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สรุปขอมูลสําคัญของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพยตางประเทศ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการเสนอขายและขอมูลของตราสาร 

 กรณี ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิงท่ีเปนหลักทรัพยตางประเทศ (สามารถกําหนดอัตราอางอิงของ

ตราสารท่ีนอกเหนือจากอัตราสวน 1 ตอ 1 ได)  

1. คําจํากัดความ 

“ผูออกตราสาร”   หมายถึง ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

“ตราสาร” หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงที่เปนหลักทรัพยตางประเทศ 

ซ่ึงออกโดย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีหลักทรัพยอางอิงเปนหุนสามัญของบริษัท 

เทนเซ็นต โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด จํากัด (Tencent Holdings Limited) 

“หลักทรัพยตางประเทศ”    

หรือ “หลักทรัพยอางอิง” 

หมายถึง หุนสามัญของเทนเซ็นต โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด จํากัด (Tencent Holdings Limited) 

(“TENCENT”) ซ่ึงเปนหลักทรัพยที่จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฮองกง (The Stock 

Exchange of Hong Kong) เขตปกครองพิเศษฮองกง 

“บริษัทผูออกหลักทรัพย

อางอิง” 

หมายถึง บริษัท เทนเซ็นต โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด จํากัด (Tencent Holdings Limited) 

“สํานักงาน ก.ล.ต.” หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 

 อัตราอางอิงของตราสาร  

  อัตรา 1 ตอ 1                    

  อ่ืน ๆ  อัตราสวน 1: 100 DR 

 

 รูปแบบการเสนอขาย 

  โดยการเปดใหผูลงทุนจองซื้อตามจํานวนและภายในระยะเวลาที่กําหนด (public offering)  

ขอมูลสรุปนี้เปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือช้ีชวน ซึ่งเปนเพียงขอมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย  

ลักษณะและความเส่ียงของตราสารท่ีเสนอขาย  ดังนั้น ผูลงทุนตองศึกษาขอมูลในรายละเอียดจากหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม  

ซึ่งสามารถขอไดจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยและผูออกตราสาร หรืออาจศึกษาขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูล  

หนังสือช้ีชวน และขอกําหนดสิทธิ ท่ีบริษัทย่ืนตอสํานักงาน ก.ล.ต. ไดท่ี website ของสํานักงาน ก.ล.ต. 

ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพยตางประเทศของ 
บริษัท เทนเซ็นต โฮลด้ิง ลิมิเต็ด จํากัด (Tencent Holdings Limited) 

ออกโดย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ประเภทหลักทรัพยตางประเทศ :  หุนสามัญ  หนวยของโครงการจัดการลงทุนตางประเทศ ซึ่งมีลักษณะครบถวน

ตามหลักเกณฑการอนุญาตใหเสนอขายหนวยของโครงการจัดการลงทุนตางประเทศตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนวาดวยขอกําหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหนวยของโครงการจัดการลงทุนตางประเทศ (ระบุประเภทโครงการ

จัดการลงทุนตางประเทศ)  ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพยสินของกองทุนตางประเทศท่ีมีนโยบายการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยหรือโครงสรางพื้นฐาน ไมวาจะจัดตั้งในรูปบริษัท กองทรัสต หรือรูปแบบอื่นใด 

 

 



  โดยการทยอยขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพยตางประเทศผานระบบการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย (direct listing)  

ทั้งนี้ ตองระบุมาตรการคุมครองผูถือตราสารหากผูออกตราสารไมสามารถกระจายการถือตราสารไดตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย

ดวย โดยตองระบุอยางชัดเจนถึงวิธีการในการใหสิทธิแกผูถือตราสารที่จะไถถอนตราสาร การจัดใหมีการรับซ้ือตราสาร หรือวิธีการอ่ืน

ใดเพ่ือจัดการความเส่ียงเก่ียวกับสภาพคลองของตราสารดังกลาว 

2. ขอมูลของตราสาร 

จํานวนหนวยท่ีไดรับอนุญาตใหเสนอขาย: 500,000,000 หนวย 

ราคาท่ีคาดวาจะเสนอขาย:    10.00– 20.00 บาท/หนวย 

 

วิธีการคํานวณราคา  

 ราคาเสนอขายตราสารในคร้ังแรก (IPO) จะคํานวณจากราคาซ้ือหลักทรัพยทันทีที่ตลาดเปดการซ้ือขาย ณ ราคาเปด (Opening 

Price) ทั้งนี้  หากผูออกตราสารไมสามารถซ้ือหลักทรัพยตางประเทศไดเพียงพอ ผูออกตราสารจะทําการทยอยซ้ือหลักทรัพย

ตางประเทศเพ่ิมเติม ในชวงที่ตลาดหลักทรัพยตางประเทศเปดทําการซ้ือขาย 1 ช่ัวโมงแรก แปลงดวยอัตราอางอิงของตราสาร (Ratio) 

และอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินนั้นๆ (Foreign Exchange Rate) รวมคาใชจายที่รวมอยูในราคาเสนอขายตราสารในครั้งแรก (IPO) ตามที่

ระบุไวในขอ 8.2 ของเอกสารฉบับนี้ 

มูลคาท่ีคาดวาจะเสนอขาย :  10,000,000,000 บาท 

 

3. ความเส่ียงของตราสาร 

ผลตอบแทนของตราสารนั้นไดรับผลกระทบจากปจจัยเส่ียงหลายปจจัยที่อาจสงผลใหมูลคาของตราสารมีความผันผวน

และเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได การลงทุนในตราสารมีความเส่ียง ผูลงทุนควรทราบวาความเส่ียงที่จะกลาวตอไปนี้ อาจ

ไมใชความเส่ียงทั้งหมดของการลงทุนในตราสาร โดยอาจมีปจจัยความเส่ียงอ่ืน ๆ ที่ผูออกตราสารยังไมอาจคาดการณไดใน

ขณะนี้ หรืออาจมีปจจัยความเส่ียงอ่ืนๆ ที่มีอยูในขณะนี้ ซ่ึงผูออกตราสารพิจารณาแลวเห็นวาเปนปจจัยความเส่ียงที่ยังไมมี

นัยสําคัญ อยางไรก็ตาม ปจจัยความเส่ียงดังกลาวอาจสงผลตอผลตอบแทนของตราสารไดในอนาคต ดังนั้น ผูลงทุนควรใชความ

ระมัดระวังในการพิจารณาและควรศึกษาขอมูลที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้ รวมถึงศึกษาขอมูลหลักทรัพยตางประเทศหรือ

หลักทรัพยอางอิงอยางรอบคอบกอนการตัดสินใจลงทุน 

3.1 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร 

เปนความเส่ียงที่เกิดจากความผันผวนของปจจัยในตลาดเงินและตลาดทุนจากการเปล่ียนแปลงรวมถึงการคาดการณ

สถานการณตางๆ เชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึงปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของประเทศที่ตลาดหลักทรัพยนั้นตั้งอยู 

สงผลใหราคาของตราสารมีความผันผวน นอกจากนั้น เนื่องจากตราสารอาจมีความเคล่ือนไหวและการปรับตัวของราคา

สอดคลองไปกับหลักทรัพยอางอิง ดังนั้น การเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพยอางอิงจึงอาจทําใหผูถือตราสารไดรับผลขาดทุน

จากความผันผวนของราคาหลักทรัพยอางอิงได อยางไรก็ตาม ผูออกตราสารไมรับรองวาราคาของตราสารจะตองเปล่ียนแปลงไป

ในทิศทางที่สอดคลองกับราคาหลักทรัพยตางประเทศเสมอ เนื่องจากอาจมีบางกรณีที่ราคาของตราสารเปล่ียนแปลงไปในทิศทาง

ที่ไมสอดคลองกับราคาหลักทรัพยตางประเทศ ซ่ึงเกิดไดจากหลายปจจัย เชน การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน เปนตน  

3.2 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนตางประเทศ  

เนื่องจากหลักทรัพยตางประเทศมีการซ้ือขายดวยสกุลเงินตางประเทศ ในขณะที่ตราสารมีการซ้ือขายดวยสกุลเงินบาท

ซ่ึงอาจมีการคํานวณอางอิงกับราคาหลักทรัพยตางประเทศและอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินตางประเทศที่หลักทรัพยนั้นๆ จดทะเบียน

อยู ดังนั้น เม่ืออัตราแลกเปล่ียนระหวางสกุลเงินตางประเทศและสกุลเงินบาทมีความผันผวนและมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง

จากปจจัยตางๆ เชน อัตราเงินเฟอ ปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจในประเทศ นโยบายการเงินและการคลัง ภาวะเศรษฐกิจโลก การ



คาดการณและการเก็งกําไร เสถียรภาพการเมืองในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑเก่ียวกับการ

ควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราโดยรัฐบาลหรือผูมีอํานาจออกกฎเกณฑ อาจสงผลกระทบตอการลงทุนในตราสารและผลตอบแทน

การลงทุนในตราสาร   

ตัวอยางเชน กรณีเงินบาทแข็งคาขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับสกุลเงินตางประเทศ ซ่ึงจะสงผลให: 

 ราคาของตราสารอาจเปล่ียนแปลงลดลง ถึงแมวาราคาหลักทรัพยตางประเทศคงที่หรือเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้น หรือ 

