
แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์
(แบบ 69-dw) 

 
บรษิัท .......... (ชื่อไทย/องักฤษของบรษิัทที่เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ)์ …… 

เสนอขาย 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

( - ใหร้ะบลุกัษณะที่ส  าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธท์ี่เสนอขาย เช่น ชื่อเฉพาะของใบส าคญั 
แสดงสิทธิอนพุนัธ ์ลกัษณะของใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์(โดยใหร้ะบวุ่าเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ 
ในดชันีหลกัทรพัยห์รือใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธใ์นหุน้ และในกรณีที่เป็นใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธท์ี่จดั
ใหม้ีการฝากทรพัยส์ิน ใหร้ะบปุระเภทใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธเ์ช่นนัน้ไว ้รวมทัง้ระบสุดัสว่นของทรพัยส์นิ
ที่ฝากดว้ย) อาย ุจ านวน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราการใชส้ิทธิและราคาใชส้ิทธิ บคุคลที่เสนอขาย 
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธใ์ห ้(เฉพาะกรณีที่ไม่ไดเ้สนอขายต่อประชาชนทั่วไป) 
  - ใหร้ะบรุายละเอียดส าคญัอื่นของการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์เช่น บรษิัทที่ออกใบส าคญั
แสดงสิทธิอนพุนัธ ์(เฉพาะกรณีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธเ์ดิมน าใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ 
ออกเสนอขาย)  ที่ปรกึษาทางการเงิน  ผูค้  า้ประกนัการช าระหนีต้ามใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์ 
ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ (ถา้มี)  ผูจ้ดัการการรบัประกนัการจ าหน่าย  ผูป้ระกนัการจ าหน่าย  วนัที่แบบแสดง 
รายการขอ้มลูมีผลใชบ้งัคบั  เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายกรณีที่มีจ  านวนใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ 
ที่ขายไดน้อ้ยกว่าจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธข์ัน้ต ่าที่บรษิัทก าหนด เป็นตน้) 

ใหร้ะบคุ าเตือนที่มีขอ้ความในลกัษณะดงัต่อไปนี ้
 1. ส  าหรบัการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธท์กุกรณี  
     “ผลตอบแทนของการลงทนุในใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธข์ึน้อยู่กบัการเปลี่ยนแปลง
ราคาของหุน้อา้งอิง รวมทัง้ความสามารถในการปฏิบตัิตามเงื่อนไขของบรษิัทที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนพุนัธ ์ ดงันัน้ ก่อนตดัสนิใจลงทนุ ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะและความเสี่ยงต่าง ๆ ของหลกัทรพัย์
ประเภทนีร้วมทัง้ความเสี่ยงของหุน้อา้งอิงดว้ย และควรพิจารณาประวตัิการเป็นบรษิัทที่ออกใบส าคญั 
แสดงสิทธิอนพุนัธ ์แนวโนม้ของผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน และนโยบายในการบรหิารความเสี่ยง
ของบรษิัทที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์ นอกจากนี ้บรษิทัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธไ์ม่ใช่ 
บรษิัทที่ออกหุน้อา้งอิง  ดงันัน้ บรษิัทที่ออกหุน้อา้งอิงจึงไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งในการสง่มอบผลตอบแทนหรือ 
ชดใชค้่าเสียหายแทนบรษิัทที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์
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การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
อนพุนัธน์ี ้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือส  านกังาน 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์นะน าใหล้งทนุในใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์
ที่เสนอขาย หรือมิไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธท์ี่เสนอขาย หรือรบัรอง
ความครบถว้นและถกูตอ้งของขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธน์ี ้
แต่อย่างใด  ทัง้นี ้การรบัรองความถกูตอ้งครบถว้นของขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูนีเ้ป็นความ 
รบัผิดชอบของผูเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์
 หากแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธม์ีขอ้ความหรือ
รายการที่เป็นเท็จ หรือขาดขอ้ความที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธม์ีสิทธิ 
เรียกรอ้งค่าเสียหายจากบรษิัทหรือเจา้ของใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธไ์ดต้ามมาตรา 82 แหง่พระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  ทัง้นี ้ภายในหนึง่ปีนบัแต่วนัที่แบบแสดงรายการขอ้มลูการ 
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธม์ีผลใชบ้งัคบั” 
 2. กรณีใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธใ์นดชันีหลกัทรพัย ์หรือใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธใ์น
หุน้ที่ไม่ไดจ้ดัใหม้ีการฝากทรพัยส์ินเต็มจ านวน  
  “เนื่องจากใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธใ์นดชันีหลกัทรพัย ์หรือใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนพุนัธใ์นหุน้ที่ไม่ไดจ้ดัใหม้ีการฝากทรพัยส์ินเต็มจ านวน ไม่มีการฝากทรพัยส์นิกบัผูร้บัฝากทรพัยส์นิ   
ดงันัน้ การลงทนุในหลกัทรพัยป์ระเภทนีจ้ึงขึน้อยู่กบัความน่าเชื่อถือของบรษิัทที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนพุนัธแ์ละผูค้  า้ประกนัการช าระหนีต้ามใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธท์ี่เสนอขาย (ถา้มี) เป็นส าคญั   
ดงันัน้ ก่อนตดัสินใจลงทนุ ผูล้งทนุจึงควรพิจารณาประวตัิ และขอ้มลูการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือของ 
บรษิัทที่ออกใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธแ์ละผูค้  า้ประกนัฯ รวมทัง้ความสามารถในการบรหิารความเสี่ยง 
ของบรษิัทที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธด์ว้ย 
 นอกจากนี ้ผูล้งทนุควรพิจารณาประวตัิ และความสามารถในการบรหิารความเสี่ยง
ของผูท้ี่เป็นคู่สญัญาในการบรหิารความเสี่ยงของบรษิัทที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธด์ว้ย (ในกรณีที่มี
การแต่งตัง้บรษิัทอื่นใหเ้ป็นผูบ้รหิารความเสี่ยงแทนบรษิัทที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ)์” 
 3. กรณีใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธท์ี่จดัใหม้ีการฝากทรพัยส์นิ  
  “ทรพัยส์นิที่ฝากไวไ้ม่ใช่หลกัประกนัการช าระหนี ้แต่เป็นเพียงการแสดงใหเ้ห็นว่า 
บรษิัทที่ออกใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธม์ีการจดัหาหุน้อา้งอิงมาเพื่อสง่มอบการใชส้ิทธิในอนาคต  
ผูล้งทนุในใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธด์งักลา่วจึงยงัมีความเสี่ยงที่บรษิัทที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนพุนัธ์
อาจไม่สามารถสง่มอบทรพัยส์นิตามสญัญาได ้เช่น ในกรณีที่บรษิัทที่ออกใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ 
อยู่ในฐานะลม้ละลาย ถกูพิทกัษท์รพัย ์และตอ้งเขา้สูข่ัน้ตอนการช าระทรพัยส์ินของเจา้หนา้ที่พิทกัษท์รพัย ์
ซึ่งตามกฎหมายว่าดว้ยลม้ละลาย ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธไ์ม่มีบรุมิสิทธิเหนือทรพัยส์ินที่ฝากไว ้
โดยทรพัยส์ินที่ฝากไวน้ัน้จะถกูเจา้หนีพ้ิทกัษท์รพัยน์  าไปรวมกบัทรพัยส์นิอื่นเพื่อไปเฉลี่ยใหเ้จา้หนีอ้ื่นๆ   
ดงันัน้ การลงทนุในใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธใ์นกรณีนีจ้ึงขึน้อยู่กบัความน่าเชื่อถือของบรษิัทที่ออก 
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธเ์ป็นส าคญัดว้ย” 
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สารบัญ 
หนา้ 

