ์ทยเพือ่เผยแพร่ข้อมูลและเพือ่การศึกษาเท่าน้ัน ซีง่จัดท าขึน้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทีน่่าเชือ่ถอื โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูล ณ วันที่ปรากฏในเอกสารนี้เท่าน้ัน 
จงึอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องมีการเปลีย่นแปลง ท้ังนี ้สมาคมมิได้ยนืยนั ตรวจสอบ หรือรับรองความสมบูรณ ์ความถูกต้องครบถ้วน ทันกาลทันเวลาของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่าง
ใด สมาคมไม่รับผดิต่อบุคคลใดๆจากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในการท าละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด ที่เกิดจาก การตัดสินใจ หรือการกระท าใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเอกสาร
ดังกล่าว หรือในความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผดิใดๆ รวมถงึการสูญหายของข้อมูลหรือผลประโยชน ์ถงึแม้ว่าสมาคมจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึน้ได้ก็ตาม 