 เงินปนผลรับหรือการแจกจายผลประโยชนในรูปของเงินบาทที่ไดรับ (ถามี) อาจเปล่ียนแปลงลดลง ในขณะที่เงิน

ปนผลรับหรือการแจกจายผลประโยชนในรูปของสกุลเงินตางประเทศคงที่หรือเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้น 

ทั้งนี้ ผูออกตราสารอาจมีการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนตามดุลพินิจของผูออกตราสาร ผูถือตราสารอาจมี

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเนื่องจากการปองกันความเส่ียงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูออกตราสารในการพิจารณาวาจะปองกัน

ความเส่ียงหรือไม รวมทั้งการทําธุรกรรมปองกันความเส่ียงอาจมีตนทุน ซ่ึงทําใหผลตอบแทนของการถือตราสารโดยรวมลดลง

จากตนทุนที่เพ่ิมได นอกจากนี้ ยังมีความเส่ียงที่อัตราแลกเปล่ียนที่ผูออกตราสารใชในการคํานวณมูลคาหลักทรัพยและ/หรือ

ผลประโยชนตางๆ อาจไมใชอัตราแลกเปล่ียนที่ดีที่สุดในตลาด ณ ขณะนั้น 

3.3 ความเส่ียงเรื่องสภาพคลอง  

เปนความเส่ียงที่เกิดจากการที่ผูถือตราสารตองการเปล่ียนตราสารเปนเงินสด แตไมสามารถขายได หรือสามารถขายได

แตไมไดราคาหรือชวงเวลาที่ผูถือตราสารตองการ เนื่องจากสภาพคลองของตราสารปรับตัวลดลงซ่ึงอาจขึ้นกับหลายปจจัย เชน 

ความตองการซ้ือขายของผูลงทุน (Demand/Supply) สถานการณการลงทุนของแตละประเทศ รวมไปถึงเวลาทําการของตลาด

หลักทรัพยตางประเทศที่ปดทําการในขณะที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดทําการซ่ึงอาจสงผลใหสภาพคลองในชวงเวลา

ดังกลาวมีนอยลงเม่ือเปรียบเทียบกับการซ้ือขายในชวงเวลาที่ตลาดหลักทรัพยทั้งสองประเทศเปดทําการพรอมกันได  ทั้งนี้ ผูออก

ตราสารอาจจัดใหมีผูดูแลสภาพคลอง เพ่ือตอบสนองความประสงคของผูที่ตองการซ้ือหรือขายไดอยางตอเนื่อง 

3.4 ความเส่ียงของภาวะตลาดตางประเทศ 

เนื่องจากหลักทรัพยอางอิงตามตราสาร เปนหลักทรัพยที่ทําการซ้ือขายหรือจดทะเบียนอยูในประเทศที่อาจมีสภาวะทาง

การเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบที่แตกตางจากของประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพยที่หลักทรัพย

ตางประเทศมีการซ้ือขายหรือจดทะเบียนดังกลาวอาจใชดุลพิจนิจระงับการซ้ือขายหลักทรัพยเปนคร้ังคราว ดังนั้น การ

เปล่ียนแปลง หรือความผันผวน หรือภาวะตกต่ํา หรือการเกิดขึ้นของเหตุการณดังกลาวอาจสงผลกระทบในทางลบตอปริมาณการ

ซ้ือขายและราคาของหลักทรัพยตางประเทศได 

3.5 ความเส่ียงท่ีเกิดจากหลักทรัพยตางประเทศ 

อาจมีความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของผลการดําเนินงานของบริษัทผูออกหลักทรัพยอางอิง ซ่ึงอาจเกิดไดจาก

หลายปจจัย เชน ความเส่ียงจากการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ ความเส่ียงจากการที่บริษัทผูออกหลักทรัพยอางอิงไมสามารถทํา

กําไรไดตามเปาหมาย ความเส่ียงที่บริษัทผูออกหลักทรัพยอางอิงจะไมจายปนผล ความเส่ียงจากการหยุดชะงักของธุรกิจ ความ

เส่ียงทางการเงินที่เกิดจากการที่กิจการสรางภาระผูกพันทางการเงินไว เชน การกอหนี้โดยหากบริษัทผูออกหลักทรัพยอางอิงกอ

หนี้จํานวนมากก็จะมีภาระการจายดอกเบี้ย ซ่ึงเปนคาใชจายคงที่จํานวนมาก และหากบริษัทผูออกหลักทรัพยอางอิงไมสามารถทํา

กําไรไดตามเปาที่วางไว กําไรของบริษัทผูออกหลักทรัพยอางอิงก็จะไมเพียงพอที่จะจายดอกเบี้ยได เม่ือไมสามารถจายดอกเบี้ย

ตามภาระผูกพันได ก็ทําใหบริษัทผูออกหลักทรัพยอางอิงมีความเส่ียงที่อาจจะถูกฟองรองดําเนินคดีได นอกจากนี้ยังมีความเส่ียงที่

ขอมูลซ่ึงเปดเผยโดยบริษัทผูออกหลักทรัพยอางอิงอาจไมครบถวน ทันเวลา หรืออาจมีความเปนไปไดบริษัทผูออกหลักทรัพย

อางอิงจะไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลได  

นอกจากนี้ การดําเนินการตาม Corporate Actions ตางๆ ของบริษัทผูออกหลักทรัพยอางอิง เชน การจัดสรรหุนใหแกผู

ถือหุนเดิม การจายปนผลเปนหุน ที่อาจทําใหราคาของหลักทรัพยอางอิงลดลงและสงผลใหผูถือตราสารอาจไดรับผลขาดทุนได 

ทั้งนี้ ผูออกตราสารจะมีการติดตามเหตุการณ Corporate Actions อยางใกลชิดและเปดเผยขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับขอมูลของ



หลักทรัพยตางประเทศตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพ่ือใหผูลงทุนทราบถึงผลกระทบตอสิทธิประโยชน

ของผูถือตราสาร  

3.6 ความเส่ียงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร 

เปนความเส่ียงที่เกิดจากการที่ผูออกตราสารไมสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่กําหนดไว ซ่ึงอาจเกิดจากปจจัย

ภายใน เชน ความเส่ียงดานการปฏิบัติการ ความเส่ียงที่เกิดจากระบบคอมพิวเตอร หรือเครือขายส่ือสารขององคกรเกิดความ

ลมเหลว หรือไมสามารถเช่ือมตอกับผูใหบริการในตางประเทศทําใหการดําเนินงานหยุดชะงักหรือไมสามารถใหบริการได หรือ

อาจเกิดจากปจจัยภายนอกที่อยูนอกเหนือการควบคุมของผูออกตราสาร เชน การถูกฟองรองจากบุคคลภายนอก การเปล่ียนแปลง

กฎหมาย และภัยธรรมชาติ ซ่ึงอาจสงผลใหผูถือตราสารอาจจะไมไดรับหลักทรัพยตางประเทศตามที่ระบุไวหรืออาจไมไดรับเงิน

ลงทุนครบเต็มจํานวน อยางไรก็ดี ปจจุบันผูออกตราสารไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการพัฒนาปรับปรุงระบบงานให

มีประสิทธิภาพ มีระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงมีแผนการรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องเพ่ือรองรับเหตุขัดของที่อาจ

เกิดขึ้นไดอยางทันเหตุการณและใหการบริการผูถือตราสารสามารถทําไดอยางราบรื่น 

3.7 ความเส่ียงท่ีเกิดจากการสงผานผลประโยชนไปยังผูถือตราสาร 

สําหรับการสงผานผลประโยชนของผูถือตราสารจะเปนไปตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกใบแสดง

สิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงที่เปนหลักทรัพยตางประเทศและผูถือใบแสดงสิทธิดังกลาวสําหรับใบแสดงสิทธิ

ในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงที่เปนหลักทรัพยตางประเทศของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงมีหลักทรัพย

อางอิงเปนหุนสามัญของบริษัท เทนเซ็นต โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด จํากัด โดยผูออกตราสารจะทําหนาที่เปนเสมือนตัวกลางในการสงผาน

สิทธิประโยชนใหแกผูถือตราสาร เชน สิทธิในการรับเงินปนผล (ถามี) แตเนื่องจากการสงผานผลประโยชนดังกลาวอาจมี

คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตางๆ เชน คาธรรมเนียมที่ถูกเรียกเก็บจากบริษัทหลักทรัพยตางประเทศ ซ่ึงอาจสูงกวา

ผลประโยชนที่ผูถือตราสารจะไดรับ นอกจากนี้ การสงผานผลประโยชนตางๆ ไมวาจะในรูปแบบของเงินสดหรือหลักทรัพยแกผู

ถือตราสาร ยังขึ้นกับกฎหมาย หลักเกณฑ และอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานในประเทศไทยและ/หรือประเทศที่

หลักทรัพยอางอิงทําการซ้ือขายหรือจดทะเบียน ซ่ึงอาจสงผลใหการสงผานสิทธิประโยชนแกผูถือตราสารอาจสามารถทําไดอยาง

จํากัดเม่ือเทียบกับการถือหลักทรัพยตางประเทศโดยตรง อยางไรก็ดี ผูถือตราสารสามารถเลือกที่จะไถถอนตราสารเพ่ือถือ

หลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตางประเทศไดตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่ผูออกตราสารกําหนด 

4. ขอมูลหลักทรัพยตางประเทศ  

Tencent 

ช่ือบริษัทผูออกหลักทรัพยตางประเทศ:  Tencent Holdings Limited (“Tencent”)   

ที่ตั้ง:      Tencent Binhai Towers, No. 33 Haitian 2nd Road Nanshan District,  

Shenzhen 518054 China 

โทรศัพท :     86 755 8601 3388   

โทรสาร :     - 

Website :      http://www.tencent.com 

ตลาดหลักทรัพยที่จดทะเบียน :                 The Stock Exchange of Hong Kong  (https://www.hkex.com.hk/) 
 

 

  ตั้งในประเทศที่มีช่ืออยูในรายช่ือประเทศที่สํานักงาน ก.ล.ต. ยอมรับตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย ที่ สจ.55/2564 เรื่อง ประเทศที่มีการกํากับดูแลตลาดทุนเปนที่ยอมรับของสํานักงาน ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 

  ตั้งในประเทศกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS)  

มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด : ........................................................................................................................... 

