
แบบ 56-DW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  
ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 

 
ส้ินสุดวันที่ ………………………… 

 
บริษัท    (ช่ือไทย/อังกฤษของบริษัทที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
หนา้ 

 
ส่วนที่ 1 ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์  

1. ขอ้มูลทัว่ไป 

2. ปัจจยัความเส่ียง 

3. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

4. การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

5. การบริหารความเส่ียง 

6. ประวติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

7. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จากการออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

8. โครงสร้างเงินทุน 

9. การจดัการ 

10. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

11. ขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ส่วนที่ 2   ผู้ค า้ประกันการช าระหนีต้ามใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความเส่ียง 
 ของบริษัทที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (ถ้ามี) 
 
ส่วนที่ 3   รายละเอียดกรณีมีการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ที่มีประกันเต็มจ านวนหรือที่มีประกัน
 บางส่วน (ถ้ามี) 
 

ส่วนที่ 4  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

เอกสารแนบ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์อ้างอิงและดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง 
 
 
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทต้องย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ต่อส านักงานอยู่แล้ว  
ให้ใช้แบบ 56-1 เป็นแบบหลัก และผนวกรายการตามแบบ 56-DW เฉพาะในส่วนที่ 1 (ข้อ 4-7 ) ส่วนที่ 2  
ส่วนที่ 3 และเอกสารแนบ เป็นข้อมูลเพิม่เติม   
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ส่วนที่ 1 

ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
 

ให้เปิดเผยข้อมูล ดังต่อไปนี ้

1.  ข้อมูลทั่วไป 
 1. ช่ือ  สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษทั โทรศพัท ์โทรสาร 
Home Page (ถา้มี) จ านวนและชนิดของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั (ในกรณีท่ีไม่ไดเ้ป็น 
นิติบุคคลไทย ใหร้ะบุส านกังานสาขาในไทย) 
 2. ช่ือ สถานท่ีตั้ง โทรศพัท ์โทรสารของบุคคลอา้งอิงอ่ืน ๆ เช่น นายทะเบียนหลกัทรัพย ์  
ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูดู้แลสภาพคล่อง ทรัสตี ผูส้อบบญัชี เป็นตน้ 

2. ปัจจัยความเส่ียง 
  ใหร้ะบุปัจจยัท่ีบริษทัเห็นวา่ อาจท าให้เกิดความเส่ียงต่อการลงทุนของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั 
โดยความเส่ียงดงักล่าวอาจท าใหผู้ล้งทุนสูญเสียเงินลงทุนทั้งจ านวนหรือบางส่วน หรือไม่ไดรั้บผลตอบแทน
ในอตัราท่ีควรจะไดรั้บ และใหร้ะบุเฉพาะความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือผูถื้อหลกัทรัพย์
โดยตรง ไม่ใช่ความเส่ียงส าหรับการประกอบธุรกิจทัว่ไป  ทั้งน้ี ใหอ้ธิบายถึงลกัษณะความเส่ียง เหตุการณ์ 
ท่ีเป็นสาเหตุของความเส่ียง ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น (ถา้ประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขไดใ้ห้ระบุดว้ย) 
แนวโน้มหรือความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดความเส่ียงดงักล่าว  นอกจากน้ี หากบริษทัมีมาตรการรองรับไว ้
เป็นการเฉพาะและสามารถลดความเส่ียงไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัแลว้ บริษทัอาจอธิบายเพิ่มเติมไวด้ว้ยก็ได ้  

3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
 ใหส้รุปสาระส าคญัโดยสังเขปของลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อย 
นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษทัในกลุ่มและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในปีท่ีผา่นมา 

4.  การจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 
   ให้ระบุรายละเอียดเก่ียวกบัการจัดอนัดับความน่าเช่ือถือของบริษทั โดยให้ระบุช่ือ  
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีเป็นผูจ้ดัอนัดบัความน่าเช่ือถือใหแ้ก่บริษทั รวมทั้งอนัดบัท่ีบริษทัไดรั้บ
ล่าสุด (ระบุระยะเวลา) และความหมายของอนัดบัความน่าเช่ือถือดงักล่าวดว้ย 

