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แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

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

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

 

..................................ช่ือหลกัทรัพย์อ้างองิ.................................. 
..................................Name of Underlying Securities.................................. 

 
บริษัทขออ้างองิข้อมูลผู้ออกตราสารท่ีแสดงอยู่ในแบบ 69-DR ท่ีผู้ออกย่ืนไว้คร้ังก่อนแบบ 56-1 One Report  
หรือแบบ 56-1/แบบ 56-DR ท่ีผู้ออกตราสารจัดท าและจัดส่งตามรอบระยะเวลาบัญชี และข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน 
ซ่ึงแตกต่างจากข้อมูลท่ีแสดงไว้ในแบบดังกล่าว 
 อ้างองิแบบ 69-DR ท่ีย่ืนต่อส านักงานและมีผลบังคับใช้เม่ือวันท่ี................................................. 
 อ้างองิแบบ 56-1 One Report แบบ 56-1/แบบ 56-DR ประจ าปี  ............................................................. 
 ข้อมูลท่ีเป็นปัจจบุันท่ีแตกต่างข้อมูลตามแบบ  ............................................................................. 

 
ค าเตือน 

“ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะ เง่ือนไขและความเส่ียงต่าง ๆ ของตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์
ต่างประเทศก่อนตัดสินใจลงทุน เน่ืองจากตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพยต่์างประเทศมีความเส่ียงสูงกว่า 
การลงทุนในหลักท รัพย์อ่ืน  ๆ  เช่น  ความ เส่ี ยงจากความผันผวนของราคาหลักท รัพย์ต่ างประเทศ  
ความเส่ียงเร่ืองสภาพคล่อง ความเส่ียงจากการไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ตามท่ีระบุในข้อก าหนดสิทธิ  
ความเส่ียงในการใชสิ้ทธิต่าง ๆ เป็นตน้ 

การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิใน
หลักทรัพย์ต่างประเทศน้ี  มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์แนะน าให้
ลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศท่ีเสนอขาย มิไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของตราสาร
แสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศท่ีเสนอขาย มิได้รับรองความน่าเช่ือถือของผู ้ออกตราสารแสดงสิทธิใน
หลกัทรัพยต์่างประเทศ และมิไดรั้บรองความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่าง
หนังสือช้ีชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศน้ีแต่อย่างใด  ทั้งน้ี การรับรองความ
ถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนน้ีเป็นความรับผิดชอบของผูเ้สนอ
ขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
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  หากแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนังสือช้ีชวนการเสนอขายน้ี มีขอ้ความหรือรายการท่ีเป็นเท็จ  
หรือขาดข้อความท่ีควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ ผู ้ถือหลักทรัพย์ท่ีได้ซ้ือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์
ต่างประเทศเป็นเวลาไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั มีสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทผู ้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ตามมาตรา 82  
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ทั้งน้ี ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีไดรู้้หรือควรไดรู้้
ว่าแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนังสือช้ีชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศเป็นเท็จ
หรือขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั แต่ไม่เกินสองปีนับจากวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนังสือ 
ช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั” 
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สารบัญ 

  หนา้ 

ส่วนท่ี 1  สรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร :  
ใหส้รุปสาระส าคญัของตราสารรวมทั้งความเส่ียงท่ีส าคญัของตราสาร  
ขอ้มูลหลกัทรัพยต์่างประเทศ การเสนอขายตราสาร และค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้ง 

  
ส่วนท่ี 2  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
เอกสารแนบ 1  ร่างข้อก าหนดสิทธิของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ  
เอกสารแนบ 2  งบการเงิน 
เอกสารแนบ 3  แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1 One Report  หรือแบบ 56-1/แบบ 56-DR)  
เอกสารแนบ 4 เอกสารแสดงรายละเอยีดข้อมูลเพิม่เติม/ข้อมูลท่ีเปลี่ยนแปลงเกีย่วกบั 
   ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (ถ้ามี) 
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ส่วนที่ 1   
สรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ข้อมูลสรุปนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือช้ีชวน ซ่ึงเป็นเพยีงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย  
ลักษณะและความเส่ียงของตราสารท่ีเสนอขาย  ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมลูในรายละเอียดจากหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม  

