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            ช่ือเฉพาะตราสาร ................................................................................................. 
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    New issue                                                             Further issue 
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ระบุค าเตือน 
 ให้ระบุค าเตือน ดงัน้ี   

“กำรมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและร่ำงหนงัสือช้ีชวนกำรเสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์น้ี มิไดเ้ป็นกำรแสดงวำ่คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์แนะน ำ 
ใหล้งทุนในใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีเสนอขำย มิไดป้ระกนัรำคำหรือผลตอบแทนของใบส ำคญัแสดง
สิทธิอนุพนัธ์ท่ีเสนอขำย มิไดรั้บรองควำมน่ำเช่ือถือของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ และมิไดรั้บรอง
ควำมครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและร่ำงหนงัสือช้ีชวนกำรเสนอขำยใบส ำคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์น้ีแต่อยำ่งใด  ทั้งน้ี กำรรับรองควำมถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูล
และร่ำงหนงัสือช้ีชวนน้ีเป็นควำมรับผิดชอบของผูเ้สนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
  หำกแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและร่ำงหนงัสือช้ีชวนกำรเสนอขำยน้ี มีขอ้ควำมหรือรำยกำร 
ท่ีเป็นเท็จ หรือขำดขอ้ควำมท่ีควรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีไดซ้ื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์จำกผูอ้อกหรือเจำ้ของใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ซ่ึงเป็นผูจ้ดัท ำแบบแสดงรำยกำรขอ้มูล
และร่ำงหนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ี เป็นเวลำไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและร่ำงหนงัสือช้ีชวน
มีผลใชบ้งัคบั มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกบริษทัหรือเจำ้ของใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไดต้ำมมำตรำ 82 
แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ทั้งน้ี ภำยในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีไดรู้้หรือ 
ควรไดรู้้วำ่แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและร่ำงหนงัสือช้ีชวนกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นเท็จ
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หรือขำดขอ้ควำมท่ีควรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั แต่ไม่เกินสองปีนบัจำกวนัท่ีแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและ 
ร่ำงหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั” 
 
ค าเตือนเพิม่เติมส าหรับการลงทุนใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์  
  1.1  ค ำเตือนส ำหรับใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ทัว่ไป 
         ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะ เง่ือนไขและควำมเส่ียงต่ำง ๆ ของหลกัทรัพย์
ประเภทน้ีก่อนตดัสินใจลงทุน เน่ืองจำกรำคำของตรำสำรดงักล่ำวอำจขึ้นลงอยำ่งรวดเร็ว ซ่ึงอำจท ำให้ 
ผูล้งทุนมีควำมเส่ียงสูงกวำ่กำรลงทุนในหลกัทรัพยท์ัว่ไปอ่ืน ๆ และหำกผูล้งทุนมิไดจ้ ำหน่ำยหรือใชสิ้ทธิ 
ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ก่อนส้ินอำย ุ ผูล้งทุนจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด   
  1.2  ค ำเตือนเพิ่มเติมส ำหรับควำมเส่ียงดำ้น Gearing อนัเน่ืองมำจำกกำร Leverage  
(Gearing Risk from Leverage)  

       “ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นกำรลงทุนท่ีผูล้งทุนใชเ้งินลงทุนจ ำนวนนอ้ยกวำ่ 
กำรลงทุนในหลกัทรัพยอ์ำ้งอิงโดยตรงเม่ือค ำนวณเป็นผลตอบแทนจำกเงินลงทุน ท ำให้มีโอกำสจะไดรั้บ
ผลตอบแทนหรือขำดทุนในอตัรำท่ีสูงกวำ่กำรลงทุนในหลกัทรัพยอ์ำ้งอิงโดยตรง ซ่ึงผูล้งทุนมีโอกำสสูญเสีย
เงินลงทุนทั้งหมดได ้(Leverage) 

          Gearing เป็นค่ำท่ีแสดงอตัรำกำรเปล่ียนแปลงรำคำของใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  
เม่ือเปรียบเทียบกบัอตัรำกำรเปล่ียนแปลงรำคำของหลกัทรัพยอ์ำ้งอิง ท่ีแสดงเป็นจ ำนวนเท่ำ เช่น ถำ้ Gearing 
เท่ำกบั 4 เท่ำ หมำยถึง เม่ือรำคำของหลกัทรัพยอ์ำ้งอิงเปล่ียนไป 1 % รำคำของใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
จะเปล่ียนแปลงไปประมำณ 4 %  ท ำใหผู้ล้งทุนมีโอกำสไดผ้ลตอบแทนหรือขำดทุนในอตัรำท่ีสูงกวำ่ 
กำรลงทุนในหลกัทรัพยอ์ำ้งอิงโดยตรงประมำณ 4 เท่ำ” 

1.3  ค ำเตือนเพิ่มเติมส ำหรับใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีไม่มีทรัพยสิ์นเป็นประกนั 
เตม็จ ำนวน 
         ผูล้งทุนถือเป็นเจำ้หน้ีไม่มีประกนัของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ผูล้งทุน 
จึงควรพิจำรณำควำมน่ำเช่ือถือของบริษทัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์และผูค้  ้ำประกนักำรช ำระหน้ี 
ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีเสนอขำย (ถำ้มี) เป็นส ำคญั  ทั้งน้ี ผูล้งทุนไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อ 
ผูอ้อกหลกัทรัพยอ์ำ้งอิง  
 
การอ้างอิง 

  กำรอำ้งอิงขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (56-1 และเพิ่มส่วน DW หรือ  
แบบ 56-DW) ถือเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและร่ำงหนงัสือช้ีชวนกำรเสนอขำยใบส ำคญั 
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ (แบบ 69-DW-full) ฉบบัน้ี 
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สารบัญ 

หนำ้ 

ส่วนที่ 1  สรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร (factsheet) 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลสรุป (executive summary) 
ส่วนที่ 3  ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 

2. ปัจจยัควำมเส่ียง 

3. ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ 

4. กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ 

5. กำรบริหำรควำมเส่ียง 

6. ประวติักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

7. ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์จำกกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

8. โครงสร้ำงเงินทุน 

9. กำรจดักำร 

10. ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

11. ขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ส่วนที่ 4  ผู้ค า้ประกันการช าระหนีต้ามใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ และผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความ 
  เส่ียงของ บริษัทที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 5  ข้อมูลเพิม่เติมกรณีเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ที่มีประกันเต็มจ านวน หรือที่มี 
  ประกันบางส่วน (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 6  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
เอกสารแนบ 1  ร่างข้อก าหนดสิทธิฉบับหลัก  
เอกสารแนบ 2  งบการเงิน 
เอกสารแนบ 3  แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1 และเพิม่ส่วน DW / แบบ 56-DW)  
เอกสารแนบ 4      เอกสารแสดงรายละเอียดข้อมูลเพิม่เติม/ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้ออกใบส าคัญ 
                            แสดงสิทธิอนุพนัธ์ที่ส าคัญ (ถ้ามี) 
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ส่วนที่ 1 
สรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร (factsheet) 