ราคาหลักทรัพย : .............................(ราคาปดเฉล่ีย 15 วันทําการกอนวันย่ืนแบบ filing) ............................................ 

https://www.hkex.com.hk/


ราคาเฉล่ียยอนหลัง 12 เดือน : ............(สามารถแสดงเปนตาราง หรือกราฟ ก็ได) ........................................................ 
 

5. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทผูออกหลักทรัพยตางประเทศ  

บริษัท Tencent ประกอบธุรกิจหลักๆ ดังนี้  

 Consumer 

‐  Communications and Social 

Connecting people is the core of what Tencent does.  Tencent develops and provides a wide range of easy to use 

instant messaging and social networks. Its innovations make communications and sharing more convenient, lively and 

personal, enriching the lives of our users.  

‐  Digital Content 

On the principle of " connecting everything" , Tencent continues to explore a range of diverse, integrated social 

entertainment offerings that look towards the future.  Building upon high-quality content and driven by its 

technological innovations, Tencent continues to explore the next generation of social and content integration. Through 

cross-screen, multi-platform and multi-format models, Tencent aims to provide Internet users with diversified and 

multi-dimensional content, to satisfy all of its users' entertainment needs. 

At the same time, Tencent is firmly aware of the importance of copyright and IP to the protection of creative 

industries. With respect to copyright, Tencent endeavours to explore potential IPs in the content business ecosystem. 

At present, its digital content products include: Online Games, Video, Live Streaming, News, Music, Literature. 

‐  FinTech Services 

Striving for excellence and openness in building a compliant ecosystem with risk control, plus its awareness of things 

that Tencent should do, Tencent's FinTech services leverage Weixin Pay and QQ Wallet to connect people with 

financial products and solutions, build an ecosystem for the financial sector, collaborate with its partners to provide 

innovative financial services such as mobile payment, wealth management, loans and securities trading to users 

around the globe. 

‐  Tools 

Tencent offers a variety of utility software designed to help users quickly and directly address issues such as network 

security management, fast browsing, navigation, application management, email and much more. 

 Enterprises 

‐  Tencent Marketing Solution  

Tencent Marketing Solution, China's leading big data marketing platform, provides integrated digital marketing 

solutions based on deep business insight, marketing technologies, and professional services across the full range of 

Tencent's applications.  Tencent Marketing Solution is committed to providing a wide range of efficient marketing 

solutions and building a stronger connection between brands and users through effective marketing. 

‐  Tencent Cloud 

Tencent Cloud provides industry-leading cloud products and services to organizations and enterprises across the 

world.  Leveraging its robust worldwide data center infrastructure, Tencent integrates cloud computing, big data 

analytics, AI, Internet of Things, security and other advanced technologies with smart enterprise.  Tencent also 



provides holistic smart enterprise solutions for industries including finance, education, healthcare, retail, industry, 

transport, energy and radio & television. 

‐  Smart Industries 

Tencent is dedicated to being a “ digital assistant” .  Through cutting-edge Internet infrastructure and technologies, 

including Cloud, AI, Big Data Analytics, Security, Payment, Mini Programs, LBS and others, Tencent can help 

various industries upgrade to digital, and build smart business solutions.  Tencent helps customers identify new 

business models and profit growth drivers, and build a new, intelligent ecosystem that efficiently connects customers 

and enterprises.  This process has been applied across many industries, including finance, retail, municipal sevices, 

tourism, healthcare, transportation and education. 

 Innovation 

‐  Artificial Intelligence 

Tencent is applying its diverse technological assets, including computing power, massive data sets, and a broad range 

of use cases to improve its Artificial Intelligence (AI) capabilities in understanding, decision-making and creation, and 

to help bring the benefits of AI to everyone, everywhere. 

‐  Frontier Technology 

Tencent has established a future-oriented innovation engine to drive the application of technologies in industries such 

as agriculture, industrial, retail and medical, ultimately benefiting consumers. 

‐  Exploring the Future 

Tencent is committed to creating a more resilient planet.  Tencent works with partners to explore the future and 

develop technologies that can help solve key global challenges related to food production, energy creation, and water 

management.  Today Tencent is working with Wageningen University to understand how artificial intelligence and 

autonomous greenhouses can improve agriculture and alleviate food scarcity. 

 

Summary of Risk Factors 

Tencent believes that there are risks involved in its operations and the Offering. The risks can be broadly categorized 

into the following: 

a. risks related to Tencent’s business; 

b. risks related to Tencent’s structure; 

c. regulatory risks related to providing Tencent’s services and products; and 

d. general risks related to conducting business in China 

a. Risks Related to Tencent’s Business 

o Tencent’ s business plan is based on a new business model that may not be successful, and Tencent may not be 

successful in implementing its future business strategies. 

o If Tencent Computer and Shiji Kaixuan are unable to maintain existing, and establish new, arrangements with mobile 

and other telecommunications operators, Tencent’s business will suffer. 

o As Tencent depends on mobile operators to maintain accurate records concerning the fees paid by customers for 

mobile value-added services and Tencent’s portion of those fees, and Tencent has had to make estimates on occasion 



as to what revenues Tencent should record in this regard, any errors in this process could adversely affect Tencent’s 

results of operations. 

o Tencent revenues will be adversely impacted if mobile or other telecommunications operators refuse to pay, or delay 

payment of, fees to Tencent Computer or Shiji Kaixuan. 

o Tencent Computer’ s and Shiji Kaixuan’ s ability to provide value-added mobile services and products could be 

constrained if network operators insist on exclusivity provisions and Tencent Computer or Shiji Kaixuan, as the case 

may be, is deemed not to be in compliance with such provisions. 

o If business conditions of mobile operators deteriorate, Tencent’s business operations and financial condition may be 

materially and adversely affected. 

o Tencent operates in a very competitive market. 

o If Tencent is unable to maintain existing, and establish new, arrangements with device manufacturers, Tencent’ s 

business could suffer. 

o Tencent’s business depends on the continuing contributions of its key executives and employees, and its business may 

be severely disrupted if Tencent loses their services. 

o Because Tencent’s operating history is limited and the revenues and income potential of its businesses are unproven, 

Tencent cannot predict whether it will meet internal or external expectations of future performance. 

o If Tencent is unable to develop or source popular content and applications, its business could suffer. 

o If Tencent fails to maintain its brand recognition, Tencent may face difficulty in obtaining new business partners and 

consumers, and Tencent’s business may be harmed. 

o If Tencent fails to develop successfully and introduce new services and products, or adopt new technologies, its 

competitive position and ability to generate revenues from value-added Internet and telecommunications services and 

products may be harmed. 

o Tencent relies on online advertising sales for a portion of its revenues, but the Internet has not been proven as a 

widely accepted medium for advertising. 

o Tencent may not be able to prevent unauthorized parties from using Tencent’s intellectual property, which may harm 

Tencent’s business and expose us to litigation. 

o Tencent may be exposed to infringement claims by third parties, which, if successful, could cause Tencent to pay 

significant damage awards. 

o Rapid growth and a rapidly changing operating environment strain Tencent’s limited resources. 

o Tencent may be held liable to third parties for information displayed on, retrieved from or linked to Tencent’ s 

websites or for information delivered or shared through Tencent’s services. 

o Online communications among Tencent’ s users may lead to personal conflicts, which could damage Tencent’ s 

reputation, lead to government investigation and have a material and adverse effect on Tencent’s business. 

o Privacy concerns or inaccurate information may harm Tencent’ s reputation and prevent it from selling 

demographically targeted advertising in the future which could make its advertising space less attractive to 

advertisers. 

o Unexpected network interruption caused by system failures or computer viruses may reduce visitor traffic, reduce 

revenues and harm Tencent’s reputation. 

o Tencent is vulnerable to natural disasters and other events, as Tencent only has limited backup systems. 



o Concerns about the security of Tencent’s transaction systems and confidentiality of information on the Internet and 

mobile telecommunications networks may reduce use of Tencent’s network and impede its growth. 

o Online payment systems in China are at an early stage of development and may restrict Tencent’s ability to expand its 

online services business. 

o The continued growth of the value-added telecommunications market and the Internet market in China depends on the 

continued investment in the fixed line and mobile telecommunications infrastructure. 

o Tencent may need additional capital, and may not be able to obtain it. 

o Future acquisitions may have an adverse effect on Tencent’ s ability to manage its business.  Tencent has limited 

insurance coverage. 

o Tencent may not be able to pay dividends in accordance with its currently proposed dividend policy. 

o In the future, Tencent may not be able to achieve the revenue growth that Tencent has been able to achieve in the past 

three years.  