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

รูปแบบการเสนอขายและข้อมูลของตราสารตามแบบ 69-DR  
 กรณีตราสารแสดงสิทธขิองผู้ฝากทรัพย์สินท่ีเป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ (จ ากัดอัตราอ้างองิของตราสารที ่1 ต่อ 1 เท่านั้น)  

• รูปแบบการเสนอขาย 
  โดยการเปิดให้ผูล้งทุนจองซ้ือตามจ านวนและภายในระยะเวลาท่ีก าหนด (public offering)  
  โดยการทยอยขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศผา่นระบบการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์(direct listing)   

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................................................ 
ข้อมูลของตราสาร 
‐ จ านวนหน่วยท่ีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขาย : ……………………………… หน่วย 
‐ ราคาท่ีคาดว่าจะเสนอขาย : ………………………บาท/หน่วย (โปรดระบุวธีิการค านวณราคา) 

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

........................................................................................................................................................................................................ 
‐ มูลค่าท่ีคาดว่าจะเสนอขาย : ………………………บาท (ประมาณการตามราคาท่ีคาดว่าจะเสนอขายทั้งใน 

สกุลบาทและสกุลดอลลาร์สหรัฐ) 
• ความเส่ียงของตราสาร 

1)................................................................................................................................................................................ 
2)................................................................................................................................................................................ 
3) ............................................................................................................................................................................... 
 

ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศของ..........................(ช่ือหลักทรัพย์ต่างประเทศ)............................. 
ออกโดย..........................(ช่ือผู้ออกตราสารแสดงสิทธิ).......................... 

ประเภทหลักทรัพย์ต่างประเทศ :  หุ้นสามัญ  หน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ ซ่ึงมีลกัษณะครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ (ระบุประเภทโครงการ
จัดการลงทุนต่างประเทศ)  ตราสารหรือหลกัฐานแสดงสิทธใินทรัพย์สินของกองทุนต่างประเทศที่มนีโยบายการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพืน้ฐาน ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปบริษัท กองทรัสต์ หรือรูปแบบอ่ืนใด 
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 กรณีใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงทีเ่ป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ (สามารถก าหนดอตัราอ้างอิงของ
ตราสารที่นอกเหนือจากอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ได้)  

• อัตราอ้างองิของตราสาร  
  อตัรา 1 ต่อ 1                    
  อื่น ๆ (โปรดระบุอตัราส่วนตราสารแสดงสิทธิ ต่อหลกัทรัพยอ์า้งอิงต่างประเทศ) 

• รูปแบบการเสนอขาย 
  โดยการเปิดให้ผูล้งทุนจองซ้ือตามจ านวนและภายในระยะเวลาท่ีก าหนด (public offering)  
  โดยการทยอยขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศผา่นระบบการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์(direct listing)   

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................................................ 
ข้อมูลของตราสาร 
‐ จ านวนหน่วยท่ีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขาย : ……………………………… หน่วย 
‐ ราคาท่ีคาดว่าจะเสนอขาย : ………………………บาท/หน่วย (โปรดระบุวธีิการค านวณราคา) 

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

.............................................................................................................................................................................................. 
‐ มูลค่าท่ีคาดว่าจะเสนอขาย : ………………………บาท (ประมาณการตามราคาท่ีคาดว่าจะเสนอขายทั้งในสกุลบาท

และสกุลดอลลาร์สหรัฐ) 
• ความเส่ียงของตราสาร 

1)................................................................................................................................................................................ 
2)................................................................................................................................................................................ 
3) ............................................................................................................................................................................... 