 
ใหส้รุปสำระส ำคญัของตรำสำร รวมทั้งลกัษณะพิเศษและควำมเส่ียงท่ีส ำคญัของตรำสำร  

และผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลสรุป (executive summary) 

 
ให้เปิดเผยข้อมูล ดังต่อไปนี ้
 
1. สรุปสำระส ำคญัของขอ้มูลบริษัทที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ในส่วนท่ี 3 และร่างข้อก าหนดสิทธิ
ฉบับหลัก ในเอกสำรแนบ 1 โดยยอ่ เพื่อใหผู้ล้งทุนเขำ้ใจภำพรวมของบริษทั และขอ้ก ำหนดสิทธิฉบบัหลกั 
ท่ีจะมีผลใชบ้งัคบักบักำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ทุกรุ่นท่ีเสนอขำยภำยใตข้อ้ก ำหนดสิทธิฉบบั
หลกัน้ี    
 
2. ใหเ้ปิดเผยวตัถุประสงคใ์นกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  
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ส่วนที่ 31 
ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 

 
1.  ข้อมูลทั่วไป 
  1.  ช่ือ สถำนท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษทั โทรศพัท ์โทรสำร 
Home Page (ถำ้มี) จ ำนวนและชนิดของหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั (ในกรณีท่ีไม่ไดเ้ป็น 
นิติบุคคลไทย ใหร้ะบุส ำนกังำนสำขำในไทย) 
  2.  ช่ือ สถำนท่ีตั้ง โทรศพัท ์โทรสำรของบุคคลอำ้งอิงอ่ืน ๆ เช่น นำยทะเบียนหลกัทรัพย ์  
ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ผูดู้แลสภำพคล่อง ทรัสตี ผูส้อบบญัชี เป็นตน้ 
 
2.  ปัจจัยความเส่ียง 
  ใหร้ะบุปัจจยัท่ีบริษทัเห็นวำ่ อำจท ำใหเ้กิดควำมเส่ียงต่อกำรลงทุนในใบส ำคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์อยำ่งมีนยัส ำคญั อยำ่งนอ้ยในเร่ือง ดงัต่อไปน้ี 
  1.  ควำมเส่ียงเก่ียวกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ เช่น ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของ
รำคำ ควำมเส่ียงในเร่ืองสภำพคล่อง ควำมเส่ียงจำกกำรเรียกใชสิ้ทธิก่อนก ำหนด เป็นตน้ 
  2.  ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกหลกัทรัพยอ์ำ้งอิงหรือดชันีหลกัทรัพยอ์ำ้งอิง ซ่ึงอำจมีผลกระทบ 
ต่อรำคำของใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ โดยใหร้วมถึงผลกระทบจำกกำรกระท ำของผูอ้อกหลกัทรัพยอ์ำ้งอิง 
(corporate action) เช่น กำรจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม กำรจ่ำยปันผลเป็นหุ้น และเหตุกำรณ์อ่ืน ๆ ท่ีอำจเกิด
กบับริษทัท่ีออกหุน้อำ้งอิง เช่น กำรลม้ละลำย กำรควบรวมกิจกำร โดยใหร้ะบุผลกระทบต่อผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ดว้ย  
  3.  ควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดจำกเหตุกำรณ์ขดัขอ้งในกำรช ำระรำคำและส่งมอบ2  
  4.  ในกรณีท่ีอำจมีกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีประกนับำงส่วนหรือ 
ไม่มีประกนั ใหร้ะบุวำ่ ผูล้งทุนอำจมีควำมเส่ียงเก่ียวกบัควำมสำมำรถในกำรส่งมอบหลกัทรัพยต์ำมภำระผูกพนั 
(credit risk) ของผูอ้อก และให้วิเครำะห์ credit risk ของผูอ้อกใหช้ดัเจนดว้ย 
 

 
1 กรณีบริษทัมีหุน้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์บริษทัอำจไม่ตอ้งจดัท ำขอ้ 1 3 8 9 และ 10 ในส่วนน้ีก็ได ้แต่ให้ใช้
วิธีอ้างอิงข้อมลูจากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ล่าสุด งบการเงินประจ างวดการบญัชีล่าสุด 
(เปรียบเทียบ 2 ปี) งบการเงินงวดหกเดือนหรือรายไตรมาสล่าสุดได้ โดยให้ระบุแหลง่อำ้งอิงขอ้มูลท่ีผูล้งทุนสำมำรถ
ตรวจสอบได ้เช่น website ของส ำนกังำน website ของตลำดหลกัทรัพย ์เป็นตน้  พร้อมทั้งให้แสดงค าอธิบายและ 
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธอินุพนัธ์ส าหรับงวดหกเดือนหรือ 
ไตรมาสล่าสุดดังกล่าวและผลการด าเนินงานสะสมตั้งแต่ต้นปีบญัชีปัจจุบันถึงงวดหกเดือนหรือไตรมาสล่าสุดด้วย   
 
2 หมำยถึง เหตุกำรณ์ซ่ึงท ำใหผู้อ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไม่สำมำรถช ำระรำคำให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ท่ีใชสิ้ทธิได ้โดยเป็นเหตกุำรณ์ท่ีอยูน่อกเหนือกำรควบคุมของผูอ้อก เช่น ตลำดหลกัทรัพยส่ั์งพกักำรซ้ือขำย
หุ้นอำ้งอิง เป็นตน้ 
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3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
  ใหส้รุปสำระส ำคญัโดยสังเขปของลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อย 
และนโยบำยกำรแบ่งกำรด ำเนินงำนของบริษทัในกลุ่ม  ในกรณีท่ีมีบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย และบริษทัร่วม
จ ำนวนมำก ใหแ้สดงโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 
   
4.  การจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 
  ใหร้ะบุรำยละเอียดเก่ียวกบักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของบริษทั โดยใหร้ะบุช่ือสถำบนั 
จดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือท่ีเป็นผูจ้ดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือใหแ้ก่บริษทั รวมทั้งอนัดบัท่ีบริษทัไดรั้บล่ำสุด  
(ระบุระยะเวลำ) และควำมหมำยของอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือดงักล่ำวดว้ย 
 
