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ตราสารแสดงสทิธใินหลกัทรพัยต์า่งประเทศของ
บรษัิท เทนเซน็ต์ โฮลดิง้ จ ากดั ออกโดย
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ตลาดรอง ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET)

หลกัทรพัยอ์า้งองิตา่งประเทศ / 
ตลาดฯทีจ่ดทะเบยีน

Tencent Holding Limited (0700) / 
Hong Kong Stock Exchange

ชือ่ผูอ้อกตราสาร ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน)

รปูแบบการเสนอขาย Initial Public Offering

จ านวนหนว่ยทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้สนอขาย 500,000,000 หน่วย

อตัราอา้งองิของตราสาร 1 Tencent Stock (0700 HK) : 100 DRs

ผูจ้ดัการการจ าหนา่ย
บรษัิทหลกัทรัพย์ กรงุไทย ซมีโิก ้ จ ากดั
บรษัิทหลกัทรัพยฟิ์นันเซยี ไซรัส จ ากดั (มหาชน)

ชว่งเวลาจองซือ้ 18 - 21 เม.ย. 65

ประมาณการวนัซือ้ขายวนัแรก 26 เม.ย. 65

จองซือ้ข ัน้ต า่ / ทวคีณูคร ัง้ละ 1,000 หน่วย / 100 หน่วย

ชว่งราคา IPO 10.00 - 20.00 บาทตอ่ตราสาร

ราคาจองซือ้ตราสาร 20.00 บาทตอ่ตราสาร

ราคาเสนอซือ้สดุทา้ย จะประกาศใหท้ราบวนัที่ 22 เม.ย. 65 กอ่น 12.00 น.

สรุปขอ้มูลการเสนอขาย

จดุเดน่ผลติภณัฑ์DR

■ ราคาซือ้ขายตราสารอาจมคีวามผนัผวนซึง่เกดิไดจ้ากหลายปัจจัย เชน่ การเปลีย่นแปลงของราคา

หลกัทรัพยอ์า้งองิตา่งประเทศ หรอือตัราแลกเปลีย่นตา่งประเทศ

■ การซือ้ขายตราสารในตลาดหลกัทรพัยฯ์ อาจมสีภาพคลอ่งนอ้ยหรอืไมม่สีภาพคลอ่ง

■ ความเสีย่งเรือ่งของความผนัผวนของภาวะตลาดหลกัทรัพยต์า่งประเทศ

■ ความเสีย่งทีผู่อ้อกตราสารอาจไมส่ามารถสง่ผา่นผลประโยชนแ์กผู่ถ้อืตราสารได ้(เทยีบเทา่กบัการ

ถอืหลกัทรัพยอ์า้งองิตา่งประเทศโดยตรง)

■ ความเสีย่งทีเ่กดิจากหลกัทรัพยต์า่งประเทศเกดิการเปลีย่นแปลงในผลการด าเนนิงาน

■ ความเสีย่งจากการด าเนนิงานของผูอ้อกตราสาร

ตวัอยา่งความเสีย่งของตราสาร

■ เปิดโอกาสลงทนุในตา่งประเทศ ผา่นตลาดหลกัทรัพยไ์ทย

■ นักลงทนุสามารถใชพ้อรต์หุน้เดมิได ้ไมต่อ้งเปิดพอรต์หุน้ตา่งประเทศใหม่

■ ตดัปัญหาเรือ่งการแลกเงนิตา่งประเทศ เนือ่งจาก DR จะซือ้ขายเป็นเงนิบาท โดยนักลงทนุจะเห็น

ราคา Real time บนกระดาน

■ คา่ธรรมเนยีมเทยีบเทา่การซือ้ขายหุน้ในตลาดหลกัทรพัย์

■ Board lot ขัน้ต า่เพยีงแค่ 1 DR

■ มธีนาคารกรงุไทยเป็น Market Maker เพือ่ชว่ยดแูลรักษาสภาพคลอ่งในตลาด

ผลติภณัฑ์DR คอือะไร

ตราสารแสดงสทิธใินหลกัทรพัยต์า่งประเทศ คอืตราสารทีเ่กดิจากการทีผู่อ้อกตราสารซึง่ตอ้งเป็นผูท้ี่

ไดร้ับอนุญาตจิากส านักงาน ก.ล.ต. ซือ้หลกัทรัพยอ์า้งองิตา่งประเทศมา และน ามาออกและจดทะเบยีน

เป็นตราสาร DR ในตลาดหลกัทรพัย์ เพือ่ใหนั้กลงทนุสามารถซือ้ขายไดใ้นรปูแบบของสกลุเงนิบาท

■ KTB Contact Number: 02-208-3748, 02-208-4669

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

bin/final69.php?txt_compid=0150&txt_offerid=001690&txt_secuid=34&txt_offert

ypeid=01&txt_language=T&txt_applydate=2021-11-24&start_date=2022-04-18

ค าเตอืน: นกัลงทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไขผลตอบแทนและความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทนุ
หมายเหต:ุ ธนาคารกรงุไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นผูถ้อืหุน้ใหญข่องบรษัิทหลักทรัพย์ กรงุไทย ซมีโิก ้ จ ากัด



ค าถามทีพ่บบอ่ย

Q: นกัลงทนุเสยีคา่ธรรมเนยีมอะไรบา้งในการซือ้ขาย?

