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แบบ 69-DW-full
แบบแสดงรายการข้ อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพันธ์
.................ชื่อบริ ษทั ไทย...……......
............Company Name....……
ซึ่งแสดงข้อมูลผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ปี .........................

 ยื่นแบบ 69-DW-full ครั้งแรก / ยื่นแบบ 69-DW-full ไม่ต่อเนื่องตามรอบระยะเวลารายงาน ม.56
 ยื่นแบบ 69-DW-full ต่ อเนื่องตามรอบระยะเวลารายงาน ม.56 โดยอ้างอิงแบบแสดงรายการข้ อมูล
ประจาปี ................
ชื่ อเฉพาะตราสาร .................................................................................................
รหัสหลักทรัพย์ .....................................................................................................
 New issue
 Further issue
 Call
 Put
ระบุคาเตือน
ให้ ระบุคาเตือน ดังนี้
“กำรมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ ำงหนังสื อชี้ชวนกำรเสนอขำย
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์น้ ี มิได้เป็ นกำรแสดงว่ำคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรื อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ แนะนำ
ให้ลงทุนในใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่เสนอขำย มิได้ประกันรำคำหรื อผลตอบแทนของใบสำคัญแสดง
สิ ทธิอนุพนั ธ์ที่เสนอขำย มิได้รับรองควำมน่ำเชื่อถือของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ และมิได้รับรอง
ควำมครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ ำงหนังสื อชี้ชวนกำรเสนอขำยใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์น้ ี แต่อย่ำงใด ทั้งนี้ กำรรับรองควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูล
และร่ ำงหนังสื อชี้ชวนนี้เป็ นควำมรับผิดชอบของผูเ้ สนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
หำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ ำงหนังสื อชี้ชวนกำรเสนอขำยนี้ มีขอ้ ควำมหรื อรำยกำร
ที่เป็ นเท็จ หรื อขำดข้อควำมที่ควรต้องแจ้งในสำระสำคัญ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ที่ได้ซ้ือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์จำกผูอ้ อกหรื อเจ้ำของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ซ่ ึงเป็ นผูจ้ ดั ทำแบบแสดงรำยกำรข้อมูล
และร่ ำงหนังสื อชี้ชวนฉบับนี้ เป็ นเวลำไม่เกินหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่แบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ ำงหนังสื อชี้ชวน
มีผลใช้บงั คับ มีสิทธิเรี ยกร้องค่ำเสี ยหำยจำกบริ ษทั หรื อเจ้ำของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ได้ตำมมำตรำ 82
แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภำยในหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่ได้รู้หรื อ
ควรได้รู้วำ่ แบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ ำงหนังสื อชี้ชวนกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์เป็ นเท็จ
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หรื อขำดข้อควำมที่ควรต้องแจ้งในสำระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจำกวันที่แบบแสดงรำยกำรข้อมูลและ
ร่ ำงหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ”
คาเตือนเพิม่ เติมสาหรับการลงทุนใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
1.1 คำเตือนสำหรับใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ทวั่ ไป
ผูล้ งทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะ เงื่อนไขและควำมเสี่ ยงต่ำง ๆ ของหลักทรัพย์
ประเภทนี้ก่อนตัดสิ นใจลงทุน เนื่องจำกรำคำของตรำสำรดังกล่ำวอำจขึ้นลงอย่ำงรวดเร็ ว ซึ่งอำจทำให้
ผูล้ งทุนมีควำมเสี่ ยงสู งกว่ำกำรลงทุนในหลักทรัพย์ทวั่ ไปอื่น ๆ และหำกผูล้ งทุนมิได้จำหน่ำยหรื อใช้สิทธิ
ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ก่อนสิ้ นอำยุ ผูล้ งทุนจะสู ญเสี ยเงินลงทุนทั้งหมด
1.2 คำเตือนเพิ่มเติมสำหรับควำมเสี่ ยงด้ำน Gearing อันเนื่องมำจำกกำร Leverage
(Gearing Risk from Leverage)
“ใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์เป็ นกำรลงทุนที่ผลู ้ งทุนใช้เงินลงทุนจำนวนน้อยกว่ำ
กำรลงทุนในหลักทรัพย์อำ้ งอิงโดยตรงเมื่อคำนวณเป็ นผลตอบแทนจำกเงินลงทุน ทำให้มีโอกำสจะได้รับ
ผลตอบแทนหรื อขำดทุนในอัตรำที่สูงกว่ำกำรลงทุนในหลักทรัพย์อำ้ งอิงโดยตรง ซึ่งผูล้ งทุนมีโอกำสสู ญเสี ย
เงินลงทุนทั้งหมดได้ (Leverage)
Gearing เป็ นค่ำที่แสดงอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุ พนั ธ์
เมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรัพย์อำ้ งอิง ที่แสดงเป็ นจำนวนเท่ำ เช่น ถ้ำ Gearing
เท่ำกับ 4 เท่ำ หมำยถึง เมื่อรำคำของหลักทรัพย์อำ้ งอิงเปลี่ยนไป 1 % รำคำของใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
จะเปลี่ยนแปลงไปประมำณ 4 % ทำให้ผลู ้ งทุนมีโอกำสได้ผลตอบแทนหรื อขำดทุนในอัตรำที่สูงกว่ำ
กำรลงทุนในหลักทรัพย์อำ้ งอิงโดยตรงประมำณ 4 เท่ำ”
1.3 คำเตือนเพิ่มเติมสำหรับใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ไม่มีทรัพย์สินเป็ นประกัน
เต็มจำนวน
ผูล้ งทุนถือเป็ นเจ้ำหนี้ไม่มีประกันของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ผูล้ งทุน
จึงควรพิจำรณำควำมน่ำเชื่อถือของบริ ษทั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์และผูค้ ้ ำประกันกำรชำระหนี้
ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่เสนอขำย (ถ้ำมี) เป็ นสำคัญ ทั้งนี้ ผูล้ งทุนไม่มีสิทธิเรี ยกร้องใด ๆ ต่อ
ผูอ้ อกหลักทรัพย์อำ้ งอิง
การอ้างอิง
กำรอ้ำงอิงข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (56-1 และเพิ่มส่ วน DW หรื อ
แบบ 56-DW) ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ ำงหนังสื อชี้ชวนกำรเสนอขำยใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ (แบบ 69-DW-full) ฉบับนี้
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สารบัญ
หน้ำ
ส่ วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสาคัญของตราสาร (factsheet)
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลสรุป (executive summary)
ส่ วนที่ 3 ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
1. ข้อมูลทัว่ ไป
2. ปัจจัยควำมเสี่ ยง
3. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
4. กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
5. กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
6. ประวัติกำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
7. ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์จำกกำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์
8. โครงสร้ำงเงินทุน
9. กำรจัดกำร
10. ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
11. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ส่ วนที่ 4 ผู้คา้ ประกันการชาระหนีต้ ามใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ และผู้ที่เป็ นคู่สัญญาบริหารความ
เสี่ ยงของ บริษัทที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ (ถ้ ามี)
ส่ วนที่ 5 ข้ อมูลเพิม่ เติมกรณีเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ที่มีประกันเต็มจานวน หรื อที่มี
ประกันบางส่ วน (ถ้ ามี)
ส่ วนที่ 6 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4