5.  การบริหารความเส่ียง 
  ใหอ้ธิบำยวิธีกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ และจำก 
กำรซ้ือ ขำยหรือออกตรำสำรท่ีมีลกัษณะเป็นอนุพนัธ์ท่ียงัมียอดคงคำ้ง (outstanding) อ่ืน ๆ ดว้ย โดยควรระบุ
ขอ้มูลอยำ่งนอ้ย ดงัน้ี 
  1.  วตัถุประสงคใ์นกำรซ้ือ ขำยหรือออกตรำสำรดงักล่ำว 
  2.  กลยทุธ์ในกำรป้องกนัควำมเส่ียงต่ำง ๆ ท่ีอำจเกิดขึ้น (hedging strategy) และระบบ
บริหำรควำมเส่ียงของบริษทั 
  3.  บทบำทของผูบ้ริหำรระดบัสูงในกำรก ำกบัดูแลระบบบริหำรควำมเส่ียง  
  4.  กำรควบคุมดูแลเพื่อมิให้กำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์หรือกำรซ้ือขำยตรำสำร
อ่ืนมีผลให้กำรด ำรงฐำนะหรือสภำพคล่องไม่เป็นไปตำมเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ตวัอยำ่งเช่น เกณฑ์อตัรำส่วน
เงินกองทุนสภำพคล่อง/ BIS ratio/ Leverage และ credit limit เป็นตน้ 
  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัจะบริหำรควำมเส่ียงจำกกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  
โดยกำรท ำสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ท่ีมีขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขใหบ้ริษทัเป็นผูไ้ดรั้บช ำระหน้ีจำกคู่สัญญำ 
ในจ ำนวนและระยะเวลำเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนักบัจ ำนวนและระยะเวลำท่ีบริษทัตอ้งช ำระหน้ีใหผู้ถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (back to back agreement) ใหร้ะบไุวด้ว้ย  และเปิดเผยรำยละเอียดของผูท่ี้เป็น
คู่สัญญำบริหำรควำมเส่ียงในส่วนท่ี 4  
 
6.  ประวัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

ใหแ้สดงรำยละเอียดของใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเสนอขำยแลว้ 
ในระยะ 1 ปีท่ีผำ่นมำ โดยใหร้ะบุดว้ยวำ่ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์รำยกำรใดยงัมียอดคงคำ้ง (outstanding) 
และรำยกำรใดส้ินสุดอำยุลงแลว้  ทั้งน้ี หำกกรณีท่ีบริษทัเคยผิดนัดช ำระกำรส่งมอบหรือกำรช ำระหน้ี 
ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ให้เปิดเผยจ ำนวนและมูลค่ำท่ีผิดนัด รวมทั้งกำรด ำเนินกำรเพื่อแกไ้ข 
เหตุดงักล่ำวดว้ย 
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7.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
  ใหเ้ปิดเผยควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจำกกำรท ำสัญญำท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
กำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ และท่ีอำจเกิดขึ้นเน่ืองจำกกำรประกอบธุรกิจหรือท ำหนำ้ท่ีอ่ืน 
ของบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กำรใหบ้ริกำรแนะน ำกำรลงทุน กำรเป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน  
และกำรลงทุนของบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
 
8.  โครงสร้างเงินทุน  
  (1)  หลกัทรัพยข์องบริษทั 
         (ก) บริษทัมีทุนจดทะเบียน                   ลำ้นบำท เรียกช ำระแลว้                  ลำ้นบำท 
แบ่งเป็นหุน้สำมญั                     หุน้ หุน้บุริมสิทธิ                    หุน้ (ถำ้มี) มูลค่ำหุ้นละ                บำท  

(2)   ผูถื้อหุน้ 
         ใหร้ะบุรำยช่ือกลุ่มผูถื้อหุ้นดงัต่อไปน้ี พร้อมทั้งจ ำนวนหุน้ท่ีถือและสัดส่วนกำรถือหุน้
ล่ำสุด  ทั้งน้ี ใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งและผูถื้อหุ้นท่ีอยูภ่ำยใตผู้มี้อ ำนำจควบคุมเดียวกนัเป็นกลุ่ม
เดียวกนั 
         (ก)  กลุ่มผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก  
         (ข)  กลุ่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่ท่ีโดยพฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำย  
กำรจดักำร หรือกำรด ำเนินงำนของบริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั (เช่น มีกำรส่งบุคคลเขำ้เป็นกรรมกำรท่ีมีอ ำนำจ
จดักำร (authorized director))  
         ในกรณีท่ีรำยช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีปรำกฏดงักล่ำวขำ้งตน้ ยงัไม่แสดงถึงบุคคล 
ท่ีเป็นผูถื้อหุน้ท่ีแทจ้ริง เช่น รำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีแสดงไวเ้ป็น holding company หรือ nominee account  

 ใหร้ะบุช่ือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหลกัท่ีเป็นผูถื้อหุน้ท่ีแทจ้ริง รวมทั้งธุรกิจหลกัของบุคคลดงักล่ำวดว้ย 
 เวน้แต่จะมีเหตุอนัสมควรท่ีท ำใหไ้ม่อำจทรำบผูถื้อหุ้นท่ีแทจ้ริงได ้

 
9.  การจัดการ 
  ใหร้ะบุรำยช่ือและต ำแหน่งของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริหำร ผูบ้ริหำรและ 
ผูมี้อ ำนำจควบคุม (ถำ้มี) 
 
10.  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
  10.1  ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุป  
  ใหแ้สดงขอ้มูลจำกงบกำรเงินและอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญัท่ีสะทอ้นถึงฐำนะกำรเงินและ
ผลกำรด ำเนินงำนในธุรกิจหลกัของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยอยำ่งน้อยตอ้งมีขอ้มูลเปรียบเทียบ 2 ปี  
ท่ีผำ่นมำ และใหแ้นบงบกำรเงินส ำหรับงวด (ตรวจสอบแลว้) 2 ปียอ้นหลงั (หรือเท่ำท่ีมีกำรด ำเนินงำนจริง)  
และแนบงบกำรเงินรำยไตรมำสหรืองวดหกเดือนของปีปัจจุบนั (ถำ้มี) ของบริษทัและงบกำรเงินรวม ไวท้ำ้ย 
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แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและร่ำงหนงัสือช้ีชวน  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ประเภทท่ีมี
ประกนัเตม็จ ำนวน ใหแ้สดงขอ้มูลและแนบงบกำรเงินประจ ำงวดเพียง 1 ปียอ้นหลงั (หรือเท่ำท่ีมีกำรด ำเนิน 
งำนจริง) และแนบงบกำรเงินรำยไตรมำสหรืองวดหกเดือนของปีปัจจุบนั (ถำ้มี) 

ในกรณีเป็นบริษทัหลกัทรัพย ์ใหแ้สดงขอ้มูลเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิ และอตัรำส่วน
เงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิต่อหน้ีสินทัว่ไป และในกรณีท่ีเป็นธนำคำรพำณิชย ์ใหแ้สดงขอ้มูลอตัรำส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงล่ำสุด  
  10.2  ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 
  ใหอ้ธิบำยเชิงวิเครำะห์เก่ียวกบั ฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน กำรเปล่ียนแปลง 
ท่ีส ำคญั ปัจจยัท่ีเป็นสำเหตุหรือมีผลต่อฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน หรือกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว  
หำกบริษทัเคยแจง้แผนกำรด ำเนินงำนหรือประมำณกำรงบกำรเงินไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและ 
ร่ำงหนงัสือช้ีชวนหรือแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี ใหอ้ธิบำยผลกำรปฏิบติัตำมแผนดงักล่ำวดว้ย   
  กำรวิเครำะห์ขำ้งตน้ ใหอ้ธิบำยในช่วงปีท่ีผำ่นมำ ส ำหรับงบกำรเงินในช่วง 1 ปี 
ก่อนหนำ้น้ี ใหอ้ธิบำยประกอบเฉพำะกรณีท่ีฐำนะกำรเงินหรือผลกำรด ำเนินงำนดงักล่ำวมีผลกระทบต่อ 
ฐำนะกำรเงินหรือผลกำรด ำเนินงำนปัจจุบนัของบริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั  ทั้งน้ี หำกบริษทัมีสำยผลิตภณัฑ ์
หรือกลุ่มธุรกิจมำกกวำ่ 1 สำย/กลุ่ม ใหอ้ธิบำยผลกำรด ำเนินกำรในแต่ละสำยผลิตภณัฑห์รือกลุ่มธุรกิจท่ีมี
นยัส ำคญัดว้ย 
  นอกจำกน้ี ในกรณีท่ีมีแนวโน้ม ควำมเปล่ียนแปลงใด ๆ  หรือปัจจยัท่ีอำจมีผลต่อฐำนะ
กำรเงินหรือผลกำรด ำเนินงำนอยำ่งมีนยัส ำคญัในอนำคต  ใหบ้ริษทัอธิบำยดว้ย  
 
