แบบ 69-DR

แบบแสดงรายการข้ อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
..............................ชื่ อผู้ออก..............................
..............................Name of Issuer..............................
[ที่ต้งั : ……………………………………………....…………………………………………………………
โทรศัพท์ :………………… โทรสาร :………………… Website : ………………………………]

..................................ชื่ อหลักทรัพย์ ต่างประเทศ..................................
..................................Name of Foreign Securities..................................
 ยื่นแบบ 69-DR สาหรับหลักทรัพย์ต่างประเทศตัวใดตัวหนึ่งเป็ นครั้งแรก
 ขออ้างอิงข้ อมูลผู้ออกตราสารที่แสดงอยู่ในแบบ 69-DR ที่ผ้ อู อกยื่นไว้ ครั้งก่ อน แบบ 56-1 One Report
หรื อแบบ 56-1/แบบ 56-DR ที่ผ้ อู อกตราสารจัดทาและจัดส่ งตามรอบระยะเวลาบัญชี และข้ อมูลทีเ่ ป็ นปัจจุบัน
ซึ่งแตกต่ างจากข้ อมูลที่แสดงไว้ในแบบดังกล่าว
 อ้างอิงแบบ 69-DR ที่ยื่นต่อสานักงานและมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ .................................................
 อ้างอิงแบบ 56-1 One Report หรื อแบบ 56-1/แบบ 56-DR ประจาปี ...............................................
 ข้ อมูลที่เป็ นปัจจุบันที่แตกต่ างข้ อมูลตามแบบ .............................................................................
คาเตือน
“ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขและความเสี่ ยงต่าง ๆ ของตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์
ต่างประเทศก่อนการตัดสิ นใจลงทุน เนื่ องจากตราสารแสดงสิ ทธิ ในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ ยงสู งกว่า
การลงทุนในหลักทรัพย์อื่น ๆ เช่น ความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ต่างประเทศ ความเสี่ ยงเรื่ อง
สภาพคล่อง ความเสี่ ยงจากการที่ผูอ้ อกไม่สามารถส่ งมอบหลักทรัพย์ต่างประเทศตามที่ระบุในข้อกาหนดสิ ทธิ
ความเสี่ ยงในการใช้สิทธิต่าง ๆ เป็ นต้น
การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิใน
หลัก ทรั พ ย์ต่ า งประเทศนี้ มิ ไ ด้ เป็ นการแสดงว่ า คณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนาให้
ลงทุนในตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เสนอขาย มิได้ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของตราสาร
แสดงสิ ทธิ ในหลักทรัพ ย์ต่างประเทศที่เสนอขาย มิ ได้รับรองความน่ าเชื่ อถื อของผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ ใน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ และมิได้รับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล และ
ร่ างหนั งสื อชี้ ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิ ในหลัก ทรั พ ย์ต่ างประเทศนี้ แต่ อย่ างใด ทั้ งนี้ การรั บ รอง
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ ชวนนี้ เป็ นความรับผิดชอบของ
ผูเ้ สนอขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
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หากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนการเสนอขายนี้ มีขอ้ ความหรื อรายการที่เป็ นเท็จ หรื อ
ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ผูถ้ ือ หลักทรัพย์ที่ได้ซ้ื อตราสารแสดงสิ ทธิ ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
เป็ นเวลาไม่เกินหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้อมูล และร่ างหนังสื อชี้ ชวนมีผลใช้บงั คับ มีสิทธิ เรี ยกร้อง
ค่ าเสี ย ห าย จาก บ ริ ษั ท ผู ้ อ อ ก ต ราส ารแ ส ด งสิ ท ธิ ใน ห ลั ก ท รั พ ย์ ต่ างป ระ เท ศ ได้ ต าม ม าต รา 82
แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่ได้รู้หรื อควรได้รู้
ว่าแบบแสดงรายการข้อมูล และร่ างหนังสื อชี้ ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิ ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
เป็ นเท็จหรื อขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจากวันที่ แบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ”
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สารบัญ
หน้า
ส่ วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสาคัญของตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ให้สรุ ปสาระสาคัญของตราสารรวมทั้งความเสี่ ยงที่สาคัญของตราสาร
ข้อมูลหลักทรัพย์ต่างประเทศ การเสนอขายตราสาร และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลผู้ออกตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
1. ข้อมูลทัว่ ไป
2. ประวัติการออกตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
3. รายละเอียดเกี่ยวกับผูอ้ อกตราสาร
4. การจัดการ
5. ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
6. ปัจจัยความเสี่ ยง
7. ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
8. คาอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
9. ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ส่ วนที่ 3 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
เอกสารแนบ 1 ร่ างข้อกาหนดสิทธิของผู้ออกตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