ร่ างข้ อกาหนดสิ ทธิฉบับหลัก
งบการเงิน
แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1 และเพิม่ ส่ วน DW / แบบ 56-DW)
เอกสารแสดงรายละเอียดข้ อมูลเพิม่ เติม/ข้ อมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้ออกใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ที่สาคัญ (ถ้ ามี)
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ส่ วนที่ 1
สรุปข้ อมูลสาคัญของตราสาร (factsheet)
ให้สรุ ปสำระสำคัญของตรำสำร รวมทั้งลักษณะพิเศษและควำมเสี่ ยงที่สำคัญของตรำสำร
และผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์
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ส่ วนที่ 2
ข้ อมูลสรุป (executive summary)
ให้ เปิ ดเผยข้ อมูล ดังต่ อไปนี้
1. สรุ ปสำระสำคัญของข้อมูลบริษัทที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ในส่ วนที่ 3 และร่ างข้ อกาหนดสิ ทธิ
ฉบับหลัก ในเอกสำรแนบ 1 โดยย่อ เพื่อให้ผลู ้ งทุนเข้ำใจภำพรวมของบริ ษทั และข้อกำหนดสิ ทธิฉบับหลัก
ที่จะมีผลใช้บงั คับกับกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ทุกรุ่ นที่เสนอขำยภำยใต้ขอ้ กำหนดสิ ทธิฉบับ
หลักนี้
2. ให้เปิ ดเผยวัตถุประสงค์ในกำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
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ส่ วนที่ 31
ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพันธ์
1. ข้ อมูลทั่วไป
1. ชื่อ สถำนที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริ ษทั โทรศัพท์ โทรสำร
Home Page (ถ้ำมี) จำนวนและชนิดของหุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั (ในกรณี ที่ไม่ได้เป็ น
นิติบุคคลไทย ให้ระบุสำนักงำนสำขำในไทย)
2. ชื่อ สถำนที่ต้ งั โทรศัพท์ โทรสำรของบุคคลอ้ำงอิงอื่น ๆ เช่น นำยทะเบียนหลักทรัพย์
ที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน ผูด้ ูแลสภำพคล่อง ทรัสตี ผูส้ อบบัญชี เป็ นต้น
2. ปัจจัยความเสี่ ยง
ให้ระบุปัจจัยที่บริ ษทั เห็นว่ำ อำจทำให้เกิดควำมเสี่ ยงต่อกำรลงทุนในใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์อย่ำงมีนยั สำคัญ อย่ำงน้อยในเรื่ อง ดังต่อไปนี้
1. ควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ เช่น ควำมเสี่ ยงจำกควำมผันผวนของ
รำคำ ควำมเสี่ ยงในเรื่ องสภำพคล่อง ควำมเสี่ ยงจำกกำรเรี ยกใช้สิทธิก่อนกำหนด เป็ นต้น
2. ควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกหลักทรัพย์อำ้ งอิงหรื อดัชนี หลักทรัพย์อำ้ งอิง ซึ่งอำจมีผลกระทบ
ต่อรำคำของใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ โดยให้รวมถึงผลกระทบจำกกำรกระทำของผูอ้ อกหลักทรัพย์อำ้ งอิง
(corporate action) เช่น กำรจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม กำรจ่ำยปันผลเป็ นหุ ้น และเหตุกำรณ์อื่น ๆ ที่อำจเกิด
กับบริ ษทั ที่ออกหุน้ อ้ำงอิง เช่น กำรล้มละลำย กำรควบรวมกิจกำร โดยให้ระบุผลกระทบต่อผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ดว้ ย
3. ควำมเสี่ ยงที่อำจเกิดจำกเหตุกำรณ์ขดั ข้องในกำรชำระรำคำและส่ งมอบ2
4. ในกรณี ที่อำจมีกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่มีประกันบำงส่ วนหรื อ
ไม่มีประกัน ให้ระบุวำ่ ผูล้ งทุนอำจมีควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรส่ งมอบหลักทรัพย์ตำมภำระผูกพัน
(credit risk) ของผูอ้ อก และให้วิเครำะห์ credit risk ของผูอ้ อกให้ชดั เจนด้วย

กรณี บริ ษทั มีหุน้ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ บริ ษทั อำจไม่ตอ้ งจัดทำข้อ 1 3 8 9 และ 10 ในส่วนนี้ก็ได้ แต่ให้ใช้
วิธีอ้างอิงข้ อมูลจากแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ล่าสุ ด งบการเงินประจางวดการบัญชีล่าสุ ด
(เปรียบเทียบ 2 ปี ) งบการเงินงวดหกเดือนหรื อรายไตรมาสล่าสุ ดได้ โดยให้ระบุแหล่งอ้ำงอิงข้อมูลที่ผลู ้ งทุนสำมำรถ
ตรวจสอบได้ เช่น website ของสำนักงำน website ของตลำดหลักทรัพย์ เป็ นต้น พร้อมทั้งให้แสดงคาอธิบายและ
การวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ สาหรับงวดหกเดือนหรื อ
ไตรมาสล่าสุ ดดังกล่าวและผลการดาเนินงานสะสมตั้งแต่ ต้นปี บัญชีปัจจุบันถึงงวดหกเดือนหรื อไตรมาสล่าสุ ดด้ วย
1