11.  ข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
  ให้ระบุขอ้มูลอ่ืนท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรตดัสินใจของผูล้งทุนอย่ำงมีนัยส ำคญั    
หำกบริษทัเห็นวำ่ มีขอ้มูลอ่ืนท่ีจ ำเป็นซ่ึงเป็นประโยชน์หรืออำจมีผลกระทบต่อกำรตดัสินใจของผูล้งทุน 
อยำ่งมีนยัส ำคญั หรือเพื่อควำมเท่ำเทียมกนัในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลของผูล้งทุนทุกกลุ่ม  โดยบริษทัยงัคงมีหนำ้ท่ี
และควำมรับผิดชอบในกำรเปิดเผยขอ้มูลให้ถูกตอ้ง และไม่ขำดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทรำบเพื่อ
ประกอบกำรตดัสินใจลงทุน 
  ทั้งน้ี อำจใชวิ้ธีระบุแหล่งอำ้งอิงขอ้มูลเพิ่มเติม เช่น website ของส ำนกังำน website ของ 
ตลำดหลกัทรัพย ์หรือ website ของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ เป็นตน้  ซ่ึงผูล้งทุนสำมำรถ 
ตรวจสอบได ้และใหส้รุปสำระส ำคญัของขอ้มูลประกอบดว้ย 
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ส่วนที่ 4 
ผู้ค า้ประกันการช าระหนีต้ามใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์  

และผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความเส่ียงของบริษัทที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
 
  ในกรณีท่ีบริษทัจะจดัให้มีผูค้  ้ำประกนักำรช ำระหน้ีตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
หรือจดัให้มีกำรท ำสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เพื่อป้องกนัควำมเส่ียง (back to back agreement) หำกบริษทั 
สำมำรถจดัใหมี้ขอ้มูลของผูค้  ้ำประกนั หรือผูท่ี้เป็นคู่สัญญำบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัท่ีออกใบส ำคญั 
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ไดแ้ลว้ ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลตำมส่วนน้ีดว้ย3  มิฉะนั้น บริษทัอำจเปิดเผยขอ้มูลตำมส่วนน้ี 
ไวใ้นแบบ 69-DW-short ก่อนเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในแต่ละคร้ังก็ได ้ 
 
ให้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  1.  ผู้ค า้ประกันการช าระหนีต้ามใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
       1.1  ข้อมูลทั่วไป* ไดแ้ก่ ช่ือผูค้  ้ำประกนั ประเภทธุรกิจ  ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่/ ประเทศ 
เลขทะเบียนบริษทั (ถำ้มี)  Home Page (ถำ้มี)  โทรศพัท/์ โทรสำร  
       1.2  ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยย่อ* 
       1.3  การจัดอันดับความน่าเช่ือถือ* 
              ใหร้ะบุรำยละเอียดเก่ียวกบักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของผูค้  ้ำประกนั โดยใหร้ะบุ
ช่ือและประเทศของสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ (Credit Rating Agency) ท่ีเป็นผูจ้ดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ
ใหแ้ก่ผูค้  ้ำประกนั รวมทั้งอนัดบัท่ีผูค้  ้ำประกนัไดรั้บล่ำสุด (ระบุระยะเวลำ) และควำมหมำยของอนัดบัควำม
น่ำเช่ือถือดงักล่ำวดว้ย 
        1.4  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน* 
               ใหแ้สดงขอ้มูลจำกงบกำรเงินและอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญัท่ีสะทอ้นถึง 
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในธุรกิจหลกัของบริษทัผูค้  ้ำประกนัและบริษทัยอ่ย โดยอยำ่งนอ้ย 
ตอ้งมีขอ้มูลเปรียบเทียบ 2 ปี ท่ีผำ่นมำ และใหแ้นบงบกำรเงินส ำหรับงวด (ตรวจสอบแลว้) 2 ปียอ้นหลงั  
(หรือเท่ำท่ีมีกำรด ำเนินงำนจริง) และแนบงบกำรเงินรำยไตรมำสหรืองวดหกเดือนของปีปัจจุบนัของบริษทั 
ผูค้  ้ำประกนัและงบกำรเงินรวม (ถำ้มี) ไวท้ำ้ยแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและร่ำงหนงัสือช้ีชวน  

              ในกรณีเป็นบริษทัหลกัทรัพย ์ใหแ้สดงขอ้มูลเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิ และ
อตัรำส่วนเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิต่อหน้ีสินทัว่ไป และในกรณีท่ีเป็นธนำคำรพำณิชย ์ใหแ้สดงขอ้มูล
อตัรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงล่ำสุด  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นนิติบุคคลในต่ำงประเทศ ใหแ้สดงขอ้มูลอ่ืน
ในลกัษณะเดียวกนั 

 
3 ในกรณีท่ีบริษทัเปิดเผยขอ้มูลในส่วนน้ี ให้บริษทัปรับปรุงขอ้มูลดงักล่ำวให้เป็นปัจจุบนั ตำมแบบ 69-DW-ขอ้มูลส่วนเพ่ิม ตำมงวดเวลำ
ท่ีบริษทัจดัส่งงบกำรเงินหรือแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปีต่อส ำนกังำนดว้ย  
* ทั้งน้ี ขอ้มูลในขอ้ 1.1 – 1.4 อำจใชวิ้ธีอำ้งอิงขอ้มูลท่ีผูค้  ้ำประกนัเปิดเผยไวใ้น website ได ้โดยให้ระบุ website link ในแต่ละหวัขอ้ดว้ย  
ทั้งน้ี ให้อำ้งอิงไดเ้ฉพำะขอ้มูลท่ีเป็นภำษำไทยหรือภำษำองักฤษเท่ำนั้น 
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              ใหร้ะบุขอ้มูลอ่ืนท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของผูค้  ้ำประกนั และบริษทั
ยอ่ยของบริษทัดงักล่ำว หรือกำรตดัสินใจลงทุนในใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ อยำ่งมีนยัส ำคญั 