เอกสารแนบ 2 งบการเงิน
เอกสารแนบ 3 แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1 One Report หรื อแบบ 56-1/แบบ 56-DR)
เอกสารแนบ 4 เอกสารแสดงรายละเอียดข้ อมูลเพิม่ เติม/ข้ อมูลที่เปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับ
ผู้ออกตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ถ้ามี)
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ส่ วนที่ 1
สรุปข้ อมูลสาคัญของตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ข้ อมูลสรุปนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสื อชี้ชวน ซึ่งเป็ นเพียงข้ อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย
ลักษณะและความเสี่ยงของตราสารที่เสนอขาย ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้ อมูลในรายละเอียดจากหนังสื อชี้ชวนฉบับเต็ม
ซึ่งสามารถขอได้ จากผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์และผู้ออกตราสาร หรื ออาจศึกษาข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูล
หนังสื อชี้ชวน และข้อกาหนดสิทธิ ที่บริษัทยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ ที่ website ของสานักงาน ก.ล.ต.
ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศของ..........................(ชื่ อหลักทรัพย์ต่างประเทศ).............................
ออกโดย..........................(ชื่ อผู้ออกตราสารแสดงสิทธิ)..........................
ประเภทหลักทรัพย์ต่างประเทศ :  หุ้นสามัญ  หน่ วยของโครงการจัดการลงทุนต่ างประเทศ ซึ่งมีลกั ษณะครบถ้ วน
ตามหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ เสนอขายหน่ วยของโครงการจัดการลงทุนต่ างประเทศตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้ วยข้ อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่ วยของโครงการจัดการลงทุนต่ างประเทศ (ระบุประเภทโครงการ
จัดการลงทุนต่ างประเทศ)  ตราสารหรื อหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนต่ างประเทศที่มนี โยบายการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์หรื อโครงสร้ างพืน้ ฐาน ไม่ ว่าจะจัดตั้งในรูปบริษัท กองทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด
รูปแบบการเสนอขายและข้อมูลของตราสาร
 กรณีตราสารแสดงสิทธิของผู้ฝากทรัพย์สินที่เป็ นหลักทรัพย์ต่างประเทศ (จากัดอัตราอ้างอิงของตราสารที่ 1 ต่อ 1 เท่ านั้น)
• รูปแบบการเสนอขาย
 โดยการเปิ ดให้ผลู ้ งทุนจองซื้อตามจานวนและภายในระยะเวลาที่กาหนด (public offering)
 โดยการทยอยขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านระบบการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct listing)
ทั้งนี้ ต้องระบุมาตรการคุม้ ครองผูถ้ ือตราสารหากผูอ้ อกตราสารไม่สามารถกระจายการถือตราสารได้ตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ดว้ ย โดยต้องระบุอย่างชัดเจนถึงวิธีการในการให้สิทธิแก่ผถู ้ ือตราสารที่จะไถ่ถอนตราสาร การจัดให้มีการรับซื้ อตราสาร
หรื อวิธีการอื่นใดเพื่อจัดการความเสี่ ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องของตราสารดังกล่าว
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
• ข้ อมูลของตราสาร
‐ จานวนหน่วยที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย : ……………………………… หน่วย
‐ ราคาที่คาดว่าจะเสนอขาย : ………………………บาท/หน่วย (โปรดระบุวธิ ีการคานวณราคา)
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
‐ มูลค่าที่คาดว่าจะเสนอขาย : ………………………บาท (ประมาณการตามราคาที่คาดว่าจะเสนอขายทั้งในสกุลบาท
และสกุลดอลลาร์สหรัฐ)
• ความเสี่ยงของตราสาร
1)................................................................................................................................................................................
2)................................................................................................................................................................................
3) ...............................................................................................................................................................................
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 กรณี ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็ นหลักทรัพย์ต่างประเทศ (สามารถกาหนดอัตราอ้ างอิง
ของตราสารที่นอกเหนือจากอัตราส่ วน 1 ต่ อ 1 ได้ )
• อัตราอ้างอิงของตราสาร
 อัตรา 1 ต่อ 1
 อื่น ๆ (โปรดระบุอตั ราส่ วนตราสารแสดงสิ ทธิ ต่อหลักทรัพย์อา้ งอิงต่างประเทศ)
• รูปแบบการเสนอขาย
 โดยการเปิ ดให้ผลู ้ งทุนจองซื้อตามจานวนและภายในระยะเวลาที่กาหนด (public offering)
 โดยการทยอยขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct
listing) ทั้งนี้ ต้องระบุมาตรการคุม้ ครองผูถ้ ือตราสารหากผูอ้ อกตราสารไม่สามารถกระจายการถือตราสารได้ตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ดว้ ย โดยต้องระบุอย่างชัดเจนถึงวิธีการในการให้สิทธิแก่ผถู ้ ือตราสารที่จะไถ่ถอนตราสาร การจัดให้มีการรับซื้ อ
ตราสาร หรื อวิธีการอื่นใดเพื่อจัดการความเสี่ ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องของตราสารดังกล่าว