5.  การบริหารความเส่ียง 
   ใหอ้ธิบายวิธีการบริหารความเส่ียงจากการออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ และจากการ 
ซ้ือขายหรือออกตราสารท่ีมีลกัษณะเป็นอนุพนัธ์ท่ียงัมียอดคงคา้ง (outstanding) อ่ืน ๆ ดว้ย โดยควรระบุขอ้มูล
อยา่งนอ้ย ดงัน้ี 
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   5.1 วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ ขายหรือออกตราสารดงักล่าว 
   5.2 กลยทุธ์ในการป้องกนัความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น (hedging strategy) และระบบ
บริหารความเส่ียงของบริษทั 
   5.3 บทบาทของผูบ้ริหารระดบัสูงในการก ากบัดูแลระบบบริหารความเส่ียง  
   5.4 การควบคุมดูแลเพื่อมิให้การออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์หรือการซ้ือขายตราสารอ่ืน 
มีผลให้การด ารงฐานะหรือสภาพคล่องไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ตวัอย่างเช่น เกณฑ์อตัราส่วน
เงินกองทุนสภาพคล่อง/ BIS ratio/ Leverage และ credit limit เป็นตน้ 
   ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทับริหารความเส่ียงโดยการท าสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีขอ้ก าหนด 
และเง่ือนไขใหบ้ริษทัเป็นผูไ้ดรั้บช าระหน้ีจากคู่สัญญาในจ านวนและระยะเวลาเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนักบั
จ านวนและระยะเวลาท่ีบริษทัตอ้งช าระหน้ีใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (back to back agreement)  
ใหร้ะบุพร้อมทั้งแสดงรายละเอียดของผูท่ี้เป็นคู่สัญญาบริหารความเส่ียงดงักล่าวในส่วนท่ี 2 ดว้ย   

6. ประวัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
   ใหแ้สดงรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเสนอขายแลว้
ในระยะเวลา 2 ปีท่ีผา่นมา โดยใหร้ะบุดว้ยวา่ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์รายการใดยงัมีอาย ุ(outstanding) 
และรายการใดส้ินสุดอายลุงแลว้  ทั้งน้ี หากกรณีท่ีบริษทัเคยผิดนดัช าระการส่งมอบหรือการช าระหน้ีตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ใหเ้ปิดเผยจ านวนและมูลค่าท่ีผิดนดั รวมทั้งการด าเนินการเพื่อแกไ้ขเหตุดงักล่าวดว้ย 

7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
  ใหเ้ปิดเผยความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากการท าสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ และท่ีอาจเกิดขึ้นเน่ืองจากการประกอบธุรกิจหรือท าหนา้ท่ีอ่ืนของ
บริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การใหบ้ริการแนะน าการลงทุน การเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน และการลงทุน
ของบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

8. โครงสร้างเงินทุน  
 (1) หลกัทรัพยข์องบริษทั 
 (ก) บริษทัมีทุนจดทะเบียน                ลา้นบาท เรียกช าระแลว้             ลา้นบาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญั                  หุน้ หุน้บุริมสิทธิ                หุน้ (ถา้มี) มูลค่าหุน้ละ            บาท  

 (2)  ผูถื้อหุน้ 
          ใหร้ะบุรายช่ือกลุ่มผูถื้อหุ้นดงัต่อไปน้ี พร้อมทั้งจ านวนหุ้นท่ีถือและสัดส่วนการถือหุ้น
ล่าสุด  ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งและผูถื้อหุ้นท่ีอยูภ่ายใตผู้มี้อ านาจควบคุมเดียวกนัเป็น 
กลุ่มเดียวกนั 
   (ก) กลุ่มผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก  
   (ข) กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย  
การจดัการ หรือการด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั (เช่น มีการส่งบุคคลเขา้เป็นกรรมการท่ีมีอ านาจจดัการ 
(authorized director) 
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 ในกรณีท่ีรายช่ือกลุ่มผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏดงักล่าวขา้งตน้ ยงัไม่แสดงถึงบุคคล 
ท่ีเป็นผูถื้อหุน้ท่ีแทจ้ริง เช่น รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีแสดงไวเ้ป็น holding company หรือ nominee account  