หมำยถึง เหตุกำรณ์ซ่ ึงทำให้ผอู ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ไม่สำมำรถชำระรำคำให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ที่ใช้สิทธิได้ โดยเป็ นเหตุกำรณ์ที่อยูน่ อกเหนือกำรควบคุมของผูอ้ อก เช่น ตลำดหลักทรัพย์สั่งพักกำรซื้อขำย
หุ้นอ้ำงอิง เป็ นต้น
2
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ให้สรุ ปสำระสำคัญโดยสังเขปของลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
และนโยบำยกำรแบ่งกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ในกลุ่ม ในกรณี ที่มีบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม
จำนวนมำก ให้แสดงโครงสร้ำงกำรถือหุ ้นของกลุ่มบริ ษทั
4. การจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือ
ให้ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของบริ ษทั โดยให้ระบุชื่อสถำบัน
จัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่เป็ นผูจ้ ดั อันดับควำมน่ำเชื่อถือให้แก่บริ ษทั รวมทั้งอันดับที่บริ ษทั ได้รับล่ำสุ ด
(ระบุระยะเวลำ) และควำมหมำยของอันดับควำมน่ำเชื่อถือดังกล่ำวด้วย
5. การบริหารความเสี่ ยง
ให้อธิ บำยวิธีกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงจำกกำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ และจำก
กำรซื้อ ขำยหรื อออกตรำสำรที่มีลกั ษณะเป็ นอนุพนั ธ์ที่ยงั มียอดคงค้ำง (outstanding) อื่น ๆ ด้วย โดยควรระบุ
ข้อมูลอย่ำงน้อย ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ในกำรซื้อ ขำยหรื อออกตรำสำรดังกล่ำว
2. กลยุทธ์ในกำรป้องกันควำมเสี่ ยงต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้น (hedging strategy) และระบบ
บริ หำรควำมเสี่ ยงของบริ ษทั
3. บทบำทของผูบ้ ริ หำรระดับสู งในกำรกำกับดูแลระบบบริ หำรควำมเสี่ ยง
4. กำรควบคุมดูแลเพื่อมิให้กำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์หรื อกำรซื้อขำยตรำสำร
อื่นมีผลให้กำรดำรงฐำนะหรื อสภำพคล่องไม่เป็ นไปตำมเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่ำงเช่น เกณฑ์อตั รำส่ วน
เงินกองทุนสภำพคล่อง/ BIS ratio/ Leverage และ credit limit เป็ นต้น
ทั้งนี้ ในกรณี ที่บริ ษทั จะบริ หำรควำมเสี่ ยงจำกกำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์
โดยกำรทำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่มีขอ้ กำหนดและเงื่อนไขให้บริ ษทั เป็ นผูไ้ ด้รับชำระหนี้จำกคู่สัญญำ
ในจำนวนและระยะเวลำเดียวกันหรื อใกล้เคียงกันกับจำนวนและระยะเวลำที่บริ ษทั ต้องชำระหนี้ให้ผถู ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ (back to back agreement) ให้ระบุไว้ดว้ ย และเปิ ดเผยรำยละเอียดของผูท้ ี่เป็ น
คู่สัญญำบริ หำรควำมเสี่ ยงในส่ วนที่ 4
6. ประวัติการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
ให้แสดงรำยละเอียดของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยเสนอขำยแล้ว
ในระยะ 1 ปี ที่ผำ่ นมำ โดยให้ระบุดว้ ยว่ำใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์รำยกำรใดยังมียอดคงค้ำง (outstanding)
และรำยกำรใดสิ้ นสุ ดอำยุลงแล้ว ทั้งนี้ หำกกรณี ที่บริ ษทั เคยผิดนัดชำระกำรส่ งมอบหรื อกำรชำระหนี้
ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ให้เปิ ดเผยจำนวนและมูลค่ำที่ผิดนัด รวมทั้งกำรดำเนิ นกำรเพื่อแก้ไข
เหตุดงั กล่ำวด้วย
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7. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ จากการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
ให้เปิ ดเผยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนื่องจำกกำรทำสัญญำที่เกี่ยวข้องกับ
กำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ และที่อำจเกิดขึ้นเนื่องจำกกำรประกอบธุรกิจหรื อทำหน้ำที่อื่น
ของบริ ษทั และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรให้บริ กำรแนะนำกำรลงทุน กำรเป็ นที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน
และกำรลงทุนของบริ ษทั และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
8. โครงสร้ างเงินทุน
(1) หลักทรัพย์ของบริ ษทั
(ก) บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน
ล้ำนบำท เรี ยกชำระแล้ว
ล้ำนบำท
แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญ
หุน้ หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ (ถ้ำมี) มูลค่ำหุ ้นละ
บำท
(2) ผูถ้ ือหุน้
ให้ระบุรำยชื่อกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งจำนวนหุน้ ที่ถือและสัดส่ วนกำรถือหุน้
ล่ำสุ ด ทั้งนี้ ให้นบั รวมกำรถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องและผูถ้ ือหุ ้นที่อยูภ่ ำยใต้ผมู ้ ีอำนำจควบคุมเดียวกันเป็ นกลุ่ม
เดียวกัน
(ก) กลุ่มผูถ้ ือหุ ้นที่ถือหุ ้นสู งสุ ด 10 รำยแรก
(ข) กลุ่มผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ที่โดยพฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำรกำหนดนโยบำย
กำรจัดกำร หรื อกำรดำเนินงำนของบริ ษทั อย่ำงมีนยั สำคัญ (เช่น มีกำรส่ งบุคคลเข้ำเป็ นกรรมกำรที่มีอำนำจ
จัดกำร (authorized director))
ในกรณี ที่รำยชื่อกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ที่ปรำกฏดังกล่ำวข้ำงต้น ยังไม่แสดงถึงบุคคล
ที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่แท้จริ ง เช่น รำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่แสดงไว้เป็ น holding company หรื อ nominee account
ให้ระบุชื่อบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลหลักที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่แท้จริ ง รวมทั้งธุรกิจหลักของบุคคลดังกล่ำวด้วย
เว้นแต่จะมีเหตุอนั สมควรที่ทำให้ไม่อำจทรำบผูถ้ ือหุ ้นที่แท้จริ งได้
9. การจัดการ
ให้ระบุรำยชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริ หำร ผูบ้ ริ หำรและ
ผูม้ ีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี)
10. ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
10.1 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ป
ให้แสดงข้อมูลจำกงบกำรเงินและอัตรำส่ วนทำงกำรเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐำนะกำรเงินและ
ผลกำรดำเนินงำนในธุรกิจหลักของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยอย่ำงน้อยต้องมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบ 2 ปี
ที่ผำ่ นมำ และให้แนบงบกำรเงินสำหรับงวด (ตรวจสอบแล้ว) 2 ปี ย้อนหลัง (หรื อเท่ำที่มีกำรดำเนินงำนจริ ง)
และแนบงบกำรเงินรำยไตรมำสหรื องวดหกเดือนของปี ปัจจุบนั (ถ้ำมี) ของบริ ษทั และงบกำรเงินรวม ไว้ทำ้ ย
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แบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ ำงหนังสื อชี้ชวน ทั้งนี้ ในกรณี ที่เป็ นใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ประเภทที่มี
ประกันเต็มจำนวน ให้แสดงข้อมูลและแนบงบกำรเงินประจำงวดเพียง 1 ปี ย้อนหลัง (หรื อเท่ำที่มีกำรดำเนิน
งำนจริ ง) และแนบงบกำรเงินรำยไตรมำสหรื องวดหกเดือนของปี ปั จจุบนั (ถ้ำมี)
ในกรณี เป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์ ให้แสดงข้อมูลเงินกองทุนสภำพคล่องสุ ทธิ และอัตรำส่ วน
เงินกองทุนสภำพคล่องสุ ทธิต่อหนี้สินทัว่ ไป และในกรณี ที่เป็ นธนำคำรพำณิ ชย์ ให้แสดงข้อมูลอัตรำส่ วน
เงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงล่ำสุ ด
10.2 คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนิ นงำน
ให้อธิ บำยเชิงวิเครำะห์เกี่ยวกับ ฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน กำรเปลี่ยนแปลง
ที่สำคัญ ปัจจัยที่เป็ นสำเหตุหรื อมีผลต่อฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน หรื อกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว
หำกบริ ษทั เคยแจ้งแผนกำรดำเนินงำนหรื อประมำณกำรงบกำรเงินไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและ
ร่ ำงหนังสื อชี้ชวนหรื อแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี ให้อธิบำยผลกำรปฏิบตั ิตำมแผนดังกล่ำวด้วย
กำรวิเครำะห์ขำ้ งต้น ให้อธิบำยในช่วงปี ที่ผำ่ นมำ สำหรับงบกำรเงินในช่วง 1 ปี
ก่อนหน้ำนี้ ให้อธิ บำยประกอบเฉพำะกรณี ที่ฐำนะกำรเงินหรื อผลกำรดำเนินงำนดังกล่ำวมีผลกระทบต่อ
ฐำนะกำรเงินหรื อผลกำรดำเนิ นงำนปั จจุบนั ของบริ ษทั อย่ำงมีนยั สำคัญ ทั้งนี้ หำกบริ ษทั มีสำยผลิตภัณฑ์
หรื อกลุ่มธุรกิจมำกกว่ำ 1 สำย/กลุ่ม ให้อธิ บำยผลกำรดำเนินกำรในแต่ละสำยผลิตภัณฑ์หรื อกลุ่มธุรกิจที่มี
นัยสำคัญด้วย
นอกจำกนี้ ในกรณี ที่มีแนวโน้ม ควำมเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรื อปัจจัยที่อำจมีผลต่อฐำนะ
กำรเงินหรื อผลกำรดำเนินงำนอย่ำงมีนยั สำคัญในอนำคต ให้บริ ษทั อธิบำยด้วย
11. ข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ให้ระบุขอ้ มูลอื่นที่อำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่ำงมีนัยสำคัญ
หำกบริ ษทั เห็นว่ำ มีขอ้ มูลอื่นที่จำเป็ นซึ่งเป็ นประโยชน์หรื ออำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสิ นใจของผูล้ งทุน
อย่ำงมีนยั สำคัญ หรื อเพื่อควำมเท่ำเทียมกันในกำรเข้ำถึงข้อมูลของผูล้ งทุนทุกกลุ่ม โดยบริ ษทั ยังคงมีหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบในกำรเปิ ดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง และไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งให้ผลู ้ งทุนทรำบเพื่อ
ประกอบกำรตัดสิ นใจลงทุน
ทั้งนี้ อำจใช้วิธีระบุแหล่งอ้ำงอิงข้อมูลเพิ่มเติม เช่น website ของสำนักงำน website ของ
ตลำดหลักทรัพย์ หรื อ website ของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ เป็ นต้น ซึ่งผูล้ งทุนสำมำรถ
ตรวจสอบได้ และให้สรุ ปสำระสำคัญของข้อมูลประกอบด้วย
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ส่ วนที่ 4
ผู้คา้ ประกันการชาระหนีต้ ามใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพันธ์
และผู้ที่เป็ นคู่สัญญาบริหารความเสี่ ยงของบริษัทที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
ในกรณี ที่บริ ษทั จะจัดให้มีผคู ้ ้ ำประกันกำรชำระหนี้ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
หรื อจัดให้มีกำรทำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ ยง (back to back agreement) หำกบริ ษทั
สำมำรถจัดให้มีขอ้ มูลของผูค้ ้ ำประกัน หรื อผูท้ ี่เป็ นคู่สัญญำบริ หำรควำมเสี่ ยงของบริ ษทั ที่ออกใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ได้แล้ว ให้เปิ ดเผยข้อมูลตำมส่ วนนี้ดว้ ย3 มิฉะนั้น บริ ษทั อำจเปิ ดเผยข้อมูลตำมส่ วนนี้
ไว้ในแบบ 69-DW-short ก่อนเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ในแต่ละครั้งก็ได้
ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลดังต่ อไปนี้
1. ผู้คา้ ประกันการชาระหนีต้ ามใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
1.1 ข้ อมูลทั่วไป* ได้แก่ ชื่อผูค้ ้ ำประกัน ประเภทธุรกิจ ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่/ ประเทศ
เลขทะเบียนบริ ษทั (ถ้ำมี) Home Page (ถ้ำมี) โทรศัพท์/ โทรสำร
1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยย่ อ*
1.3 การจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือ*
ให้ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของผูค้ ้ ำประกัน โดยให้ระบุ
ชื่อและประเทศของสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่เป็ นผูจ้ ดั อันดับควำมน่ำเชื่อถือ
ให้แก่ผคู ้ ้ ำประกัน รวมทั้งอันดับที่ผคู ้ ้ ำประกันได้รับล่ำสุ ด (ระบุระยะเวลำ) และควำมหมำยของอันดับควำม
น่ำเชื่อถือดังกล่ำวด้วย
1.4 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน*
ให้แสดงข้อมูลจำกงบกำรเงินและอัตรำส่ วนทำงกำรเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึง
ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนในธุรกิจหลักของบริ ษทั ผูค้ ้ ำประกันและบริ ษทั ย่อย โดยอย่ำงน้อย
ต้องมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบ 2 ปี ที่ผำ่ นมำ และให้แนบงบกำรเงินสำหรับงวด (ตรวจสอบแล้ว) 2 ปี ย้อนหลัง
(หรื อเท่ำที่มีกำรดำเนินงำนจริ ง) และแนบงบกำรเงินรำยไตรมำสหรื องวดหกเดือนของปี ปั จจุบนั ของบริ ษทั
ผูค้ ้ ำประกันและงบกำรเงินรวม (ถ้ำมี) ไว้ทำ้ ยแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ ำงหนังสื อชี้ชวน
ในกรณี เป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์ ให้แสดงข้อมูลเงินกองทุนสภำพคล่องสุ ทธิ และ
อัตรำส่ วนเงินกองทุนสภำพคล่องสุ ทธิต่อหนี้สินทัว่ ไป และในกรณี ที่เป็ นธนำคำรพำณิ ชย์ ให้แสดงข้อมูล
อัตรำส่ วนเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงล่ำสุ ด ทั้งนี้ ในกรณี ที่เป็ นนิติบุคคลในต่ำงประเทศ ให้แสดงข้อมูลอื่น
ในลักษณะเดียวกัน
3