     1.5  สัญญาค า้ประกัน 
             ใหส้รุปสำระส ำคญัของร่ำงสัญญำค ้ำประกนั โดยตอ้งระบุใหช้ดัเจนวำ่ผูค้  ้ำประกนั

รับภำระกำรช ำระหน้ีตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เต็มจ ำนวน และรับผิดอยำ่งลูกหน้ีร่วมตลอดอำยขุอง
ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ โดยไม่สำมำรถเพิกถอนไดก่้อนครบก ำหนดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
พร้อมทั้งใหแ้นบร่ำงสัญญำค ้ำประกนัไวท้ำ้ยแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและร่ำงหนงัสือช้ีชวนดว้ย 
 
  2.  ผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความเส่ียงของบริษัทที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
       2.1  ข้อมูลทั่วไป* ไดแ้ก่ ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่/ ประเทศ   
เลขทะเบียนบริษทั (ถำ้มี)  Home Page (ถำ้มี)  โทรศพัท ์ โทรสำร  
       2.2  ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยย่อ*  
       2.3  การจัดอันดับความน่าเช่ือถือ* ใหเ้ปิดเผยผลกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ (ถำ้มี)  
ของคู่สัญญำบริหำรควำมเส่ียง  
       2.4  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน*  ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลโดยมีรำยละเอียดเป็นไปตำม
แบบในขอ้ 1.4 โดยอนุโลม 
       2.5  การบริหารความเส่ียง*  ใหอ้ธิบำยวิธีกำรบริหำรควำมเส่ียงของคู่สัญญำบริหำร
ควำมเส่ียงโดยสังเขป 
       2.6  สัญญาบริหารความเส่ียง  ใหส้รุปสำระส ำคญัของร่ำงสัญญำไวด้ว้ย 
  
3.  การติดตามข้อมูลของผู้ค า้ประกันหรือผู้ทีเ่ป็นคู่สัญญาบริหารความเส่ียง 
  ใหเ้ปิดเผยแหล่งขอ้มูล หรือ website link ท่ีเผยแพร่ขอ้มูลเป็นภำษำไทยหรือภำษำองักฤษ  
ท่ีผูล้งทุนจะสำมำรถติดตำมขอ้มูล (ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลทำงกำรเงิน) ท่ีเป็นปัจจุบนัของผูค้  ้ำประกนัหรือผูท่ี้เป็น
คู่สัญญำบริหำรควำมเส่ียงใหช้ดัเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* ทั้งน้ี ขอ้มูลในขอ้ 2.1 – 2.5 อำจใชวิ้ธีอำ้งอิงขอ้มูลท่ีคู่สัญญำบริหำรควำมเส่ียงเปิดเผยไวใ้น website ได ้โดยให้ระบุ website link  
ในแต่ละหวัขอ้ดว้ย  ทั้งน้ี ให้อำ้งอิงไดเ้ฉพำะขอ้มูลท่ีเป็นภำษำไทยหรือภำษำองักฤษเท่ำนั้น 
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ส่วนที่ 5 

ข้อมูลเพิม่เติมกรณีเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีประกันเต็มจ านวน หรือที่มีประกันบางส่วน 

ให้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1.  ข้อมูลทั่วไปของทรัสตี ไดแ้ก่ ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่/ ประเทศ   

เลขทะเบียนบริษทั (ถำ้มี)  Home Page (ถำ้มี) โทรศพัท ์โทรสำร  
  2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยย่อของทรัสตี  ทั้งน้ี อำจใชวิ้ธีอำ้งอิงขอ้มูลท่ีทรัสตี 
เปิดเผยไวใ้น website ได ้โดยใหร้ะบุ website link ดว้ย 
  3.  ให้สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญำก่อตั้งทรัสต ์เป็นตน้ และแนบ
ร่ำงสัญญำดงักล่ำวไวท้ำ้ยแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและร่ำงหนงัสือช้ีชวนดว้ย 
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  ส่วนที่ 6 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

1.  ในกรณีเป็นกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์โดยผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์เป็นบริษทัท่ีมีหุ้นจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์
  ใหก้รรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมผูกพนัหรือผูท่ี้ด ำรงต ำแหน่งบริหำรสูงสุดท่ีไดรั้บมอบอ ำนำจ
จำกกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนั ลงลำยมือช่ือรับรองควำมถูกตอ้งครบถว้นของแบบแสดงรำยกำรขอ้มูล
และร่ำงหนงัสือช้ีชวน  (ในกรณีท่ีกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนัมิใช่ผูท่ี้ด ำรงต ำแหน่งบริหำรสูงสุดหรือ 
ผูท่ี้ด ำรงต ำแหน่งบริหำรสูงสุดในสำยงำนบญัชี ให้กำรลงลำยมือช่ือดงักล่ำวตอ้งมีผูท่ี้ด ำรงต ำแหน่งบริหำร
สูงสุดหรือผูท่ี้ด ำรงต ำแหน่งบริหำรสูงสุดในสำยงำนบญัชี ร่วมลงลำยมือช่ือดว้ย) พร้อมทั้งประทบัตรำบริษทั 
(ถำ้มี)  โดยใหใ้ชข้อ้ควำมและรูปแบบ ดงัน้ี 
  “ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและร่ำงหนงัสือช้ีชวนกำรเสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฉบบัน้ี รวมทั้งเอกสำรหลกัฐำนทั้งหมดท่ีจดัส่งผำ่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
ส ำนกังำนแลว้ และดว้ยควำมระมดัระวงัในฐำนะ [กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำม/ผูท่ี้ด ำรงต ำแหน่งบริหำรสูงสุด/ 
ผูท่ี้ด ำรงต ำแหน่งบริหำรสูงสุดในสำยงำนบญัชี] ของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ 
ขอ้มูลดงักล่ำวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท ำใหผู้อ่ื้นส ำคญัผิด หรือไม่ขำดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใน
สำระส ำคญั”   

           ช่ือ             ต ำแหน่ง       ลำยมือช่ือ* 
1.                                                                                                              
2.                                                                         
3.                                                                                                              
4.                                                                         
5.                                                                         

 
 หมำยเหตุ หำกในวนัท่ียืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและร่ำงหนงัสือช้ีชวนต่อส ำนกังำน มีเหตุจ ำเป็น 

ท่ีท ำใหบุ้คคลใด ยงัไม่สำมำรถลงลำยมือช่ือในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและร่ำงหนงัสือช้ีชวนได ้เม่ือเหตุดงักล่ำว
หมดส้ินแลว้ ผูเ้สนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตอ้งจดัใหบุ้คคลนั้นลงลำยมือช่ือทนัที  เวน้แต่เหตุท่ีท ำให้
บุคคลดงักล่ำวไม่สำมำรถลงลำยมือช่ือไดเ้กิดจำกกำรท่ีบุคคลดงักล่ำว อยูใ่นภำวะไม่สำมำรถรู้ผิดชอบหรือ 
ไม่สำมำรถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจำกเจ็บป่วยทำงร่ำงกำยหรือทำงจิต ผูเ้สนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
ไม่จ ำตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่ำวลงลำยมือช่ือในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและร่ำงหนงัสือช้ีชวน หรือเป็นกรณีอ่ืนใด
ท่ีมีเหตุจ ำเป็นและสมควรโดยไดรั้บกำรผอ่นผนัจำกส ำนกังำน 
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2.  ในกรณีเป็นกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์โดยผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ไม่เป็นบริษทัท่ีมีหุน้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย  ์