ส่วนที ่1  ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 
 

ส่วนที ่2  บริษัททีอ่อกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์
1. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 - วตัถปุระสงคก์ารเสนอขาย 
 - ผลการจดัอนัอบัความน่าเชื่อถือ 
 - การบรหิารความเสี่ยง 
 - ประวตัิการออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์
2. โครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการ 
3. ปัจจยัความเสี่ยง 
4. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
5. ขอ้มลูอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

 

ส่วนที ่3  ผู้ค า้ประกันการช าระหนีต้ามใบส าคัญแสดงสทิธิอนุพันธ ์และผู้ทีเ่ป็นคู่สัญญา 
             บริหารความเสี่ยงของบริษัททีอ่อกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์
 

ส่วนที ่4  หุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิง 
 

ส่วนที ่5  ข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธิอนุพันธ ์
1. รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธท์ี่เสนอขาย 
2. ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์
3. ขอ้จ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธท์ี่เสนอขาย 
4. ที่มาของราคาใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธท์ี่เสนอขาย 
5. การจอง การจ าหน่าย และการจดัสรร 

 

ส่วนที ่6  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

เอกสารแนบ  - รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้รหิารและผูม้ีอ านาจควบคมุ 
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ส่วนที ่1 
ข้อมูลสรุป (executive summary) 

 

ใหส้รุปสาระส าคญัของขอ้มลูในสว่นที่ 2 บรษิัทที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์ 
สว่นที่ 3 ผูค้  า้ประกนัการช าระหนีต้ามใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธท์ี่เสนอขายและผูท้ี่เป็นคูส่ญัญาในการ
บรหิารความเสี่ยงของบรษิัทที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์สว่นที่ 4 หุน้อา้งอิงหรือดชันอีา้งอิง และ 
สว่นที่ 5 การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์โดยย่อ เพื่อใหผู้ล้งทนุเขา้ใจภาพรวมของบรษิัท  
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งในการออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์และใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธท์ี่เสนอขาย (ควรสรุป 
ขอ้มลูใหอ้ยู่ภายใน 1 หนา้กระดาษ)  

(ผูล้งทนุควรอ่านรายละเอียดขอ้มลูในส่วนที่ 2 ถึงส่วนที่ 5 ก่อนตดัสินใจจองซือ้หลกัทรพัย)์ 



 

21/03/2548  แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์(แบบ 69-dw) (ฉบบัประมวล) 

5 

ส่วนที ่2 
บริษัททีอ่อกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์

 

บรษิัท   ประกอบธุรกิจประเภท      
โดยมีที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ที่          
เลขทะเบียนบรษิัท     Home Page (ถา้มี)     
โทรศพัท ์     โทรสาร      

 

 1. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
      (1) ใหส้รุปสาระส าคญัโดยสงัเขปของลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษิัทและ 
บรษิัทย่อย และนโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบรษิัทในกลุม่  
 (2) ใหร้ะบวุตัถปุระสงคใ์นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธใ์นครัง้นี ้เชน่ 
 - เพื่อการช่วยเหลือฟ้ืนฟกูิจการของบรษิัทที่ออกหุน้อา้งอิง 
 - เพื่อขายหุน้ของบรษิัทอื่นที่บรษิัทถืออยู่ (เป็นการท าสญัญาขายหุน้ลว่งหนา้) 
 - เพื่อการบรหิารความเสี่ยง (กรณีบรษิัทมีความเสี่ยงต่อหุน้อา้งอิงหรือดชันีอา้งอิง
อยู่แลว้ และตอ้งการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธใ์นการบรหิารความเสี่ยง) 
 - เพื่อการเก็งก าไร 
 (3) การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ 
  ในกรณีที่บรษิัทมีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือของบรษิัท (company rating) 
โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ใหร้ะบรุายละเอียดเก่ียวกบั 
การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือของบรษิัท โดยใหร้ะบชุื่อสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่เป็นผูจ้ดัอนัดบั 
ความน่าเชื่อถือใหแ้ก่บรษิัท รวมทัง้อนัดบัที่บรษิัทไดร้บัลา่สดุ (ระบรุะยะเวลา) และความหมายของอนัดบั
ความน่าเชื่อถือดงักลา่วดว้ย 

(4)3 การบรหิารความเสี่ยง 
 ใหอ้ธิบายวิธีการบรหิารความเสี่ยง และในกรณีที่บรษิัทบรหิารความเสี่ยง 
โดยการท าสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ที่มีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขใหบ้รษิัทเป็นผูไ้ดร้บัช าระหนีจ้ากคู่สญัญา 
ในจ านวนและระยะเวลาเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนักบัจ านวนและระยะเวลาที่บรษิัทตอ้งช าระหนี ้
ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์(back to back agreement) ใหร้ะบพุรอ้มทัง้แสดงรายละเอียด 
ของผูท้ี่เป็นคู่สญัญาบรหิารความเสี่ยงดงักลา่วในสว่นที่ 3 ดว้ย 

 (5) ประวตัิการออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์
 ใหแ้สดงรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธท์ี่บรษิัทหรือบรษิัทย่อย 
เสนอขายแลว้ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา โดยใหร้ะบดุว้ยว่าใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธร์ายการใดยงัมีอาย ุ 
(outstanding) และรายการใดสิน้สดุอายลุงแลว้  ทัง้นี ้หากกรณีที่บรษิัทเคยผิดนดัช าระการสง่มอบหรือ 

 
3   ถกูแกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 46/2548  เรื่อง  การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดง 
รายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 15) ลงวนัท่ี 12 ตลุาคม 2548 มีผลใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัท่ี  
16 ตลุาคม 2548 
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การช าระหนีต้ามใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์ใหเ้ปิดเผยจ านวนและมลูค่าที่ผิดนดั รวมทัง้การด าเนินการ 
เพื่อแกไ้ขเหตดุงักลา่วดว้ย 
 
 2. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 

 (1)1 กลุม่ผูถื้อหุน้ 
 ใหร้ะบรุายชื่อกลุม่ผูถื้อหุน้ดงัต่อไปนี ้พรอ้มทัง้จ านวนหุน้ที่ถือและสดัสว่นการถือหุน้ 

ลา่สดุ   ทัง้นี ้ใหน้บัผูถื้อหุน้ที่เก่ียวขอ้งกนัตามมาตรา 258 และผูถื้อหุน้ที่อยู่ภายใตผู้ม้ีอ านาจควบคมุเดียวกนั 
เป็นกลุม่เดียวกนั 

(ก)  กลุม่ผูถื้อหุน้ที่ถือหุน้สงูสดุ 10 รายแรก  
(ข)  กลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ที่โดยพฤติการณม์ีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย  

การจดัการ หรือการด าเนินงานของบรษิัทอย่างมีนยัส  าคญั (เช่น มีการสง่บคุคลเขา้เป็นกรรมการที่มี 
อ านาจจดัการ (authorized director)) 