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
ข้ อมูลของตราสาร
‐ จานวนหน่วยที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย : ……………………………… หน่วย
‐ ราคาที่คาดว่าจะเสนอขาย : ………………………บาท/หน่วย (โปรดระบุวธิ ีการคานวณราคา)
.....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
‐ มูลค่าที่คาดว่าจะเสนอขาย : ………………………บาท (ประมาณการตามราคาที่คาดว่าจะเสนอขายทั้งใน
สกุลบาทและสกุลดอลลาร์สหรัฐ)
• ความเสี่ยงของตราสาร
1)................................................................................................................................................................................
2)................................................................................................................................................................................
3) ...............................................................................................................................................................................
4) ...............................................................................................................................................................................
ข้ อมูลหลักทรัพย์ต่างประเทศ (สามารถแสดงเป็ นภาษาอังกฤษ)
ชื่อบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ต่างประเทศ: …………………………………..............……………..........................................
ที่ต้งั :………………………………….....................................................................................................................................
โทรศัพท์ : ………………………โทรสาร : …………………….………… Website : …………………...................……
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน : ………………….(แสดงชื่อตลาดหลักทรัพย์และ website link).........................................
 ตั้งในประเทศที่มีชื่ออยูใ่ นรายชื่อประเทศที่สานักงาน ก.ล.ต. ยอมรับตามประกาศ ณ วันที่............................................
 ตั้งในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS)
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด : ………………….....................................................……………………………….…….
ราคาหลักทรัพย์ :……………….(ราคาปิ ดเฉลี่ย 15 วันทาการก่อนวันยื่นแบบ filing)….…………......…………………
ราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 12 เดือน :……….(สามารถแสดงเป็ นตาราง หรื อกราฟ ก็ได้)..…………………….......……………..
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ: …..........................…..........................…..........................…..........................….........................
…….………………………………………………………………………………………………………………………....
…….………………………………………………………………………………………………………………………....
…….………………………………………………………………………………………………………………………....
การเสนอขายตราสาร (เฉพาะกรณี public offering เท่านั้น โดยให้ระบุวิธีการ ช่องทางการเสนอขาย วันและวิธีการจองและการ
ชาระเงินค่าจองซื้อ เหตุและวิธีการในการคืนเงินค่าจองซื้อ รวมถึงเหตุของการยกเลิกการขายและการดาเนินการเมื่อมีการยกเลิก
การขายในกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่สามารถดาเนินการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์มูลค่าการจอง
ซื้อ และจานวนผูจ้ องซื้อขั้นต่าได้)
………………………………………….……………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………………....
…….………………………………………………………………………………………………………………………....
…….………………………………………………………………………………………………………………………....
…….………………………………………………………………………………………………………………………....
ข้ อมูลผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ (เฉพาะกรณี public offering เท่านั้น โดยให้ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขและ
ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เป็ นต้น)
………………………………………….……………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………………....
…….………………………………………………………………………………………………………………………....
…….………………………………………………………………………………………………………………………....
…….………………………………………………………………………………………………………………………....
ค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้ อง (ให้ระบุค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมในการออก การยกเลิก การไถ่ถอน และ
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการต่าง ๆ ให้แก่ผถู ้ ือตราสาร)
…………………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………….……………………………………....………
………………………………………………………………………………………………………………....…….……………
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ส่ วนที่ 2
ข้ อมูลผู้ออกตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อบริ ษทั (ไทย)
ชื่อบริ ษทั (อังกฤษ)
ที่ต้งั
โทรศัพท์
เลขทะเบียนบริ ษทั
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
ผูส้ อบบัญชี
ปรึ กษากฎหมาย