o If the number of dropped messages increase due to deterioration of mobile operators’  networks, Tencent’s revenues 

could be materially and adversely affected. 

o The failure of telecommunications network operators to provide Tencent with bandwidth and server custody and of 

Tencent’s suppliers to provide content as expected could hurt Tencent’s business. 

o Deterioration in Tencent’ s relationships with, or financial difficulties encountered by, major operators may hurt 

Tencent’s business. 

b. Risks Related to Tencent’s Structure 

o There is no assurance that the contractual arrangements that Tencent and the Shidai Zhaoyang Technology and 

Tencent Technology (WFOEs)  have entered into with Tencent Computer and Shiji Kaixuan are in compliance with 

PRC laws and regulations. 

o Due to regulatory limitations, Tencent conducts some of its business in China through entities in which neither 

Tencent nor the WFOEs have any direct ownership interest. These arrangements may not be as effective in providing 

control as direct ownership. 

o If Tencent Computer or Shiji Kaixuan fails to comply with, or refuses to renew, the contractual arrangements with 

them, Tencent’s business would be disrupted and revenues could decrease significantly. 

o Tencent’ s plan to establish a FITE may not proceed smoothly or at all or may lead to unanticipated costs and 

disruption to Tencent’s business. 

o The preferential tax treatment currently enjoyed by the WFOEs, Tencent Computer and Shiji Kaixuan may be 

challenged or revoked in the future, and the recognition of revenues outlined in Tencent’s intra-group contracts could 

be challenged by the tax authorities. 

o Tencent’s current Shareholders, whose interest may be different from that of the public Shareholders, will have certain 

influence over the adoption of Shareholder resolutions after the Offering. 

c. Regulatory Risks Related to Providing Tencent’s Services and Products 

o Tencent may be adversely affected by complexity, uncertainties and changes in regulation of Internet and value-added 

telecommunications service companies. 

o If Tencent fails to obtain or maintain all required licenses, permits and approvals or if it is required to take actions that 

are time-consuming or costly, Tencent’s business operations may be materially and adversely affected. 



o If Tencent fails to obtain approval to import online games, or if any of its previous activities with respect to online 

games is deemed to be in violation of PRC law or regulations, Tencent’s business and prospects may be materially 

and adversely affected. 

o If some of Tencent’s online games business activities are deemed to be in violation of law in the future, Tencent may 

have to modify its online games business model, which could have a material and adverse effect on Tencent’ s 

business and results of operations. 

o Tencent may be subject to liability for prohibited content displayed on, retrieved from or linked to its websites or 

transmitted by means of its services. 

o Tencent may have to register its encryption software with the regulatory authorities, and if they request that Tencent 

change its encryption software, Tencent’ s business operations could be disrupted as Tencent develops or licenses 

replacement software. 

d. General Risks Related to Conducting Business in China 

o Adverse changes in political and economic policies of the PRC government could have a material adverse effect on 

the overall economic growth of China, which could reduce the demand for Tencent’s services and adversely affect 

Tencent’s business and results of operations. 

o A slow-down of the Chinese economy may slow down Tencent’s growth and profitability. 

o Tencent’s subsidiaries in the PRC are subject to restrictions on paying dividends to Tencent. 

o Currency fluctuations may adversely affect Tencent’s business.  If the Renminbi were to decline in value, Tencent’s 

revenues in US dollar terms would decline. 

o Restrictions on currency exchange may limit Tencent’s ability to receive and use its revenues effectively. 

o Uncertainties with respect to the PRC legal system and administrative actions could adversely affect Tencent. 

o Risks related to Severe Acute Respiratory Syndrome and other outbreaks. 

 

PLEASE NOTE THAT THIS SUMMARY OF RISK FACTORS IS FROM 2004 PROSPECTUS AND THE INFORMATION 

MIGHT NOT BE UP TO DATE 

แหลงท่ีมาของขอมูล 

https://www.tencent.com/en-us/business.html 

นอกเหนือจากขอมูลขางตนแลว เนื่องจากหลักทรัพยอางอิงเปนหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตางประเทศและ

อยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประเทศนั้นๆ นักลงทุนสามารถศึกษาขอมูล

หลักทรัพยอางอิงเพ่ิมเติม เชน Annual Reports, Quaterly Reports, Company News and  Publications ไดผานชองทางใดชองทาง

หนึ่ง ดังนี้  

 เว็ปไซตของหลักทรัพยอางอิง:   https://www.tencent.com  

o Company Overview: https://static.www.tencent.com/uploads/2022/03/23/bd93ed1bb1c745c299d3f1d38f89f0f5.pdf 

o Quarterly Results & News:  https://www.tencent.com/en-us/investors.html#investors-con-1 

o Announcement & Financial Reports: https://www.tencent.com/en-us/investors.html#investors-con-2  

o Conference Calls & Investor Calendar: https://www.tencent.com/en-us/investors.html#investors-con-3 

o Investor Kit:    https://www.tencent.com/en-us/investors.html#investors-con-4 

o Equity & Bond Information:  https://www.tencent.com/en-us/investors.html#investors-con-5 

o ESG:    https://www.tencent.com/en-us/investors.html#investors-con-6 



 เว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฮองกง:  https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/index/lci.html?lang=en 

 เว็บไซตของผูออกตราสาร:   https://krungthai.com/th/content/depositary-receipt 

6. คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูถือตราสาร 

6.1 คาธรรมเนยีมท่ีเรียกเก็บจากผูถือตราสาร 
(ก) คาธรรมเนียมการไถถอนตราสารไมเกินรอยละ 5.0 ของมูลคาไถถอนโดยมีมูลคาไถถอนขั้นต่ําที่ 200,000 บาท  

(ข) คาธรรมเนียมการสงมอบเงินปนผลใหผูถือตราสารไมเกินรอยละ 5.0 ของจํานวนเงินปนผลตอหนึ่ง 

หนวยตราสาร  

(ค) ผูออกตราสารขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมตาม (ก) และ (ข)  ไดโดยไมถือวาเปนการแกไข

เพ่ิมเติมขอกําหนดสิทธิ โดยหากมีการเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมดังกลาว ผูออกตราสารจะดําเนินการในแตละ

กรณีดังตอไปนี้ 

(1) กรณีปรับเพ่ิมคาธรรมเนียมไมเกินรอยละ 10.0 ของคาธรรมเนียมเดิม ผูออกตราสารจะประกาศใหผู

ถือตราสารทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน ผานเว็บไซตของผูออกตราสาร  

(2) กรณีปรับเพ่ิมคาธรรมเนียมเกินรอยละ 10.0 ของคาธรรมเนียมเดิม ผูออกตราสารจะจัดใหมีการ

ประชุม 

ผูถือตราสารเพ่ือขอมติจากผูถือตราสารกอนที่จะดําเนินการ 

(3) ผูออกตราสารจะจัดใหมีการประชุมผูถือตราสาร เพ่ือขอมติจากผูถือตราสาร หากคาธรรมเนียม

สุดทายที่ปรับเพ่ิมขึ้นตามขอ (1) มีอัตราเกินกวารอยละ 10.0 ของคาธรรมเนียมเดิม  

(4) กรณีลดคาธรรมเนียม ผูออกตราสารจะประกาศผานเว็บไซตของผูออกตราสาร  

(ง) คาธรรมเนียมตามขอ (ก) และขอ (ข) ยังไมรวมถึงผลตางอัตราแลกเปล่ียนที่อาจเกิดขึ้นระหวางการดําเนินการ  

โดยผูถือตราสารจะตองเปนผูรับผิดชอบในสวนดังกลาว 

(จ) คาธรรมเนียมที่ระบุในหนังสือช้ีชวน ยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 

6.2 คาใชจายท่ีรวมอยูในราคาเสนอขายตราสารในครั้งแรก (IPO) 

คาใชจายในการซ้ือหลักทรัพยตางประเทศ ไมเกินรอยละ 0.56 ของราคาซ้ือหลักทรัพยตางประเทศ ซ่ึงจะแปลง

เปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียนตามสกุลเงินที่ใชซ้ือหลักทรัพยตางประเทศรวมคาธรรมเนียมอัตราแลกเปล่ียนไมเกินรอยละ 

0.40  

6.3 คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูถือตราสารในการจัดสงเงินปนผลใหแกผูถือตราสาร 

คาใชจายในการจดัสงเงินปนผลใหแกผูถือตราสารจะใชวิธีจัดสรรตามสัดสวนของจํานวนหนวย (Pro-rata) โดยผู

ออกตราสารจะทําการคิดคาธรรมเนียมและคาใชจายจากเงินปนผลรับทั้งหมด และทําการหักคาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาว

ตามสัดสวนของจํานวนหนวย (Pro-rata) แลวจึงนําสงเงินปนผลหลังหักคาใชจายแกผูถือตราสาร 

 



สรุปขอมูลสําคัญจากขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกตราสาร 

 

การสงมอบสิทธิประโยชนใหผูถือตราสาร 

   ผูออกใบแสดงสิทธิตกลงวา ในกรณีที่ผูออกหลักทรัพยตางประเทศมีการใหสิทธิประโยชนแกผู ถือหลักทรัพย

ตางประเทศตามรายละเอียดที่กลาวไวในเอกสารแนบทายนี้ หากการสงมอบสิทธิประโยชนแกผูถือใบแสดงสิทธิไมเปนการขัดตอ