ในกรณีที่บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนนี้ ให้บริ ษทั ปรับปรุ งข้อมูลดังกล่ำวให้เป็ นปั จจุบนั ตำมแบบ 69-DW-ข้อมูลส่ วนเพิ่ม ตำมงวดเวลำ
ที่บริ ษทั จัดส่งงบกำรเงินหรื อแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี ต่อสำนักงำนด้วย
* ทั้งนี้ ข้อมูลในข้อ 1.1 – 1.4 อำจใช้วิธีอำ้ งอิงข้อมูลที่ผคู ้ ้ำประกันเปิ ดเผยไว้ใน website ได้ โดยให้ระบุ website link ในแต่ละหัวข้อด้วย
ทั้งนี้ ให้อำ้ งอิงได้เฉพำะข้อมูลที่เป็ นภำษำไทยหรื อภำษำอังกฤษเท่ำนั้น
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ให้ระบุขอ้ มูลอื่นที่อำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของผูค้ ้ ำประกัน และบริ ษทั
ย่อยของบริ ษทั ดังกล่ำว หรื อกำรตัดสิ นใจลงทุนในใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ อย่ำงมีนยั สำคัญ
1.5 สั ญญาคา้ ประกัน
ให้สรุ ปสำระสำคัญของร่ ำงสัญญำค้ ำประกัน โดยต้องระบุให้ชดั เจนว่ำผูค้ ้ ำประกัน
รับภำระกำรชำระหนี้ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์เต็มจำนวน และรับผิดอย่ำงลูกหนี้ร่วมตลอดอำยุของ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ โดยไม่สำมำรถเพิกถอนได้ก่อนครบกำหนดอำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
พร้อมทั้งให้แนบร่ ำงสัญญำค้ ำประกันไว้ทำ้ ยแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ ำงหนังสื อชี้ชวนด้วย
2. ผู้ที่เป็ นคู่สัญญาบริหารความเสี่ ยงของบริษัทที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
2.1 ข้ อมูลทั่วไป* ได้แก่ ชื่อบริ ษทั ประเภทธุรกิจ ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่/ ประเทศ
เลขทะเบียนบริ ษทั (ถ้ำมี) Home Page (ถ้ำมี) โทรศัพท์ โทรสำร
2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยย่ อ*
2.3 การจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือ* ให้เปิ ดเผยผลกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (ถ้ำมี)
ของคู่สัญญำบริ หำรควำมเสี่ ยง
2.4 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน* ให้เปิ ดเผยข้อมูลโดยมีรำยละเอียดเป็ นไปตำม
แบบในข้อ 1.4 โดยอนุโลม
2.5 การบริหารความเสี่ ยง* ให้อธิบำยวิธีกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของคู่สัญญำบริ หำร
ควำมเสี่ ยงโดยสังเขป
2.6 สั ญญาบริหารความเสี่ ยง ให้สรุ ปสำระสำคัญของร่ ำงสัญญำไว้ดว้ ย
3. การติดตามข้ อมูลของผู้คา้ ประกันหรื อผู้ทเี่ ป็ นคู่สัญญาบริหารความเสี่ ยง
ให้เปิ ดเผยแหล่งข้อมูล หรื อ website link ที่เผยแพร่ ขอ้ มูลเป็ นภำษำไทยหรื อภำษำอังกฤษ
ที่ผลู ้ งทุนจะสำมำรถติดตำมข้อมูล (ซึ่งรวมถึงข้อมูลทำงกำรเงิน) ที่เป็ นปัจจุบนั ของผูค้ ้ ำประกันหรื อผูท้ ี่เป็ น
คู่สัญญำบริ หำรควำมเสี่ ยงให้ชดั เจน