 ใหร้ะบุช่ือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหลกัท่ีเป็นผูถื้อหุน้ท่ีแทจ้ริง รวมทั้งธุรกิจหลกัของบุคคลดงักล่าวดว้ย 
 เวน้แต่จะมีเหตุอนัสมควรท่ีท าใหไ้ม่อาจทราบผูถื้อหุ้นท่ีแทจ้ริงได ้

9.  การจัดการ 
 ใหร้ะบุรายช่ือและต าแหน่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ผูบ้ริหารและ 
ผูมี้อ านาจควบคุม (ถา้มี) 

10.  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 10.1  ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป  
  ให้แสดงขอ้มูลจากงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัท่ีสะท้อนถึง 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในธุรกิจหลกัของบริษทัและบริษทัย่อย โดยอย่างน้อยตอ้งมีขอ้มูล
เปรียบเทียบ 2 ปี ท่ีผา่นมา (ในกรณีท่ีเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ประเภทท่ีมีทรัพยสิ์นเป็นประกนั 
เตม็จ านวน ใหแ้สดงขอ้มูลและแนบงบการเงินประจ างวดเพียง 1 ปียอ้นหลงั (หรือเท่าท่ีมีการด าเนินงานจริง))  

   ในกรณีเป็นบริษทัหลกัทรัพย ์ใหแ้สดงขอ้มูลเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ และ
อตัราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหน้ีสินทัว่ไป และในกรณีท่ีเป็นธนาคารพาณิชย ์ใหแ้สดงขอ้มูล
อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงล่าสุด  
  10.2  ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
    ให้อธิบายเชิงวิเคราะห์เก่ียวกบั ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั 
ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน หรือการเปล่ียนแปลงดงักล่าว หากบริษทั 
เคยแจง้แผนการด าเนินงานหรือประมาณการงบการเงินไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลหรือแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปี ใหอ้ธิบายผลการปฏิบติัตามแผนดงักล่าวดว้ย   
   การวิเคราะห์ขา้งตน้ ใหอ้ธิบายในช่วงปีท่ีผา่นมา ส าหรับงบการเงินในช่วง 1 ปี 
ก่อนหนา้น้ี ใหอ้ธิบายประกอบเฉพาะกรณีท่ีฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงานดงักล่าวมีผลกระทบต่อฐานะ
การเงินหรือผลการด าเนินงานปัจจุบนัของบริษทัอย่างมีนัยส าคญั  ทั้งน้ี หากบริษทัมีสายผลิตภณัฑ์หรือ 
กลุ่มธุรกิจมากกวา่ 1 สาย/กลุ่ม ใหอ้ธิบายผลการด าเนินการในแต่ละสายผลิตภณัฑ์หรือกลุ่มธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัดว้ย 
   นอกจากน้ี ในกรณีท่ีมีแนวโน้ม ความเปล่ียนแปลงใด ๆ  หรือปัจจยัท่ีอาจมีผลต่อ
ฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงานอยา่งมีนยัส าคญัในอนาคต  ใหบ้ริษทัอธิบายดว้ย  

11.  ข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 ให้ระบุขอ้มูลอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอย่างมีนัยส าคญั หากบริษทั 
เห็นว่า มีขอ้มูลอ่ืนท่ีจ าเป็นซ่ึงเป็นประโยชน์หรืออาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั 
หรือเพื่อความเท่าเทียมกนัในการเขา้ถึงขอ้มูลของผูล้งทุนทุกกลุ่ม  โดยบริษทัยงัคงมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 
ในการเปิดเผยขอ้มูลให้ถูกตอ้ง และไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบเพื่อประกอบการตดัสินใจลงทุน 
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 ทั้งน้ี อาจใชวิ้ธีระบุแหล่งอา้งอิงขอ้มูลเพิ่มเติม เช่น website ของส านกังาน website ของ 
ตลาดหลกัทรัพย ์หรือ website ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ เป็นตน้  ซ่ึงผูล้งทุนสามารถตรวจสอบได ้
และใหส้รุปสาระส าคญัของขอ้มูลประกอบดว้ย 
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ส่วนที่ 2 

ผู้ค า้ประกันการช าระหนีต้ามใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหาร 
ความเส่ียงของบริษัทที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (ถ้ามี) 

