แบบ 56-DW

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพันธ์
สิ้นสุ ดวันที่ …………………………
บริษัท (ชื่ อไทย/อังกฤษของบริษัทที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ )

สารบัญ
หน้า
ส่ วนที่ 1 ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพันธ์
1. ข้อมูลทัว่ ไป
2. ปัจจัยความเสี่ ยง
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
4. การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
5. การบริ หารความเสี่ ยง
6. ประวัติการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์
8. โครงสร้างเงินทุน
9. การจัดการ
10. ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
11. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ส่ วนที่ 2 ผู้คา้ ประกันการชาระหนีต้ ามใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพันธ์ และผู้ที่เป็ นคู่สัญญาบริหารความเสี่ ยง
ของบริษัทที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ (ถ้ ามี)
ส่ วนที่ 3 รายละเอียดกรณีมีการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ที่มีประกันเต็มจานวนหรื อที่มีประกัน
บางส่ วน (ถ้ ามี)
ส่ วนที่ 4 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
เอกสารแนบ 1

ข้ อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ อ้างอิงและดัชนีหลักทรัพย์ อ้างอิง

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริ ษัทต้ องยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ต่ อสานักงานอยู่แล้ ว
ให้ ใช้ แบบ 56-1 เป็ นแบบหลัก และผนวกรายการตามแบบ 56-DW เฉพาะในส่ วนที่ 1 (ข้ อ 4-7 ) ส่ วนที่ 2
ส่ วนที่ 3 และเอกสารแนบ เป็ นข้ อมูลเพิม่ เติม
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ส่ วนที่ 1
ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพันธ์
ให้ เปิ ดเผยข้ อมูล ดังต่ อไปนี้
1. ข้ อมูลทั่วไป
1. ชื่อ สถานที่ต้ งั สานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริ ษทั โทรศัพท์ โทรสาร
Home Page (ถ้ามี) จานวนและชนิ ดของหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั (ในกรณี ที่ไม่ได้เป็ น
นิติบุคคลไทย ให้ระบุสานักงานสาขาในไทย)
2. ชื่อ สถานที่ต้ งั โทรศัพท์ โทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ เช่น นายทะเบียนหลักทรัพย์
ที่ปรึ กษาทางการเงิน ผูด้ ูแลสภาพคล่อง ทรัสตี ผูส้ อบบัญชี เป็ นต้น
2. ปัจจัยความเสี่ ยง
ให้ระบุปัจจัยที่บริ ษทั เห็นว่า อาจทาให้เกิดความเสี่ ยงต่อการลงทุนของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ
โดยความเสี่ ยงดังกล่าวอาจทาให้ผลู ้ งทุนสู ญเสี ยเงินลงทุนทั้งจานวนหรื อบางส่ วน หรื อไม่ได้รับผลตอบแทน
ในอัตราที่ควรจะได้รับ และให้ระบุเฉพาะความเสี่ ยงที่อาจมีผลกระทบต่อผูอ้ อกหลักทรัพย์หรื อผูถ้ ือหลักทรัพย์
โดยตรง ไม่ใช่ความเสี่ ยงสาหรับการประกอบธุรกิจทัว่ ไป ทั้งนี้ ให้อธิบายถึงลักษณะความเสี่ ยง เหตุการณ์
ที่เป็ นสาเหตุของความเสี่ ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (ถ้าประเมินผลกระทบเป็ นตัวเลขได้ให้ระบุดว้ ย)
แนวโน้มหรื อความเป็ นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ ยงดังกล่าว นอกจากนี้ หากบริ ษทั มีมาตรการรองรับไว้
เป็ นการเฉพาะและสามารถลดความเสี่ ยงได้อย่างมีนยั สาคัญแล้ว บริ ษทั อาจอธิบายเพิ่มเติมไว้ดว้ ยก็ได้
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ให้สรุ ปสาระสาคัญโดยสังเขปของลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
นโยบายการแบ่งการดาเนินงานของบริ ษทั ในกลุ่มและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในปี ที่ผา่ นมา
4. การจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือ
ให้ระบุรายละเอียดเกี่ ยวกับการจัดอันดับความน่ าเชื่ อถื อของบริ ษทั โดยให้ระบุชื่อ
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เป็ นผูจ้ ดั อันดับความน่าเชื่อถือให้แก่บริ ษทั รวมทั้งอันดับที่บริ ษทั ได้รับ
ล่าสุ ด (ระบุระยะเวลา) และความหมายของอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวด้วย
5. การบริหารความเสี่ ยง
ให้อธิ บายวิธีการบริ หารความเสี่ ยงจากการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ และจากการ
ซื้อขายหรื อออกตราสารที่มีลกั ษณะเป็ นอนุพนั ธ์ที่ยงั มียอดคงค้าง (outstanding) อื่น ๆ ด้วย โดยควรระบุขอ้ มูล
อย่างน้อย ดังนี้
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5.1 วัตถุประสงค์ในการซื้อ ขายหรื อออกตราสารดังกล่าว
5.2 กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น (hedging strategy) และระบบ
บริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั
5.3 บทบาทของผูบ้ ริ หารระดับสู งในการกากับดูแลระบบบริ หารความเสี่ ยง
5.4 การควบคุมดูแลเพื่อมิให้การออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์หรื อการซื้ อขายตราสารอื่น
มีผลให้การดารงฐานะหรื อสภาพคล่องไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่ น เกณฑ์อตั ราส่ วน
เงินกองทุนสภาพคล่อง/ BIS ratio/ Leverage และ credit limit เป็ นต้น
ทั้งนี้ ในกรณี ที่บริ ษทั บริ หารความเสี่ ยงโดยการทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีขอ้ กาหนด
และเงื่อนไขให้บริ ษทั เป็ นผูไ้ ด้รับชาระหนี้จากคู่สัญญาในจานวนและระยะเวลาเดียวกันหรื อใกล้เคียงกันกับ
จานวนและระยะเวลาที่บริ ษทั ต้องชาระหนี้ให้ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ (back to back agreement)
ให้ระบุพร้อมทั้งแสดงรายละเอียดของผูท้ ี่เป็ นคู่สัญญาบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าวในส่ วนที่ 2 ด้วย
6. ประวัติการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
ให้แสดงรายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยเสนอขายแล้ว
ในระยะเวลา 2 ปี ที่ผา่ นมา โดยให้ระบุดว้ ยว่าใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์รายการใดยังมีอายุ (outstanding)