กฎหมายและหลักเกณฑใดๆ ภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานที่เก่ียวของของผูออกใบแสดงสิทธิและผูออกหลักทรัพย

ตางประเทศ ผูออกใบแสดงสิทธิจะดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

1. สิทธิในการใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหลักทรัพยของผูออกหลักทรัพยตางประเทศ 

ผูถือใบแสดงสิทธิจะไมมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหลักทรัพยของผูออกหลักทรัพยตางประเทศแตอยางใด โดย

ผูออกใบแสดงสิทธิมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการจัดการเก่ียวกับสิทธิดังกลาว ทั้งนี้ ผูออกใบแสดงสิทธิอาจใชสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในการประชุมผูถือหลักทรัพยของผูออกหลักทรัพยตางประเทศเพ่ือพิจารณาลงประชุมในเร่ืองสําคัญ เชน การเพิ่ม

ทุน การลดทุน  การควบรวมกิจการของผูออกหลักทรัพยตางประเทศ การเพิกถอนหลักทรัพยตางประเทศออกจากการเปน

หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตางประเทศ เปนตน  

2. สิทธิในการรับผลประโยชนจากหลักทรัพยตางประเทศ  

 2.1 กรณีที่หลักทรัพยตางประเทศมีการจายปนผลเปนเงินสด 

  ผูออกใบแสดงสิทธิจะแจงขาวการจายเงินปนผลของหลักทรัพยตางประเทศ พรอมแจงขาวการจายเงินปนผลของใบแสดงสิทธิใน

ผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงที่เปนหลักทรัพยตางประเทศ เพ่ือใหตลาดหลักทรัพยฯ ประกาศขึ้นเคร่ืองหมาย XD 

(Excluding Dividend) โดยผูออกใบแสดงสิทธิจะรายงานตอตลาดหลักทรัพยฯ ลวงหนาไมนอยกวา 5 (หา) วันทําการกอนวันปด

สมุดทะเบียนผูถือใบแสดงสิทธิ หรือตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด  

  ผูออกใบแสดงสิทธิจะจายเงินปนผลของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่ เกิดจากหลักทรัพยอางอิงที่ เปนหลักทรัพย

ตางประเทศใหแกผูถือใบแสดงสิทธิเปนเงินสด ซ่ึงเทากับเงินปนผลที่ผูออกใบแสดงสิทธิไดรับ หักดวย (1) คาธรรมเนียมตามที่

ระบุในขอ 2 ของสวนที่ 2 ของขอกําหนดเพ่ิมเติมฉบับนี้ และ (2) คาใชจายในการจัดสงเงินปนผลใหแกผูถือใบแสดงสิทธิ โดยใช

วิธีจัดสรรตามสัดสวนของจํานวนหนวย (Pro- rata) ตามที่เปดเผยไวในแบบ 69-DR ที่เก่ียวของ   

  ผูออกใบแสดงสิทธิจะจายเงินปนผลเปนสกุลเงินบาท ซ่ึงจะคํานวณโดยใชขอมูลอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศของ

ธนาคารพาณิชยตามที่ผูออกใบแสดงสิทธิเห็นสมควร โดยผูออกใบแสดงสิทธิจะแจงอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงิน และขอมูลอ่ืนๆ ที่

เก่ียวของ ผานชองทางในการเขาถึงขอมูลที่ผูถือใบแสดงสิทธิสามารถเขาถึงได  แตทั้งนี้ ผูถือใบแสดงสิทธิเขาใจและยอมรับวา

อัตราแลกเปล่ียนดังกลาวอาจไมตรงกันกับอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ผูออกใบแสดงสิทธิแจงขาวผานระบบการเปดเผยสารสนเทศ

ของตลาดหลักทรัพยฯ ซ่ึงจะคํานวณโดยใชขอมูลอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศที่ประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย ณ 

วันที่แจงขาว 

 2.2 กรณีที่หลักทรัพยตางประเทศมีการจายปนผลเปนหุนที่ออกโดยผูออกหลักทรัพยตางประเทศ หรือหุนที่ออกโดยผูออก

หลักทรัพยอ่ืน  

  2.2.1 กรณีที่หลักทรัพยตางประเทศจายปนผลเปนหุนที่ออกโดยผูออกหลักทรัพยตางประเทศ 



   ผูออกใบแสดงสิทธิจะดําเนินการตามที่เห็นสมควรอยางใดอยางหนึ่ง โดยจะพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ที่เก่ียวของ ซ่ึง

รวมถึงแตไมจํากัดเพียง คาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินการ ความพรอมของระบบงาน และจะเลือกแนวทางที่เกิด

ประโยชนสูงสุดตอผูถือใบแสดงสิทธิ ดังนี้  

(1) ผูออกใบแสดงสิทธิจะทําการขายหุนปนผลนั้นในตลาดหลักทรัพยตางประเทศในราคาที่ผูออกใบแสดงสิทธิ

เห็นสมควร และจะนําเงินที่ไดรับจากการขายหุนปนผลดังกลาวหลังหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการขายหุนปนผลนั้นในตลาด

หลักทรัพยตางประเทศ จายเปนเงินปนผลของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงที่เปนหลักทรัพย

ตางประเทศใหแกผูถือใบแสดงสิทธิ โดยผูออกใบแสดงสิทธิจะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในวรรคสองและ

วรรคสามของขอ 2.1 หรือ 

(2) ผูออกใบแสดงสิทธิจะทําการออกใบแสดงสิทธิในจํานวนที่มีหลักทรัพยอางอิงที่เปนหลักทรัพยตางประเทศที่

ผูออกใบแสดงสิทธิไดรับเนื่องจากการจายปนผลของผูออกหลักทรัพยตางประเทศอยางเพียงพอ โดยผูออกใบแสดงสิทธิจะทําการ

จัดสรรใบแสดงสิทธิดังกลาวใหแกผูถือใบแสดงสิทธิตามสิทธิในการไดรับปนผลของผูถือใบแสดงสิทธิแตละราย หลังหัก

คาธรรมเนียมและคาใชจายในการโอนใบแสดงสิทธิดังกลาวใหแกผูถือใบแสดงสิทธิ โดยใชวิธีจัดสรรตามสัดสวนของจํานวน

หนวย (Pro- rata) ตามที่เปดเผยไวในแบบ 69-DR ที่เก่ียวของ 

2.2.2   กรณีที่หลักทรัพยตางประเทศจายปนผลเปนหุนที่ออกโดยผูออกหลักทรัพยอ่ืน 

   ผูออกใบแสดงสิทธิจะทําการขายหุนปนผลนั้นในตลาดหลักทรัพยตางประเทศในราคาที่ผูออกใบแสดงสิทธิเห็นสมควร 

ซ่ึงอาจเปนราคาขายหลักทรัพยทันทีที่ตลาดเปดการซ้ือขาย ณ ราคาเปด (Opening Price) ของวันทําการถัดจากวันที่ไดรับ

หลักทรัพย หรือหากไมสามารถขายไดทั้งหมด ณ ราคาเปด ผูออกใบแสดงสิทธิจะทยอยขายใหไดราคาสอดคลองกับราคาเฉล่ียทั้ง

วัน และจะนําเงินที่ไดรับจากการขายหุนปนผลดังกลาวหลังหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการขายหุนปนผลนั้นในตลาดหลักทรัพย

ตางประเทศ จายเปนเงินปนผลของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงที่เปนหลักทรัพยตางประเทศใหแกผู

ถือใบแสดงสิทธิ โดยผูออกใบแสดงสิทธิจะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในวรรคสองและวรรคสามของขอ 2.1 

ของสวนที่ 4 ของขอกําหนดเพ่ิมเติมฉบับนี้ ทั้งนี้ ผูถือใบแสดงสิทธิรับทราบวา ผูออกใบแสดงสิทธิไมรับประกันวาการขาย

หลักทรัพยตางประเทศจะสามารถทําได ณ ราคาขายและ/หรือ ณ อัตราแลกเปล่ียนที่ดีที่สุดของตลาด  

 2.3 กรณีที่ผูออกหลักทรัพยตางประเทศออกหลักทรัพยใหมใหแกผูถือหุนของผูออกหลักทรัพยตางประเทศโดยไมคิดคาตอบแทน 

  ผูออกใบแสดงสิทธิจะแจงขาวการออกหลักทรัพยใหมใหแกผูถือหุนของผูออกหลักทรัพยตางประเทศโดยไมคิดคาตอบแทน

ผานระบบการเปดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 5 (หา) วันทําการ นับจากวันที่ผูออกใบแสดงสิทธิไดรับขอมูลจาก

ผูออกหลักทรัพยตางประเทศ และจะดําเนินการดังนี้ 

(1) ในกรณีที่ผูออกหลักทรัพยตางประเทศออกหลักทรัพยใหมซ่ึงเปนหลักทรัพยที่จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย

ตางประเทศ ผูออกใบแสดงสิทธิจะทําการขายหลักทรัพยนั้นในตลาดหลักทรัพยตางประเทศ ในราคาที่ผูออกใบแสดงสิทธิ

เห็นสมควร ซ่ึงอาจเปนราคาขายหลักทรัพยทันทีที่ตลาดเปดการซ้ือขาย ณ ราคาเปด (Opening Price) ของวันทําการถัดจากวันที่

ไดรับหลักทรัพย หรือหากไมสามารถขายไดทั้งหมด ณ ราคาเปด ผูออกใบแสดงสิทธิจะทยอยขายใหไดราคาสอดคลองกับราคา

