1

แบบ 69-DW-full
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
.................ชื่อบริษัทไทย...……......
............Company Name....……
ซึ่งแสดงข้อมูลผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ปี .........................

 ยื่นแบบ 69-DW-full ครั้งแรก / ยื่นแบบ 69-DW-full ไม่ต่อเนื่องตามรอบระยะเวลารายงาน ม.56
 ยืน่ แบบ 69-DW-full ต่อเนื่องตามรอบระยะเวลารายงาน ม.56 โดยอ้างอิงแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี ................
ชื่อเฉพาะตราสาร .................................................................................................
รหัสหลักทรัพย์ .....................................................................................................
 New issue
 Further issue
 Call
 Put
ระบุคาเตือน
ให้ระบุคาเตือน ดังนี้
“กำรมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวนกำรเสนอขำย
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นี้ มิได้เป็นกำรแสดงว่ำคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ แนะนำ
ให้ลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขำย มิได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของใบสำคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขำย มิได้รับรองควำมน่ำเชื่อถือของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และมิได้รับรอง
ควำมครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวนกำรเสนอขำยใบสำคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์นี้แต่อย่ำงใด ทั้งนี้ กำรรับรองควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูล
และร่ำงหนังสือชี้ชวนนี้เป็นควำมรับผิดชอบของผู้เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
หำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวนกำรเสนอขำยนี้ มีข้อควำมหรือรำยกำร
ที่เป็นเท็จ หรือขำดข้อควำมที่ควรต้องแจ้งในสำระสำคัญ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ได้ซื้อใบสำคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์จำกผู้ออกหรือเจ้ำของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ซึ่งเป็นผู้จัดทำแบบแสดงรำยกำรข้อมูล
และร่ำงหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ เป็นเวลำไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวน
มีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกบริษัทหรือเจ้ำของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ตำมมำตรำ 82
แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภำยในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือ
ควรได้รู้ว่ำแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวนกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นเท็จ
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หรือขำดข้อควำมที่ควรต้องแจ้งในสำระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจำกวันที่แบบแสดงรำยกำรข้อมูลและ
ร่ำงหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ”
คาเตือนเพิ่มเติมสาหรับการลงทุนใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
1.1 คำเตือนสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทั่วไป
ผู้ลงทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะ เงื่อนไขและควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ของหลักทรัพย์
ประเภทนี้ก่อนตัดสินใจลงทุน เนื่องจำกรำคำของตรำสำรดังกล่ำวอำจขึ้นลงอย่ำงรวดเร็ว ซึ่งอำจทำให้
ผู้ลงทุนมีควำมเสี่ยงสูงกว่ำกำรลงทุนในหลักทรัพย์ทั่วไปอื่น ๆ และหำกผู้ลงทุนมิได้จำหน่ำยหรือใช้สิทธิ
ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ก่อนสิ้นอำยุ ผู้ลงทุนจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด
1.2 คำเตือนเพิ่มเติมสำหรับควำมเสี่ยงด้ำน Gearing อันเนื่องมำจำกกำร Leverage
(Gearing Risk from Leverage)
“ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นกำรลงทุนที่ผู้ลงทุนใช้เงินลงทุนจำนวนน้อยกว่ำ
กำรลงทุนในหลักทรัพย์อ้ำงอิงโดยตรงเมื่อคำนวณเป็นผลตอบแทนจำกเงินลงทุน ทำให้มีโอกำสจะได้รับ
ผลตอบแทนหรือขำดทุนในอัตรำที่สูงกว่ำกำรลงทุนในหลักทรัพย์อ้ำงอิงโดยตรง ซึ่งผู้ลงทุนมีโอกำสสูญเสีย
เงินลงทุนทั้งหมดได้ (Leverage)
Gearing เป็นค่ำที่แสดงอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรัพย์อ้ำงอิง ที่แสดงเป็นจำนวนเท่ำ เช่น ถ้ำ Gearing