*

ทั้งนี้ ข้อมูลในข้อ 2.1 – 2.5 อำจใช้วิธีอำ้ งอิงข้อมูลที่คู่สัญญำบริ หำรควำมเสี่ยงเปิ ดเผยไว้ใน website ได้ โดยให้ระบุ website link
ในแต่ละหัวข้อด้วย ทั้งนี้ ให้อำ้ งอิงได้เฉพำะข้อมูลที่เป็ นภำษำไทยหรื อภำษำอังกฤษเท่ำนั้น
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ส่ วนที่ 5
ข้ อมูลเพิม่ เติมกรณีเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพันธ์ ที่มีประกันเต็มจานวน หรื อที่มีประกันบางส่ วน
ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลดังต่ อไปนี้
1. ข้ อมูลทั่วไปของทรัสตี ได้แก่ ชื่อบริ ษทั ประเภทธุรกิจ ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่/ ประเทศ
เลขทะเบียนบริ ษทั (ถ้ำมี) Home Page (ถ้ำมี) โทรศัพท์ โทรสำร
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยย่ อของทรัสตี ทั้งนี้ อำจใช้วิธีอำ้ งอิงข้อมูลที่ทรัสตี
เปิ ดเผยไว้ใน website ได้ โดยให้ระบุ website link ด้วย
3. ให้ สรุปสาระสาคัญของร่ างสั ญญาที่เกี่ยวข้ อง เช่น สัญญำก่อตั้งทรัสต์ เป็ นต้น และแนบ
ร่ ำงสัญญำดังกล่ำวไว้ทำ้ ยแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ ำงหนังสื อชี้ชวนด้วย
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ส่ วนที่ 6
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
1. ในกรณี เป็ นกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์โดยผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์เป็ นบริ ษทั ที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ให้กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันหรื อผูท้ ี่ดำรงตำแหน่งบริ หำรสู งสุ ดที่ได้รับมอบอำนำจ
จำกกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพัน ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องครบถ้วนของแบบแสดงรำยกำรข้อมูล
และร่ ำงหนังสื อชี้ชวน (ในกรณี ที่กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันมิใช่ผทู ้ ี่ดำรงตำแหน่งบริ หำรสู งสุ ดหรื อ
ผูท้ ี่ดำรงตำแหน่งบริ หำรสู งสุ ดในสำยงำนบัญชี ให้กำรลงลำยมือชื่อดังกล่ำวต้องมีผทู ้ ี่ดำรงตำแหน่งบริ หำร
สู งสุ ดหรื อผูท้ ี่ดำรงตำแหน่งบริ หำรสู งสุ ดในสำยงำนบัญชี ร่ วมลงลำยมือชื่อด้วย) พร้อมทั้งประทับตรำบริ ษทั
(ถ้ำมี) โดยให้ใช้ขอ้ ควำมและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ ำงหนังสื อชี้ชวนกำรเสนอขำย
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฉบับนี้ รวมทั้งเอกสำรหลักฐำนทั้งหมดที่จดั ส่ งผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
สำนักงำนแล้ว และด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะ [กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม/ผูท้ ี่ดำรงตำแหน่งบริ หำรสู งสุ ด/
ผูท้ ี่ดำรงตำแหน่งบริ หำรสู งสุ ดในสำยงำนบัญชี ] ของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ
ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ผอู ้ ื่นสำคัญผิด หรื อไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สำระสำคัญ”
ชื่อ
ตำแหน่ง
ลำยมือชื่อ*
1.
2.
3.
4.
5.