A: เสยี Brokerage Fee เหมอืนกบัการซือ้หุน้ตวัหนึง่ในตลาดหลกัทรัพย์

Q: หลกัทรพัยอ์ะไรใชเ้ป็นหลกัทรพัยอ์า้งองิไดบ้า้ง?

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

Q: นกัลงทนุจะทราบราคาสดุทา้ยของ IPO เม ือ่ไหร?่

A: เมือ่ธนาคารท าการซือ้หลกัทรพัยต์า่งประเทศ ธนาคารจะประกาศราคาเสนอขายสดุทา้ยใหก้บันัก

ลงทนุทราบประมาณ 12.00 น. ของวนัท าการถดัจากวนัปิดจองซือ้ โดยรายละเอยีดการคนืเงนิคา่จอง

ซือ้จะเป็นไปตามหนังสอืชีช้วน

Q: ปจัจยัอะไรบา้งทีม่ผีลกระทบกบัราคาของ DR?

A: ปัจจัยหลกัไดแ้ก่ ราคาหลกัทรัพยอ์า้งองิตา่งประเทศ และอตัราแลกเปลีย่น แตก่็ยังมปัีจจัยอืน่ๆที่

สามารถกระทบกบัราคา DR ได ้ เชน่ ความตอ้งการของนักลงทนุ เป็นตน้

Q: การลงทนุใน DR เสยีภาษหีรอืไม่ อยา่งไร?

A: ก าไรจาการซือ้ขาย DR จะไดร้ับการยกเวน้ Capital gain tax เหมอืนการซือ้ขายหุน้ในตลาดฯ

ในขณะทีเ่งนิปันผลรบัตอ้งน าไปนับรวมเป็นเงนิไดพ้งึประเมนิ

Q: นกัลงทนุจะไดอ้ะไรบา้งจากการลงทนุใน DR?

A: Capital Gain กรณีทีร่าคา DR ปรับตวัขึน้ และไดร้ับเงนิปนัผลกรณีทีห่ลกัทรพัยอ์า้งองิ

ตา่งประเทศจา่ยเงนิปันผล ทัง้นีก้ารจา่ยเงนิปันผลธนาคารจะมกีารเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีม 5% ของ

ยอดเงนิปันผลทีนั่กลงทนุไดร้บั โดยเงือ่นไขการจา่ยเงนิปันผลเป็นไปตามเกณฑท์ีธ่นาคารก าหนดไว ้

ในขอ้ก าหนดสทิธิ

Q: บทบาทของธนาคารกรงุไทยท าหนา้ทีอ่ะไรบา้ง?

A: ธนาคารท าหนา้ทีเ่ป็นผูอ้อกตราสาร รวมถงึ น าสง่ผลประโยชน์ เชน่ เงนิปันผล และตดิตามขา่วสาร

จากตา่งประเทศเพือ่เผยแพรข่อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัทรัพยอ์า้งองิผา่น SET Website นอกจากนี้

ธนาคารยังท าหนา้ทีเ่ป็น Market Maker เพือ่ตัง้ Bid - offer และรักษา Spread ในชว่งเวลาทีธ่นาคาร

ก าหนดดว้ย

Q: นกัลงทนุจะสามารถขาย DR ทีจ่องจาก IPO ไดเ้มือ่ไหร?่

A: ซือ้ขายไดต้ัง้แตว่นัแรกทีเ่ริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์ โดยผูล้งทนุสามารถตดิตามขอ้มลู

วนัเริม่ซือ้ขายไดท้ี่Website ของธนาคาร ผูจั้ดจ าหน่าย และ ตลาดหลกัทรัพยฯ์

Q: เวลาเปิด-ปิด ของการซือ้ขายบนกระดานเป็นอยา่งไร?

A: DR สามารถซือ้ขายไดใ้นเวลาท าการของตลาดหลกัทรพัย์ โดยไมม่พีกักลางวนั อยา่งไรก็ตาม

ธนาคารจะท าหนา้ทีร่ักษาสภาพคลอ่งในชว่งเวลาที่HKEX และ SET เปิดท าการพรอ้มกนัเทา่นัน้

Q: ตอ้งใชบ้ญัชอีะไรเพือ่ซือ้ขาย DR?

A: DR สามารถซือ้ขายผา่นบญัชหีุน้กบัโบรกเกอร์ แตห่ากนักลงทนุตอ้งการจองซือ้ IPO ผูล้งทนุที่

สนใจจะจองซือ้สามารถตดิตอ่ บรษัิทหลกัทรัพย์ กรงุไทย ซมีโิก ้ จ ากดั หรอื บรษัิท หลกัทรัพย์

ฟินันเซยี ไซรัส จ ากดั (มหาชน) เพือ่ท าการจองซือ้เทา่นัน้
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