เท่ำกับ 4 เท่ำ หมำยถึง เมื่อรำคำของหลักทรัพย์อ้ำงอิงเปลี่ยนไป 1 % รำคำของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
จะเปลี่ยนแปลงไปประมำณ 4 % ทำให้ผู้ลงทุนมีโอกำสได้ผลตอบแทนหรือขำดทุนในอัตรำที่สูงกว่ำ
กำรลงทุนในหลักทรัพย์อ้ำงอิงโดยตรงประมำณ 4 เท่ำ”
1.3 คำเตือนเพิ่มเติมสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน
เต็มจำนวน
ผู้ลงทุนถือเป็นเจ้ำหนี้ไม่มีประกันของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ลงทุน
จึงควรพิจำรณำควำมน่ำเชื่อถือของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ค้ำประกันกำรชำระหนี้
ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขำย (ถ้ำมี) เป็นสำคัญ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อ
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้ำงอิง
การอ้างอิง
กำรอ้ำงอิงข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (56-1 และเพิ่มส่วน DW หรือ
แบบ 56-DW) ถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวนกำรเสนอขำยใบสำคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ (แบบ 69-DW-full) ฉบับนี้
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สารบัญ
หน้ำ
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสาคัญของตราสาร (factsheet)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
ส่วนที่ 3 ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
1. ข้อมูลทั่วไป
2. ปัจจัยควำมเสี่ยง
3. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
4. กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
5. กำรบริหำรควำมเสี่ยง
6. ประวัติกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
7. ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์จำกกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
8. โครงสร้ำงเงินทุน
9. กำรจัดกำร
10. ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
11. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 4 ผู้ค้าประกันการชาระหนี้ตามใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความ
เสี่ยงของ บริษัทที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ถ้ามี)
ส่วนที่ 5 ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีประกันเต็มจานวน หรือที่มี
ประกันบางส่วน (ถ้ามี)
ส่วนที่ 6 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4

ร่างข้อกาหนดสิทธิฉบับหลัก
งบการเงิน
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1 และเพิ่มส่วน DW / แบบ 56-DW)
เอกสารแสดงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้ออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ที่สาคัญ (ถ้ามี)
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ส่วนที่ 1
สรุปข้อมูลสาคัญของตราสาร (factsheet)
ให้สรุปสำระสำคัญของตรำสำร รวมทั้งลักษณะพิเศษและควำมเสี่ยงที่สำคัญของตรำสำร
และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลสรุป (executive summary)
ให้เปิดเผยข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. สรุปสำระสำคัญของข้อมูลบริษัทที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ในส่วนที่ 3 และร่างข้อกาหนดสิทธิ
ฉบับหลัก ในเอกสำรแนบ 1 โดยย่อ เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้ำใจภำพรวมของบริษัท และข้อกำหนดสิทธิฉบับหลัก
ที่จะมีผลใช้บังคับกับกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทุกรุ่นที่เสนอขำยภำยใต้ข้อกำหนดสิทธิฉบับ
หลักนี้
2. ให้เปิดเผยวัตถุประสงค์ในกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
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ส่วนที่ 31
ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
1. ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อ สถำนที่ตั้งสำนักงำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์ โทรสำร
Home Page (ถ้ำมี) จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ในกรณีที่ไม่ได้เป็น
นิติบุคคลไทย ให้ระบุสำนักงำนสำขำในไทย)
2. ชื่อ สถำนที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสำรของบุคคลอ้ำงอิงอื่น ๆ เช่น นำยทะเบียนหลักทรัพย์
ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ผู้ดูแลสภำพคล่อง ทรัสตี ผู้สอบบัญชี เป็นต้น
2. ปัจจัยความเสี่ยง
ให้ระบุปัจจัยที่บริษัทเห็นว่ำ อำจทำให้เกิดควำมเสี่ยงต่อกำรลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์อย่ำงมีนัยสำคัญ อย่ำงน้อยในเรื่อง ดังต่อไปนี้
1. ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เช่น ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของ
รำคำ ควำมเสี่ยงในเรื่องสภำพคล่อง ควำมเสี่ยงจำกกำรเรียกใช้สิทธิก่อนกำหนด เป็นต้น
2. ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้ำงอิง ซึ่งอำจมีผลกระทบ
ต่อรำคำของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยให้รวมถึงผลกระทบจำกกำรกระทำของผู้ออกหลักทรัพย์อ้ำงอิง
(corporate action) เช่น กำรจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม กำรจ่ำยปันผลเป็นหุ้น และเหตุกำรณ์อื่น ๆ ที่อำจเกิด
กับบริษัทที่ออกหุ้นอ้ำงอิง เช่น กำรล้มละลำย กำรควบรวมกิจกำร โดยให้ระบุผลกระทบต่อผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ด้วย
3. ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดจำกเหตุกำรณ์ขัดข้องในกำรชำระรำคำและส่งมอบ2
4. ในกรณีที่อำจมีกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีประกันบำงส่วนหรือ
ไม่มีประกัน ให้ระบุว่ำ ผู้ลงทุนอำจมีควำมเสี่ยงเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรส่งมอบหลักทรัพย์ตำมภำระผูกพัน
(credit risk) ของผู้ออก และให้วิเครำะห์ credit risk ของผู้ออกให้ชัดเจนด้วย

กรณีบริษัทมีหนุ้ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ บริษัทอำจไม่ต้องจัดทำข้อ 1 3 8 9 และ 10 ในส่วนนี้ก็ได้ แต่ให้ใช้
วิธีอ้างอิงข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ล่าสุด งบการเงินประจางวดการบัญชีล่าสุด
(เปรียบเทียบ 2 ปี) งบการเงินงวดหกเดือนหรือรายไตรมาสล่าสุดได้ โดยให้ระบุแหล่งอ้ำงอิงข้อมูลที่ผู้ลงทุนสำมำรถ
ตรวจสอบได้ เช่น website ของสำนักงำน website ของตลำดหลักทรัพย์ เป็นต้น พร้อมทั้งให้แสดงคาอธิบายและ
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์สาหรับงวดหกเดือนหรือ
ไตรมาสล่าสุดดังกล่าวและผลการดาเนินงานสะสมตัง้ แต่ตน้ ปีบญ
ั ชีปัจจุบันถึงงวดหกเดือนหรือไตรมาสล่าสุดด้วย
1

หมำยถึง เหตุกำรณ์ซึ่งทำให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่สำมำรถชำระรำคำให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ที่ใช้สิทธิได้ โดยเป็นเหตุกำรณ์ที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของผู้ออก เช่น ตลำดหลักทรัพย์สั่งพักกำรซื้อขำย
หุ้นอ้ำงอิง เป็นต้น
2
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ให้สรุปสำระสำคัญโดยสังเขปของลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
และนโยบำยกำรแบ่งกำรดำเนินงำนของบริษัทในกลุ่ม ในกรณีที่มีบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
จำนวนมำก ให้แสดงโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
4. การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ให้ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของบริษัท โดยให้ระบุชื่อสถำบัน
จัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่เป็นผู้จัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือให้แก่บริษัท รวมทั้งอันดับที่บริษัทได้รับล่ำสุด
(ระบุระยะเวลำ) และควำมหมำยของอันดับควำมน่ำเชื่อถือดังกล่ำวด้วย
5. การบริหารความเสี่ยง
ให้อธิบำยวิธีกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และจำก
กำรซื้อ ขำยหรือออกตรำสำรที่มีลักษณะเป็นอนุพันธ์ทยี่ ังมียอดคงค้ำง (outstanding) อื่น ๆ ด้วย โดยควรระบุ
ข้อมูลอย่ำงน้อย ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ในกำรซื้อ ขำยหรือออกตรำสำรดังกล่ำว
2. กลยุทธ์ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้น (hedging strategy) และระบบ
บริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท
3. บทบำทของผู้บริหำรระดับสูงในกำรกำกับดูแลระบบบริหำรควำมเสี่ยง
4. กำรควบคุมดูแลเพื่อมิให้กำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือกำรซื้อขำยตรำสำร
อื่นมีผลให้กำรดำรงฐำนะหรือสภำพคล่องไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่ำงเช่น เกณฑ์อัตรำส่วน
เงินกองทุนสภำพคล่อง/ BIS ratio/ Leverage และ credit limit เป็นต้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจะบริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
โดยกำรทำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขให้บริษัทเป็นผู้ได้รับชำระหนี้จำกคู่สัญญำ
ในจำนวนและระยะเวลำเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับจำนวนและระยะเวลำที่บริษัทต้องชำระหนี้ให้ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (back to back agreement) ให้ระบุไว้ด้วย และเปิดเผยรำยละเอียดของผู้ที่เป็น
คู่สัญญำบริหำรควำมเสี่ยงในส่วนที่ 4
6. ประวัติการออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ให้แสดงรำยละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเสนอขำยแล้ว
ในระยะ 1 ปีที่ผ่ำนมำ โดยให้ระบุด้วยว่ำใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รำยกำรใดยังมียอดคงค้ำง (outstanding)
และรำยกำรใดสิ้นสุดอำยุลงแล้ว ทั้งนี้ หำกกรณีที่บริษัทเคยผิดนัดชำระกำรส่งมอบหรือกำรชำระหนี้
ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้เปิดเผยจำนวนและมูลค่ำที่ผิดนัด รวมทั้งกำรดำเนินกำรเพื่อแก้ไข
เหตุดังกล่ำวด้วย
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7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ให้เปิดเผยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนื่องจำกกำรทำสัญญำที่เกี่ยวข้องกับ
กำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และที่อำจเกิดขึ้นเนื่องจำกกำรประกอบธุรกิจหรือทำหน้ำที่อื่น
ของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรให้บริกำรแนะนำกำรลงทุน กำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
และกำรลงทุนของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
8. โครงสร้างเงินทุน
(1) หลักทรัพย์ของบริษัท
(ก) บริษัทมีทุนจดทะเบียน
ล้ำนบำท เรียกชำระแล้ว
ล้ำนบำท
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น (ถ้ำมี) มูลค่ำหุ้นละ
บำท
(2) ผู้ถือหุ้น
ให้ระบุรำยชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนกำรถือหุ้น
ล่ำสุด ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้นที่อยู่ภำยใต้ผู้มีอำนำจควบคุมเดียวกันเป็นกลุ่ม
เดียวกัน
(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก
(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่โดยพฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำรกำหนดนโยบำย
กำรจัดกำร หรือกำรดำเนินงำนของบริษัทอย่ำงมีนัยสำคัญ (เช่น มีกำรส่งบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรที่มีอำนำจ
จัดกำร (authorized director))
ในกรณีที่รำยชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ปรำกฏดังกล่ำวข้ำงต้น ยังไม่แสดงถึงบุคคล
ที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง เช่น รำยชื่อผู้ถือหุ้นที่แสดงไว้เป็น holding company หรือ nominee account
ให้ระบุชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหลักที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง รวมทั้งธุรกิจหลักของบุคคลดังกล่ำวด้วย
เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรที่ทำให้ไม่อำจทรำบผู้ถือหุ้นที่แท้จริงได้
9. การจัดการ
ให้ระบุรำยชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริหำร ผู้บริหำรและ
ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี)
10. ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
10.1 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุป
ให้แสดงข้อมูลจำกงบกำรเงินและอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐำนะกำรเงินและ
ผลกำรดำเนินงำนในธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย โดยอย่ำงน้อยต้องมีข้อมูลเปรียบเทียบ 2 ปี
ที่ผ่ำนมำ และให้แนบงบกำรเงินสำหรับงวด (ตรวจสอบแล้ว) 2 ปีย้อนหลัง (หรือเท่ำที่มีกำรดำเนินงำนจริง)
และแนบงบกำรเงินรำยไตรมำสหรืองวดหกเดือนของปีปัจจุบัน (ถ้ำมี) ของบริษัทและงบกำรเงินรวม ไว้ท้ำย
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แบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทที่มี
ประกันเต็มจำนวน ให้แสดงข้อมูลและแนบงบกำรเงินประจำงวดเพียง 1 ปีย้อนหลัง (หรือเท่ำที่มีกำรดำเนิน
งำนจริง) และแนบงบกำรเงินรำยไตรมำสหรืองวดหกเดือนของปีปัจจุบัน (ถ้ำมี)
ในกรณีเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ให้แสดงข้อมูลเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิ และอัตรำส่วน
เงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไป และในกรณีที่เป็นธนำคำรพำณิชย์ ให้แสดงข้อมูลอัตรำส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงล่ำสุด
10.2 คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
ให้อธิบำยเชิงวิเครำะห์เกี่ยวกับ ฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน กำรเปลี่ยนแปลง