ข้อมูลหลักทรัพย์ต่างประเทศ (สามารถแสดงเป็นภาษาอังกฤษ) 
ช่ือบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยต์่างประเทศ: …………………………………..............…………….......................................... 
ท่ีตั้ง:…………………………………..................................................................................................................................... 
โทรศพัท ์: ………………………โทรสาร : …………………….………… Website : …………………...................…… 
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียน : ………………….(แสดงช่ือตลาดหลกัทรัพยแ์ละ website link)......................................... 
  ตั้งในประเทศท่ีมีช่ืออยูใ่นรายช่ือประเทศท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ยอมรับตามประกาศ ณ วนัท่ี............................................ 
  ตั้งในประเทศกลุม่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (GMS)  
มูลคา่หลกัทรัพยต์ามราคาตลาด : ………………….....................................................……………………………….……. 
ราคาหลกัทรัพย ์:……………….(ราคาปิดเฉล่ีย 15 วนัท าการก่อนวนัยื่นแบบ filing)….…………......………………… 
ราคาเฉล่ียยอ้นหลงั 12 เดือน :……….(สามารถแสดงเป็นตาราง หรือกราฟ ก็ได)้..……………………....…………….. 
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ลกัษณะการประกอบธุรกิจ: …..........................…..........................…..........................…..........................…......................... 
…….……………………………………………………………………………………………………………………….... 
…….……………………………………………………………………………………………………………………….... 
…….……………………………………………………………………………………………………………………….... 
การเสนอขายตราสาร (เฉพาะกรณี public offering เท่านั้น โดยใหร้ะบุวิธีการ ช่องทางการเสนอขาย วนัและวิธีการจองและการ
ช าระเงินค่าจองซ้ือ รวมถึงเหตุและวิธีการในการคืนเงินค่าจองซ้ือ เป็นตน้) 
………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………………………………………….... 
…….……………………………………………………………………………………………………………………….... 
…….……………………………………………………………………………………………………………………….... 
…….……………………………………………………………………………………………………………………….... 
ข้อมูลผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ (เฉพาะกรณี public offering เท่านั้น โดยให้ระบุช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์เง่ือนไขและ
ค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์เป็นตน้) 
………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………………………………………….... 
…….……………………………………………………………………………………………………………………….... 
…….……………………………………………………………………………………………………………………….... 
…….……………………………………………………………………………………………………………………….... 
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (ให้ระบุค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น คา่ธรรมเนียมในการออก  การยกเลิก  การไถ่ถอน และ
ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการต่าง ๆ ให้แก่ผูถื้อตราสาร) 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………………………….………
……………………………………………………………………...........................………………………………………….... 
…….……………………………………………………………………………………………………………………….... 
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ส่วนที่ 2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

1. ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์ต่างประเทศโดยผู้ออก 
ตราสารเป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 

 ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนัสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศดงักล่าว ลงลายมือช่ือ 
ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวน และมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากับเอกสาร 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนแทนดว้ย 

2. ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์ต่างประเทศโดยผู้ออก 
ตราสารเป็นบุคคลอ่ืนนอกจาก 1.  
 ให้กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัหรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดท่ีไดรั้บมอบ
อ านาจ ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนังสือช้ีชวน  พร้อมทั้ง
ประทับตราบริษทั (ถา้มี)  และมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนแทนดว้ย  
 ทั้งน้ี ใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 
  “ขา้พเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวนการเสนอขาย 
ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศลงนามผูกพนัสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ / กรรมการผูมี้อ านาจ
ลงนามผูกพนับริษทัหรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดท่ีได้รับมอบอ านาจ] ของผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิใน
หลกัทรัพยต์่างประเทศ ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด 
หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั   

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขา้พเจ้าได้รับรอง 
ความถูกต้องแลว้ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากับเอกสารน้ีไว ้
ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. ก ากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูล 
ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

 ช่ือ               ต าแหน่ง       ลายมือช่ือ* 
1.                                                                                                                                        
2.                                                                                                         
3.                                                                                                         

    ช่ือ               ต าแหน่ง             ลายมือช่ือ* 
ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                    
 

 หมายเหตุ หากในวนัท่ียื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนังสือช้ีชวนต่อส านักงาน มีเหตุจ าเป็นท่ีท าให้บุคคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดง
รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนได ้เมื่อเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้ ผูเ้สนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศตอ้งจดัให้บุคคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที 
เวน้แต่เหตุท่ีท าให้บุคคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือช่ือไดเ้กิดจากการท่ีบุคคลดงักล่าว อยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจาก
เจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศไม่จ าตอ้งจดัให้บุคคลดงักล่าวลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลและ
ร่างหนงัสือช้ีชวน หรือเป็นกรณีอื่นใดท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน 
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เอกสารแนบ 1   
ร่างข้อก าหนดสิทธิของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

