แบบ 69-DR-reissue

แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชีช้ วนการเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ ต่างประเทศ
..............................ชื่อผู้ออก..............................
..............................Name of Issuer..............................
[ที่ต้งั : ……………………………………………....…………………………………………………………
โทรศัพท์ :………………… โทรสาร :………………… Website : ………………………………]

..................................ชื่อหลักทรัพย์ อ้างอิง..................................
..................................Name of Underlying Securities..................................
บริษัทขออ้ างอิงข้อมูลผู้ออกตราสารที่แสดงอยู่ในแบบ 69-DR ทีผ่ ้ อู อกยื่นไว้ ครั้งก่อนแบบ 56-1 One Report
หรื อแบบ 56-1/แบบ 56-DR ทีผ่ ้อู อกตราสารจัดทาและจัดส่ งตามรอบระยะเวลาบัญชี และข้ อมูลที่เป็ นปัจจุบัน
ซึ่งแตกต่ างจากข้อมูลทีแ่ สดงไว้ในแบบดังกล่ าว
 อ้ างอิงแบบ 69-DR ที่ยื่นต่อสานักงานและมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่.................................................
 อ้ างอิงแบบ 56-1 One Report แบบ 56-1/แบบ 56-DR ประจาปี .............................................................
 ข้ อมูลที่เป็ นปัจจุบันที่แตกต่ างข้อมูลตามแบบ .............................................................................
คาเตือน
“ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขและความเสี่ ยงต่าง ๆ ของตราสารแสดงสิ ทธิ ในหลักทรั พย์
ต่างประเทศก่อนตัด สิ นใจลงทุน เนื่ องจากตราสารแสดงสิ ท ธิ ใ นหลักทรัพ ย์ต่ างประเทศมี ความเสี่ ย งสู งกว่ า
การลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์อื่ น ๆ เช่ น ความเสี่ ยงจากความผั น ผวนของราคาหลั ก ทรั พ ย์ ต่ า งประเทศ
ความเสี่ ย งเรื่ องสภาพคล่อง ความเสี่ ย งจากการไม่ สามารถส่ งมอบหลักทรัพ ย์ต ามที่ ร ะบุ ใ นข้อกาหนดสิ ท ธิ
ความเสี่ ยงในการใช้สิทธิต่าง ๆ เป็ นต้น
การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิใน
หลั ก ทรั พ ย์ ต่ างประเทศนี้ มิ ไ ด้ เ ป็ นการแสดงว่ า คณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
คณะกรรมการกากับ ตลาดทุน หรื อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนาให้
ลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เสนอขาย มิได้ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของตราสาร
แสดงสิ ทธิ ในหลักทรั พ ย์ต่างประเทศที่เสนอขาย มิได้รับ รองความน่ าเชื่ อถื อของผู ้ออกตราสารแสดงสิ ท ธิ ใ น
หลักทรัพย์ต่างประเทศ และมิได้รับรองความครบถ้วนและถูกต้อ งของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ าง
หนังสื อชี้ ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิ ในหลักทรั พย์ต่างประเทศนี้ แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความ
ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล และร่ างหนังสื อชี้ชวนนี้ เป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ สนอ
ขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
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หากแบบแสดงรายการข้อมู ลและร่ างหนังสื อชี้ ชวนการเสนอขายนี้ มี ขอ้ ความหรื อรายการที่ เป็ นเท็ จ
หรื อขาดข้อ ความที่ ค วรต้อ งแจ้งในสาระส าคัญ ผู ้ถือ หลักทรั พ ย์ที่ ไ ด้ ซ้ื อตราสารแสดงสิ ท ธิ ใ นหลักทรั พ ย์
ต่างประเทศเป็ นเวลาไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ มีสิทธิ
เรี ยกร้ อ งค่ า เสี ยหายจากบริ ษั ท ผู้อ อกตราสารแสดงสิ ทธิ ใ นหลั ก ทรั พ ย์ต่ า งประเทศได้ ต ามมาตรา 82
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ได้รู้หรื อควรได้รู้
ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิ ในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็ นเท็จ
หรื อขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อ
ชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ”
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สารบัญ
หน้า
ส่ วนที่ 1 สรุปข้อมูลสาคัญของตราสาร :
ให้สรุ ปสาระสาคัญของตราสารรวมทั้งความเสี่ ยงที่สาคัญของตราสาร
ข้อมูลหลักทรัพย์ต่างประเทศ การเสนอขายตราสาร และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
ส่ วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4

ร่ างข้อกาหนดสิทธิของผู้ออกตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ ต่างประเทศ
งบการเงิน
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1 One Report หรื อแบบ 56-1/แบบ 56-DR)
เอกสารแสดงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม/ข้ อมูลที่เปลีย่ นแปลงเกี่ยวกับ
ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ถ้ ามี)
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ส่ วนที่ 1
สรุปข้อมูลสาคัญของตราสาร
ข้ อมูลสรุปนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสื อชี้ชวน ซึ่งเป็ นเพียงข้ อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย
ลักษณะและความเสี่ยงของตราสารที่เสนอขาย ดังนั้น ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลในรายละเอียดจากหนังสื อชี้ชวนฉบับเต็ม
ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์และผู้ออกตราสาร หรื ออาจศึกษาข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูล
หนังสื อชี้ชวน และข้ อกาหนดสิทธิ ที่บริษัทยื่นต่ อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ ที่ website ของสานักงาน ก.ล.ต.
ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศของ..........................(ชื่ อหลักทรัพย์ต่างประเทศ).............................
ออกโดย..........................(ชื่ อผู้ออกตราสารแสดงสิทธิ)..........................
ประเภทหลักทรัพย์ต่างประเทศ :  หุ้นสามัญ  หน่ วยของโครงการจัดการลงทุนต่ างประเทศ ซึ่งมีลักษณะครบถ้ วน
ตามหลักเกณฑ์ การอนุญาตให้ เสนอขายหน่ วยของโครงการจัดการลงทุนต่ างประเทศตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยข้ อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่ วยของโครงการจัดการลงทุนต่ างประเทศ (ระบุประเภทโครงการ
จัดการลงทุนต่ างประเทศ)  ตราสารหรื อหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนต่ างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์หรื อโครงสร้ างพื้นฐาน ไม่ ว่าจะจัดตั้งในรูปบริษัท กองทรัสต์ หรื อรูปแบบอื่นใด
รูปแบบการเสนอขายและข้ อมูลของตราสารตามแบบ 69-DR
 กรณีตราสารแสดงสิทธิของผู้ฝากทรัพย์สินที่เป็ นหลักทรัพย์ต่างประเทศ (จากัดอัตราอ้ างอิงของตราสารที่ 1 ต่ อ 1 เท่ านั้น)
• รูปแบบการเสนอขาย
 โดยการเปิ ดให้ผูล้ งทุนจองซื้อตามจานวนและภายในระยะเวลาที่กาหนด (public offering)
 โดยการทยอยขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct listing)
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
ข้ อมูลของตราสาร
‐ จานวนหน่วยที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย : ……………………………… หน่วย
‐ ราคาทีค่ าดว่าจะเสนอขาย : ………………………บาท/หน่วย (โปรดระบุวิธีการคานวณราคา)
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
‐ มูลค่าที่คาดว่าจะเสนอขาย : ………………………บาท (ประมาณการตามราคาที่คาดว่าจะเสนอขายทั้งใน
สกุลบาทและสกุลดอลลาร์สหรัฐ)
• ความเสี่ยงของตราสาร
1)................................................................................................................................................................................
2)................................................................................................................................................................................
3) ...............................................................................................................................................................................
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 กรณีใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็ นหลักทรัพย์ต่างประเทศ (สามารถกาหนดอัตราอ้างอิงของ
ตราสารทีน่ อกเหนือจากอัตราส่ วน 1 ต่ อ 1 ได้)
• อัตราอ้างอิงของตราสาร
 อัตรา 1 ต่อ 1
 อื่น ๆ (โปรดระบุอตั ราส่วนตราสารแสดงสิ ทธิ ต่อหลักทรัพย์อา้ งอิงต่างประเทศ)
• รูปแบบการเสนอขาย
 โดยการเปิ ดให้ผูล้ งทุนจองซื้อตามจานวนและภายในระยะเวลาที่กาหนด (public offering)
 โดยการทยอยขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct listing)
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
ข้ อมูลของตราสาร
‐ จานวนหน่วยที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย : ……………………………… หน่วย
‐ ราคาที่คาดว่าจะเสนอขาย : ………………………บาท/หน่วย (โปรดระบุวิธีการคานวณราคา)
........................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
‐ มูลค่าที่คาดว่าจะเสนอขาย : ………………………บาท (ประมาณการตามราคาที่คาดว่าจะเสนอขายทั้งในสกุลบาท
และสกุลดอลลาร์สหรัฐ)
• ความเสี่ยงของตราสาร
1)................................................................................................................................................................................