 
 ในกรณีท่ีบริษทัจัดให้มีผูค้  ้าประกันการช าระหน้ีตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
หรือจดัใหมี้การท าสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียงทั้งจ านวน (back to back agreement) ใหแ้สดง
ขอ้มูลของผูค้  ้าประกนั หรือผูท่ี้เป็นคู่สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของบริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ดงัน้ี 
 
ให้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1.  ผู้ค า้ประกันการช าระหนีต้ามใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
  1.1 ข้อมูลทั่วไป* ไดแ้ก่ ช่ือผูค้  ้าประกนั ประเภทธุรกิจ   ท่ีตั้งส านกังานใหญ่/ ประเทศ เลขทะเบียนบริษทั 
(ถา้มี)  Home Page (ถา้มี)  โทรศพัท/์ โทรสาร  
 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยย่อ* 
 1.3 การจัดอันดับความน่าเช่ือถือ* 
 ใหร้ะบุรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูค้  ้าประกนั โดยใหร้ะบุช่ือและ
ประเทศของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating Agency) ท่ีเป็นผูจ้ดัอนัดบัความน่าเช่ือถือใหแ้ก่ 
ผูค้  ้าประกนั รวมทั้งอนัดบัท่ีผูค้  ้าประกนัไดรั้บล่าสุด (ระบุระยะเวลา) และความหมายของอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ดงักล่าวดว้ย 
 1.4 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน* 

 ใหแ้สดงขอ้มูลจากงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัท่ีสะทอ้นถึงฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานในธุรกิจหลกัของบริษทัผูค้  ้าประกนัและบริษทัยอ่ย โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีขอ้มูลเปรียบเทียบ  
2 ปี ท่ีผา่นมา  

 ในกรณีเป็นบริษทัหลกัทรัพย ์ใหแ้สดงขอ้มูลเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ และอตัราส่วน
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหน้ีสินทัว่ไป และในกรณีท่ีเป็นธนาคารพาณิชย ์ใหแ้สดงขอ้มูลอตัราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงล่าสุด  
  ให้ระบุขอ้มูลอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของผูค้  ้าประกนั และบริษทัย่อยของ 
บริษทัดงักล่าว หรือการตดัสินใจลงทุนในใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ อยา่งมีนยัส าคญั 

1.5  สัญญาค า้ประกัน 
 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงผูค้  ้าประกนัรายใหม่ จากท่ีบริษทัเคยแจง้ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล  
ใหร้ะบุพร้อมทั้งใหส้รุปสาระส าคญัของร่างสัญญาค ้าประกนัฉบบัใหม่ โดยตอ้งระบุใหช้ดัเจนวา่ผูค้  ้าประกนั
รับภาระการช าระหน้ีตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เต็มจ านวน และรับผิดอยา่งลูกหน้ีร่วมตลอดอายขุอง

 
* ทั้งน้ี ขอ้มูลในขอ้ 1.1 – 1.4 อาจใชวิ้ธีอา้งอิงขอ้มูลท่ีผูค้  ้าประกนัเปิดเผยไวใ้น website ได ้โดยให้ระบุ website link ในแต่ละหวัขอ้ดว้ย  
ทั้งน้ี ให้อา้งอิงไดเ้ฉพาะขอ้มูลท่ีเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษเท่านั้น 
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ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ โดยไม่สามารถเพิกถอนไดก่้อนครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
รวมทั้งแนบร่างสัญญาค ้าประกนัไวท้า้ยแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีดว้ย 

2. ผู้ที่เป็นคู่สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียงทั้งจ านวนของบริษัทที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
  2.1 ข้อมูลทั่วไป* ไดแ้ก่ ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ท่ีตั้งส านกังานใหญ่/ ประเทศ  เลขทะเบียนบริษทั (ถา้มี)  
Home Page (ถา้มี)  โทรศพัท ์ โทรสาร  
 2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยย่อ*  ทั้งน้ี อาจใชวิ้ธีอา้งอิงขอ้มูลท่ีผูท่ี้เป็นคู่สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
เปิดเผยไวใ้น website ได ้โดยใหร้ะบุ website link ดว้ย 
 2.3  การจัดอันดับความน่าเช่ือถือ* ใหเ้ปิดเผยผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (ถา้มี) ของคู่สัญญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้ 
 2.4 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน* 
 ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลโดยมีรายละเอียดเป็นไปตามแบบในขอ้ 1.4 โดยอนุโลม  
 2.5 ให้สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญา ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงคู่สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
เพื่อป้องกนัความเส่ียงทั้งจ านวน จากท่ีบริษทัเคยแจง้ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล  ใหส้รุปสาระส าคญั 
ของร่างสัญญาฉบบัใหม่ดว้ย   
 