และรายการใดสิ้ นสุ ดอายุลงแล้ว ทั้งนี้ หากกรณี ที่บริ ษทั เคยผิดนัดชาระการส่ งมอบหรื อการชาระหนี้ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ให้เปิ ดเผยจานวนและมูลค่าที่ผิดนัด รวมทั้งการดาเนิ นการเพื่อแก้ไขเหตุดงั กล่าวด้วย
7. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ จากการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
ให้เปิ ดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทาสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ
การออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ และที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการประกอบธุรกิจหรื อทาหน้าที่อื่นของ
บริ ษทั และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้บริ การแนะนาการลงทุน การเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน และการลงทุน
ของบริ ษทั และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
8. โครงสร้ างเงินทุน
(1) หลักทรัพย์ของบริ ษทั
(ก) บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน
ล้านบาท เรี ยกชาระแล้ว
ล้านบาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ
หุน้ หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ (ถ้ามี) มูลค่าหุน้ ละ
บาท
(2) ผูถ้ ือหุน้
ให้ระบุรายชื่อกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งจานวนหุ ้นที่ถือและสัดส่ วนการถือหุ ้น
ล่าสุ ด ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องและผูถ้ ือหุ ้นที่อยูภ่ ายใต้ผมู ้ ีอานาจควบคุมเดียวกันเป็ น
กลุ่มเดียวกัน
(ก) กลุ่มผูถ้ ือหุ ้นที่ถือหุ ้นสู งสุ ด 10 รายแรก
(ข) กลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบาย
การจัดการ หรื อการดาเนิ นงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ (เช่น มีการส่ งบุคคลเข้าเป็ นกรรมการที่มีอานาจจัดการ
(authorized director)
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ในกรณี ที่รายชื่อกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นที่ปรากฏดังกล่าวข้างต้น ยังไม่แสดงถึงบุคคล
ที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่แท้จริ ง เช่น รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่แสดงไว้เป็ น holding company หรื อ nominee account
ให้ระบุชื่อบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลหลักที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่แท้จริ ง รวมทั้งธุรกิจหลักของบุคคลดังกล่าวด้วย
เว้นแต่จะมีเหตุอนั สมควรที่ทาให้ไม่อาจทราบผูถ้ ือหุ ้นที่แท้จริ งได้
9. การจัดการ
ให้ระบุรายชื่อและตาแหน่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ หาร ผูบ้ ริ หารและ
ผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
10. ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
10.1 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ป
ให้แสดงข้อมูลจากงบการเงินและอัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญที่สะท้ อนถึง
ฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานในธุ รกิจหลักของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยอย่างน้อยต้องมีขอ้ มูล
เปรี ยบเทียบ 2 ปี ที่ผา่ นมา (ในกรณี ที่เป็ นใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ประเภทที่มีทรัพย์สินเป็ นประกัน
เต็มจานวน ให้แสดงข้อมูลและแนบงบการเงินประจางวดเพียง 1 ปี ย้อนหลัง (หรื อเท่าที่มีการดาเนิ นงานจริ ง))
ในกรณี เป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์ ให้แสดงข้อมูลเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ และ
อัตราส่ วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิต่อหนี้สินทัว่ ไป และในกรณี ที่เป็ นธนาคารพาณิ ชย์ ให้แสดงข้อมูล
อัตราส่ วนเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงล่าสุ ด
10.2 คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ให้อธิ บายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับ ฐานะการเงิน ผลการดาเนิ นงาน การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ปัจจัยที่เป็ นสาเหตุหรื อมีผลต่อฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน หรื อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากบริ ษทั
เคยแจ้งแผนการดาเนินงานหรื อประมาณการงบการเงินไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลหรื อแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี ให้อธิบายผลการปฏิบตั ิตามแผนดังกล่าวด้วย
การวิเคราะห์ขา้ งต้น ให้อธิบายในช่วงปี ที่ผา่ นมา สาหรับงบการเงินในช่วง 1 ปี
ก่อนหน้านี้ ให้อธิบายประกอบเฉพาะกรณี ที่ฐานะการเงินหรื อผลการดาเนิ นงานดังกล่าวมีผลกระทบต่อฐานะ
การเงินหรื อผลการดาเนิ นงานปั จจุบนั ของบริ ษทั อย่างมีนัยสาคัญ ทั้งนี้ หากบริ ษทั มีสายผลิตภัณฑ์หรื อ
กลุ่มธุรกิจมากกว่า 1 สาย/กลุ่ม ให้อธิบายผลการดาเนิ นการในแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรื อกลุ่มธุรกิจที่มีนยั สาคัญด้วย
นอกจากนี้ ในกรณี ที่มีแนวโน้ม ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรื อปัจจัยที่อาจมีผลต่อ
ฐานะการเงินหรื อผลการดาเนิ นงานอย่างมีนยั สาคัญในอนาคต ให้บริ ษทั อธิบายด้วย
11. ข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ให้ระบุขอ้ มูลอื่ นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่างมี นัยสาคัญ หากบริ ษทั
เห็ นว่า มีขอ้ มูลอื่นที่จาเป็ นซึ่งเป็ นประโยชน์หรื ออาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ
หรื อเพื่อความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลของผูล้ งทุนทุกกลุ่ม โดยบริ ษทั ยังคงมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการเปิ ดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งให้ผลู ้ งทุนทราบเพื่อประกอบการตัดสิ นใจลงทุน