ในกรณีที่รายชื่อกลุม่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏดงักลา่วขา้งตน้ ยงัไม่แสดงถึงบคุคล 
ที่เป็นผูถื้อหุน้ที่แทจ้รงิ เช่น รายชื่อผูถื้อหุน้ที่แสดงไวเ้ป็น holding company หรือ nominee account  
ใหร้ะบชุื่อบคุคลหรือกลุม่บคุคลหลกัที่เป็นผูถื้อหุน้ที่แทจ้รงิ รวมทัง้ธุรกิจหลกัของบคุคลดงักลา่วดว้ย  
เวน้แต่จะมีเหตอุนัสมควรที่ท  าใหไ้ม่อาจทราบผูถื้อหุน้ที่แทจ้รงิได ้
 (2) โครงสรา้งการถือหุน้ของบรษิัทในกลุม่ 
  ในกรณีที่มีบรษิัทใหญ่ บรษิัทยอ่ย และบรษิัทรว่ม ใหแ้สดงโครงสรา้งการถือหุน้ 
ของบรษิัทในกลุม่ 
  (3) โครงสรา้งการจดัการ 
 ใหร้ะบรุายชื่อและต าแหน่งของผูบ้รหิารและผูม้ีอ านาจควบคมุ (ถา้มี) โดยให  ้
แนบขอ้มลูของผูบ้รหิารและผูม้อี  านาจควบคมุ เก่ียวกบัวฒุิการศกึษาลา่สดุ ประวตัิการอบรมเก่ียวกบั 
บทบาทหนา้ที่และทกัษะของการเป็นกรรมการ (เช่น การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัท
ไทย (IOD)) ประสบการณห์ลกัที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท และประวตัิการกระท าผิดตาม เอกสารแนบ 
 (4) ความสมัพนัธร์ะหว่างบรษิัทกบับรษิัทที่ออกหุน้อา้งอิง 
  กรณีเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธใ์นหุน้ ใหต้รวจสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง
บรษิัทกบับรษิัทที่ออกหุน้อา้งอิง โดยใหร้ะบคุวามสมัพันธ ์(ถา้มี) พรอ้มทัง้รบัรองว่าบรษิัทมิไดเ้ป็นบคุคล 
ภายในของบรษิัทที่ออกหุน้อา้งอิง 
 

 3. ปัจจัยความเสี่ยง 
 ใหร้ะบปัุจจยัที่บรษิัทเหน็ว่าอาจท าใหเ้กิดความเสี่ยงต่อการลงทนุของผูล้งทนุอย่างมี 
นยัส าคญั โดยความเสี่ยงดงักลา่วอาจท าใหผู้ล้งทนุสญูเสียเงินลงทนุทัง้จ านวนหรือบางสว่นหรือไม่ไดร้บั 

 
1   ถกูแกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 28/2546  เรื่อง การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดง 
รายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 27 ตุลาคม 2546  มีผลใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัท่ี  
16 พฤศจิกายน 2546  
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ผลตอบแทนในอตัราที่ควรจะไดร้บั และใหร้ะบเุฉพาะความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อบรษิทัหรือผูถื้อ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธโ์ดยตรง ไม่ใช่ความเสี่ยงส  าหรบัการประกอบธุรกิจทั่วไป ทัง้นี ้ใหอ้ธิบายถึง
ลกัษณะความเสี่ยง เหตกุารณท์ี่เป็นสาเหตขุองความเสี่ยง รวมทัง้ความเป็นไปไดท้ี่จะเกิดความเสี่ยงดงักลา่ว 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ (ถา้ประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขไดใ้หร้ะบดุว้ย) แนวโนม้หรือความเป็นไปไดท้ี่จะเกิด
ความเสี่ยงดงักลา่ว นอกจากนี ้หากบรษิัทมีมาตรการรองรบัไวเ้ป็นการเฉพาะ และสามารถลดความเสี่ยงได้
อย่างมนียัส  าคญัแลว้ บรษิัทอาจอธิบายเพิ่มเติมไวด้ว้ยก็ได ้
 

 4. ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 4.1 งบการเงนิ 
 ใหส้รุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (หรือเท่าที่มี 
การด าเนินงานจรงิ) และปีปัจจบุนัจนถึงไตรมาสลา่สดุ โดยใหแ้สดงขอ้มลูดงันี ้
  (1) ตารางสรุปงบการเงินรวมและงบการเงิน (ในกรณีที่ไม่มีบรษิัทย่อย) โดยให้
เลือกแสดงเฉพาะรายการที่มีนยัส  าคญั 
 (2) กรณีเป็นบรษิัทหลกัทรพัย ์ใหแ้สดงขอ้มลูเงินกองทนุสภาพคลอ่งสทุธิ และ 
อตัราสว่นเงินกองทนุสภาพคลอ่งสทุธิต่อหนีส้นิทั่วไป ซึ่งเป็นขอ้มลูลา่สดุก่อนวนัที่แบบแสดงรายการขอ้มลู 
มีผลใชบ้งัคบั 

 ใหแ้นบงบการเงินส าหรบังวด (ตรวจสอบแลว้) 3 ปียอ้นหลงั (หรือเท่าที่มีการ 
ด าเนินงานจรงิ) ของบรษิัทและงบการเงินรวม ไวท้า้ยแบบแสดงรายการขอ้มลู  ทัง้นี ้โดยทั่วไปไม่จ าเป็น 
ตอ้งแนบงบการเงินรายไตรมาสของปีปัจจบุนัเวน้แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและผลการ 
ด าเนินงานของบรษิัทและบรษิทัย่อย (ถา้มี) อย่างมีนยัส  าคญั 

4.2 ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
  ใหอ้ธิบายเชิงวิเคราะหเ์ก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน 
การเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญั ปัจจยัที่เป็นสาเหตหุรือมีผลต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน หรือการ 
เปลี่ยนแปลงดงักลา่ว  นอกจากนี ้หากมีแนวโนม้หรือความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลต่อฐานะการเงิน 
หรือผลการด าเนินงานอย่างมีนยัส  าคญัในอนาคตใหอ้ธิบายดว้ย 
  การวิเคราะหข์า้งตน้ ใหอ้ธิบายส าหรบัปีที่ผ่านมาและปีปัจจบุนัจนถึงไตรมาส 
ลา่สดุ ส  าหรบังบการเงินในช่วง 2 ปีก่อนหนา้นี ้ใหอ้ธิบายประกอบเฉพาะกรณีที่ฐานะการเงนิหรือผลการ
ด าเนินงานดงักลา่วมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงานปัจจบุนัของบรษิัทอย่างมีนยัส  าคญั   
 

 5. ข้อมูลอ่ืนทีเ่ก่ียวข้อง  
 ใหร้ะบขุอ้มลูอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิัทและบริษัทย่อย  

หรือการตดัสินใจของผูล้งทนุอย่างมีนยัส  าคญั เช่น การซือ้/ขายหุน้อา้งอิงของใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ 
ที่จะเสนอขายในครัง้นี ้(รวมถึงหลกัทรพัยอ์ื่นที่สามารถใชส้ิทธิหรือใหส้ทิธิแปลงสภาพเป็นหุน้อา้งอิง 
ดงักลา่วได)้ ของบรษิัท บรษิัทย่อย และบรษิัทที่บรษิัทมีอ านาจในการจดัการ หรือพิจารณาไดว่้าเป็นกลุม่
เดียวกนัในช่วงเวลา 2 เดือนก่อนการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูในครัง้นี ้  
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       ทัง้นี ้รายการในแบบแสดงรายการขอ้มลูตามที่ระบขุา้งตน้เป็นเพียงรายการขัน้ต ่า  
โดยบรษิัทยงัคงมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง และเพียงพอต่อการตดัสินใจ 
ของผูล้งทนุ 

 
ส่วนที ่3 

ผู้ค า้ประกันการช าระหนี้ตามใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์และผู้ทีเ่ป็นคู่สัญญาบริหาร 
ความเสี่ยงของบริษัททีอ่อกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์

 