3. การติดตามข้อมูลของผู้ค า้ประกันหรือผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความเส่ียง 
 ใหเ้ปิดเผยแหล่งขอ้มูล หรือ website link ท่ีเผยแพร่ขอ้มูลเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ท่ีผูล้งทุนจะ
สามารถติดตามขอ้มูล (ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลทางการเงิน) ท่ีเป็นปัจจุบนัของผูค้  ้าประกนัหรือผูท่ี้เป็นคู่สัญญาบริหาร
ความเส่ียงใหช้ดัเจน 

 
* ทั้งน้ี ขอ้มูลในขอ้ 2.1 – 2.4 อาจใชวิ้ธีอา้งอิงขอ้มูลท่ีคู่สัญญาบริหารความเส่ียงเปิดเผยไวใ้น website ได ้โดยให้ระบุ website link  
ในแต่ละหวัขอ้ดว้ย  ทั้งน้ี ให้อา้งอิงไดเ้ฉพาะขอ้มูลท่ีเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษเท่านั้น 
 



 
ส่วนที่ 3 

รายละเอียดกรณีมีการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ที่มีประกันเต็มจ านวน 
หรือที่มีประกันบางส่วน (ถ้ามี) 

 
ให้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  1. ข้อมูลทั่วไปของทรัสตี ไดแ้ก่ ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ท่ีตั้งส านักงานใหญ่/ ประเทศ   
เลขทะเบียนบริษทั (ถา้มี)  Home Page (ถา้มี) โทรศพัท ์โทรสาร  
  2. ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยย่อของทรัสตี  ทั้งน้ี อาจใชวิ้ธีอา้งอิงขอ้มูลท่ีทรัสตีเปิดเผยไว ้
ใน website ได ้โดยใหร้ะบุ website link ดว้ย 
 3. ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงทรัสตีรายใหม่ ใหร้ะบุพร้อมทั้งแสดงรายละเอียดของทรัสตี 
และสรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สัญญาก่อตั้งทรัสต ์เป็นตน้ และแนบร่างสัญญาดงักล่าว 
ไวท้า้ยแบบแสดงรายการขอ้มูลดว้ย 
  4. ในกรณีที่เป็นการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เพ่ือการปรับโครงสร้าง บริษทัและ 
บริษทัยอ่ย ใหส้รุปความคืบหน้าของการปรับโครงสร้างดงักล่าว  



  ส่วนที่ 4 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีนั้น ใหผู้มี้อ านาจลงนาม
ผกูพนับริษทั ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี พร้อมทั้ง
มอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความ
และรูปแบบ ดงัน้ี 

“บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั  
บริษทัขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูล 
ท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั   นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูล 
อยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั 
และบริษทัยอ่ยแลว้  

(2)  บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตาม
ระบบดงักล่าว 

(3)  บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี  และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 
และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี     
ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั
ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย 
 ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ตามท่ีปรากฏในแหล่งขอ้มูลท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปีฉบบัน้ี  ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้งครบถว้นของ
ขอ้มูลท่ีอา้งอิงนั้นเช่นเดียวกบัการน าขอ้มูลมาแสดงใหป้รากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ี  
(ใหร้ะบุขอ้ความตามวรรคน้ี เฉพาะกรณีท่ีมีการอา้งอิงขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลใด ๆ ท่ีผูล้งทุนสามารถ
ตรวจสอบไดใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ี)   
 นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลของบุคคลอ่ืน (ระบุช่ือ เช่น ผูค้  ้าประกนัหรือคู่สัญญาบริหาร
ความเส่ียง/ ทรัสตี/ ผูอ้อกหลกัทรัพยอ์า้งอิง) ทั้งท่ีเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ี
และท่ีอา้งอิงจากแหล่งขอ้มูลอ่ืนแลว้ ขอรับรองวา่ เป็นขอ้มูลของนิติบุคคลดงักล่าวท่ีเปิดเผยไวจ้ริง 
 ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกบัท่ีบริษทัได้รับรอง 
ความถูกตอ้งแลว้ บริษทัไดม้อบหมายให ้       เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไว ้