6
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติม เช่น website ของสานักงาน website ของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อ website ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ เป็ นต้น ซึ่งผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบได้
และให้สรุ ปสาระสาคัญของข้อมูลประกอบด้วย
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ส่ วนที่ 2
ผู้คา้ ประกันการชาระหนีต้ ามใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพันธ์ และผู้ที่เป็ นคู่สัญญาบริหาร
ความเสี่ ยงของบริษัทที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ (ถ้ ามี)
ในกรณี ที่บริ ษทั จัดให้มีผูค้ ้าประกันการชาระหนี้ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์
หรื อจัดให้มีการทาสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงทั้งจานวน (back to back agreement) ให้แสดง
ข้อมูลของผูค้ ้ าประกัน หรื อผูท้ ี่เป็ นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริ ษทั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ดังนี้
ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลดังต่ อไปนี้
1. ผู้คา้ ประกันการชาระหนีต้ ามใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพันธ์
1.1 ข้ อมูลทั่วไป* ได้แก่ ชื่อผูค้ ้ าประกัน ประเภทธุรกิจ ที่ต้ งั สานักงานใหญ่/ ประเทศ เลขทะเบียนบริ ษทั
(ถ้ามี) Home Page (ถ้ามี) โทรศัพท์/ โทรสาร
1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยย่ อ*
1.3 การจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือ*
ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผูค้ ้ าประกัน โดยให้ระบุชื่อและ
ประเทศของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่เป็ นผูจ้ ดั อันดับความน่าเชื่อถือให้แก่
ผูค้ ้ าประกัน รวมทั้งอันดับที่ผคู ้ ้ าประกันได้รับล่าสุ ด (ระบุระยะเวลา) และความหมายของอันดับความน่าเชื่อถือ
ดังกล่าวด้วย
1.4 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน*
ให้แสดงข้อมูลจากงบการเงินและอัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานในธุรกิจหลักของบริ ษทั ผูค้ ้ าประกันและบริ ษทั ย่อย โดยอย่างน้อยต้องมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบ
2 ปี ที่ผา่ นมา
ในกรณี เป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์ ให้แสดงข้อมูลเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ และอัตราส่ วน
เงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิต่อหนี้สินทัว่ ไป และในกรณี ที่เป็ นธนาคารพาณิ ชย์ ให้แสดงข้อมูลอัตราส่ วน
เงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงล่าสุ ด
ให้ระบุขอ้ มูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของผูค้ ้าประกัน และบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ดังกล่าว หรื อการตัดสิ นใจลงทุนในใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ อย่างมีนยั สาคัญ
1.5 สั ญญาคา้ ประกัน
ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงผูค้ ้ าประกันรายใหม่ จากที่บริ ษทั เคยแจ้งไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ให้ระบุพร้อมทั้งให้สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาค้ าประกันฉบับใหม่ โดยต้องระบุให้ชดั เจนว่าผูค้ ้ าประกัน
รับภาระการชาระหนี้ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์เต็มจานวน และรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมตลอดอายุของ

ทั้งนี้ ข้อมูลในข้อ 1.1 – 1.4 อาจใช้วิธีอา้ งอิงข้อมูลที่ผคู ้ ้ าประกันเปิ ดเผยไว้ใน website ได้ โดยให้ระบุ website link ในแต่ละหัวข้อด้วย
ทั้งนี้ ให้อา้ งอิงได้เฉพาะข้อมูลที่เป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษเท่านั้น
*
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ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ก่อนครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
รวมทั้งแนบร่ างสัญญาค้ าประกันไว้ทา้ ยแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ด้วย
2. ผู้ที่เป็ นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ ยงทั้งจานวนของบริษัทที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
2.1 ข้ อมูลทั่วไป* ได้แก่ ชื่อบริ ษทั ประเภทธุรกิจ ที่ต้ งั สานักงานใหญ่/ ประเทศ เลขทะเบียนบริ ษทั (ถ้ามี)
Home Page (ถ้ามี) โทรศัพท์ โทรสาร
2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยย่ อ* ทั้งนี้ อาจใช้วิธีอา้ งอิงข้อมูลที่ผทู ้ ี่เป็ นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เปิ ดเผยไว้ใน website ได้ โดยให้ระบุ website link ด้วย
2.3 การจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือ* ให้เปิ ดเผยผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ถ้ามี) ของคู่สัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
2.4 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน*
ให้เปิ ดเผยข้อมูลโดยมีรายละเอียดเป็ นไปตามแบบในข้อ 1.4 โดยอนุโลม
2.5 ให้ สรุปสาระสาคัญของร่ างสั ญญา ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เพื่อป้องกันความเสี่ ยงทั้งจานวน จากที่บริ ษทั เคยแจ้งไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ให้สรุ ปสาระสาคัญ
ของร่ างสัญญาฉบับใหม่ดว้ ย
3. การติดตามข้ อมูลของผู้คา้ ประกันหรื อผู้ที่เป็ นคู่สัญญาบริหารความเสี่ ยง
ให้เปิ ดเผยแหล่งข้อมูล หรื อ website link ที่เผยแพร่ ขอ้ มูลเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ ที่ผลู ้ งทุนจะ
สามารถติดตามข้อมูล (ซึ่ งรวมถึงข้อมูลทางการเงิน) ที่เป็ นปัจจุบนั ของผูค้ ้ าประกันหรื อผูท้ ี่เป็ นคู่สัญญาบริ หาร
ความเสี่ ยงให้ชดั เจน