เฉล่ียทั้งวัน ทั้งนี้ ผูถือใบแสดงสิทธิรับทราบวา ผูออกใบแสดงสิทธิไมรับประกันวาการขายหลักทรัพยตางประเทศจะสามารถทํา

ได ณ ราคาขายและ/หรือ ณ อัตราแลกเปล่ียนที่ดีที่สุดของตลาด 



(2) ในกรณีที่ผูออกหลักทรัพยตางประเทศออกหลักทรัพยใหม โดยหลักทรัพยดังกลาวไมไดจดทะเบียนซ้ือขายในตลาด

หลักทรัพยตางประเทศ ผูออกใบแสดงสิทธิจะใชความพยายามอยางเต็มที่ในการจําหนายหลักทรัพยดังกลาว หรือดําเนินการใด ๆ 

ตามที่ผูออกใบแสดงสิทธิเห็นสมควร โดยจะพิจารณาถึงปจจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของ ซ่ึงรวมถึงแตไมจํากัดเพียง คาธรรมเนียมและ

คาใชจายในการดําเนินการ ความพรอมของระบบงาน และจะเลือกแนวทางที่เกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือใบแสดงสิทธิ 

  ทั้งนี้ หากผูถือใบแสดงสิทธิประสงคจะไดรับหลักทรัพยที่ออกใหมดังกลาว ผูถือใบแสดงสิทธิที่ถือใบแสดงสิทธิในจํานวนที่

เพียงพอในการไถถอนใบแสดงสิทธิเปนหลักทรัพยตางประเทศได สามารถขอไถถอนใบแสดงสิทธิและขอรับหลักทรัพย

ตางประเทศตามที่กําหนดในสวนที่ 5 ของขอกําหนดเพ่ิมเติมฉบับนี้ เพ่ือดําเนินการใชสิทธิในการรับหลักทรัพยที่ออกใหม

ดังกลาวตอไป 

 2.4 กรณีที่ผูออกหลักทรัพยตางประเทศมีการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนหรือหลักทรัพยประเภทอ่ืนแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือ

หุน (Rights Offering) 

  ผูออกใบแสดงสิทธิจะแจงขาวการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนหรือหลักทรัพยประเภทอ่ืนแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน 

(Rights Offering) ของผูออกหลักทรัพยตางประเทศผานระบบการเปดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 5 (หา) วันทํา

การ นับจากวันที่ผูออกใบแสดงสิทธิไดรับขอมูลจากผูออกหลักทรัพยตางประเทศ โดยหากผูถือใบแสดงสิทธิประสงคจะซ้ือหุน

เพ่ิมทุนหรือหลักทรัพยประเภทอ่ืนดังกลาว ผูถือใบแสดงสิทธิที่ถือใบแสดงสิทธิในจํานวนที่เพียงพอในการไถถอนใบแสดงสิทธิ

เปนหลักทรัพยตางประเทศได สามารถขอไถถอนใบแสดงสิทธิและขอรับหลักทรัพยตางประเทศตามที่กําหนดในสวนที่ 5 ของ

ขอกําหนดเพ่ิมเติมฉบับนี้ เพ่ือดําเนินการใชสิทธิซ้ือหุนเพ่ิมทุนหรือหลักทรัพยประเภทอ่ืนดังกลาวตอไป  

 2.5 กรณีที่มีการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยตางประเทศ 

  ผูออกใบแสดงสิทธิจะแจงขาวการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยตางประเทศในตลาดหลักทรัพยตางประเทศผานระบบการเปดเผย

สารสนเทศของตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 5 (หา) วันทําการ นับจากวันที่ผูออกใบแสดงสิทธิไดรับขอมูลจากผูออกหลักทรัพย

ตางประเทศ โดยหากผูถือใบแสดงสิทธิประสงคจะขายหลักทรัพยตางประเทศใหแกผูทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยตางประเทศ ผูถือ

ใบแสดงสิทธิที่ถือใบแสดงสิทธิในจํานวนที่เพียงพอในการไถถอนใบแสดงสิทธิเปนหลักทรัพยตางประเทศได สามารถขอไถ

ถอนใบแสดงสิทธิและขอรับหลักทรัพยตางประเทศตามที่กําหนดในสวนที่ 5 ของขอกําหนดเพ่ิมเติมฉบับนี้ เพ่ือดําเนินการขาย

หลักทรัพยตางประเทศใหแกผูทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยตางประเทศดังกลาวตอไป 

 2.6 กรณีที่มีการเพิกถอนหลักทรัพยตางประเทศจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตางประเทศ 

  ผูออกใบแสดงสิทธิจะทําการขายหลักทรัพยตางประเทศในตลาดหลักทรัพยตางประเทศหรือขายใหแกผูรับซ้ือหลักทรัพย

ตางประเทศ (แลวแตกรณี) และจะนําเงินที่ไดรับจากการขายหลักทรัพยตางประเทศ หลังหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการขาย

หลักทรัพยตางประเทศดังกลาวจายใหแกผูถือใบแสดงสิทธิ โดยผูออกใบแสดงสิทธิจะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กําหนดในขอ 2.1 ของสวนที่ 4 ของขอกําหนดเพ่ิมเติมฉบับนี้ 

3.  สิทธิประโยชนอ่ืนๆ  

 ผูออกใบแสดงสิทธิจะแจงขาวใหผูถือใบแสดงสิทธิทราบผานระบบการเปดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 7 (เจ็ด) 

วันทําการ นับจากวันที่ผูออกใบแสดงสิทธิไดรับขาวสารจากผูออกหลักทรัพยตางประเทศ  

การดําเนินการของผูออกใบแสดงสิทธิในกรณีท่ีผูออกหลักทรัพยตางประเทศ หรือหลักทรัพยตางประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงอยาง

มีนัยสําคัญ 

   ในกรณีที่ผูออกหลักทรัพยตางประเทศ หรือหลักทรัพยตางประเทศ มีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ หรือมีเหตุการณ

ที่เปนเหตุในการเพิกถอน (ตอไปจะเรียกวา “เหตุการณพิเศษ (Extraordinary Event)”) เกิดขึ้น ผูออกใบแสดงสิทธิอาจรอง



ขอใหตลาดหลักทรัพยไทยพิจารณาเพิกถอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่ เกิดจากหลักทรัพยอางอิงที่ เปนหลักทรัพย

ตางประเทศได โดยผูออกใบแสดงสิทธิจะดําเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในขอบังคับตลาดหลักทรัพยฯ วาดวยตราสารแสดงสิทธิ

ในหลักทรัพยตางประเทศ  

  เหตุการณพิเศษตามวรรคนี้ หมายถึง เหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง หรือหลายเหตุการณ ดังนี้    

ก)  ผูออกหลักทรัพยตางประเทศมีการควบรวมกิจการ (Merger Event)    

 ข) ทรัพยสินของผูออกหลักทรัพยตางประเทศตกเปนของรัฐ (Nationalization)   

  ค) ผูออกหลักทรัพยตางประเทศมีการลมละลาย (Insolvency)   

ง) หลักทรัพยตางประเทศถูกเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน (De-listing) ในตลาดหลักทรัพยตางประเทศ 

จ) มูลคาการซ้ือขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงที่เปนหลักทรัพยตางประเทศตอวัน  

เฉล่ียยอนหลัง 3 (สาม) เดือน นอยกวา 5 ลานบาท 

ฉ) มูลคาใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงที่เปนหลักทรัพยตางประเทศตามราคาตลาด (Market 

Capitalization) เฉล่ียยอนหลัง 3 (สาม) เดือน ต่ํากวา 200 ลานบาท 

ช) ผูถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงที่เปนหลักทรัพยตางประเทศมีจํานวนนอยกวา 50 ราย 

ซ) เหตุการณตามที่กําหนดในขอบังคับตลาดหลักทรัพยฯ วาดวยตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพยตางประเทศ  

  นอกจากเหตุการณพิเศษตามขอ ก) ถึงขอ ซ) ขางตน ซ่ึงเปนเหตุใหผูออกใบแสดงสิทธิอาจดําเนินการขอเพิกถอนใบแสดงสิทธิใน

ผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงที่เปนหลักทรัพยตางประเทศจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลว ใบแสดงสิทธิใน

ผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงที่เปนหลักทรัพยตางประเทศอาจถูกตลาดหลักทรัพยไทยเพิกถอนได ตามหลักเกณฑที่

กําหนดในขอบังคับตลาดหลักทรัพยฯ วาดวยตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพยตางประเทศ   

  อนึ่ง ตามเหตุการณพิเศษขอ จ) ถึงขอ ช)  ผูออกใบแสดงสิทธิอาจใชดุลพินิจดําเนินการขอเพิกถอนใบแสดงสิทธิใน

ผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงที่เปนหลักทรัพยตางประเทศโดยไมตองเรียกประชุมผูถือใบแสดงสิทธิ  อยางไรก็ตาม 

ในกรณีที่ผูออกใบแสดงสิทธิดําเนินการขอเพิกถอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงที่เปนหลักทรัพย

ตางประเทศ เม่ือเกิดเหตุการณพิเศษอ่ืนใดที่นอกเหนือจากขอ จ) ถึงขอ ช)  ผูออกใบแสดงสิทธิจะตองเรียกประชุมผูถือใบแสดง

สิทธิ และจะตองไดรับมติเห็นชอบดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือใบแสดงสิทธิที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

