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ชือ่ย่อ BABA80

ชือ่เตม็ภาษาไทย / องักฤษ

ตราสารแสดงสทิธใินหลกัทรพัยต์า่งประเทศของ บรษิทั อาลบีาบา

กรุป๊ โฮลดิง้ จ ากดั ออกโดยธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) / 

Depositary receipt on alibaba group holding limited 

issued by krungthai bank public company limited

ตลาดรอง ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET)

หลกัทรพัยอ์า้งองิตา่งประเทศ / 

ตลาดฯทีจ่ดทะเบยีน

Alibaba Group Holding Limited (9988) / 

Hong Kong Stock Exchange

ชือ่ผูอ้อกตราสาร ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน)

รูปแบบการเสนอขาย Initial Public Offering

จ านวนหน่วยทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้สนอขาย 2,000,000,000 หน่วย

อตัราอา้งองิของตราสาร 1 Alibaba Stock : 100 DRs

ผูจ้ดัจ าหน่าย
บรษิทัหลกัทรพัย ์ กรงุไทย ซมีโิก ้ จ ากดั

บรษิทั หลกัทรพัยฟิ์นันเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน)

ชว่งเวลาจองซือ้ 14 - 17 ก.พ. 65

ประมาณการวนัซือ้ขายวนัแรก 23 ก.พ. 65

จองซือ้ข ัน้ต า่ / ทวคูีณคร ัง้ละ 2,000 หน่วย / 100 หน่วย ไม่จ ากดัจ านวนสูงสุด

ชว่งราคา IPO 4.00 - 8.00 บาทตอ่ตราสาร

ราคาจองซือ้ตราสาร 8.00 บาทตอ่ตราสาร

ราคาเสนอซือ้สุดทา้ย จะประกาศใหท้ราบวนัที่ 18 ก.พ. 65 กอ่น 12.00 น.

การจดัสรร เป็นไปตามดลุยพนิิจของผูจ้ดัจ าหน่าย

สรุปขอ้มูลการเสนอขาย

จุดเดน่ผลติภณัฑ ์DR

■ ราคาซือ้ขายตราสารอาจมคีวามผนัผวนซึง่เกดิไดจ้ากหลายปัจจยั เชน่ การเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัย ์

อา้งองิตา่งประเทศ หรอือตัราแลกเปลีย่นตา่งประเทศ

■ การซือ้ขายตราสารในตลาดหลกัทรพัยฯ์ อาจมสีภาพคล่องนอ้ยหรอืไม่มสีภาพคล่อง

■ ความเสีย่งเร ือ่งของความผนัผวนของภาวะตลาดหลกัทรพัยต์่างประเทศ

■ ความเสีย่งทีผู่อ้อกตราสารอาจไม่สามารถส่งผ่านผลประโยชนแ์กผู่ถ้อืตราสารได ้ (เทยีบเทา่กบัการถอื

หลกัทรพัยอ์า้งองิตา่งประเทศโดยตรง)

■ ความเสีย่งทีเ่กดิจากหลกัทรพัยต์า่งประเทศเกดิการเปลีย่นแปลงในผลการด าเนินงาน

■ ความเสีย่งจากการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร

ตวัอย่างความเสีย่งของตราสาร

■ เปิดโอกาสลงทนุในตา่งประเทศ ผ่านตลาดหลกัทรพัยไ์ทย

■ นักลงทนุสามารถใชพ้อรต์หุน้เดมิได ้ ไม่ตอ้งเปิดพอรต์หุน้ต่างประเทศใหม่

■ ตดัปัญหาเร ือ่งการแลกเงนิตา่งประเทศ เน่ืองจาก DR จะซือ้ขายเป็นเงนิบาท โดยนักลงทนุจะเห็นราคา Real 

time บนกระดาน

■ คา่ธรรมเนียมเทยีบเทา่การซือ้ขายหุน้ในตลาดหลกัทรพัย ์

■ Board lot ขัน้ต ่าเพยีงแค่ 1 DR

■ มธีนาคารกรงุไทยเป็น Market Maker เพือ่ชว่ยดแูลรกัษาสภาพคล่องในตลาด

ผลติภณัฑ ์DR คอือะไร

ตราสารแสดงสทิธใินหลกัทรพัยต์า่งประเทศ คอืตราสารทีเ่กดิจากการทีผู่อ้อกตราสารซึง่ตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดร้บั

อนุญาตจิากส านักงาน ก.ล.ต. ซือ้หลกัทรพัยอ์า้งองิตา่งประเทศมา และน ามาออกและจดทะเบยีนเป็นตราสาร

DR ในตลาดหลกัทรพัย ์ เพือ่ใหนั้กลงทนุสามารถซือ้ขายไดใ้นรปูแบบของสกุลเงนิบาท

ค าเตอืน: ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เง่ือนไขผลตอบแทน และความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทุน 
ขอ้มูล Filings: http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin2/cgi-bin/final69.php?txt_compid=0150&txt_offerid=001686&txt_secuid=34&txt_offertypeid=01&txt_language=T&txt_applydate=2021-11-24&start_date=2022-02-14

หมายเหต:ุ ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ บรษิทัหลกัทรพัย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จ ากดั



Q: หลกัทรพัยอ์ะไรใชเ้ป็นหลกัทรพัยอ์า้งองิไดบ้า้ง?

