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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 

 

 

 

..............................ช่ือผู้ออก.............................. 

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

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

 

ส้ินสุดวันท่ี ………………………… 
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สารบัญ 

  หนา้ 

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

 
ส่วนท่ี 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 ท้ังนี ้ในกรณีท่ีบริษัทต้องย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ต่อส านักงานอยู่แล้ว  
ให้ใช้แบบ 56-1 เป็นแบบหลกั และผนวกรายการตามแบบ 56-DR เฉพาะหัวข้อ 2 และหัวข้อ 6 เป็นข้อมูลเพิม่เติม 
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ส่วนที่ 1   
ข้อมูลผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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

ปัจจัยความเส่ียง : ให้ระบุปัจจยัความเส่ียงท่ีบริษทัเห็นว่า อาจท าให้เกิดความเส่ียงต่อการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศ  
อยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงรวมถึง  : 

1. ความเส่ียงเก่ียวกบัตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศ เช่น ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพยต์่างประเทศ ความ
เส่ียงเร่ืองสภาพคล่อง ความเส่ียงจากการไม่สามารถส่งมอบหลกัทรัพยต์ามท่ีระบุในขอ้ก าหนดสิทธิ ความเส่ียงท่ีไม่สามารถซ้ือ-ขายตราสาร 
แสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศ ในช่วงท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยปิดท าการในขณะท่ีตลาดท่ีหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
จดทะเบียนเปิดท าการ เป็นตน้ 

2. ความเส่ียงท่ีเกิดจากหลกัทรัพยต์่างประเทศ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศ โดยให้รวมถึง
ผลกระทบจากการกระท าของผูอ้อกหลกัทรัพยต่์างประเทศ  เช่น การจดัสรรหุ้นให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิม การจ่ายปันผลเป็นหุ้น และเหตกุารณ์
อ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดกบับริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์่างประเทศ เช่น การลม้ละลาย การควบรวมกิจการ โดยให้ระบุผลกระทบต่อผูถ้ือตราสาร
แสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศ 

3. ความเส่ียงอ่ืน ๆ (โปรดระบุ เช่น การส่งผา่นผลประโยชน์ เป็นตน้)............................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... .................................................................. 
......................................................................................................................................................... ............................................................ 
......................................................................................................................................................... ............................................................ 
......................................................................................................................................................... ............................................................ 

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ: ให้สรุปขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจ

ของบริษทั

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

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

ประวัติการออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ: ให้แสดงรายละเอียดของตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์

ต่างประเทศท่ีบริษทัออกและเสนอขายแลว้ในระยะ 1 ปีท่ีผา่นมา โดยให้ระบุดว้ยว่า ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์

ต่างประเทศรายการใดยงัมียอดคงคา้ง (outstanding) และรายการใดส้ินสุดลงแลว้ 
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ฐานะการเงินและผลการด าเนนิงาน : ให้แสดงขอ้มูลตามงบการเงินรวมของบริษทัโดยให้แสดงเฉพาะตวัเลขและอตัราส่วน 
ทางการเงินท่ีส าคญั ๆ เท่านั้น และให้แนบงบการเงินส าหรับงวด (ตรวจสอบแลว้) 2 ปียอ้นหลงั (หรือเท่าท่ีมีการด าเนินงานจริง)  
ไวท้า้ยแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  
 

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

สินทรัพย์รวม    

หนีสิ้นรวม   

ส่วนของผู้ถือหุ้น   

รายได้รวม   

ต้นทุน   

ก าไรสุทธ ิ   

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)   

อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E ratio)   

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

การจัดการ : ระบุรายช่ือและต าแหน่งของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริหาร ผูบ้ริหารและผูมี้อ านาจควบคุม (ถา้มี) 
 

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

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : แสดงรายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้นของ 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  ทั้งน้ี บริษทัอาจแสดงตามกลุ่มผูถื้อหุน้ 
ก็ได ้

ข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
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ส่วนที่ 2   
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

1. ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์ต่างประเทศโดยผู้ออก 
ตราสารเป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 

 ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนัสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศดงักล่าว ลงลายมือช่ือ 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี และมอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลประจ าปีแทนดว้ย 

2. ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์ต่างประเทศโดยผู้ออก 
ตราสารเป็นบุคคลอ่ืนนอกจาก 1.  
 ให้กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพันบริษทัหรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดท่ีได้รับ 
มอบอ านาจ ลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของแบบแสดงรายการข้อมูล ประจ าปี  พร้อมทั้ ง
ประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  และมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี
แทนดว้ย 
 ทั้งน้ี ใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 
  “ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีส าหรับตราสารแสดงสิทธิใน
หลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับ น้ีแล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ [ผู ้มีอ านาจลงนามผูกพันสาขา 
ของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ / กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทัหรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด  
ท่ีไดรั้บมอบอ านาจ] ของผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าว
ถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั   

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความ
ถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให้ ............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากับเอกสารน้ีไวทุ้กหน้า
ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ได้ 
รับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

 ช่ือ               ต าแหน่ง       ลายมือช่ือ* 
1.                                                                                                                                        
2.                                                                                                         
3.                                                                                                         

    ช่ือ               ต าแหน่ง             ลายมือช่ือ* 
ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                    
 

 หมายเหตุ หากในวนัท่ียื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีต่อส านักงาน มีเหตุจ าเป็นท่ีท าให้บุคคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี ได้  เมื่ อ เหตุดังก ล่ าวหมด ส้ินแล้ว  ผู ้ เสนอขายตราสารแสดงสิท ธิในหลักท รัพ ย์ต่ างประเทศ ต้องจัด ให้ บุ คคลนั้ นลงลายมื อ ช่ือทัน ที  
เวน้แต่เหตุท่ีท าให้บุคคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือช่ือไดเ้กิดจากการท่ีบุคคลดงักล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจาก
เจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศไม่จ าตอ้งจดัให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี หรือเป็นกรณีอื่นใดท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน 