หมำยเหตุ หำกในวันที่ยนื่ แบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ ำงหนังสื อชี้ชวนต่อสำนักงำน มีเหตุจำเป็ น
ที่ทำให้บุคคลใด ยังไม่สำมำรถลงลำยมือชื่อในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ ำงหนังสื อชี้ชวนได้ เมื่อเหตุดงั กล่ำว
หมดสิ้ นแล้ว ผูเ้ สนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ตอ้ งจัดให้บุคคลนั้นลงลำยมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทำให้
บุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถลงลำยมือชื่อได้เกิดจำกกำรที่บุคคลดังกล่ำว อยูใ่ นภำวะไม่สำมำรถรู ้ผิดชอบหรื อ
ไม่สำมำรถบังคับตนเองได้ เนื่ องจำกเจ็บป่ วยทำงร่ ำงกำยหรื อทำงจิต ผูเ้ สนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
ไม่จำต้องจัดให้บุคคลดังกล่ำวลงลำยมือชื่อในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ ำงหนังสื อชี้ชวน หรื อเป็ นกรณี อื่นใด
ที่มีเหตุจำเป็ นและสมควรโดยได้รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำน
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2. ในกรณี เป็ นกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์โดยผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ไม่เป็ นบริ ษทั ที่มีหุน้ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
2.1 กรรมกำรบริ หำรทุกคน ผูท้ ี่ดำรงตำแหน่งบริ หำรสู งสุ ด และผูท้ ี่ดำรงตำแหน่งบริ หำร
สู งสุ ดในสำยงำนบัญชี ให้ลงลำยมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรำบริ ษทั (ถ้ำมี) ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและ
ร่ ำงหนังสื อชี้ชวน โดยให้ใช้ขอ้ ควำมและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ ำงหนังสื อชี้ชวนกำรเสนอขำย
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฉบับนี้ รวมทั้งเอกสำรหลักฐำนทั้งหมดที่จดั ส่ งผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
สำนักงำนแล้ว และด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะ [กรรมกำรบริ หำร / ผูท้ ี่ดำรงตำแหน่งบริ หำรสู งสุ ด / ผูท้ ี่ดำรง
ตำแหน่งบริ หำรสู งสุ ดในสำยงำนบัญชี] ของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อมูล
ดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ผอู ้ ื่นสำคัญผิด หรื อไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระสำคัญ
นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ
(1) งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่ประกอบเป็ นส่ วนหนึ่ งของแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลและร่ ำงหนังสื อชี้ชวนกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ได้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้องครบถ้วน
ในสำระสำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อกำรจัดให้ผอู ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์มีระบบ
กำรเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่ำผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่เป็ นสำระสำคัญ
ทั้งของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์และบริ ษทั ย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มี
กำรปฏิบตั ิตำมระบบดังกล่ำว
(3) ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อกำรจัดให้ผอู ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์มีระบบ
กำรควบคุมภำยในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิตำมระบบดังกล่ำว และข้ำพเจ้ำได้แจ้งข้อมูลกำรประเมิน
ระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ ......................................................... ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมกำรตรวจสอบ
ของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบ
กำรควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรกระทำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของผูอ้ อก
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์บริ ษทั ย่อย
ชื่อ
ตำแหน่ง
ลำยมือชื่อ*
1.
2.
3.
4.
5.
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2.2 กรรมกำรคนอื่นของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์นอกจำก 2.1 ให้ลงลำยมือชื่อ
พร้อมทั้งประทับตรำบริ ษทั (ถ้ำมี) ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ ำงหนังสื อชี้ชวน โดยให้ใช้ขอ้ ควำมและ
รู ปแบบ ดังนี้
“ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ ำงหนังสื อชี้ชวน
กำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฉบับนี้ รวมทั้งเอกสำรหลักฐำนทั้งหมดที่จดั ส่ งผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิ กส์
ของสำนักงำนแล้ว และด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะกรรมกำรของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ข้ำพเจ้ำไม่มี
เหตุอนั ควรสงสัยว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทำให้ผูอ้ ื่นสำคัญผิด หรื อขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง
ในสำระสำคัญ
ชื่อ

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ*

1.
2.
3.
4.
5.


หมำยเหตุ หำกในวันที่ยนื่ แบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ ำงหนังสื อชี้ชวนต่อสำนักงำน มีเหตุจำเป็ น
ที่ทำให้บุคคลใด ยังไม่สำมำรถลงลำยมือชื่อในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ ำงหนังสื อชี้ชวนได้ เมื่อเหตุดงั กล่ำว
หมดสิ้ นแล้ว ผูเ้ สนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ตอ้ งจัดให้บุคคลนั้นลงลำยมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทำให้
บุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถลงลำยมือชื่อได้เกิดจำกกำรที่บุคคลดังกล่ำว อยูใ่ นภำวะไม่สำมำรถรู ้ผิดชอบหรื อ
ไม่สำมำรถบังคับตนเองได้ เนื่ องจำกเจ็บป่ วยทำงร่ ำงกำยหรื อทำงจิต ผูเ้ สนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
ไม่จำต้องจัดให้บุคคลดังกล่ำวลงลำยมือชื่อในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ ำงหนังสื อชี้ชวน หรื อเป็ นกรณี อื่นใด
ที่มีเหตุจำเป็ นและสมควรโดยได้รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำน
3. ในกรณี เป็ นกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์โดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
3.1 ให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ลงลำยมือชื่อในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและ
ร่ ำงหนังสื อชี้ชวน หำกผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์เป็ นนิติบุคคล ให้ผมู ้ ีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลทุกคน
ลงลำยมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรำบริ ษทั (ถ้ำมี) โดยให้ใช้ขอ้ ควำมและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ ำงหนังสื อชี้ชวนกำร
เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฉบับนี้ รวมทั้งเอกสำรหลักฐำนทั้งหมดที่จดั ส่ งผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิ กส์
ของสำนักงำนแล้ว และด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคล ข้ำพเจ้ำ (ขอรับรองว่ำ**
ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ผอู ้ ื่นสำคัญผิด หรื อไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สำระสำคัญ / ไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำ** ข้อมูลดังกล่ำวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทำให้ผอู ้ ื่นสำคัญผิดหรื อ
ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระสำคัญ)
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ชื่อ