2)................................................................................................................................................................................
3) ...............................................................................................................................................................................
ข้ อมูลหลักทรัพย์ต่างประเทศ (สามารถแสดงเป็ นภาษาอังกฤษ)
ชื่อบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ต่างประเทศ: …………………………………..............……………..........................................
ที่ต้งั :………………………………….....................................................................................................................................
โทรศัพท์ : ………………………โทรสาร : …………………….………… Website : …………………...................……
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน : ………………….(แสดงชื่อตลาดหลักทรัพย์และ website link).........................................
 ตั้งในประเทศที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อประเทศที่สานักงาน ก.ล.ต. ยอมรับตามประกาศ ณ วันที่............................................
 ตั้งในประเทศกลุม่ อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS)
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด : ………………….....................................................……………………………….…….
ราคาหลักทรัพย์ :……………….(ราคาปิ ดเฉลีย่ 15 วันทาการก่อนวันยื่นแบบ filing)….…………......…………………
ราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 12 เดือน :……….(สามารถแสดงเป็ นตาราง หรื อกราฟ ก็ได้)..……………………....……………..

หน้า 5

แบบ 69-DR-reissue
ลักษณะการประกอบธุรกิจ: …..........................…..........................…..........................…..........................….........................
…….………………………………………………………………………………………………………………………....
…….………………………………………………………………………………………………………………………....
…….………………………………………………………………………………………………………………………....
การเสนอขายตราสาร (เฉพาะกรณี public offering เท่านั้น โดยให้ระบุวิธีการ ช่องทางการเสนอขาย วันและวิธีการจองและการ
ชาระเงินค่าจองซื้อ รวมถึงเหตุและวิธีการในการคืนเงินค่าจองซื้อ เป็ นต้น)
………………………………………….……………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………………....
…….………………………………………………………………………………………………………………………....
…….………………………………………………………………………………………………………………………....
…….………………………………………………………………………………………………………………………....
ข้ อมูลผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ (เฉพาะกรณี public offering เท่านั้น โดยให้ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขและ
ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เป็ นต้น)
………………………………………….……………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………………....
…….………………………………………………………………………………………………………………………....
…….………………………………………………………………………………………………………………………....
…….………………………………………………………………………………………………………………………....
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง (ให้ระบุค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมในการออก การยกเลิก การไถ่ถอน และ
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการต่าง ๆ ให้แก่ผูถ้ ือตราสาร)
…………………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………………………….………
……………………………………………………………………...........................…………………………………………....
…….………………………………………………………………………………………………………………………....
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ส่ วนที่ 2
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
1. ในกรณีเป็ นการเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ ต่างประเทศโดยผู้ออก
ตราสารเป็ นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
ให้ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันสาขาของธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศดังกล่าว ลงลายมือชื่อ
ในแบบแสดงรายการข้ อ มู ล และร่ า งหนั ง สื อ ชี้ ชวน และมอบอ านาจให้ บุ ค คลใดลงนามก ากั บ เอกสาร
ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนแทนด้วย
2. ในกรณีเป็ นการเสนอขายตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ ต่างประเทศโดยผู้ออก
ตราสารเป็ นบุคคลอื่นนอกจาก 1.
ให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั หรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสู งสุ ดที่ได้รับมอบ
อานาจ ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ ชวน พร้อมทั้ง
ประทับ ตราบริ ษทั (ถ้ามี) และมอบอานาจให้ บุ คคลใดลงนามกากับ เอกสารในแบบแสดงรายการข้อมู ลและ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนแทนด้วย
ทั้งนี้ ให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมู ลและร่ างหนังสื อชี้ ช วนการเสนอขาย
ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศลงนามผูกพันสาขาของธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศ / กรรมการผูม้ ีอานาจ
ลงนามผู กพันบริ ษัทหรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสู งสุ ด ที่ ได้รับมอบอานาจ] ของผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ ใน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด
หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุ ด เดีย วกันกับที่ ข้าพเจ้าได้รับ รอง
ความถู กต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็ นผูล้ งลายมือชื่ อกากับ เอกสารนี้ ไ ว้
ทุ กหน้าด้ว ย หากเอกสารใดไม่ มี ลายมื อชื่ อของ ................................. กากับ ไว้ ข้าพเจ้าจะถื อว่ าไม่ ใ ช่ ข้อมู ล
ที่ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ*
1.