...............................................................................................................................................................
: ...............................................................................................................................................................
: ...............................................................................................................................................................
: ………………………….โทรสาร : …………………………. Website :……………………..…….
: ...............................................................................................................................................................
: ...............................................................................................................................................................
: ...............................................................................................................................................................
: …………………………......................................................................................................................
: .............................................................................................................................................................
:

ประวัตกิ ารออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ: ให้แสดงรายละเอียดของตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์
ต่างประเทศ ที่บริ ษทั ออกและเสนอขายแล้วในระยะ 1 ปี ที่ผา่ นมา โดยให้ระบุดว้ ยว่า ตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์
ต่างประเทศรายการใดยังมียอดคงค้าง (outstanding) และรายการใดสิ้นสุ ดลงแล้ว
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ: ให้สรุ ปข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ
ของบริ ษทั
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
การจัดการ : ระบุรายชื่อและตาแหน่งของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
1. ……………………………………………………………
2. ……………………………………………………………
3. ……………………………………………………………
4. ……………………………………………………………
5. ……………………………………………………………

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : แสดงรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของ
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ บริ ษทั อาจแสดงตามกลุ่มผูถ้ ือหุ้นก็ได้
1. ……………………………………………………………
2. ……………………………………………………………
3. ……………………………………………………………
4. ……………………………………………………………
5. ……………………………………………………………

กรณีที่ผอู้ อกตราสารประสงค์จะอ้างอิงข้อมูลส่วนนี้กบั แบบ 69-DR แบบ 56-1 One Report หรื อแบบ 56-1/แบบ 56-DR ล่าสุด รวมทั้ง
งบการเงินประจางวดการบัญชีล่าสุด (เปรี ยบเทียบ 2 ปี ) งบการเงินงวดหกเดือนหรื อรายไตรมาสล่าสุด โดยให้ระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ เช่น website ของสานักงาน website ของตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้น พร้อมทั้งให้แสดงข้อมูลที่เป็ นปัจจุบนั ซึ่ง
แตกต่างจากข้อมูลตามแบบ 69-DR แบบ 56-1 One Report หรื อแบบ 56-1/แบบ 56-DR (ถ้ามี) ด้วย และให้แสดงคาอธิบายและการวิเคราะห์
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ สาหรับงวดหกเดือนหรื อไตรมาสล่าสุดดังกล่าว
และผลการดาเนินงานสะสมตั้งแต่ตน้ ปี บัญชีปัจจุบนั ถึงงวดหกเดือนหรื อไตรมาสล่าสุดด้วย
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ปัจจัยความเสี่ยง : ให้ระบุปัจจัยความเสี่ยงที่บริ ษทั เห็นว่า อาจทาให้เกิดความเสี่ ยงต่อการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
อย่างมีนยั สาคัญ ซึ่งรวมถึง :
1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ความเสี่ยงเรื่ องสภาพคล่อง ความเสี่ยงจากการไม่สามารถส่ งมอบหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อกาหนดสิทธิ ความเสี่ ยงที่ไม่สามารถ
ซื้อ-ขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ในช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิ ดทาการในขณะที่ตลาดที่หลักทรัพย์
ต่างประเทศจดทะเบียนเปิ ดทาการ เป็ นต้น
2. ความเสี่ยงที่เกิดจากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยให้รวมถึง
ผลกระทบจากการกระทาของผูอ้ อกหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น การจัดสรรหุ้นให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิม การจ่ายปันผลเป็ นหุ้น และเหตุการณ์
อื่น ๆ ที่อาจเกิดกับบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น การล้มละลาย การควบรวมกิจการ โดยให้ระบุผลกระทบต่อผูถ้ ือตราสาร
แสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
3. ความเสี่ยงอื่น ๆ (โปรดระบุ เช่น การส่งผ่านผลประโยชน์ เป็ นต้น)............................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน : ให้แสดงข้อมูลตามงบการเงินรวมของบริ ษทั โดยให้แสดงเฉพาะตัวเลขและอัตราส่วน
ทางการเงินที่สาคัญ ๆ เท่านั้น และให้แนบงบการเงินสาหรับงวด (ตรวจสอบแล้ว) 2 ปี ย้อนหลัง (หรื อเท่าที่มีการดาเนินงานจริ ง)
ไว้ทา้ ยแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
ข้ อมูล

