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หนา้ 1 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

..............................ช่ือผู้ออก.............................. 
..............................Name of Issuer.............................. 

[ที่ตั้ง : ……………………………………………....………………………………………………………… 
โทรศัพท์ :………………… โทรสาร :………………… Website : ………………………………] 

 

..................................ช่ือหลกัทรัพย์ต่างประเทศ.................................. 
..................................Name of foreign securities.................................. 

 

 ย่ืนแบบ 69-DR ส าหรับหลกัทรัพย์ต่างประเทศตัวใดตัวหนึ่งเป็นคร้ังแรก 
 ขออ้างองิข้อมูลผู้ออกตราสารท่ีแสดงอยู่ในแบบ 69-DR ท่ีผู้ออกย่ืนไว้คร้ังก่อนหรือแบบ 56-1/แบบ 56-DR  
 ท่ีผู้ออกตราสารจัดท าและจัดส่งตามรอบระยะเวลาบัญชี และข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันซ่ึงแตกต่างจากข้อมูล 
 ท่ีแสดงไว้ในแบบดังกล่าว 
 อ้างองิแบบ 69-DR ท่ีย่ืนต่อส านักงานและมีผลบังคับใช้เม่ือวันท่ี  ................................................. 
 อ้างองิแบบ 56-1/แบบ 56-DR ประจ าปี  ....................................................................................... 
 ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันท่ีแตกต่างข้อมูลตามแบบ  ............................................................................. 

 
ค าเตือน 

“ผูล้งทุนควรท าความเข้าใจลักษณะ เง่ือนไขและความเส่ียงต่าง ๆ ของตราสารแสดงสิทธิการฝาก
หลักทรัพย์ต่างประเทศก่อนตัดสินใจลงทุน เน่ืองจากตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศมี 
ความเส่ียงสูงกว่าการลงทุนในหลกัทรัพยอ่ื์น ๆ เช่น ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
ความเส่ียงเร่ืองสภาพคล่อง ความเส่ียงจากการท่ีผูอ้อกไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ต่างประเทศตามท่ีระบุ 
ในสัญญารับฝาก ความเส่ียงในการใชสิ้ทธิต่าง ๆ เป็นตน้ 

การมีผลใช้บงัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนังสือช้ีชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิ
การฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์แนะน าให้
ลงทุนในตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศท่ีเสนอขาย มิไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของ
ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพยต์่างประเทศท่ีเสนอขาย มิได้รับรองความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสาร 
แสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศ และมิไดรั้บรองความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดง
รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศน้ีแต่อย่างใด  
ทั้ งน้ี การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวนน้ีเป็น 
ความรับผิดชอบของผูเ้สนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
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  หากแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนังสือช้ีชวนการเสนอขายน้ี มีขอ้ความหรือรายการท่ีเป็นเท็จ  
หรือขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ผูถื้อหลกัทรัพยท่ี์ได้ซ้ือตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพย์
ต่างประเทศเป็นเวลาไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั มีสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทผู ้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ตามมาตรา 82  
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ทั้งน้ี ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีไดรู้้หรือควรไดรู้้
วา่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
เป็นเท็จหรือขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั แต่ไม่เกินสองปีนบัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลและ
ร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั” 
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สารบัญ 

  หนา้ 

ส่วนท่ี 1 สรุปข้อมูลส าคัญของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
ใหส้รุปสาระส าคญัของตราสารรวมทั้งความเส่ียงท่ีส าคญัของตราสาร  
ขอ้มูลหลกัทรัพยต์่างประเทศ การเสนอขายตราสาร และค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 
2. ประวติัการออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
3. รายละเอียดเก่ียวกบัผูอ้อกตราสาร 
4. การจดัการ 
5. ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
6. ปัจจยัความเส่ียง 
7. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
8. ค าอธิบายเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
9. ขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ส่วนท่ี 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
เอกสารแนบ 1 ร่างสัญญารับฝาก  
เอกสารแนบ 2 งบการเงิน 
เอกสารแนบ 3 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-DR)  
เอกสารแนบ 4     เอกสารแสดงรายละเอยีดข้อมูลเพิม่เติม/ข้อมูลท่ีเปลีย่นแปลงเกีย่วกับ 
   ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (ถ้ามี) 
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ส่วนที่ 1   
สรุปข้อมูลส าคัญของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ข้อมูลสรุปนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือช้ีชวน ซ่ึงเป็นเพยีงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย  
ลักษณะและความเส่ียงของตราสารท่ีเสนอขาย  ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมลูในรายละเอียดจากหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม  

ซ่ึงสามารถขอได้จากผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์และผู้ออกตราสาร หรืออาจศึกษาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมลู  
หนังสือช้ีชวน และสัญญารับฝาก ที่บริษัทย่ืนต่อส านักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของส านักงาน ก.ล.ต. 

ตราสารแสดงสิทธกิารฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศของ..........................(ช่ือหลักทรัพย์ต่างประเทศ)............................. 
ออกโดย..........................(ช่ือผู้ออกตราสารแสดงสิทธิ).......................... 

ประเภทหลักทรัพย์ต่างประเทศ :  หุ้นสามัญ  หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ : .........(ระบุนโยบายการลงทุน)............ 

ข้อมูลตราสาร 
จ านวนหน่วยท่ีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขาย :  ……………………หน่วย ราคาเสนอขาย...................................บาท/หน่วย 
มูลค่าการเสนอขาย : ...................................................................... บาท 
ความเส่ียงท่ีส าคญัของตราสาร 
1. …….…………………………….………………………………………………………………………………………… 
2. …….…………………………….………………………………………………………………………………………… 
3. …….…………………………….………………………………………………………………………………………… 
4. …….…………………………….………………………………………………………………………………………… 
5. …….…………………………….………………………………………………………………………………………… 
 

ข้อมูลหลักทรัพย์ต่างประเทศ (สามารถแสดงเป็นภาษาอังกฤษ) 
ช่ือบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยต์่างประเทศ: ………………………………………………............................................................... 
ท่ีตั้ง : …………………………………….............................................................................................................................. 
 ........................................................................................................................................................................................ 
โทรศพัท ์: ………………………….……โทรสาร : …………………….………… Website : …………………..…………… 
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียน : ……………………….(แสดงช่ือตลาดหลกัทรัพยแ์ละ website link)......................................... 
  ตั้งในประเทศท่ีมีช่ืออยูใ่นรายช่ือประเทศท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ยอมรับตามประกาศ ณ วนัท่ี.................................................... 
  ตั้งในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (GMS) 
มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด : ………………………………………………………………………………………….……. 
ราคาหลกัทรัพย ์:………………………….(ราคาปิดเฉล่ีย 15 วนัท าการก่อนวนัยื่นแบบ filing)….…………………………… 
ราคาเฉล่ียยอ้นหลงั 12 เดือน :………………….(สามารถแสดงเป็นตาราง หรือกราฟ ก็ได)้..………………………………….. 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 การเสนอขายตราสาร 
…(ให้ระบุวิธีการ ช่องทางการเสนอขาย วนัและวิธีการจองและการช าระเงินค่าจองซ้ือ รวมถึงเหตุและวิธีการในการคืนเงิน 
ค่าจองซ้ือ เป็นตน้)…………………………………………………………………………………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 
…(ให้ระบคุ่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ค่าธรรมเนียมในการออก  การยกเลิก  การไถ่ถอน และค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การด าเนินการต่าง ๆ ให้แก่ผูถื้อตราสาร) ……………………………………………………………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้ติดต่อ.. …………………………………….(ระบุช่ือและเบอร์โทรศพัท)์................................................................................... 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 กรณีท่ีผูอ้อกตราสารประสงคจ์ะอา้งอิงขอ้มูลส่วนน้ีกบัแบบ 69-DR หรือแบบ 56-1/แบบ 56-DR ล่าสุด รวมทั้งงบการเงินประจ างวด 
การบญัชีล่าสุด (เปรียบเทียบ 2 ปี) งบการเงินงวดหกเดือนหรือรายไตรมาสล่าสุด โดยให้ระบุแหล่งอา้งอิงขอ้มูลท่ีผูล้งทุนสามารถ
ตรวจสอบได ้เช่น website ของส านกังาน website ของตลาดหลกัทรัพย ์เป็นตน้  พร้อมทั้งให้แสดงขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัซ่ึงแตกต่างจาก
ขอ้มูลตามแบบ 69-DR หรือแบบ 56-1/แบบ 56-DR (ถา้มี) ดว้ย และให้แสดงค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศ ส าหรับงวดหกเดือนหรือไตรมาสล่าสุดดงักล่าวและผลการด าเนินงานสะสม 
ตั้งแต่ตน้ปีบญัชีปัจจุบนัถึงงวดหกเดือนหรือไตรมาสล่าสุดดว้ย   

การจัดการ : ระบุรายช่ือและต าแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร
และผูมี้อ านาจควบคุม (ถา้มี) 
1. …………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………… 
5. …………………………………………………………… 
 

ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือบริษทั (ไทย) :  ............................................................................................................................................................... 
ช่ือบริษทั (องักฤษ) :  ............................................................................................................................................................... 
ท่ีตั้ง :  ...............................................................................................................................................................  
โทรศพัท ์ :  ………………………….โทรสาร : …………………………. Website :……………………..……. 
เลขทะเบียนบริษทั :  ...............................................................................................................................................................  
ทุนจดทะเบียน :  ............................................................................................................................................................... 
ทุนช าระแลว้ :  ............................................................................................................................................................... 
ผูส้อบบญัชี : …………………………...................................................................................................................... 
ปรึกษากฎหมาย  :  ............................................................................................................................................................. 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : แสดงรายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้นของ 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  ทั้งน้ี บริษทัอาจแสดงตามกลุ่มผูถื้อหุน้ 
ก็ได ้

1. …………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………… 
5. …………………………………………………………… 

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ : ให้สรุปขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะการประกอบ

ธุรกิจของบริษทั

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................................  

ประวัติการออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ : ให้แสดงรายละเอียดของตราสารแสดงสิทธิการฝาก

หลกัทรัพยต์่างประเทศท่ีบริษทัออกและเสนอขายแลว้ในระยะ 1 ปีท่ีผา่นมา โดยให้ระบุดว้ยว่า ตราสารแสดงสิทธิการฝาก

หลกัทรัพยต์่างประเทศรายการใดยงัมียอดคงคา้ง (outstanding) และรายการใดส้ินสุดลงแลว้  
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ฐานะการเงินและผลการด าเนนิงาน : ให้แสดงขอ้มูลตามงบการเงินรวมของบริษทัโดยให้แสดงเฉพาะตวัเลขและอตัราส่วน 
ทางการเงินท่ีส าคญั ๆ เท่านั้น และให้แนบงบการเงินส าหรับงวด (ตรวจสอบแลว้) 2 ปียอ้นหลงั (หรือเท่าท่ีมีการด าเนินงานจริง)  
ไวท้า้ยแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน  

ข้อมูล ปี ............ ปี ............. 

สินทรัพย์รวม    

หนีสิ้นรวม   

ส่วนของผู้ถือหุ้น   

รายได้รวม   

ต้นทุน   

ก าไรสุทธ ิ   

ก าไรสุทธิต่อหุ้น( EPS)   

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E ratio)   

 ค าอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน: ให้สรุปเฉพาะรายการท่ีส าคญั ๆ เท่านั้น 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................
........... 
 

ผู้ติดต่อ.…………………………………….(ระบุช่ือและเบอร์โทรศพัท)์................................................................................... 

ปัจจัยความเส่ียง : ให้ระบปัุจจยัความเส่ียงท่ีบริษทัเห็นว่า อาจท าให้เกิดความเส่ียงต่อการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิ 
การฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศอยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงรวมถึง  : 

1. ความเส่ียงเก่ียวกบัตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศ เช่น ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคา
หลกัทรัพยต์่างประเทศ ความเส่ียงเร่ืองสภาพคล่อง ความเส่ียงจากการไม่สามารถส่งมอบหลกัทรัพยต์ามท่ี 
ระบุในสัญญารับฝาก ความเส่ียงท่ีไม่สามารถซ้ือ-ขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศในช่วง 
ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยปิดท าการในขณะท่ีตลาดท่ีหลกัทรัพยต์่างประเทศจดทะเบียนเปิดท าการ เป็นตน้ 

2. ความเส่ียงท่ีเกิดจากหลกัทรัพยต์่างประเทศ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ โดยใหร้วมถึงผลกระทบจากการกระท าของผูอ้อกหลกัทรัพยต์่างประเทศ  เช่น การจดัสรรหุ้นให้แก่ 
ผูถื้อหุ้นเดิม การจ่ายปันผลเป็นหุน้ และเหตุการณ์อื่น ๆ ท่ีอาจเกิดกบับริษทัที่ออกหลกัทรัพยต์่างประเทศ เช่น  
การลม้ละลาย การควบรวมกิจการ โดยให้ระบุผลกระทบต่อผูถื้อตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศ 

3. ความเส่ียงอื่น ๆ เช่น การส่งผา่นผลประโยชน์ เป็นตน้ 

 

ข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้าม)ี : 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................
...........  
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ส่วนที่ 3   
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

1. ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพย์ต่างประเทศโดยผู้ออก 
ตราสารเป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 

 ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนัสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศดงักล่าว ลงลายมือช่ือ 
ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวน และมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากับเอกสาร 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนแทนดว้ย 

2. ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพย์ต่างประเทศโดยผู้ออก 
ตราสารเป็นบุคคลอ่ืนนอกจาก 1.  
 ให้กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพันบริษัทหรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดท่ีได้รับ 
มอบอ านาจ ลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวน   
พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  และมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูล
และร่างหนงัสือช้ีชวนแทนดว้ย  
 ทั้งน้ี ใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 
  “ขา้พเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวนการเสนอขาย 
ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ [ผูมี้อ านาจ 
ลงนามผูกพันสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ  / กรรมการผู ้มีอ  านาจลงนามผูกพันบริษัทหรือ 
ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดท่ีไดรั้บมอบอ านาจ] ของผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคัญผิ ด หรือไม่ขาดข้อมูล 
ท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั   

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรอง 
ความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไว ้
ทุกหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ 
ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

 ช่ือ               ต าแหน่ง       ลายมือช่ือ* 
1.                                                                                                                                        
2.                                                                                                         
3.                                                                                                         

    ช่ือ               ต าแหน่ง             ลายมือช่ือ* 
ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                    
 

 หมายเหตุ หากในวนัท่ียื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนังสือช้ีชวนต่อส านักงาน มีเหตุจ าเป็นท่ีท าให้บุคคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดง
รายการขอ้มูลและร่างหนังสือช้ีชวนได ้เมื่อเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้ ผูเ้สนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศตอ้งจดัให้บุคคลนั้นลงลายมือช่ือ
ทนัที เวน้แต่เหตุท่ีท าให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือช่ือได้เกิดจากการท่ีบุคคลดังกล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้
เน่ืองจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศไม่จ าตอ้งจดัให้บุคคลดงักล่าวลงลายมือช่ือใน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน หรือเป็นกรณีอื่นใดท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน 
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เอกสารแนบ 1   
ร่างสัญญารับฝาก 
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เอกสารแนบ 2   
งบการเงิน 

 
ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวเพิ่มเติม โดยเลือกวิธีการ ดงัน้ี  
   (1)  กรณี ท่ีผู ้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่ างประเทศมีการเปิดเผย 

งบการเงินในฐานะผูอ้อกหลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืน ๆ แลว้ ให้สามารถอา้งอิงจากขอ้มูลท่ีเคยได้ยื่นต่อส านักงาน 

หรือตลาดหลกัทรัพย ์และให้ถือว่าขอ้มูลดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของแบบ 69-DR (ในกรณีท่ีมีการอา้งอิงขอ้มูล

ดังกล่าว ให้ระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลซ่ึ งผู ้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ เช่น website ของส านักงาน  website  

ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือ website ของผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศ เป็นตน้)  

   (2)  กรณีอ่ืน ๆ นอกจาก (1) ให้ผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศ

แนบงบการเงินมาพร้อมแบบ 69-DR น้ี 
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เอกสารแนบ 3   
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1/แบบ 56-DR) 

 
กรณีท่ีผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศมีการเปิดเผยแบบแสดงรายการ 

ขอ้มูลประจ าปี ในฐานะผูอ้อกหลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืน ๆ แลว้ ใหส้ามารถอา้งอิงจากขอ้มูลท่ีเคยไดย้ืน่ต่อส านกังาน

หรือตลาดหลกัทรัพย ์และให้ถือว่าขอ้มูลดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของแบบ 69-DR (ในกรณีท่ีมีการอา้งอิงขอ้มูล

ดังกล่าว ให้ระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลซ่ึงผู ้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ เช่น website ของส านักงาน  website  

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือ website ของผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศ เป็นตน้)  ทั้งน้ี 

ให้แสดงขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัซ่ึงแตกต่างจากขอ้มูลตามแบบ 56-1/แบบ56-DR ขา้งตน้ (ถา้มี) ตามรายละเอียด 

ในเอกสารแนบ 4 ดว้ย 



แบบ 69-DR 

หนา้ 12 
 

เอกสารแนบ 4 
เอกสารแสดงรายละเอยีดข้อมูลเพิม่เติม/ข้อมูลท่ีเปลีย่นแปลงเกีย่วกบั 

ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
 
 ในกรณีท่ีออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศมีข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อมูล 

ท่ีเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอย่างมีนยัส าคญั และยงัไม่ไดเ้ปิดเผยในแบบแสดง

รายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1 / 56-DR) ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวเพิ่มเติม ดงัน้ี 

 (1)  ............................................................................................................................. 

 (2)  ............................................................................................................................. 

 (3)  ............................................................................................................................. 
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