2.
3.
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ*
ผูร้ ับมอบอานาจ


หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และร่ า งหนังสือชี้ชวนต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็ นที่ทาให้บุค คลใด ยังไม่สามารถลงลายมื อชื่อในแบบแสดง
รายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนได้ เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้นแล้ว ผู้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิ ในหลักทรัพย์ต่างประเทศต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที
เว้นแต่เหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่า วไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เกิด จากการที่บุคคลดังกล่า ว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจาก
เจ็บป่ วยทางร่ างกายหรื อทางจิต ผู้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่ างหนังสือชี้ชวน หรื อเป็ นกรณีอื่นใดที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
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เอกสารแนบ 1
ร่ างข้อกาหนดสิทธิของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ให้อา้ งอิงจากร่ างข้อกาหนดสิ ทธิ ของผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ ในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เคยได้ยื่นต่อ
สานักงานพร้อมแบบ 69-DR สาหรับหลักทรัพย์ต่างประเทศเดิม และให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
แบบ 69-DR-reissue นี้ โดยสามารถระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลซึ่ งผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ เช่ น website ของ
ส านั ก งาน website ของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย หรื อ website ของผู ้อ อกตราสารแสดงสิ ท ธิ ใ น
หลักทรัพย์ต่างประเทศเป็ นต้น
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เอกสารแนบ 2
งบการเงิน
ให้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม โดยเลือกวิธีการ ดังนี้
 (1) กรณี ที่ ผู้ อ อกตราส ารแส ดงสิ ท ธิ ใน ห ลั ก ท รั พ ย์ ต่ า งป ระเท ศ มี การเปิ ดเผย
งบการเงินในฐานะผู้ออกหลักทรั พย์ป ระเภทอื่น ๆ แล้ว ให้ สามารถอ้างอิ งจากข้อมูลที่เคยได้ยื่นต่ อสานักงาน
หรื อตลาดหลักทรัพย์ และให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่ งของแบบ 69-DR-reissue (ในกรณี ที่มีการอ้างอิง
ข้อมูลดังกล่าว ให้ระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลซึ่ งผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ เช่น website ของสานักงาน website
ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ website ของผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็ นต้น)
 (2) กรณี อื่น ๆ นอกจาก (1) ให้ ผู ้ออกตราสารแสดงสิ ท ธิ ในหลักทรัพ ย์ต่ างประเทศแนบ
งบการเงินมาพร้อมแบบ 69-DR-reissue นี้
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เอกสารแนบ 3
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1 One Report/แบบ 56-1/แบบ 56-DR)
กรณีที่ผอู้ อกตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการเปิ ดเผยแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี ในฐานะผูอ้ อกหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ แล้ว ให้สามารถอ้างอิงจากข้อมูลที่เคยได้ยื่นต่อสานักงาน
หรื อตลาดหลักทรัพย์ และให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่ งของแบบ 69-DR-reissue (ในกรณี ที่มีการอ้างอิง
ข้อมูลดังกล่าว ให้ระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลซึ่ งผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ เช่น website ของสานักงาน website
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อ website ของผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ ในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็ นต้น) ทั้งนี้ ให้แสดง
ข้อมูลที่เป็ นปัจจุบนั ซึ่งแตกต่างจากข้อมูล ตามแบบ 56-1 One Report หรื อแบบ 56-1/แบบ 56-DR ข้างต้น (ถ้ามี)
ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 4 ด้วย
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เอกสารแนบ 4
เอกสารแสดงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเกีย่ วกับ
ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ในกรณี ที่ อ อกตราสารแสดงสิ ทธิ ใ นห ลั ก ทรั พ ย์ ต่ า งประเทศมี ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม /ข้ อ มู ล
ที่เปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ และยังไม่ได้เปิ ดเผยในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1 One Report หรื อแบบ 56-1/แบบ56-DR) ให้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ าวเพิ่ ม เติ ม
ดังนี้
(1) .............................................................................................................................
(2) .............................................................................................................................
(3) .............................................................................................................................
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