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ*

1.
2.
3.
4.
5.


หมำยเหตุ หำกในวันที่ยนื่ แบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ ำงหนังสื อชี้ชวนต่อสำนักงำน มีเหตุจำเป็ น
ที่ทำให้บุคคลใด ยังไม่สำมำรถลงลำยมือชื่อในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ ำงหนังสื อชี้ชวนได้ เมื่อเหตุดงั กล่ำว
หมดสิ้ นแล้ว ผูเ้ สนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ตอ้ งจัดให้บุคคลนั้นลงลำยมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทำให้
บุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถลงลำยมือชื่อได้เกิดจำกกำรที่บุคคลดังกล่ำว อยูใ่ นภำวะไม่สำมำรถรู ้ผิดชอบหรื อ
ไม่สำมำรถบังคับตนเองได้ เนื่ องจำกเจ็บป่ วยทำงร่ ำงกำยหรื อทำงจิต ผูเ้ สนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
ไม่จำต้องจัดให้บุคคลดังกล่ำวลงลำยมือชื่อในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ ำงหนังสื อชี้ชวน หรื อเป็ นกรณี อื่นใด
ที่มีเหตุจำเป็ นและสมควรโดยได้รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำน

ให้ใช้คำว่ำ “ขอรับรองว่ำ” สำหรับผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่เป็ นกรรมกำรบริ หำร และ
ให้ใช้คำว่ำ “ไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำ” สำหรับผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ไม่ใช่กรรมกำรบริ หำร”
3.2 พร้อมกันนี้ให้กรรมกำรทุกคน ผูด้ ำรงตำแหน่งบริ หำรสู งสุ ด และผูท้ ี่ดำรงตำแหน่ง
บริ หำรสู งสุ ดในสำยงำนบัญชีของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ลงลำยมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรำบริ ษทั
(ถ้ำมี) ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ ำงหนังสื อชี้ชวนดังกล่ำวด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ควำมและรู ปแบบดังต่อไปนี้
3.2.1 กรรมกำรบริ หำรทุกคน ผูท้ ี่ดำรงตำแหน่งบริ หำรสู งสุ ด และผูท้ ี่ดำรงตำแหน่ง
บริ หำรสู งสุ ดในสำยงำนบัญชี ให้ลงลำยมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรำบริ ษทั (ถ้ำมี) ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูล
และร่ ำงหนังสื อชี้ชวน โดยให้ใช้ขอ้ ควำมและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูลในส่ วนที่เกี่ยวกับผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
ที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ ำงหนังสื อชี้ชวนกำรเสนอขำย
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฉบับนี้ รวมทั้งเอกสำรหลักฐำนทั้งหมดที่จดั ส่ งผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
สำนักงำนแล้ว และด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะ [กรรมกำรบริ หำร / ผูท้ ี่ดำรงตำแหน่งบริ หำรสู งสุ ด / ผูท้ ี่ดำรง
ตำแหน่งบริ หำรสู งสุ ดในสำยงำนบัญชี] ของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อมูล
ดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ผอู ้ ื่นสำคัญผิด หรื อไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระสำคัญ
นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ
(1) งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่ประกอบเป็ นส่ วนหนึ่งของแบบแสดง
รำยกำรข้อมูลและร่ ำงหนังสื อชี้ชวนกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ได้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วนในสำระสำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดของผูอ้ อกใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์และบริ ษทั ย่อยแล้ว
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(2) ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อกำรจัดให้ผอู ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
มีระบบกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ ใจว่ำผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วน
ที่เป็ นสำระสำคัญทั้งของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ และบริ ษทั ย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิตำมระบบดังกล่ำว
(3) ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อกำรจัดให้ผอู ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิตำมระบบดังกล่ำว และข้ำพเจ้ำได้แจ้งข้อมูล
กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ ................................................................. ต่อผูส้ อบบัญชี
และกรรมกำรตรวจสอบของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและ
กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรกระทำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบต่อ
กำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์และบริ ษทั ย่อย
ชื่อ

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ*

1.
2.
3.
4.
5.
3.2.2 กรรมกำรคนอื่นของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์นอกจำก 3.2.1
ให้ลงลำยมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรำบริ ษทั (ถ้ำมี) ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูล และร่ ำงหนังสื อชี้ชวน
โดยให้ใช้ขอ้ ควำมและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ ำงหนังสื อชี้ชวน
กำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฉบับนี้ รวมทั้งเอกสำรหลักฐำนทั้งหมดที่จดั ส่ งผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงำนแล้ว และด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะกรรมกำรของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ ข้ำพเจ้ำไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำข้อมูลดังกล่ำวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทำให้ผอู ้ ื่นสำคัญผิด
หรื อขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระสำคัญ
ชื่อ
ตำแหน่ง
ลำยมือชื่อ*
1.
2.
3.
4.
5.