  3ในกรณีที่บรษิัทจดัใหม้ีผูค้  า้ประกนัการช าระหนีต้ามใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์
หรือจดัใหม้ีการท าสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ที่มีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขใหบ้รษิัทเป็นผูไ้ดร้บัช าระหนีจ้าก 
คู่สญัญาในจ านวนและระยะเวลาเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนักบัจ านวนและระยะเวลาที่บรษิัทตอ้งช าระหนี ้
ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์(back to back agreement) ใหแ้สดงขอ้มลูของผูค้  า้ประกนั หรือ 
ผูท้ี่เป็นคู่สญัญาบรหิารความเสี่ยงของบรษิัทที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์ดงันี ้
 

  1. ผู้ค า้ประกันการช าระหนี้ตามใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์
 บรษิัท (ใหร้ะบชุื่อผูค้  า้ประกนัการช าระหนีต้ามใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์) 

ประกอบธุรกิจประเภท          
โดยมีที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ที่       ประเทศ   
เลขทะเบียนบรษิัท (ถา้มี)     Home Page (ถา้มี)     
โทรศพัท ์     โทรสาร      
 

  (1) การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ 
  ใหร้ะบรุายละเอียดเก่ียวกบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือของผูค้  า้ประกนั โดยให้
ระบชุื่อและประเทศของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่เป็นผูจ้ดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถือใหแ้ก่ผูค้  า้ประกนั รวมทัง้อนัดบัที่ผูค้  า้ประกนัไดร้บัลา่สดุ (ระบรุะยะเวลา) และความหมายของ 
อนัดบัความน่าเชื่อถือดงักลา่วดว้ย 

  (2) สญัญาค า้ประกนั 
   ใหส้รุปสาระส าคญัของรา่งสญัญาค า้ประกนั โดยตอ้งระบใุหช้ดัเจนว่าผูค้  า้ประกนั 

รบัภาระการช าระหนีต้ามใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธเ์ต็มจ านวน และรบัผิดอย่างลกูหนีร้ว่มตลอดอายขุอง
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์โดยไม่สามารถเพิกถอนไดก้่อนครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์
รวมทัง้สรุปความเห็นของที่ปรกึษากฎหมายอิสระว่าผลบงัคบัของรา่งสญัญาดงักลา่วเป็นไปตามที่ก าหนด
ขา้งตน้ พรอ้มทัง้ใหแ้นบรา่งสญัญาค า้ประกนัและความเห็นของที่ปรกึษากฎหมายอิสระไวท้า้ยแบบแสดง
รายการขอ้มลูดว้ย 

 
3   ถกูแกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 46/2548  เรื่อง  การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดง 
รายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 15) ลงวนัท่ี 12 ตลุาคม 2548 มีผลใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัท่ี  
16 ตลุาคม 2548 
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 (3) ขอ้มลูอื่นที่เก่ียวขอ้ง 
          ใหร้ะบขุอ้มลูอื่นที่อาจที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของผูค้  า้ประกนั และ 

บรษิัทย่อยของบรษิัทดงักลา่ว หรือการตดัสินใจลงทนุในใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์อย่างมีนยัส  าคญั 
 
  2. ผู้ทีเ่ป็นคู่สัญญาบริหารความเสี่ยงของบริษัททีอ่อกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์

 บรษิัท (ใหร้ะบชุื่อผูท้ี่เป็นคู่สญัญาบรหิารความเสี่ยงของบรษิัทที่ออกใบส าคญั 
แสดงสิทธิอนพุนัธ)์   ประกอบธรุกิจประเภท       
โดยมีที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ที่       ประเทศ   
เลขทะเบียนบรษิัท (ถา้มี)     Home Page (ถา้มี)     
โทรศพัท ์     โทรสาร      
 

 (1) อธิบายลกัษณะการประกอบธุรกิจโดยย่อ และงบการเงินย่อของคู่สญัญา 
 (2) ใหส้รุปสาระส าคญัของรา่งสญัญา back to back และแนบรา่งสญัญาไวท้า้ย 
แบบแสดงรายการขอ้มลูดว้ย 

 (3) ขอ้มลูอื่นที่เก่ียวขอ้ง 
          ใหร้ะบขุอ้มลูอื่นที่อาจที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของผูท้ี่เป็นคู่สญัญา 

และบรษิัทย่อยของบรษิัทดงักลา่ว หรือการตดัสินใจลงทนุในใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์อย่างมีนยัส  าคญั 
 

ส่วนที ่4 
หุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิง 

 

1. หุ้นอ้างอิง กรณีเป็นการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธใ์นหุ้น  
 

บรษิัท (ใหร้ะบชุื่อบรษิัทที่ออกหุน้อา้งอิง) ประกอบธุรกิจประเภท   
โดยมีที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ที่          
เลขทะเบียนบรษิัท (ถา้มี)     Home Page (ถา้มี)     
โทรศพัท ์     โทรสาร      

 

 (1) กรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธใ์นหุน้ ใหส้รุปสาระส าคญั 
โดยสงัเขปของลกัษณะการประกอบธุรกิจเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบรกิารของบรษิัทที่ออกหุน้อา้งอิง และ 
โครงสรา้งรายได ้รวมทัง้ระบขุอ้มลูว่า ใหด้รูายละเอียดเพิ่มเติมขอ้มลูของบรษิัทที่ออกหุน้อา้งอิงไดใ้น 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีที่บรษิัทที่ออกหุน้อา้งอิงไดย้ื่นต่อส านกังานหรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
  (2) กรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธท์ี่ออกใหม่เพื่อช่วยเหลือฟ้ืนฟ ู
กิจการหรือปรบัโครงสรา้งหนีข้องบรษิัทที่ออกหุน้อา้งอิง ใหอ้ธิบายถึงความจ าเป็นที่บรษิัทที่ออกหุน้อา้งอิง
ตอ้งไดร้บัการช่วยเหลือฟ้ืนฟกูจิการหรือปรบัโครงสรา้งหนี ้รวมทัง้รายละเอียดของแผนในการฟ้ืนฟกูิจการ
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หรือปรบัโครงสรา้งหนี ้และความเก่ียวขอ้งในการออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธข์องบรษิัทที่ออกใบส าคญั
แสดงสิทธิอนพุนัธก์บัแผนฟ้ืนฟดูงักลา่ว  ทัง้นี ้หากบรษิัทที่ออกหุน้อา้งอิงมิไดเ้ป็นบรษิัทที่มหีุน้เป็น 
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ใหแ้สดงรายละเอียดของบรษิัที่ออกหุน้อา้งอิง
ตามรายการที่ก าหนดไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์ตามแบบ 69-1 ที่แนบทา้ย
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการยื่น การยกเวน้การยื่น และการมีผล
ใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์เฉพาะในสว่นที่เก่ียวกบั “บรษิัทที่ออก
หลกัทรพัย”์ โดยอนโุลมดว้ย 
  (3) กรณีบรษิัทที่ออกหุน้อา้งอิงเป็นบรษิัทที่มีหุน้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหแ้สดงขอ้มลูทางสถิติของหุน้อา้งอิงในตลาดรอง โดยใหแ้สดงราคาสงูสดุและต ่าสดุ 
ในแต่ละปี ยอ้นหลงั 3 ปีก่อนปีที่ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลู หรือเท่าระยะเวลาที่จดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ (กรณีหุน้อา้งอิงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ นอ้ยกว่า 3 ปี) โดยอย่างนอ้ยในปีสดุทา้ย
ใหร้ะบขุอ้มลูเก่ียวกบัราคาและมลูค่าการซือ้ขายเป็นรายเดือนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาของหุน้อา้งอิง 
ดงักลา่วดว้ย (ขอ้มลูเหลา่นีอ้าจแสดงรูปกราฟประกอบดว้ยก็ได)้ 