A: เป็นหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนุญาตจากทางส านักงาน ก.ล.ต. เชน่ หุน้สามญั ETF REIT เป็นตน้

Q: ปัจจยัอะไรบา้งทีม่ผีลกระทบกบัราคาของ DR?

A: ปัจจยัหลกัไดแ้ก่ ราคาหลกัทรพัยอ์า้งองิตา่งประเทศ และอตัราแลกเปลีย่น แตก็่ยงัมปัีจจยัอืน่ๆทีส่ามารถ

กระทบกบัราคา DR ได ้ เชน่ ความตอ้งการของนักลงทุน เป็นตน้

Q: การลงทุนใน DR เสยีภาษหีรอืไม่ อย่างไร?

A:ก าไรจาการซือ้ขาย DR จะไดร้บัการยกเวน้ Capital gain tax เหมอืนการซือ้ขายหุน้ในตลาดฯ 

ในขณะทีเ่งนิปันผลรบัตอ้งน าไปนับรวมเป็นเงนิไดพ้งึประเมนิ

Q: นกัลงทุนจะไดอ้ะไรบา้งจากการลงทุนใน DR?

A: Capital Gain กรณีทีร่าคา DR ปรบัตวัขึน้ และไดร้บัเงนิปันผลกรณีทีห่ลกัทรพัยอ์า้งองิตา่งประเทศจา่ยเงนิ

ปันผล ทัง้นีก้ารจา่ยเงนิปันผลธนาคารจะมกีารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียม 5% ของยอดเงนิปันผลทีนั่กลงทนุไดร้บั

โดยเงือ่นไขการจา่ยเงนิปันผลเป็นไปตามเกณฑท์ีธ่นาคารก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธิ

Q: ตอ้งใชบ้ญัชอีะไรเพือ่ซ ือ้ขาย DR และเสยีคา่ธรรมเนียมอะไรบา้งในการซือ้ขาย?

A: DR สามารถซือ้ขายผ่านบญัชหุีน้กบัโบรกเกอรไ์ด ้โดยเสยีคา่ธรรมเนียมการซือ้ขายเหมอืนกบัการซือ้หุน้ตวั

หน่ึงในตลาดหลกัทรพัย ์ ซ ึง่เงือ่นไขคา่ธรรมเนียมเป็นไปตามทีแ่ต่ละบรษิทัหลกัทรพัยก์ าหนด
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ค าถามทีพ่บบ่อย

Q: นกัลงทุนจะทราบราคาสุดทา้ยของ IPO เมือ่ไหร?่

A: เมือ่ธนาคารท าการซือ้หลกัทรพัยต์า่งประเทศ ธนาคารจะประกาศราคาเสนอขายสุดทา้ยใหก้บันักลงทุนทราบ

ประมาณ 12.00 น. ของวนัท าการถดัจากวนัปิดจองซือ้ โดยรายละเอยีดการคนืเงนิคา่จองซือ้จะเป็นไปตาม

หนังสอืชีช้วน

Q: บทบาทของธนาคารกรุงไทยท าหน้าทีอ่ะไรบา้ง?

A: ธนาคารท าหนา้ทีเ่ป็นผูอ้อกตราสาร รวมถงึ น าส่งผลประโยชน์ เชน่ เงนิปันผล และตดิตามขา่วสารจาก

ตา่งประเทศเพือ่เผยแพรข่อ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัทรพัยอ์า้งองิผ่าน SET Website นอกจากนี้ ธนาคารยงัท า

หนา้ทีเ่ป็น Market Maker เพือ่ตัง้ Bid - offer และรกัษา Spread ในชว่งเวลาทีธ่นาคารก าหนดดว้ย

Q: นกัลงทุนจะสามารถขาย DR ทีจ่องจาก IPO ไดเ้มือ่ไหร?่

A: ซือ้ขายไดต้ัง้แตว่นัแรกทีเ่ร ิม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์ โดยผูล้งทนุสามารถตดิตามขอ้มูลวนัเร ิม่ซ ือ้

ขายไดท้ี่ Website ของธนาคาร ผูจ้ดัจ าหน่าย และ ตลาดหลกัทรพัยฯ์

Q: สนใจจะจองซือ้ IPO ตอ้งท าอย่างไร?

A: ผูล้งทนุทีส่นใจจะจองซือ้สามารถตดิต่อ บรษิทัหลกัทรพัย ์ กรงุไทย ซมีโิก ้ จ ากดั หรอื บรษิทั หลกัทรพัย ์

ฟินันเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) เทา่น้ัน เพือ่ท าการจองซือ้ IPO

ค าเตอืน: ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เง่ือนไขผลตอบแทน และความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทุน 

หมายเหต:ุ ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ บรษิทัหลกัทรพัย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จ ากดั