หมำยเหตุ หำกในวันที่ยนื่ แบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ ำงหนังสื อชี้ชวนต่อสำนักงำน มีเหตุจำเป็ นที่
ทำให้บุคคลใด ยังไม่สำมำรถลงลำยมือชื่อในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ ำงหนังสื อชี้ชวนได้ เมื่อเหตุดงั กล่ำว
หมดสิ้ นแล้ว ผูเ้ สนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ตอ้ งจัดให้บุคคลนั้นลงลำยมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทำให้
บุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถลงลำยมือชื่อได้เกิดจำกกำรที่บุคคลดังกล่ำว อยูใ่ นภำวะไม่สำมำรถรู ้ผิดชอบหรื อไม่
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สำมำรถบังคับตนเองได้ เนื่องจำกเจ็บป่ วยทำงร่ ำงกำยหรื อทำงจิต ผูเ้ สนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
ไม่จำต้องจัดให้บุคคลดังกล่ำวลงลำยมือชื่อในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ ำงหนังสื อชี้ชวน หรื อเป็ นกรณี อื่นใด
ที่มีเหตุจำเป็ นและสมควรโดยได้รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำน
4. กำรรับรองกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน (ถ้ำมี)
ให้ผมู ้ ีอำนำจลงนำมผูกพันที่ปรึ กษำทำงกำรเงินลงลำยมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรำบริ ษทั
(ถ้ำมี)ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ ำงหนังสื อชี้ชวน โดยให้ใช้ขอ้ ควำมและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้ำพเจ้ำในฐำนะที่ปรึ กษำทำงกำรเงินของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ขอรับรองว่ำ
ข้ำพเจ้ำ
(1) ได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ ำงหนังสื อชี้ชวนกำรเสนอขำย
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฉบับนี้ รวมทั้งเอกสำรหลักฐำนทั้งหมดที่จดั ส่ งผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
สำนักงำนแล้ว และด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ผอู ้ ื่นสำคัญผิด หรื อไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระสำคัญ
(2) ได้พิจำรณำนโยบำยและแผนกำรประกอบธุรกิจของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์
ในอนำคตแล้วเห็นว่ำ สมมติฐำนได้จดั ทำขึ้นอย่ำงสมเหตุสมผล และมีกำรอธิ บำยผลกระทบต่อผูอ้ อกใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์หรื อผูล้ งทุนอย่ำงชัดเจนเพียงพอ (เฉพำะกรณี ที่ผอู ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์มีกำรระบุ
นโยบำยและแผนกำรประกอบธุรกิจของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ในอนำคตในแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลและร่ ำงหนังสื อชี้ชวนกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์)”
ในกรณี ที่ที่ปรึ กษำทำงกำรเงินไม่สำมำรถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลและร่ ำงหนังสื อชี้ชวนบำงส่ วน หรื อเห็นว่ำข้อมูลบำงส่ วนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบำยเงื่อนไขไว้
เพิ่มเติม เช่น
“เว้นแต่ขอ้ มูลในเรื่ อง............................................................ของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและ
ร่ ำงหนังสื อชี้ชวนกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์น้ ี ที่ขำ้ พเจ้ำไม่สำมำรถให้ควำมเห็นได้ เนื่องจำก
............................................................................. (ไม่มีขอ้ มูลเพียงพอที่จะตรวจสอบ หรื อไม่ได้รับควำมร่ วมมือ
จำกผูบ้ ริ หำรของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ในกำรตรวจสอบข้อมูลในเรื่ องนี้)” หรื อ
“เว้นแต่ขอ้ ควำมในหน้ำ...............ซึ่งข้ำพเจ้ำเห็นว่ำควรใช้ขอ้ ควำม.....................แทน”
ในกรณี ที่ที่ปรึ กษำทำงกำรเงินนำข้อมูลจำกบุคคลอื่นที่มีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนนั้นมำอ้ำงอิง
ให้ระบุขอ้ ควำมเพิ่มเติม ดังนี้
“เว้นแต่ขอ้ มูลในเรื่ อง...................................ของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ ำงหนังสื อชี้ชวน
กำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ที่ขำ้ พเจ้ำใช้ขอ้ มูลจำก ..................................................ซึ่งข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ
เป็ นผูเ้ ชี่ยวชำญในเรื่ องนี้เป็ นอย่ำงดี”
ชื่อ
1.
2.

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ
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เอกสารแนบ 1
ร่ างข้ อกาหนดสิ ทธิฉบับหลัก
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เอกสารแนบ 2

งบการเงิน
ให้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวเพิ่มเติม โดยเลือกวิธีกำร ดังนี้
 (1) แสดงรำยละเอียดข้อมูลดังกล่ำว
 (2) ให้อำ้ งอิงจำกข้อมูลที่ผอู ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์หรื อผูอ้ อกหลักทรัพย์อำ้ งอิง
เคยได้ยนื่ ต่อสำนักงำนหรื อตลำดหลักทรัพย์ และให้ถือว่ำข้อมูลดังกล่ำวเป็ นส่ วนหนึ่งของแบบ 69-DW-full
(ในกรณี ที่มีกำรอ้ำงอิงข้อมูลดังกล่ำว ให้สรุ ปข้อมูลและระบุแหล่งอ้ำงอิงข้อมูลซึ่งผูล้ งทุนสำมำรถตรวจสอบได้
เช่น website ของสำนักงำน website ของตลำดหลักทรัพย์ หรื อ website ของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
เป็ นต้น)
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เอกสารแนบ 3
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1 และเพิม่ ส่ วน DW /แบบ 56-DW)
ให้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวเพิ่มเติม โดยเลือกวิธีกำร ดังนี้
 (1) แสดงรำยละเอียดข้อมูลดังกล่ำว
 (2) ให้อำ้ งอิงจำกข้อมูลที่ผอู ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์หรื อผูอ้ อกหลักทรัพย์อำ้ งอิง
เคยได้ยนื่ ต่อสำนักงำนหรื อตลำดหลักทรัพย์ และให้ถือว่ำข้อมูลดังกล่ำวเป็ นส่ วนหนึ่งของแบบ 69-DW-full
(ในกรณี ที่มีกำรอ้ำงอิงข้อมูลดังกล่ำว ให้สรุ ปข้อมูลและระบุแหล่งอ้ำงอิงข้อมูลซึ่งผูล้ งทุนสำมำรถตรวจสอบได้
เช่น website ของสำนักงำน website ของตลำดหลักทรัพย์ หรื อ website ของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
เป็ นต้น)
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เอกสารแนบ 4
ข้ อมูลเพิม่ เติม/ข้ อมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ที่สาคัญ (ถ้ ามี)
ในกรณี ที่มีขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ผูค้ ้ ำประกัน
หรื อคู่สัญญำบริ หำรควำมเสี่ ยง ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่ำงมีนัยสำคัญ และยังไม่ได้
เปิ ดเผยในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 และเพิ่มส่ วน DW / 56-DW) ให้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำว
เพิม่ เติม เช่น กรณี มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้น งบกำรเงิน เป็ นที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน หรื อ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่มีสำระสำคัญประกอบกำรตัดสิ นใจ เป็ นต้น
แสดงรำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(1) .............................................................................................................................
(2) .............................................................................................................................
(3) .............................................................................................................................