*

ทั้งนี้ ข้อมูลในข้อ 2.1 – 2.4 อาจใช้วิธีอา้ งอิงข้อมูลที่คู่สัญญาบริ หารความเสี่ยงเปิ ดเผยไว้ใน website ได้ โดยให้ระบุ website link
ในแต่ละหัวข้อด้วย ทั้งนี้ ให้อา้ งอิงได้เฉพาะข้อมูลที่เป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษเท่านั้น

ส่ วนที่ 3
รายละเอียดกรณีมีการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ที่มีประกันเต็มจานวน
หรื อที่มีประกันบางส่ วน (ถ้ ามี)
ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลดังต่ อไปนี้
1. ข้ อมูลทั่วไปของทรั สตี ได้แก่ ชื่ อบริ ษทั ประเภทธุ รกิจ ที่ต้ งั สานักงานใหญ่/ ประเทศ
เลขทะเบียนบริ ษทั (ถ้ามี) Home Page (ถ้ามี) โทรศัพท์ โทรสาร
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยย่ อของทรัสตี ทั้งนี้ อาจใช้วิธีอา้ งอิงข้อมูลที่ทรัสตีเปิ ดเผยไว้
ใน website ได้ โดยให้ระบุ website link ด้วย
3. ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงทรัสตีรายใหม่ ให้ระบุพร้อมทั้งแสดงรายละเอียดของทรัสตี
และสรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาก่อตั้งทรัสต์ เป็ นต้น และแนบร่ างสัญญาดังกล่าว
ไว้ทา้ ยแบบแสดงรายการข้อมูลด้วย
4. ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพันธ์ เพื่อการปรับโครงสร้ าง บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย ให้สรุ ปความคืบหน้าของการปรับโครงสร้างดังกล่าว

ส่ วนที่ 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี นั้น ให้ผมู ้ ีอานาจลงนาม
ผูกพันบริ ษทั  ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี พร้อมทั้ง
มอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี แทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความ
และรู ปแบบ ดังนี้
“บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริ ษทั ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูล
ที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูล
อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่ เป็ น
สาระสาคัญทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตาม
ระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
และบริ ษทั ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่
ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี ฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูลที่อา้ งอิงนั้นเช่นเดียวกับการนาข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนี้
(ให้ระบุขอ้ ความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณี ที่มีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผลู ้ งทุนสามารถ
ตรวจสอบได้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนี้)
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลของบุคคลอื่น (ระบุชื่อ เช่น ผูค้ ้ าประกันหรื อคู่สัญญาบริ หาร
ความเสี่ ยง/ ทรัสตี/ ผูอ้ อกหลักทรั พย์อา้ งอิ ง) ทั้งที่เปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนี้
และที่อา้ งอิ งจากแหล่งข้อมูลอื่นแล้ว ขอรับรองว่า เป็ นข้อมูลของนิติบุคคลดังกล่าวที่เปิ ดเผยไว้จริ ง
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดี ยวกันกับที่ บริ ษทั ได้รับรอง
ความถูกต้องแล้ว บริ ษทั ได้มอบหมายให้
เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้



ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย
** พร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
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ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
ข้อมูลที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

กากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ**

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1.
2.
3.
ชื่อ
ผูร้ ับมอบอานาจ

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติม
โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องร่ วมกัน
รับผิดต่อบุคคลที่ซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในความเสี ยหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุ้นหรื อ
ประชาชนทัว่ ไป โดยแสดงข้อความที่เป็ นเท็จในสาระสาคัญหรื อปกปิ ดข้อความจริ งที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสาคัญ
ในกรณี ของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั หรื อรายงานอื่นใดที่ตอ้ ง
เปิ ดเผยตามมาตรา 56 หรื อมาตรา 199 โดยมิได้จากัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผูบ้ ริ หารที่ลงลายมือชื่อ
รับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ดี กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่า
โดยตาแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู ้ถึงความแท้จริ งของข้อมูลหรื อการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิด
ตามมาตรา 89/20
หมายเหตุ *** ใช้บงั คับกับบริ ษทั ที่อยูภ่ ายใต้บงั คับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น

เอกสารแนบ 1
ข้ อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ อ้างอิงและดัชนีหลักทรัพย์ อ้างอิง
ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ อ้างอิงและดัชนีหลักทรัพย์ อ้างอิงสาหรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
รุ่นที่ยังไม่ สิ้นสุ ดอายุ ดังต่ อไปนี้
1. หลักทรัพย์ อ้างอิง ได้แก่ หุน้ กลุ่มหุ ้น
(1) ข้อมูลทัว่ ไป ซึ่งได้แก่ ชื่อบริ ษทั ที่ออกหุน้ อ้างอิง ประเภทธุรกิจ
(2) ให้ระบุแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ ผูล้ งทุนจะสามารถดูรายละเอี ยดเพิ่มเติ มเกี่ยวกับข้อมูลของ
บริ ษทั ที่ออกหุ ้นอ้างอิง เช่น website ของสานักงานหรื อ website ของตลาดหลักทรัพย์ (แสดง website link
ไปที่ขอ้ มูลดังกล่าวประกอบ)
2. ดัชนีหลักทรัพย์ อ้างอิง กรณีเป็ นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ในดัชนีหลักทรัพย์
ให้ระบุรายละเอียดของดัชนีหลักทรัพย์อา้ งอิง ดังนี้
(1) ให้ระบุชื่อของดัชนีหลักทรัพย์อา้ งอิง และในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงสู ตรการคานวณและส่ วนประกอบ
ของดัชนีดงั กล่าวในปี ที่ผา่ นมา ให้แสดงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
(2) ให้ระบุวา่ แหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ผลู ้ งทุนจะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลดัชนีหลักทรัพย์
อ้างอิง เช่น ใน website ของตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้น (แสดง website link ไปที่ขอ้ มูลดังกล่าวประกอบ)
3. กองทุนรวมอีทีเอฟ
ให้เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 2. โดยอนุโลม
4. ข้ อมูลที่อาจกระทบต่ อการตัดสิ นใจของผู้ลงทุน
นอกจากนี้ ในกรณี ที่มีขอ้ มูลเพิ่มเติมอื่นใดที่อาจมีผลต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน ให้เปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวเพิ่มเติม โดยอาจระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมอื่นใด เช่น website ของสานักงาน website ของ
ตลาดหลักทรัพย์ website ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ หรื อ website ของผูอ้ อกหลักทรัพย์อา้ งอิง
เป็ นต้น ซึ่งผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบได้