     2.1  กรรมกำรบริหำรทุกคน ผูท่ี้ด ำรงต ำแหน่งบริหำรสูงสุด และผูท่ี้ด ำรงต ำแหน่งบริหำร
สูงสุดในสำยงำนบญัชี ใหล้งลำยมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตรำบริษทั (ถำ้มี) ในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและ 
ร่ำงหนงัสือช้ีชวน โดยใหใ้ชข้อ้ควำมและรูปแบบ ดงัน้ี 

           “ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและร่ำงหนงัสือช้ีชวนกำรเสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฉบบัน้ี รวมทั้งเอกสำรหลกัฐำนทั้งหมดท่ีจดัส่งผำ่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
ส ำนกังำนแลว้ และดว้ยควำมระมดัระวงัในฐำนะ [กรรมกำรบริหำร / ผูท่ี้ด ำรงต ำแหน่งบริหำรสูงสุด / ผูท่ี้ด ำรง
ต ำแหน่งบริหำรสูงสุดในสำยงำนบญัชี] ของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ ขอ้มูล
ดงักล่ำวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท ำใหผู้อ่ื้นส ำคญัผิด หรือไม่ขำดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั  
นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ 

            (1)  งบกำรเงินและขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีประกอบเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรำยกำร
ขอ้มูลและร่ำงหนงัสือช้ีชวนกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ไดแ้สดงขอ้มูลอยำ่งถูกตอ้งครบถว้น 
ในสำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์และบริษทัย่อยแลว้  

            (2)  ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อกำรจดัใหผู้อ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มีระบบ        
กำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจวำ่ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสำระส ำคญั 
ทั้งของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์และบริษทัยอ่ยอยำ่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้ 
กำรปฏิบติัตำมระบบดงักล่ำว 

            (3) ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อกำรจดัใหผู้อ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มีระบบ 
กำรควบคุมภำยในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้กำรปฏิบติัตำมระบบดงักล่ำว และขำ้พเจำ้ไดแ้จง้ขอ้มูลกำรประเมิน
ระบบกำรควบคุมภำยใน  ณ  วนัท่ี  .........................................................  ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมกำรตรวจสอบ 
ของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของระบบ
กำรควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรกระท ำท่ีมิชอบท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของผูอ้อก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์บริษทัยอ่ย 
          ช่ือ             ต ำแหน่ง       ลำยมือช่ือ* 

1.                                                                                                              
2.                                                                         
3.                                                                                                              
4.                                                                         
5.                                                                         
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     2.2  กรรมกำรคนอ่ืนของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นอกจำก 2.1 ใหล้งลำยมือช่ือ
พร้อมทั้งประทบัตรำบริษทั (ถำ้มี) ในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและร่ำงหนงัสือช้ีชวน โดยใหใ้ชข้อ้ควำมและ
รูปแบบ ดงัน้ี 

    “ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและร่ำงหนงัสือช้ีชวน 
กำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฉบบัน้ี รวมทั้งเอกสำรหลกัฐำนทั้งหมดท่ีจดัส่งผำ่นระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของส ำนกังำนแลว้ และดว้ยควำมระมดัระวงัในฐำนะกรรมกำรของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ขำ้พเจำ้ไม่มี
เหตุอนัควรสงสัยวำ่ ขอ้มูลดงักล่ำวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ท ำใหผู้อ่ื้นส ำคญัผิด หรือขำดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้
ในสำระส ำคญั 

ช่ือ              ต ำแหน่ง        ลำยมือช่ือ* 
1.                                                                                                              
2.                                                                         
3.                                                                                                                         
4.                                                                                     
5.                                                                                     

            
 หมำยเหตุ หำกในวนัท่ียืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและร่ำงหนงัสือช้ีชวนต่อส ำนกังำน มีเหตุจ ำเป็น 

ท่ีท ำใหบุ้คคลใด ยงัไม่สำมำรถลงลำยมือช่ือในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและร่ำงหนงัสือช้ีชวนได ้เม่ือเหตุดงักล่ำว
หมดส้ินแลว้ ผูเ้สนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตอ้งจดัใหบุ้คคลนั้นลงลำยมือช่ือทนัที  เวน้แต่เหตุท่ีท ำให้
บุคคลดงักล่ำวไม่สำมำรถลงลำยมือช่ือไดเ้กิดจำกกำรท่ีบุคคลดงักล่ำว อยูใ่นภำวะไม่สำมำรถรู้ผิดชอบหรือ 
ไม่สำมำรถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจำกเจ็บป่วยทำงร่ำงกำยหรือทำงจิต ผูเ้สนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
ไม่จ ำตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่ำวลงลำยมือช่ือในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและร่ำงหนงัสือช้ีชวน หรือเป็นกรณีอ่ืนใด
ท่ีมีเหตุจ ำเป็นและสมควรโดยไดรั้บกำรผอ่นผนัจำกส ำนกังำน 

3.  ในกรณีเป็นกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
     3.1  ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ลงลำยมือช่ือในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและ 

ร่ำงหนงัสือช้ีชวน หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นนิติบุคคล ใหผู้มี้อ ำนำจลงนำมผูกพนันิติบุคคลทุกคน 
ลงลำยมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตรำบริษทั (ถำ้มี) โดยใหใ้ชข้อ้ควำมและรูปแบบ ดงัน้ี 

     “ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและร่ำงหนงัสือช้ีชวนกำร 
เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฉบบัน้ี รวมทั้งเอกสำรหลกัฐำนทั้งหมดท่ีจดัส่งผำ่นระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของส ำนกังำนแลว้ และดว้ยควำมระมดัระวงัในฐำนะผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนันิติบุคคล ขำ้พเจำ้ (ขอรับรองวำ่**

ขอ้มูลดงักล่ำวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท ำใหผู้อ่ื้นส ำคญัผิด หรือไม่ขำดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใน 

สำระส ำคญั / ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวำ่** ขอ้มูลดงักล่ำวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ท ำใหผู้อ่ื้นส ำคญัผิดหรือ 
ขำดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั) 
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          ช่ือ              ต ำแหน่ง        ลำยมือช่ือ* 

1.                                                                               
2.                                                                         
3.                                                                               
4.                                                                               
5.                                                                               
 