 (4) ขอ้มลูอื่นที่เก่ียวขอ้ง 
      ใหร้ะบขุอ้มลูอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิัทที่ออกหุน้อา้งอิงและ 

บรษิัทย่อย หรือการตดัสนิใจของผูล้งทนุอย่างมีนยัส  าคญั  
 

หมายเหตุ3  ในกรณีที่หุน้อา้งอิงเป็นใบแสดงสทิธิในผลประโยชนท์ี่เกิดจากหลกัทรพัย ์
อา้งอิงที่มีหลกัทรพัยร์องรบัเป็นหุน้ ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัที่ออกหุน้ที่ใชเ้พื่อรองรบัใบแสดงสิทธิ 
และหุน้ดงักลา่วเช่นเดียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิัทที่ออกใบแสดงสิทธินัน้ดว้ย 

 
 

  2. ดัชนีอ้างอิง กรณีเป็นการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธใ์นดัชนีหลักทรัพย ์
ใหร้ะบรุายละเอียดของดชันีอา้งอิงดงันี ้

 (1) ใหร้ะบดุชันีอา้งอิงว่าเป็น SET INDEX หรือ SET 50 INDEX  พรอ้มทัง้อธิบาย 
สตูรการค านวณและสว่นประกอบของดชันีดงักลา่ว 
 (2) ใหแ้สดงสถิติสงูสดุและต ่าสดุในแต่ละปี โดยยอ้นหลงั 3 ปีก่อนปีที่ยื่นแบบแสดง
รายการขอ้มลู ส  าหรบัในปีสดุทา้ยใหร้ะบดุชันีสงูสดุและต ่าสดุในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และตวัเลขดชันี 
หลกัทรพัยท์ี่ปิดลา่สดุ (ไม่เกิน 1 วนัท าการ) ก่อนวนัที่ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลู (ขอ้มลูเหลา่นีอ้าจแสดง 
รูปกราฟประกอบดว้ยก็ได)้ 

 

 
3   ถกูแกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 46/2548  เรื่อง  การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดง 
รายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 15) ลงวนัท่ี 12 ตลุาคม 2548 มีผลใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัท่ี  
16 ตลุาคม 2548 
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ส่วนที ่5 
ข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์

 

 1. รายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธท์ีเ่สนอขาย 
   ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธท์ี่เสนอขายมีรายละเอียดอ่ืนที่ส  าคญัที่ควร
อธิบายเพิ่มเติมจากขอ้มลูในหนา้แรก เพื่อใหผู้ล้งทนุเขา้ใจลกัษณะของใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธท์ี่ 
เสนอขาย ใหส้รุปลกัษณะส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธท์ี่เสนอขายเพิ่มเติมดว้ย เช่น  
   - ใหส้รุปสาระส าคญัของรา่งขอ้ก าหนดสิทธิ และรา่งสญัญาฝากทรพัยส์นิ (ถา้มี) 
และแนบรา่งขอ้ก าหนดสทิธิและรา่งสญัญาฝากทรพัยส์นิไวท้า้ยแบบแสดงรายการขอ้มลูดว้ย 
   - ทรพัยส์นิที่ฝากไวเ้สมือนเป็นประกนัในการใหส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์
(โดยใหร้ะบปุระเภททรพัยส์ินที่ฝากและสดัสว่นของทรพัยส์ินแต่ละประเภท) 
  - วิธีการใชส้ิทธิรวมถึงวิธีการสง่มอบและช าระราคา 
  - เง่ือนไขการปรบัสทิธิ (ถา้มี)  
  - ค่าเสียหาย  
    เป็นตน้ 
 

2. ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์ 
    ใหร้ะบตุลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์และในกรณีที่บรษิัทที่ออกใบส าคญั 

แสดงสิทธิอนพุนัธม์ีความประสงคท์ี่จะยื่นค าขออนญุาตใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยพิจารณารบั 
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธท์ี่เสนอขายในครัง้นีเ้ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหร้ะบ ุ
ดว้ยว่าบรษิัทที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธแ์ละ (ใหร้ะบชุื่อที่ปรกึษาทางการเงิน)  ในฐานะที่ปรกึษา 
ทางการเงินของบรษิัทที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์(ถา้มี) ไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิของใบส าคญั 
แสดงสิทธิอนพุนัธท์ี่เสนอขายในครัง้นีเ้ป็นอย่างดีแลว้เห็นว่าใบส าคัญแสดงสิทธิอนพุนัธท์ี่เสนอขายในครัง้นี ้
มีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ว่าดว้ยการรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนพุนัธเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 
 

 3. ข้อจ ากัดการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธท์ีเ่สนอขาย (ถา้มี เช่นขอ้จ ากดัการ
โอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธท์ี่ไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส  านกังาน เป็นตน้) 
 

 4. ทีม่าของการก าหนดราคาใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธท์ีเ่สนอขาย 
     ใหอ้ธิบายที่มาของการก าหนดราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์ 
 

 5. การจอง การจ าหน่าย และการจัดสรร 
  5.1 วิธีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์ 
   ใหร้ะบวุ่าบรษิัทเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธผ์่านผูจ้ดัจ าหน่ายหรือไม่ 
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  5.2 ผูจ้ดัจ าหน่ายใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ (กรณีผ่านผูจ้ดัจ าหน่าย) ใหร้ะบ ุ
   (ก) ผูจ้ดัการการรบัประกนัการจ าหน่ายและจดัจ าหน่าย ใหร้ะบชุื่อ ที่อยู่ และ 
หมายเลขโทรศพัท ์
   (ข) ผูร้บัประกนัการจ าหน่ายและจดัจ าหน่าย ใหร้ะบชุื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท ์
   (ค) ผูจ้ดัจ าหน่าย ใหร้ะบชุื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท ์
   (ง) ตวัแทนผูจ้ดัจ าหน่าย ใหร้ะบชุื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท ์
  5.3 เง่ือนไข และค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่ายใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ ์ 
   ใหร้ะบขุอ้ตกลงระหว่างผูเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธก์บัผูจ้ดัจ าหน่าย
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธท์ี่เก่ียวกบัเงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่าย  ทัง้นี ้ใหแ้สดงจ านวนเงิน
ค่าใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธท์ี่ผูเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธจ์ะไดร้บัหลงัจากหกัค่าตอบแทน 
ในการจดัจ าหน่ายไวด้ว้ย 
  5.4 ค่าใชจ้่ายในการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์ 
   ใหร้ะบจุ านวนประกอบรายการที่เป็นค่าใชจ้่ายทัง้หมดในการเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิอนพุนัธ ์โดยสงัเขป 
  5.5 วิธีการขอรบัหนงัสือชีช้วนและใบจองซือ้ใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ ์ 
   ใหร้ะบวิุธีการขอรบัหนงัสือชีช้วน เช่น วนั เวลา สถานที่ เป็นตน้ 
  5.6 วิธีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ ์ 
   ใหร้ะบหุลกัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธใ์หแ้กผู่จ้องซือ้ โดยระบชุื่อ 
กลุม่บคุคล และสดัสว่น หรือจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธท์ี่จะไดร้ับจดัสรรอย่างชดัเจน หากมีการแบ่ง
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธแ์ละเสนอขายต่อผูล้งทนุตา่งประเทศ ใหร้ะบดุว้ย 
  5.7 วนัและวิธีการจองและการช าระเงินค่าจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์  
   ใหร้ะบรุายละเอียดเก่ียวกบัระยะเวลาการจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์
การก าหนดจ านวนในการจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธต์่อราย วิธีการช าระเงินค่าจองซือ้ใบส าคญั
แสดงสิทธิอนพุนัธ ์ชื่อบรษิัทเงินทนุหรือธนาคารพาณิชยท์ี่เป็นตวัแทนรบัเงินค่าจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนพุนัธ ์วิธีการและเงื่อนไขในการถอนเงินค่าจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธค์ืน  
  5.8 การจดัสรรในกรณีที่มีผูจ้องซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธเ์กนิกว่าจ านวน 
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธท์ี่เสนอขาย 
   ใหร้ะบกุารจดัสรรกรณีที่มีผูจ้องซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธเ์กินกว่าจ านวน 
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธท์ี่เสนอขาย 
  5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์ 
   ใหร้ะบวิุธีการและระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์
ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ไม่ไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์
  5.10 วิธีการสง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์ 
   ใหร้ะบวิุธีการ และระยะเวลาในการสง่มอบ 
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  ส่วนที ่62 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

การรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูใหเ้ป็น ดงันี ้
1.  ในกรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรพัยโ์ดยบรษิัทที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ 

1.1  กรรมการบรหิารทกุคนและผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งบรหิารสงูสดุในสายงานบญัชี  
ใหล้งลายมือชื่อพรอ้มทัง้ประทบัตราบรษิัท (ถา้ม)ี ในแบบแสดงรายการขอ้มลู พรอ้มทัง้มอบอ านาจให ้
บคุคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มลูแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงันี ้

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์
ฉบบันีแ้ลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบรหิารของบรษิัทหรือผูด้  ารงต าแหนง่บรหิารสงูสดุ 
ในสายงานบญัชี ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้มลูดงักลา่วถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไมท่  าใหผู้อ้ื่นส  าคญัผิด  
หรือไมข่าดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั   นอกจากนี ้ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า 

(1)  งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินที่ประกอบเป็นสว่นหนึ่งของแบบแสดง 
รายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์ไดแ้สดงขอ้มลูอย่างถกูตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบั 
ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบรษิัทและบรษิัทย่อยแลว้  

(2)  ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบต่อการจดัใหบ้รษิัทมีระบบการเปิดเผยขอ้มลูที่ดี  
เพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิัทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในสว่นที่เป็นสาระส าคญัทัง้ของบรษิัทและบรษิัทย่อยอย่างถกูตอ้ง 
ครบถว้นแลว้  รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3)  ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบต่อการจดัใหบ้รษิัทมีระบบการควบคมุภายในที่ดี  
และควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมินระบบการ 
ควบคมุภายใน  ณ  วนัที่  ...................................................  ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ 
ของบรษิัทแลว้ ซึ่งครอบคลมุถงึขอ้บกพรอ่งและการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัของระบบการควบคมุภายใน  
รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดยีวกนักบัที่ 
ขา้พเจา้ไดร้บัรองความถกูตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ ...เป็น 
ผูล้งลายมือชื่อก ากบัเอกสารนีไ้วท้กุหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ .................................  
ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มลูที่ขา้พเจา้ไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักลา่วขา้งตน้” 

 
2   ถกูแกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 17/2548 เรือ่ง การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดง 
รายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2548 มีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่ วนัท่ี  
1 มีนาคม 2548 
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ชื่อ             ต าแหน่ง                 ลายมือชื่อ* 
1.                                                                                                             
2.                                                                 
3.                                                                                                              
4.                                                                  
5.                                                                 

ชื่อ            ต าแหน่ง                  ลายมือชื่อ 

ผูร้บัมอบอ านาจ                                                                                                                 

1.2  กรรมการคนอื่นของบรษิัทที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธน์อกจาก 1.1  
ใหล้งลายมือชื่อพรอ้มทัง้ประทบัตราบรษิัท (ถา้ม)ี ในแบบแสดงรายการขอ้มลู พรอ้มทัง้มอบอ านาจให ้
บคุคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มลูแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงันี ้

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์
ฉบบันีแ้ลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบรษิัท ขา้พเจา้ไม่มีเหตอุนัควรสงสยัว่า ขอ้มลู 
ดงักลา่วไม่ถกูตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ท าใหผู้อ้ื่นส  าคญัผิด หรอืขาดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดยีวกนักบัที่ 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตอุนัควรสงสยัว่า ขอ้มลูดงักลา่วไม่ถกูตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ท าให ้
ผูอ้ื่นส  าคญัผิด หรือขาดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้.................................  
เป็นผูล้งลายมือชื่อก ากบัเอกสารนีไ้วท้กุหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ.................................. 
ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มลูที่ขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักลา่วขา้งตน้” 

                      ชื่อ             ต าแหน่ง                 ลายมือชื่อ * 
1.                                                                                                            
2.                                                                      
3.                                                                                                       
4.                                                                   
5.                                                                   

ชื่อ            ต าแหน่ง                  ลายมือชื่อ 

ผูร้บัมอบอ านาจ                                                                                                                 
 
  

 หมายเหต ุหากในวนัที่ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูต่อส านกังาน มีเหตจุ าเป็นที่ท  าใหบ้คุคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือ 
ชื่อในแบบแสดงรายการขอ้มลูได ้เม่ือเหตดุงักล่าวหมดสิน้แลว้ ผูเ้สนอขายหลกัทรพัยต์อ้งจดัใหบ้คุคลนัน้ลงลายมือชื่อทนัที   
เวน้แต่เหตทุี่ท  าใหบ้คุคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อไดเ้กิดจากการที่บคุคลดงักลา่ว อยู่ในภาวะไม่สามารถรูผ้ิดชอบหรือ 
ไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เนื่องจากเจ็บป่วยทางรา่งกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายหลกัทรพัยไ์ม่จ าตอ้งจดัใหบ้คุคลดงักล่าว 
ลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอ้มลูและรา่งหนงัสือชีช้วน 
 



 

21/03/2548  แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์(แบบ 69-dw) (ฉบบัประมวล) 

15 

 2.  ในกรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธท์ี่ออกใหม่เพื่อช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
กิจการหรือปรบัโครงสรา้งหนีข้องบรษิัทที่ออกหุน้อา้งอิง โดยบรษิัทที่ออกใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ ์ 

ใหก้รรมการทกุคนและผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งบรหิารสงูสดุในสายงานบญัชีของบรษิัท 
ที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธล์งลายมือชื่อพรอ้มทัง้ประทบัตราบรษิัท (ถา้ม)ี ในแบบแสดงรายการ 
ขอ้มลูดงักลา่วดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบตามที่ก าหนดใน 1. 