ปี ............

ปี .............

สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ รวม
ต้ นทุน
กาไรสุ ทธิ
กาไรสุ ทธิต่อหุ้น (EPS)
อัตราส่ วนหนีส้ ินต่ อส่ วนผู้ถือหุ้น (D/E ratio)
คาอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน: ให้สรุ ปเฉพาะรายการที่สาคัญ ๆ เท่านั้น
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
ข้ อมูลอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้อง (ถ้ ามี) :
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
ผู้ติดต่ อ.…………………………………….(ระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์)...................................................................................
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ส่ วนที่ 3
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
1. ในกรณีเป็ นการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยผู้ออก
ตราสารเป็ นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
ให้ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันสาขาของธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศดังกล่าว ลงลายมือชื่อใน
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ ชวน และมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารในแบบแสดง
รายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนแทนด้วย
2. ในกรณีเป็ นการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยผู้ออก
ตราสารเป็ นบุคคลอื่นนอกจาก 1.
ให้ก รรมการผูม้ ี อานาจลงนามผูก พัน บริ ษ ัท หรื อผูท้ ี่ ดารงตาแหน่ งบริ ห ารสู งสุ ดที่ ได้รั บ
มอบอานาจ ลงลายมื อชื่ อรับ รองความถูก ต้องครบถ้วนของแบบแสดงรายการข้อมูล และร่ างหนังสื อชี้ ช วน
พร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) และมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูล
และร่ างหนังสื อชี้ชวนแทนด้วย
ทั้งนี้ ให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้ส อบทานข้อมูล ในแบบแสดงรายการข้อมูล และร่ างหนังสื อชี้ ชวนการเสนอขาย
ตราสารแสดงสิ ทธิ ในหลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับนี้ แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ [ผูม้ ีอานาจลงนาม
ผู ก พั น ส าข าข องธ น าคารพ าณิ ช ย์ ต่ างป ระเท ศ / ก รรม การผู ้ มี อ าน าจล งน าม ผู ก พั น บ ริ ษั ท ห รื อ
ผูท้ ี่ ดารงตาแหน่ งบริ ห ารสู งสุ ด ที่ ได้รับ มอบอานาจ] ของผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ ในหลัก ทรัพ ย์ต่างประเทศ
ข้าพเจ้าขอรับ รองว่า ข้อมู ล ดังกล่ าวถูก ต้องครบถ้วน ไม่ เป็ นเท็จ ไม่ ท าให้ ผูอ้ ื่ น ส าคัญ ผิ ด หรื อไม่ข าดข้อมู ล
ที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่ อเป็ นหลัก ฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุ ดเดี ยวกันกับที่ ขา้ พเจ้าได้รับรอง
ความถูก ต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้ม อบหมายให้ ............................................ เป็ นผูล้ งลายมื อชื่ อก ากับ เอกสารนี้ ไว้
ทุ ก หน้า ด้วย หากเอกสารใดไม่ มี ล ายมื อ ชื่ อ ของ ................................. ก ากับ ไว้ ข้าพเจ้า จะถื อ ว่าไม่ ใ ช่ ข้อ มู ล
ที่ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ*
1.
2.
3.
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ*
ผูร้ ับมอบอานาจ


หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และร่ างหนังสื อชี้ ชวนต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็ นที่ทาให้บุคคลใด ยังไม่ สามารถลงลายมือชื่ อในแบบแสดง
รายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนได้ เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นแล้ว ผูเ้ สนอขายตราสารแสดงสิ ทธิ ในหลักทรัพย์ต่างประเทศต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที
เว้นแต่เหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่ องจาก
เจ็บป่ วยทางร่ างกายหรื อทางจิต ผูเ้ สนอขายตราสารแสดงสิ ทธิ ในหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่ างหนังสื อชี้ชวน หรื อเป็ นกรณี อื่นใดที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
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แบบ 69-DR

เอกสารแนบ 1
ร่ างข้ อกาหนดสิ ทธิของผู้ออกตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
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แบบ 69-DR

เอกสารแนบ 2
งบการเงิน
ให้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม โดยเลือกวิธีการ ดังนี้
 (1) ก รณี ที่ ผู ้ อ อก ตราส ารแส ดงสิ ท ธิ ใน ห ลั ก ท รั พ ย์ ต่ า งป ระเท ศ มี การเปิ ดเผย
งบการเงินในฐานะผูอ้ อกหลักทรัพ ย์ประเภทอื่น ๆ แล้ว ให้สามารถอ้างอิงจากข้อมูลที่ เคยได้ยื่นต่อสานักงาน
หรื อตลาดหลักทรัพย์ และให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่ งของแบบ 69-DR (ในกรณี ที่มี การอ้างอิงข้อมูล
ดัง กล่ า ว ให้ ร ะบุ แ หล่ ง อ้า งอิ ง ข้อ มู ล ซึ่ งผู ้ล งทุ น สามารถตรวจสอบได้ เช่ น website ของส านั ก งาน website
ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ website ของผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็ นต้น)
 (2) กรณี อื่ น ๆ นอกจาก (1) ให้ ผู ้อ อกตราสารแสดงสิ ท ธิ ใ นหลัก ทรั พ ย์ต่ า งประเทศ
งบการเงินมาพร้อมแบบ 69-DR นี้
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แบบ 69-DR

เอกสารแนบ 3
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1 One Report/แบบ 56-1/แบบ 56-DR)
กรณีที่ผอู ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการเปิ ดเผยแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี ในฐานะผูอ้ อกหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ แล้ว ให้สามารถอ้างอิงจากข้อมูลที่เคยได้ยนื่ ต่อสานักงาน
หรื อตลาดหลักทรัพย์ และให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่ งของแบบ 69-DR (ในกรณี ที่มีการอ้างอิงข้อมูล
ดัง กล่ า ว ให้ ร ะบุ แ หล่ ง อ้า งอิ ง ข้อ มู ล ซึ่ งผู ้ล งทุ น สามารถตรวจสอบได้ เช่ น website ของส านั ก งาน website
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อ website ของผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็ นต้น) ทั้งนี้ ให้แสดง
ข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ซึ่งแตกต่างจากข้อมูล ตามแบบ 56-1 One Report หรื อแบบ 56-1/แบบ 56-DR ข้างต้น (ถ้ามี)
ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 4 ด้วย
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เอกสารแนบ 4
เอกสารแสดงรายละเอียดข้ อมูลเพิม่ เติม/ข้ อมูลที่เปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับ
ผู้ออกตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ในกรณี ที่ อ อกตราสารแสดงสิ ทธิ ใ นหลั ก ทรั พ ย์ต่ า งประเทศ มี ข ้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม /ข้ อ มู ล
ที่เปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ และยัง ไม่ได้เปิ ดเผยในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1 One Report หรื อ แบบ 56-1 / แบบ 56-DR) ให้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม
ดังนี้
(1) .............................................................................................................................
(2) .............................................................................................................................
(3) .............................................................................................................................
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