 หมำยเหตุ หำกในวนัท่ียืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและร่ำงหนงัสือช้ีชวนต่อส ำนกังำน มีเหตุจ ำเป็น 
ท่ีท ำใหบุ้คคลใด ยงัไม่สำมำรถลงลำยมือช่ือในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและร่ำงหนงัสือช้ีชวนได ้เม่ือเหตุดงักล่ำว
หมดส้ินแลว้ ผูเ้สนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตอ้งจดัใหบุ้คคลนั้นลงลำยมือช่ือทนัที  เวน้แต่เหตุท่ีท ำให้
บุคคลดงักล่ำวไม่สำมำรถลงลำยมือช่ือไดเ้กิดจำกกำรท่ีบุคคลดงักล่ำว อยูใ่นภำวะไม่สำมำรถรู้ผิดชอบหรือ 
ไม่สำมำรถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจำกเจ็บป่วยทำงร่ำงกำยหรือทำงจิต ผูเ้สนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
ไม่จ ำตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่ำวลงลำยมือช่ือในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและร่ำงหนงัสือช้ีชวน หรือเป็นกรณีอ่ืนใด
ท่ีมีเหตุจ ำเป็นและสมควรโดยไดรั้บกำรผอ่นผนัจำกส ำนกังำน 

 ใหใ้ชค้  ำวำ่ “ขอรับรองวำ่” ส ำหรับผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีเป็นกรรมกำรบริหำร และ
ใหใ้ชค้  ำวำ่ “ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวำ่” ส ำหรับผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีไม่ใช่กรรมกำรบริหำร” 

     3.2  พร้อมกนัน้ีให้กรรมกำรทุกคน ผูด้  ำรงต ำแหน่งบริหำรสูงสุด และผูท่ี้ด ำรงต ำแหน่ง
บริหำรสูงสุดในสำยงำนบญัชีของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ลงลำยมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตรำบริษทั 
(ถำ้มี) ในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและร่ำงหนงัสือช้ีชวนดงักล่ำวดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ควำมและรูปแบบดงัต่อไปน้ี 

       3.2.1  กรรมกำรบริหำรทุกคน ผูท่ี้ด ำรงต ำแหน่งบริหำรสูงสุด และผูท่ี้ด ำรงต ำแหน่ง
บริหำรสูงสุดในสำยงำนบญัชี ใหล้งลำยมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตรำบริษทั (ถำ้มี) ในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูล
และร่ำงหนงัสือช้ีชวน โดยใหใ้ชข้อ้ควำมและรูปแบบ ดงัน้ี 

                 “ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวกบัผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์
ท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไดร้ะบุไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและร่ำงหนงัสือช้ีชวนกำรเสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฉบบัน้ี รวมทั้งเอกสำรหลกัฐำนทั้งหมดท่ีจดัส่งผำ่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
ส ำนกังำนแลว้ และดว้ยควำมระมดัระวงัในฐำนะ [กรรมกำรบริหำร / ผูท่ี้ด ำรงต ำแหน่งบริหำรสูงสุด / ผูท่ี้ด ำรง
ต ำแหน่งบริหำรสูงสุดในสำยงำนบญัชี] ของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ ขอ้มูล
ดงักล่ำวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท ำใหผู้อ่ื้นส ำคญัผิด หรือไม่ขำดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั   
นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ 

     (1)  งบกำรเงินและขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีประกอบเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดง
รำยกำรขอ้มูลและร่ำงหนงัสือช้ีชวนกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ไดแ้สดงขอ้มูลอยำ่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของผูอ้อกใบส ำคญั 
แสดงสิทธิอนุพนัธ์และบริษทัยอ่ยแลว้  
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     (2)  ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อกำรจดัใหผู้อ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
มีระบบกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่ำผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วน 
ท่ีเป็นสำระส ำคญัทั้งของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์และบริษทัย่อยอย่ำงถูกตอ้งครบถว้นแลว้   
รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้กำรปฏิบติัตำมระบบดงักล่ำว 

     (3)  ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อกำรจดัใหผู้อ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้กำรปฏิบติัตำมระบบดงักล่ำว และขำ้พเจำ้ไดแ้จง้ขอ้มูล 
กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน  ณ  วนัท่ี  .................................................................  ตอ่ผูส้อบบญัชี 
และกรรมกำรตรวจสอบของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและ 
กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรกระท ำท่ีมิชอบท่ีอำจมีผลกระทบต่อ 
กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์และบริษทัยอ่ย 

                     ช่ือ                          ต ำแหน่ง        ลำยมือช่ือ* 
1.                                                                                                              
2.                                                                         
3.                                                                                                              
4.                                                                         
5.                                                                         

       3.2.2  กรรมกำรคนอ่ืนของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นอกจำก  3.2.1  
ใหล้งลำยมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตรำบริษทั (ถำ้มี) ในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูล และร่ำงหนงัสือช้ีชวน  
โดยใหใ้ชข้อ้ควำมและรูปแบบ ดงัน้ี 

               “ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและร่ำงหนงัสือช้ีชวน
กำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฉบบัน้ี รวมทั้งเอกสำรหลกัฐำนทั้งหมดท่ีจดัส่งผำ่นระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ของส ำนกังำนแลว้ และดว้ยควำมระมดัระวงัในฐำนะกรรมกำรของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ ขำ้พเจำ้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวำ่ขอ้มูลดงักล่ำวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ท ำใหผู้อ่ื้นส ำคญัผิด  
หรือขำดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั 

            ช่ือ             ต ำแหน่ง        ลำยมือช่ือ* 
1.                                                                               
2.                                                                         
3.                                                                       
4.                                                                         
5.                                                                         

 
 หมำยเหตุ หำกในวนัท่ียืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและร่ำงหนงัสือช้ีชวนต่อส ำนกังำน มีเหตุจ ำเป็นท่ี

ท ำใหบุ้คคลใด ยงัไม่สำมำรถลงลำยมือช่ือในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและร่ำงหนงัสือช้ีชวนได ้เม่ือเหตุดงักล่ำว
หมดส้ินแลว้ ผูเ้สนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตอ้งจดัใหบุ้คคลนั้นลงลำยมือช่ือทนัที เวน้แต่เหตุท่ีท ำให้
บุคคลดงักล่ำวไม่สำมำรถลงลำยมือช่ือไดเ้กิดจำกกำรท่ีบุคคลดงักล่ำว อยูใ่นภำวะไม่สำมำรถรู้ผิดชอบหรือไม่
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สำมำรถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจำกเจ็บป่วยทำงร่ำงกำยหรือทำงจิต ผูเ้สนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์         
ไม่จ ำตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่ำวลงลำยมือช่ือในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและร่ำงหนงัสือช้ีชวน หรือเป็นกรณีอ่ืนใด
ท่ีมีเหตุจ ำเป็นและสมควรโดยไดรั้บกำรผอ่นผนัจำกส ำนกังำน 

4.  กำรรับรองกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน (ถำ้มี) 
      ใหผู้มี้อ ำนำจลงนำมผกูพนัท่ีปรึกษำทำงกำรเงินลงลำยมือช่ือ พร้อมทั้งประทบัตรำบริษทั 

(ถำ้มี)ในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและร่ำงหนงัสือช้ีชวน โดยใหใ้ชข้อ้ควำมและรูปแบบ ดงัน้ี 