 
 ให้อา้งอิงจากร่างขอ้ก าหนดสิทธิ ของผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศท่ีเคยไดย้ื่นต่อ

ส านักงานพร้อมแบบ 69-DR ส าหรับหลกัทรัพยต์่างประเทศเดิม และให้ถือว่าขอ้มูลดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของ

แบบ 69-DR-reissue น้ี โดยสามารถระบุแหล่งอา้งอิงขอ้มูลซ่ึงผูล้งทุนสามารถตรวจสอบได้ เช่น website ของ

ส านักงาน  website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ website ของผู ้ออกตราสารแสดงสิทธิใน

หลกัทรัพยต์่างประเทศเป็นตน้ 
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เอกสารแนบ 2   
งบการเงิน 

 
ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวเพิ่มเติม โดยเลือกวิธีการ ดงัน้ี  
   (1 )  ก รณี ท่ี ผู ้ออกตราส ารแสดงสิท ธิ ในหลักท รัพ ย์ต่ างป ระ เท ศ มี ก าร เปิ ด เผย 

งบการเงินในฐานะผูอ้อกหลักทรัพยป์ระเภทอ่ืน ๆ แลว้ ให้สามารถอา้งอิงจากขอ้มูลท่ีเคยได้ยื่นต่อส านักงาน 

หรือตลาดหลกัทรัพย ์และให้ถือว่าขอ้มูลดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของแบบ 69-DR-reissue (ในกรณีท่ีมีการอา้งอิง

ขอ้มูลดงักล่าว ให้ระบุแหล่งอา้งอิงขอ้มูลซ่ึงผูล้งทุนสามารถตรวจสอบได ้เช่น website ของส านักงาน website  

ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือ website ของผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศเป็นตน้)  

   (2)  กรณีอ่ืน ๆ นอกจาก (1) ให้ผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศแนบ 

งบการเงินมาพร้อมแบบ 69-DR-reissue น้ี 
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เอกสารแนบ 3   
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1 One Report/แบบ 56-1/แบบ 56-DR) 

 
กรณีท่ีผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศมีการเปิดเผยแบบแสดงรายการ 

ขอ้มูลประจ าปี ในฐานะผูอ้อกหลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืน ๆ แลว้ ใหส้ามารถอา้งอิงจากขอ้มูลท่ีเคยไดย้ืน่ต่อส านกังาน

หรือตลาดหลกัทรัพย ์และให้ถือว่าขอ้มูลดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของแบบ 69-DR-reissue (ในกรณีท่ีมีการอา้งอิง

ขอ้มูลดงักล่าว ให้ระบุแหล่งอา้งอิงขอ้มูลซ่ึงผูล้งทุนสามารถตรวจสอบได ้เช่น website ของส านักงาน website  

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือ website ของผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศเป็นตน้)  ทั้งน้ี ให้แสดง

ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัซ่ึงแตกต่างจากขอ้มูลตามแบบ 56-1 One Report หรือแบบ 56-1/แบบ 56-DR ขา้งตน้ (ถา้มี) 

ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 4 ดว้ย 
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เอกสารแนบ 4 
เอกสารแสดงรายละเอยีดข้อมูลเพิม่เติม/ข้อมูลท่ีเปลีย่นแปลงเกีย่วกบั 

ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
 
 ในกรณี ท่ีออกตราสารแสดงสิทธิในหลักท รัพย์ต่ างประเทศ มีข้อมูล เพิ่ ม เติม /ข้อมูล 

ท่ีเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอย่างมีนยัส าคญั และยงัไม่ไดเ้ปิดเผยในแบบแสดง

รายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1 One Report หรือแบบ 56-1/แบบ56-DR) ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม 

ดงัน้ี 

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

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

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

 
 
 
 