พรอ้มกนันีใ้หก้รรมการผูม้ีอ านาจลงนามผกูพนัของบรษิัทที่ออกหุน้อา้งอิงทกุคน 
ลงลายมือชื่อพรอ้มทัง้ประทบัตราบรษิัท (ถา้ม)ี ในแบบแสดงรายการขอ้มลูดงักลา่ว โดยใหใ้ชข้อ้ความ 
และรูปแบบดงัต่อไปนี ้

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูในสว่นที่เก่ียวกบัแผนฟ้ืนฟกูิจการหรือการปรบั 
โครงสรา้งหนี ้และขอ้มลูของบรษิัทที่ออกหุน้อา้งอิงที่บรษิัทที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธไ์ดร้ะบุ 
ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยฉ์บบันีแ้ลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ 
ผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนันิติบคุคล ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้มลูดงักลา่วถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ  
ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส  าคญัผิด หรือไมข่าดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 
 ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดยีวกนักบัที่ขา้พเจา้ 
ไดร้บัรองความถกูตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้........................................... เป็นผูล้งลายมือชื่อ 
ก ากบัเอกสารนีไ้วใ้นสว่นที่เก่ียวกบัแผนฟ้ืนฟกูิจการหรือการปรบัโครงสรา้งหนี ้และขอ้มลูของบรษิัท 
ที่ออกหุน้อา้งอิงที่บรษิัทที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธไ์ดร้ะบไุวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
ประจ าปีฉบบันีแ้ลว้ดว้ย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................ ก ากบัไว ้ขา้พเจา้ 
จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มลูที่ขา้พเจา้ไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักลา่วขา้งตน้” 

                      ชื่อ             ต าแหน่ง                 ลายมอืชื่อ* 
1.                                                                     
2.                                                                 

ชื่อ            ต าแหน่ง                  ลายมือชื่อ 

ผูร้บัมอบอ านาจ                                                                                                                     
 
  

 หมายเหต ุหากในวนัที่ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูต่อส านกังาน มีเหตจุ าเป็นที่ท  าใหบ้คุคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือ 
ชื่อในแบบแสดงรายการขอ้มลูได ้เม่ือเหตดุงักล่าวหมดสิน้แลว้ ผูเ้สนอขายหลกัทรพัยต์อ้งจดัใหบ้คุคลนัน้ลงลายมือชื่อทนัที   
เวน้แต่เหตทุี่ท  าใหบ้คุคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อไดเ้กิดจากการที่บคุคลดงักลา่ว อยู่ในภาวะไม่สามารถรูผ้ดิชอบหรือ 
ไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เนื่องจากเจ็บป่วยทางรา่งกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายหลกัทรพัยไ์ม่จ าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าว 
ลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอ้มลูและรา่งหนงัสือชีช้วน 
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3.  ในกรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธโ์ดยเจา้ของใบส าคญัแสดง 
สิทธิอนพุนัธ ์

3.1  ใหเ้จา้ของใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธล์งลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอ้มลู 
หากเจา้ของใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธเ์ป็นนิติบคุคล ใหผู้ม้ีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลทกุคน 
ลงลายมือชื่อพรอ้มทัง้ประทบัตราบรษิัท (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้มอบอ านาจใหบ้คุคลใดลงนามก ากบัเอกสาร 
ในแบบแสดงรายการขอ้มลูแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงันี ้

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์
ฉบบันีแ้ลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูม้ีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคล ขา้พเจา้ ขอรบัรองว่า/ไม่มี 
เหตอุนัควรสงสยัว่า**  ขอ้มลูดงักลา่วถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส  าคญัผิด หรอืไมข่าด 
ขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารที่ขา้พเจา้ไดร้บัรอง 
ความถกูตอ้งที่เป็นชดุเดียวกนั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้.......................………...................... เป็น 
ผูล้งลายมือชื่อก ากบัเอกสารนีไ้วท้กุหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ...........….................... 
ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มลูที่ขา้พเจา้ไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูไว”้ 

    ชื่อ             ต าแหน่ง                 ลายมือชื่อ* 
1.                                                                               
2.                                                                         
3.                                                                     
4.                                                                         
5.                                                             

ชื่อ            ต าแหน่ง                  ลายมือชื่อ 

ผูร้บัมอบอ านาจ                                                                                                                          
 
  

 หมายเหต ุหากในวนัที่ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูต่อส านกังาน มีเหตจุ าเป็นที่ท  าใหบ้คุคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือ 
ชื่อในแบบแสดงรายการขอ้มลูได ้เม่ือเหตดุงักล่าวหมดสิน้แลว้ ผูเ้สนอขายหลกัทรพัยต์อ้งจดัใหบ้คุคลนัน้ลงลายมือชื่อทนัที   
เวน้แต่เหตทุี่ท  าใหบ้คุคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อไดเ้กิดจากการที่บคุคลดงักลา่ว อยู่ในภาวะไม่สามารถรูผ้ดิชอบหรือ 
ไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เนื่องจากเจ็บป่วยทางรา่งกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายหลกัทรพัยไ์ม่จ าตอ้งจดัใหบ้คุคลดงักล่าว 
ลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอ้มลูและรา่งหนงัสือชีช้วน 

 ใหใ้ชค้  าวา่ “ขอรบัรองว่า” ส าหรบัเจา้ของหลกัทรพัยท์ี่เป็นกรรมการบริหาร และใหใ้ชค้  าว่า “ไม่มีเหตอุนัควร 
สงสยัว่า” ส าหรบัเจา้ของหลกัทรพัยท์ี่ไม่ใช่กรรมการบริหาร” 

 3.2  พรอ้มกนันีใ้หก้รรมการทกุคนและผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งบรหิารสงูสดุในสายงาน 
บญัชีของบรษิัทที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธล์งลายมือชื่อพรอ้มทัง้ประทบัตราบรษิัท (ถา้ม)ี  
ในแบบแสดงรายการขอ้มลูดงักลา่วดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบดงัต่อไปนี ้
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 3.2.1  กรรมการบรหิารทกุคนและผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งบรหิารสงูสดุในสายงาน 
บญัชี ใหล้งลายมือชื่อพรอ้มทัง้ประทบัตราบรษิัท (ถา้ม)ี ในแบบแสดงรายการขอ้มลู โดยใหใ้ชข้อ้ความ 
และรูปแบบ ดงันี ้

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูในสว่นที่เก่ียวกบับรษิัทที่ออกหลกัทรพัย ์
ที่เจา้ของหลกัทรพัยไ์ดร้ะบไุวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยฉ์บบันีแ้ลว้ และ 
ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบรหิารของบรษิัทหรือผูด้  ารงต าแหน่งบรหิารสงูสดุในสายงาน 
บญัชี ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้มลูดงักลา่วถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส  าคญัผิด หรือ 
ไมข่าดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั   นอกจากนี ้ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า 

(1)  งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินที่ประกอบเป็นสว่นหนึ่งของ 
แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์ไดแ้สดงขอ้มลูอย่างถกูตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 
เก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบรษิัทและบรษิัทย่อยแลว้  

(2)  ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบต่อการจดัใหบ้รษิัทมีระบบการเปิดเผย 
ขอ้มลูที่ดี เพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในสว่นที่เป็นสาระส าคญัทัง้ของบรษิัทและบรษิัทย่อย 
อย่างถกูตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3)  ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบต่อการจดัใหบ้รษิัทมีระบบการควบคมุ 
ภายในที่ดี และควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมิน 
ระบบการควบคมุภายใน  ณ  วนัที่  ..........................................  ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ 
ของบรษิัทแลว้ ซึ่งครอบคลมุถงึขอ้บกพรอ่งและการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัของระบบการควบคมุภายใน  
รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดยีวกนั 
กบัที่ขา้พเจา้ไดร้บัรองความถกูตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็น 
ผูล้งลายมือชื่อก ากบัเอกสารนีไ้วท้กุหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ .................................  
ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มลูที่ขา้พเจา้ไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักลา่วขา้งตน้” 

                      ชื่อ             ต าแหน่ง                 ลายมือชื่อ* 

1.                                                                                
2.                                                                         
3.                                                                                  
4.                                                                         
5.                                                                         

ชื่อ            ต าแหน่ง                  ลายมือชื่อ 

ผูร้บัมอบอ านาจ                                                                                                                               
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3.2.2  กรรมการคนอื่นของบรษิัทที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธน์อกจาก  
3.2.1 ใหล้งลายมือชื่อพรอ้มทัง้ประทบัตราบรษิัท (ถา้ม)ี ในแบบแสดงรายการขอ้มลู โดยใหใ้ชข้อ้ความ 
และรูปแบบ ดงันี ้