      “ขำ้พเจำ้ในฐำนะท่ีปรึกษำทำงกำรเงินของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ขอรับรองว่ำ
ขำ้พเจำ้ 

     (1)  ไดส้อบทำนขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและร่ำงหนงัสือช้ีชวนกำรเสนอขำย 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฉบบัน้ี รวมทั้งเอกสำรหลกัฐำนทั้งหมดท่ีจดัส่งผำ่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ 
ส ำนกังำนแลว้ และดว้ยควำมระมดัระวงัในฐำนะท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ ขอ้มูลดงักล่ำวถูกตอ้ง
ครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท ำให้ผูอ่ื้นส ำคญัผิด หรือไม่ขำดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั 

     (2)  ไดพ้ิจำรณำนโยบำยและแผนกำรประกอบธุรกิจของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์
ในอนำคตแลว้เห็นวำ่ สมมติฐำนไดจ้ดัท ำขึ้นอยำ่งสมเหตุสมผล และมีกำรอธิบำยผลกระทบต่อผูอ้อกใบส ำคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์หรือผูล้งทุนอยำ่งชดัเจนเพียงพอ (เฉพำะกรณีท่ีผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มีกำรระบุ
นโยบำยและแผนกำรประกอบธุรกิจของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในอนำคตในแบบแสดงรำยกำร
ขอ้มูลและร่ำงหนงัสือช้ีชวนกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์)” 

ในกรณีท่ีท่ีปรึกษำทำงกำรเงินไม่สำมำรถตรวจสอบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบแสดงรำยกำร
ขอ้มูลและร่ำงหนงัสือช้ีชวนบำงส่วน หรือเห็นวำ่ขอ้มูลบำงส่วนไม่ถูกตอ้งครบถว้น ใหอ้ธิบำยเง่ือนไขไว้
เพิ่มเติม เช่น 

“เวน้แต่ขอ้มูลในเร่ือง............................................................ของแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและ
ร่ำงหนงัสือช้ีชวนกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์น้ี ท่ีขำ้พเจำ้ไม่สำมำรถใหค้วำมเห็นได ้เน่ืองจำก 
............................................................................. (ไม่มีขอ้มูลเพียงพอท่ีจะตรวจสอบ หรือไม่ไดรั้บควำมร่วมมือ
จำกผูบ้ริหำรของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในกำรตรวจสอบขอ้มูลในเร่ืองน้ี)” หรือ 

“เวน้แต่ขอ้ควำมในหนำ้...............ซ่ึงขำ้พเจำ้เห็นวำ่ควรใชข้อ้ควำม.....................แทน” 
ในกรณีท่ีท่ีปรึกษำทำงกำรเงินน ำขอ้มูลจำกบุคคลอ่ืนท่ีมีควำมเช่ียวชำญในดำ้นนั้นมำอำ้งอิง  

ใหร้ะบุขอ้ควำมเพิ่มเติม ดงัน้ี 

“เวน้แต่ขอ้มูลในเร่ือง...................................ของแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและร่ำงหนงัสือช้ีชวน
กำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ท่ีขำ้พเจำ้ใชข้อ้มูลจำก ..................................................ซ่ึงขำ้พเจำ้เห็นวำ่
เป็นผูเ้ช่ียวชำญในเร่ืองน้ีเป็นอยำ่งดี” 

ช่ือ             ต ำแหน่ง        ลำยมือช่ือ 
1.                                                                               
2.                                                             
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         เอกสารแนบ 1 

ร่างข้อก าหนดสิทธิฉบับหลัก  



 

 

เอกสารแนบ 2 

งบการเงิน 
 
ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวเพิ่มเติม โดยเลือกวิธีกำร ดงัน้ี  
   (1)  แสดงรำยละเอียดขอ้มูลดงักล่ำว  
   (2)  ใหอ้ำ้งอิงจำกขอ้มูลท่ีผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์หรือผูอ้อกหลกัทรัพยอ์ำ้งอิง 
เคยไดย้ืน่ต่อส ำนกังำนหรือตลำดหลกัทรัพย ์และใหถื้อว่ำขอ้มูลดงักล่ำวเป็นส่วนหน่ึงของแบบ 69-DW-full  
(ในกรณีท่ีมีกำรอำ้งอิงขอ้มูลดงักล่ำว ใหส้รุปขอ้มูลและระบุแหล่งอำ้งอิงขอ้มูลซ่ึงผูล้งทุนสำมำรถตรวจสอบได ้
เช่น website ของส ำนกังำน website ของตลำดหลกัทรัพย ์หรือ website ของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
เป็นตน้)  
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เอกสารแนบ 3 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1 และเพิม่ส่วน DW /แบบ 56-DW) 
 
ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวเพิ่มเติม โดยเลือกวิธีกำร ดงัน้ี  
   (1)  แสดงรำยละเอียดขอ้มูลดงักล่ำว  
   (2)  ใหอ้ำ้งอิงจำกขอ้มูลท่ีผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์หรือผูอ้อกหลกัทรัพยอ์ำ้งอิง  
เคยไดย้ืน่ต่อส ำนกังำนหรือตลำดหลกัทรัพย ์และใหถื้อว่ำขอ้มูลดงักล่ำวเป็นส่วนหน่ึงของแบบ 69-DW-full  
(ในกรณีท่ีมีกำรอำ้งอิงขอ้มูลดงักล่ำว ใหส้รุปขอ้มูลและระบุแหล่งอำ้งอิงขอ้มูลซ่ึงผูล้งทุนสำมำรถตรวจสอบได ้
เช่น website ของส ำนกังำน website ของตลำดหลกัทรัพย ์หรือ website ของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
เป็นตน้)  
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เอกสารแนบ 4 
ข้อมูลเพิม่เติม/ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ที่ส าคัญ (ถ้ามี) 

 
ในกรณีท่ีมีขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ผูค้  ้ำประกนั  

หรือคู่สัญญำบริหำรควำมเส่ียง ท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรตดัสินใจของผูล้งทุนอยำ่งมีนัยส ำคญั และยงัไม่ได้
เปิดเผยในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1 และเพิ่มส่วน DW / 56-DW) ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำว
เพิ่มเติม เช่น กรณีมีกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงบริษทั ผูถื้อหุ้น งบกำรเงิน เป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน หรือ
ขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีมีสำระส ำคญัประกอบกำรตดัสินใจ เป็นตน้ 
  แสดงรำยละเอียดขอ้มูลเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 
   (1)  ............................................................................................................................. 

(2)  ............................................................................................................................. 
(3)  ............................................................................................................................. 
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	(  ยื่นแบบ 69-DW-full  ต่อเนื่องตามรอบระยะเวลารายงาน ม.56 โดยอ้างอิงแบบแสดงรายการข้อมูล         ประจำปี ................
	(  ยื่นแบบ 69-DW-full  ต่อเนื่องตามรอบระยะเวลารายงาน ม.56 โดยอ้างอิงแบบแสดงรายการข้อมูล         ประจำปี ................