  เม่ือตลาดหลักทรัพยไทยไดเพิกถอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงที่เปนหลักทรัพยตางประเทศ

แลว ใหถือวาใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงที่เปนหลักทรัพยตางประเทศดังกลาวไดถูกยกเลิก และ

ขอกําหนดสิทธิฉบับนี้ส้ินสุดลงเฉพาะในสวนของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงที่เปนหลักทรัพย

ตางประเทศที่ถูกเพิกถอนนั้น  

 คํานิยามศัพท 

  “ทรัพยสินตกเปนของรัฐ” (Nationalisation) หมายถึง หลักทรัพยตางประเทศทั้งหมดของผูออกหลักทรัพยตางประเทศ หรือ

ทรัพยสินทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญของผูออกหลักทรัพยตางประเทศตองตกเปนของรัฐบาล ถูกเวนคืน หรือตองโอนใหแก

หนวยงานราชการ หนวยงานที่มีอํานาจเก่ียวของ นิติบุคคล หรือองคกรอ่ืนใดของรัฐ 

  “ลมละลาย” (Insolvency) หมายถึง การดําเนินการชําระบัญชีเพ่ือเลิกกิจการ เปนบุคคลลมละลาย เปนบุคคลผูมีหนี้สินลนพน

ตัว เลิกกิจการ ยุติกิจการ หรือดําเนินการใดๆ ในทํานองเดียวกันนั้น ไมวาโดยสมัครใจหรือไมก็ตาม ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวมี

ผลให (ก) ผูออกหลักทรัพยตางประเทศตองสงมอบหลักทรัพยตางประเทศทั้งหมดใหแกเจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูทําแผน 

ผูบริหารแผน หรือเจาพนักงานที่เก่ียวของตามกฎหมายลมละลาย (แลวแตกรณี) หรือ (ข) บุคคลที่ถือหลักทรัพยตางประเทศของผู



จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ ยุติการซ้ือขาย หรือยติุการเสนอราคาซ้ือขาย

หลกัทรัพยต่์างประเทศใด ๆ ในตลาดหลกัทรัพยด์งักล่าว ไม่ว่าดว้ยเหตุประการใด (นอกเหนือจากเหตุแห่งการควบรวมกิจการ 

หรือการทําคาํขอเสนอซ้ือ) และไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซ้ือขาย หรือเสนอราคาซ้ือขายหลักทรัพย์

ต่างประเทศดงักล่าวอีกทนัทีในตลาดหลกัทรัพยห์รือระบบการกาํหนดราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ  

  “เหตุแห่งการควบรวมกจิการ” (Merger Event) ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งใดๆ หมายถึง  

  (ก) การเปล่ียนแปลงประเภทของหลกัทรัพยต่์างประเทศ หรือการเปล่ียนแปลงใดๆ เก่ียวกบัหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีมีผลให้ผู ้

ออกหลกัทรัพยต่์างประเทศตอ้งโอนหรือมีความผกูพนัท่ีเพิกถอนไม่ไดท่ี้จะตอ้งส่งมอบหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีคงคา้งทั้งจาํนวน

ใหแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน  

  (ข) การรวมกิจการ การควบรวมกิจการ หรือการควบรวมกิจการเขา้กบันิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืน หรือควบรวมกิจการมาเป็นนิติ

บุคคลใหม่ หรือการมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งแลกเปล่ียนหุ้นของผูอ้อกหลกัทรัพยต่์างประเทศกบัหุ้นของนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืน (แต่

ไม่รวมถึงการรวมกิจการ การควบกิจการ การควบรวมกิจการ หรือการมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งแลกเปล่ียนหุ้นท่ีผูอ้อกหลกัทรัพย์

ต่างประเทศเป็นนิติบุคคลท่ียงัดาํรงอยู่ และไม่มีผลทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงประเภทหรือการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหลกัทรัพย์

ต่างประเทศท่ีคงคา้งทั้งหมดดงักล่าว) 

  (ค) การท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ทาํคาํเสนอซ้ือเพ่ือครอบงาํกิจการ คาํขอเสนอซ้ือกิจการ คาํขอเสนอแลกเปล่ียนหุ้นหรือคาํ

ขอและขอ้เสนออ่ืนใดเพ่ือซ้ือหรือเขา้ครอบครองหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีคงคา้งทั้งหมดของผูอ้อกหลกัทรัพยต่์างประเทศ ซ่ึงมีผล

ให้ผูอ้อกหลกัทรัพยต่์างประเทศตอ้งโอนหรือมีความผูกพนัท่ีเพิกถอนไม่ไดท่ี้จะตอ้งส่งมอบหลกัทรัพยต่์างประเทศดงักล่าวท่ีคง

คา้งทั้งจาํนวนใหแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้น (ยกเวน้หลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลดงักล่าวเป็น 

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิหรือมีอาํนาจควบคุมอยูแ่ลว้) หรือ  

  (ง) การรวมกิจการ การควบกิจการ การควบรวมกิจการเขา้กบันิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืน หรือควบรวมกิจการมาเป็นนิติบุคคล

ใหม่ หรือการมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งแลกเปล่ียนหุ้นของผูอ้อกหลกัทรัพยต่์างประเทศหรือบริษทัในเครือของผูอ้อกหลกัทรัพย์

ต่างประเทศกบัหุ้นของนิติบุคคลอ่ืน ในลกัษณะท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยต่์างประเทศเป็นนิติบุคคลท่ีดาํรงอยู ่และไม่มีผลทาํให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงประเภทหรือการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหลักทรัพยต่์างประเทศท่ีคงค้างทั้ งหมด (โดยไม่รวมจาํนวนหลกัทรัพย์

ต่างประเทศท่ีถือโดยหรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมของนิติบุคคลอ่ืนนั้น) แต่มีผลทาํให้หลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีคงคา้งมีจาํนวนนอ้ย

กว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหลกัทรัพยต่์างประเทศคงคา้งทั้งหมดทนัทีหลงัจากเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว (ซ่ึงเหตุการณ์น้ีจะเรียกว่า 

“การควบรวมกิจการกลบั” (Reverse Merger))  

 

ช่องทางการเปิดเผยข้อกําหนดสิทธิตราสาร 

http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin2/cgi-

bin/final69.php?txt_compid=0150&txt_offerid=001690&txt_secuid=34&txt_offertypeid=01&txt_language=T&txt_applydate=

2021-11-24&start_date=2022-04-18 

 

ผู้ติดต่อ นายวรงค ์วงศสิ์นอุดม (02-208-4669) 

 

http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin2/cgi-bin/final69.php?txt_compid=0150&txt_offerid=001690&txt_secuid=34&txt_offertypeid=01&txt_language=T&txt_applydate=2021-11-24&start_date=2022-04-18
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin2/cgi-bin/final69.php?txt_compid=0150&txt_offerid=001690&txt_secuid=34&txt_offertypeid=01&txt_language=T&txt_applydate=2021-11-24&start_date=2022-04-18
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin2/cgi-bin/final69.php?txt_compid=0150&txt_offerid=001690&txt_secuid=34&txt_offertypeid=01&txt_language=T&txt_applydate=2021-11-24&start_date=2022-04-18


 

 

สรุปข้อสนเทศ  

(ส่วนเพิม่เติม) 

ข้อมูลท่ัวไป  

ข้อมูลตราสาร ขอ้จาํกดัในการโอนและสิทธิในการโอน ไม่มีขอ้จาํกดัในการโอน 

นโยบายการจ่ายปันผล เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของหลกัทรัพยอ์า้งอิง 

ซ่ึงหลกัทรัพยอ์า้งอิงไม่มีการกาํหนดอตัรา/ช่วงเวลาการ

จ่ายเงินปันผลท่ีแน่นอน โดยคณะกรรมการบริษทัจะ

พิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาตามความเหมาะสม 

เช่น สภาพธุรกิจ ฐานะทางการเงิน เป็นตน้ 

นายทะเบียน บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ช่องทางการเปิดเผยขอ้กาํหนดสิทธิตราสาร  https://www.sec.or.th/ 

ข้อมูลหลักทรัพย์

ต่างประเทศ 

 

ช่ือเตม็และช่ือยอ่หลกัทรัพยต่์างประเทศ ช่ือเตม็ : บริษทั เทนเซ็นต ์โฮลด้ิง ลิมิเตด็ จาํกดั 

ช่ือยอ่ : 700 

ช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะธุรกิจ

ของหลกัทรัพยต่์างประเทศและเหตุการณ์สาํคญัท่ี

อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือการ

ตดัสินใจของผูล้งทุนหรือการเปล่ียนแปลงราคา

ของตราสาร รวมทั้งเหตุการณ์ท่ีเปิดเผยต่อตลาด

หลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียน 

1. เวบ็ไซตผ์ูอ้อกตราสาร 

(https://krungthai.com ) 

2. ระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

(https://www.set.or.th/)  

3. เวบ็ไซตต์ลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง 

(https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-

Prices/Equities/Equities-Quote?sym=700&sc_lang=en) 

ข้อมูลผู้ออกตราสาร ช่ือเตม็และช่ือยอ่ผูอ้อกตราสาร  ช่ือเตม็ : ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  

ช่ือยอ่ : KTB 

ข้อมูลผู้รับฝาก

หลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

ช่ือบริษทั 

 

บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลผู้ดูแลสภาพคล่อง ช่ือบริษทั ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

ข้อมูลการเสนอขายตราสาร  

(กรณี public offering) 

ผลการเสนอขาย วนัท่ีไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ให้เสนอขาย 16 ธนัวาคม 2564 

 วนัจองซ้ือตราสาร 18 – 21 เมษายน 2565 

 จาํนวนผูถื้อตราสาร 371 ราย 

 จาํนวนหน่วยท่ีขายได ้ 3,865,300 หน่วย 

 ราคาเสนอขาย 14.624848 บาทต่อหน่วย 

 มูลค่าการเสนอขายรวม 56,529,425 บาท 

https://www.sec.or.th/
https://krungthai.com/
https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=700&sc_lang=en
https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=700&sc_lang=en


 

ขอมูลสถิติของสินทรัพยอางอิง 

ขอมูลสถิติของ บริษัท เทนเซ็นต โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด จํากัด (700) 

มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalization) ณ วันที่ 21 เมษายน 2565 : 14,564.36 พันลานบาท 

ผลการดําเนินงาน :  

หนวย: ลานบาท ป 2562 ป 2563 ป 2564 

สินทรัพย 5,071,294 7,088,354 8,571,166 

หนี้สิน 2,472,754 2,952,355 3,910,753 

สวนของผูถือหุน 2,598,539 4,135,999 4,660,412 

รายไดขาย/บริการ 2,005,631 2,562,604 2,977,531 

ตนทุนขาย/บริการ 1,115,042 1,384,962 1,670,117 

กําไรสุทธิ 496,027 851,209 1,211,015 

ที่มา: Tencent’s annual report 
หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยนที่ใชสําหรับแปลงผลการดําเนินงานเปนสกุลเงินบาท คือ FX RMB/THB = 5.3159 และอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช
สําหรับแปลง Market Capitalization เปนสกุลเงินบาท คือ  FX HKD/THB = 4.3539 โดยอางอิงจาก BOT average selling rate ณ วันที่ 21 
เมษายน 2565  

 

จัดทําโดย   บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศที่ไดรายงานไวในสรุปขอสนเทศฉบับนี้ถูกตอง 

 

          ลงช่ือ …….………………………………………………… 

      (นางสาวรัชฎา ปยทัสสีกุล) 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ทีม Business Manager and Product Control 

สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน (ผูรับมอบอํานาจ) 
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	ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะจ่ายเงินปันผลของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิเป็นเงินสด ซึ่งเท่ากับเงินปันผลที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิได้รับ หักด้วย (1) ค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในข้อ 2 ของส่วนที่ 2 ข...
	ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะจ่ายเงินปันผลเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งจะคำนวณโดยใช้ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ตามที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิเห็นสมควร โดยผู้ออกใบแสดงสิทธิจะแจ้งอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางในการเข...
	2.2 กรณีที่หลักทรัพย์ต่างประเทศมีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นที่ออกโดยผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือหุ้นที่ออกโดยผู้ออกหลักทรัพย์อื่น
	2.2.1 กรณีที่หลักทรัพย์ต่างประเทศจ่ายปันผลเป็นหุ้นที่ออกโดยผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ
	ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะดำเนินการตามที่เห็นสมควรอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยจะพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ความพร้อมของระบบงาน และจะเลือกแนวทางที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือใบแสดงสิทธิ ด...
	(1) ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะทำการขายหุ้นปันผลนั้นในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศในราคาที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิเห็นสมควร และจะนำเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นปันผลดังกล่าวหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขายหุ้นปันผลนั้นในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ จ่ายเป็นเงินปันผลของใบ...
	(2) ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะทำการออกใบแสดงสิทธิในจำนวนที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิได้รับเนื่องจากการจ่ายปันผลของผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่างเพียงพอ โดยผู้ออกใบแสดงสิทธิจะทำการจัดสรรใบแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือ...
	2.2.2   กรณีที่หลักทรัพย์ต่างประเทศจ่ายปันผลเป็นหุ้นที่ออกโดยผู้ออกหลักทรัพย์อื่น
	ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะทำการขายหุ้นปันผลนั้นในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศในราคาที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิเห็นสมควร ซึ่งอาจเป็นราคาขายหลักทรัพย์ทันทีที่ตลาดเปิดการซื้อขาย ณ ราคาเปิด (Opening Price) ของวันทำการถัดจากวันที่ได้รับหลักทรัพย์ หรือหากไม่สามารถขายได้ทั...
	2.3 กรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศออกหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยไม่คิดค่าตอบแทน
	ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะแจ้งข่าวการออกหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยไม่คิดค่าตอบแทนผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับจากวันที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิได้รับข้อมูลจากผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ ...
	(1) ในกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศออกหลักทรัพย์ใหม่ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะทำการขายหลักทรัพย์นั้นในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ในราคาที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิเห็นสมควร ซึ่งอาจเป็นราคาขายหลักทรัพย...
	(2) ในกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศออกหลักทรัพย์ใหม่ โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือดำเนินการใด ๆ ตามที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิเห็นสมคว...
	ทั้งนี้ หากผู้ถือใบแสดงสิทธิประสงค์จะได้รับหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ดังกล่าว ผู้ถือใบแสดงสิทธิที่ถือใบแสดงสิทธิในจำนวนที่เพียงพอในการไถ่ถอนใบแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ สามารถขอไถ่ถอนใบแสดงสิทธิและขอรับหลักทรัพย์ต่างประเทศตามที่กำหนดในส่วนที่ 5 ...
	2.4 กรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนหรือหลักทรัพย์ประเภทอื่นแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
	ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะแจ้งข่าวการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนหรือหลักทรัพย์ประเภทอื่นแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ของผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับจากวันที่ผู้ออกใบแสด...
	2.5 กรณีที่มีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศ
	ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะแจ้งข่าวการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับจากวันที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิได้รับข้อมูลจากผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยหากผู้ถือใบแสดงสิทธ...
	2.6 กรณีที่มีการเพิกถอนหลักทรัพย์ต่างประเทศจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
	ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะทำการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือขายให้แก่ผู้รับซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แล้วแต่กรณี) และจะนำเงินที่ได้รับจากการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวจ่า...
	3.  สิทธิประโยชน์อื่นๆ
	ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะแจ้งข่าวให้ผู้ถือใบแสดงสิทธิทราบผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิได้รับข่าวสารจากผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ
	ในกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีเหตุการณ์ที่เป็นเหตุในการเพิกถอน (ต่อไปจะเรียกว่า “เหตุการณ์พิเศษ (Extraordinary Event)”) เกิดขึ้น ผู้ออกใบแสดงสิทธิอาจร้องขอให้ตลาดหลักทรัพย์ไทยพิจา...
	เหตุการณ์พิเศษตามวรรคนี้ หมายถึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง หรือหลายเหตุการณ์ ดังนี้
	ก)  ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการควบรวมกิจการ (Merger Event)
	ข) ทรัพย์สินของผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศตกเป็นของรัฐ (Nationalization)
	ค) ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการล้มละลาย (Insolvency)
	ง) หลักทรัพย์ต่างประเทศถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (De-listing) ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
	จ) มูลค่าการซื้อขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศต่อวัน  เฉลี่ยย้อนหลัง 3 (สาม) เดือน น้อยกว่า 5 ล้านบาท
	ฉ) มูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศตามราคาตลาด (Market Capitalization) เฉลี่ยย้อนหลัง 3 (สาม) เดือน ต่ำกว่า 200 ล้านบาท
	ช) ผู้ถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศมีจำนวนน้อยกว่า 50 ราย
	ซ) เหตุการณ์ตามที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
	นอกจากเหตุการณ์พิเศษตามข้อ ก) ถึงข้อ ซ) ข้างต้น ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ออกใบแสดงสิทธิอาจดำเนินการขอเพิกถอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลัก...
	อนึ่ง ตามเหตุการณ์พิเศษข้อ จ) ถึงข้อ ช)  ผู้ออกใบแสดงสิทธิอาจใช้ดุลพินิจดำเนินการขอเพิกถอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยไม่ต้องเรียกประชุมผู้ถือใบแสดงสิทธิ  อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิดำเ...
	เมื่อตลาดหลักทรัพย์ไทยได้เพิกถอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศแล้ว ให้ถือว่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวได้ถูกยกเลิก และข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้สิ้นส...
	คำนิยามศัพท์
	“ทรัพย์สินตกเป็นของรัฐ” (Nationalisation) หมายถึง หลักทรัพย์ต่างประเทศทั้งหมดของผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศต้องตกเป็นของรัฐบาล ถูกเวนคืน หรือต้องโอนให้แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานที่ม...
	“ล้มละลาย” (Insolvency) หมายถึง การดำเนินการชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นบุคคลผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว เลิกกิจการ ยุติกิจการ หรือดำเนินการใดๆ ในทำนองเดียวกันนั้น ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือไม่ก็ตาม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีผลให้ (ก) ผู้ออกห...
	“การถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ” (De-listing) หมายถึง การถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ยุติการซื้อขาย หรือยุติการเสนอราคาซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศใด ๆ ในตลาดหลักท...
	“เหตุแห่งการควบรวมกิจการ” (Merger Event) ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องใดๆ หมายถึง
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