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขาย 
หลกัทรพัยฉ์บบันีแ้ลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบรษิัท ขา้พเจา้ไม่มีเหตอุนัควร 
สงสยัว่า ขอ้มลูดงักลา่วไม่ถกูตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ท าใหผู้อ้ื่นส  าคญัผิด หรือขาดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ 
ในสาระส าคญัในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัที่ขา้พเจา้ได้ 
สอบทานแลว้ และไม่มีเหตอุนัควรสงสยัว่า ขอ้มลูดงักลา่วไม่ถกูตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ท าใหผู้อ้ื่น 
ส าคญัผิด หรือขาดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้........................................... 
เป็นผูล้งลายมือชื่อก ากบัเอกสารนีไ้วท้กุหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ .................................... 
ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มลูที่ขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักลา่วขา้งตน้” 

  
  ชื่อ             ต าแหน่ง                 ลายมือชื่อ* 

1.                                                                                  
2.                                                             
3.                                                                               
4.                                                            
5.                                                                        

            ชื่อ           ต าแหน่ง                  ลายมือชื่อ 

ผูร้บัมอบอ านาจ                                                                                                                             
  
 หมายเหต ุหากในวนัที่ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูต่อส านกังาน มีเหตจุ าเป็นที่ท  าใหบ้คุคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือ 
ชื่อในแบบแสดงรายการขอ้มลูได ้เม่ือเหตดุงักล่าวหมดสิน้แลว้ ผูเ้สนอขายหลกัทรพัยต์อ้งจดัใหบ้คุคลนัน้ลงลายมือชื่อทนัที   
เวน้แต่เหตทุี่ท  าใหบ้คุคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อไดเ้กิดจากการที่บคุคลดงักลา่ว อยู่ในภาวะไม่สามารถรูผ้ดิชอบหรือ 
ไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เนื่องจากเจ็บป่วยทางรา่งกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายหลกัทรพัยไ์ม่จ าตอ้งจดัใหบ้คุคลดงักล่าว 
ลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอ้มลูและรา่งหนงัสือชีช้วน 

4.   การรบัรองการปฏิบตัหินา้ที่ของที่ปรกึษาทางการเงิน (ถา้มี) 
ใหผู้ม้ีอ านาจลงนามผกูพนัที่ปรกึษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พรอ้มทัง้ประทบั 

ตราบรษิัท (ถา้ม)ี ในแบบแสดงรายการขอ้มลู โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงันี ้
“ขา้พเจา้ในฐานะที่ปรกึษาทางการเงินของบรษิัทที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์

 ขอรบัรองว่า ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยฉ์บบันีแ้ลว้  
และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะที่ปรกึษาทางการเงิน ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้มลูดงักลา่วถกูตอ้ง 
ครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไมท่  าใหผู้อ้ื่นส  าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั” 
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ในกรณีที่ที่ปรกึษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบั 
แบบแสดงรายการขอ้มลูบางสว่น หรือเห็นว่าขอ้มลูบางสว่นไม่ถกูตอ้งครบถว้น ใหอ้ธิบายเง่ือนไข 
ไวเ้พิ่มเติม เช่น 

“เวน้แต่ขอ้มลูในเรื่อง ……………... ของแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขาย 
หลกัทรพัยน์ี ้ที่ขา้พเจา้ไม่สามารถใหค้วามเห็นได ้เนื่องจาก ……………….. (ไม่มีขอ้มลูเพยีงพอที่จะ 
ตรวจสอบ หรือไม่ไดร้บัความรว่มมือจากผูบ้รหิารของบรษิัทในการตรวจสอบขอ้มลูในเรื่องนี)้” หรือ 

“เวน้แต่ขอ้ความในหนา้……..ซึ่งขา้พเจา้เห็นว่าควรใชข้อ้ความ…………..แทน” 
ในกรณีที่ที่ปรกึษาทางการเงินน าขอ้มลูจากบคุคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในดา้นนัน้ 

มาอา้งอิง ใหร้ะบขุอ้ความเพิ่มเติม ดงันี ้
“เวน้แต่ขอ้มลูในเรื่อง ……………….. ของแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขาย 

หลกัทรพัยน์ี ้ที่ขา้พเจา้ใชข้อ้มลูจาก .………………….…… ซึ่งขา้พเจา้เห็นว่าเป็นผูเ้ชี่ยวชาญในเรื่องนี ้
เป็นอย่างดี” 

                     ชื่อ             ต าแหน่ง                 ลายมือชื่อ 
1.                                                                   
2.                                                             
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            เอกสารแนบ  
 

รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้รหิารและผูม้ีอ านาจควบคมุ 
 

1.1 ใหแ้สดงรายละเอียดของผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ านาจควบคมุตามตาราง ดงันี  ้
ชื่อ-สกลุ/ 
ต าแหน่ง  
(1) 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒุิ
ทางการ
ศกึษา (2) 

สดัสว่นการ
ถือหุน้ใน
บรษิัท (%)  

(3) 

ความสมัพนัธ ์
ทางครอบครวั 
ระหว่าง 

ผูบ้รหิาร (4) 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/

บรษิัท/ประเภท
ธุรกิจ (5) 

 
 
 
 

       

 

หมายเหต ุ (1) ส  าหรบัต าแหน่งกรรมการ ใหร้ะบปุระเภทของกรรมการดว้ย เช่น  
กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผกูพนับรษิัทตามที่ก าหนดในหนงัสือรบัรอง 
    (2) ใหร้ะบคุณุวฒุทิางการศกึษาสงูสดุ โดยระบวิุชาเอก วิชาโท ชื่อคณะ
และสถาบนัการศกึษา การอบรมเก่ียวกบับทบาทหนา้ที่และทกัษะของการเป็นกรรมการ (เช่น การอบรมจาก
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD)) 

  (3) ใหน้บัรวมหุน้ของคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะดว้ย 
  (4) ใหร้ะบถุึงความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิารดว้ยกัน 

โดยความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถึง ความสมัพนัธท์างสายโลหิต ความสมัพนัธโ์ดยการสมรส และ 
ความสมัพนัธโ์ดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  ทัง้นี ้ใหร้ะบเุฉพาะความสมัพนัธล์  าดบั บิดา มารดา 
คู่สมรส บตุร พี่นอ้ง ลงุ ปา้ นา้ อา รวมทัง้ คู่สมรส และบตุร ของบคุคลดงักลา่ว 

(5) ใหร้ะบปุระสบการณเ์ฉพาะที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
  

 2. ประวตัิผูบ้รหิารและผูม้ีอ านาจควบคมุ 
 ในกรณีที่ผูบ้รหิารและผูม้ีอ านาจควบคมุมีลกัษณะไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในประกาศว่าดว้ย 
การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ที่ออกใหม่ ใหร้ะบดุว้ยว่ามีคณุสมบตัิไม่เป็นไปตามขอ้ใด 
รวมทัง้ใหร้ะบดุว้ยว่าเคยเป็นผูบ้รหิารในบรษิัทที่ขาดความรบัผิดชอบในการเป็นบรษิัทที่ออกใบส าคญั 
แสดงสิทธิอนพุนัธ ์ หากไม่มี ไม่ตอ้งระบุ 
 
 

 
1    ถกูแกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 28/2546  เรื่อง การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดง 
รายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 27 ตลุาคม 2546  มีผลใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัท่ี  
16 พฤศจิกายน 2546 
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