 
   ให้แนบเอกสารหลกัฐานประกอบดว้ย 
**  พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  
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ทุกหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ          ก ากบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่
ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

                      ช่ือ             ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ** 
1.                                                                       
2.                                                               
3.                                                                   

 ช่ือ            ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                           

 
 
 ทั้งน้ี  มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งร่วมกนั
รับผิดต่อบคุคลท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในความเสียหายใด ๆ อนัเกิดขึ้นเน่ืองจากการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นหรือ
ประชาชนทัว่ไป โดยแสดงขอ้ความท่ีเป็นเทจ็ในสาระส าคญัหรือปกปิดขอ้ความจริงท่ีควรบอกให้แจง้ในสาระส าคญั 
ในกรณีของงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัหรือรายงานอื่นใดท่ีตอ้ง 
เปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมิไดจ้ ากดัความรับผิดไวเ้ฉพาะกรรมการและผูบ้ริหารท่ีลงลายมือช่ือ 
รับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในเอกสารดงักล่าวเท่านั้น  อยา่งไรก็ดี กรรมการหรือผูบ้ริหารซ่ึงสามารถพิสูจน์ไดว่้า 
โดยต าแหน่งหนา้ท่ีตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแทจ้ริงของขอ้มูลหรือการขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้นั้น ยอ่มไม่มีความรับผิด
ตามมาตรา 89/20 
 
หมายเหตุ  *** ใชบ้งัคบักบับริษทัที่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของหมวด 3/1  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น 



เอกสารแนบ 1 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์อ้างอิงและดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง 
 

ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์อ้างอิงและดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงส าหรับใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
รุ่นที่ยังไม่ส้ินสุดอายุ ดังต่อไปนี ้
1. หลักทรัพย์อ้างอิง ไดแ้ก่ หุน้ กลุ่มหุ้น   
 (1) ขอ้มูลทัว่ไป ซ่ึงไดแ้ก่ ช่ือบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิง  ประเภทธุรกิจ   
 (2)  ให้ระบุแหล่งขอ้มูลอา้งอิงท่ีผูล้งทุนจะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับขอ้มูลของ 
บริษทัท่ีออกหุ้นอา้งอิง เช่น website ของส านกังานหรือ website ของตลาดหลกัทรัพย ์(แสดง website link  
ไปท่ีขอ้มูลดงักล่าวประกอบ) 
 
2. ดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง กรณีเป็นการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในดัชนีหลักทรัพย์ 
ใหร้ะบุรายละเอียดของดชันีหลกัทรัพยอ์า้งอิง ดงัน้ี 
 (1) ใหร้ะบุช่ือของดชันีหลกัทรัพยอ์า้งอิง และในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงสูตรการค านวณและส่วนประกอบ
ของดชันีดงักล่าวในปีท่ีผา่นมา ใหแ้สดงรายละเอียดการเปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ย 
 (2) ใหร้ะบุวา่ แหล่งขอ้มูลอา้งอิงท่ีผูล้งทุนจะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้มูลดชันีหลกัทรัพย์
อา้งอิง เช่น ใน website ของตลาดหลกัทรัพย ์เป็นตน้  (แสดง website link ไปท่ีขอ้มูลดงักล่าวประกอบ) 
 
3. กองทุนรวมอีทีเอฟ 
 ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักองทุน โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 2. โดยอนุโลม 
 
4. ข้อมูลที่อาจกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน 
 นอกจากน้ี ในกรณีท่ีมีขอ้มูลเพิ่มเติมอ่ืนใดท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน ใหเ้ปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวเพิ่มเติม โดยอาจระบุแหล่งอา้งอิงขอ้มูลเพิ่มเติมอ่ืนใด เช่น website ของส านกังาน website ของ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ website ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ หรือ website ของผูอ้อกหลกัทรัพยอ์า้งอิง 
เป็นตน้  ซ่ึงผูล้งทุนสามารถตรวจสอบได ้ 
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