ที่สำคัญ ปัจจัยที่เป็นสำเหตุหรือมีผลต่อฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน หรือกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว
หำกบริษัทเคยแจ้งแผนกำรดำเนินงำนหรือประมำณกำรงบกำรเงินไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและ
ร่ำงหนังสือชี้ชวนหรือแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี ให้อธิบำยผลกำรปฏิบัติตำมแผนดังกล่ำวด้วย
กำรวิเครำะห์ข้ำงต้น ให้อธิบำยในช่วงปีที่ผ่ำนมำ สำหรับงบกำรเงินในช่วง 1 ปี
ก่อนหน้ำนี้ ให้อธิบำยประกอบเฉพำะกรณีที่ฐำนะกำรเงินหรือผลกำรดำเนินงำนดังกล่ำวมีผลกระทบต่อ
ฐำนะกำรเงินหรือผลกำรดำเนินงำนปัจจุบันของบริษัทอย่ำงมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ หำกบริษัทมีสำยผลิตภัณฑ์
หรือกลุ่มธุรกิจมำกกว่ำ 1 สำย/กลุ่ม ให้อธิบำยผลกำรดำเนินกำรในแต่ละสำยผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจที่มี
นัยสำคัญด้วย
นอกจำกนี้ ในกรณีที่มีแนวโน้ม ควำมเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือปัจจัยที่อำจมีผลต่อฐำนะ
กำรเงินหรือผลกำรดำเนินงำนอย่ำงมีนัยสำคัญในอนำคต ให้บริษัทอธิบำยด้วย
11. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ให้ระบุข้อมูลอื่นที่อำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่ำงมีนัยสำคัญ
หำกบริษัทเห็นว่ำ มีข้อมูลอื่นที่จำเป็นซึ่งเป็นประโยชน์หรืออำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจของผู้ลงทุน
อย่ำงมีนัยสำคัญ หรือเพื่อควำมเท่ำเทียมกันในกำรเข้ำถึงข้อมูลของผู้ลงทุนทุกกลุ่ม โดยบริษัทยังคงมีหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบในกำรเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง และไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทรำบเพื่อ
ประกอบกำรตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ อำจใช้วิธีระบุแหล่งอ้ำงอิงข้อมูลเพิ่มเติม เช่น website ของสำนักงำน website ของ
ตลำดหลักทรัพย์ หรือ website ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นต้น ซึ่งผู้ลงทุนสำมำรถ
ตรวจสอบได้ และให้สรุปสำระสำคัญของข้อมูลประกอบด้วย
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ส่วนที่ 4
ผู้ค้าประกันการชาระหนี้ตามใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
และผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ในกรณีที่บริษัทจะจัดให้มีผู้ค้ำประกันกำรชำระหนี้ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
หรือจัดให้มีกำรทำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง (back to back agreement) หำกบริษัท
สำมำรถจัดให้มีข้อมูลของผู้ค้ำประกัน หรือผู้ที่เป็นคู่สัญญำบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทที่ออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ได้แล้ว ให้เปิดเผยข้อมูลตำมส่วนนี้ด้วย3 มิฉะนั้น บริษัทอำจเปิดเผยข้อมูลตำมส่วนนี้
ไว้ในแบบ 69-DW-short ก่อนเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในแต่ละครั้งก็ได้
ให้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ผูค้ ้าประกันการชาระหนี้ตามใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
1.1 ข้อมูลทั่วไป* ได้แก่ ชื่อผู้ค้ำประกัน ประเภทธุรกิจ ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่/ ประเทศ
เลขทะเบียนบริษัท (ถ้ำมี) Home Page (ถ้ำมี) โทรศัพท์/ โทรสำร
1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยย่อ*
1.3 การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ*
ให้ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของผู้ค้ำประกัน โดยให้ระบุ
ชื่อและประเทศของสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่เป็นผู้จัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
ให้แก่ผู้ค้ำประกัน รวมทั้งอันดับที่ผู้ค้ำประกันได้รับล่ำสุด (ระบุระยะเวลำ) และควำมหมำยของอันดับควำม
น่ำเชื่อถือดังกล่ำวด้วย
1.4 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน*
ให้แสดงข้อมูลจำกงบกำรเงินและอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึง
ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนในธุรกิจหลักของบริษัทผู้ค้ำประกันและบริษัทย่อย โดยอย่ำงน้อย
ต้องมีข้อมูลเปรียบเทียบ 2 ปี ที่ผ่ำนมำ และให้แนบงบกำรเงินสำหรับงวด (ตรวจสอบแล้ว) 2 ปีย้อนหลัง
(หรือเท่ำทีม่ ีกำรดำเนินงำนจริง) และแนบงบกำรเงินรำยไตรมำสหรืองวดหกเดือนของปีปัจจุบันของบริษัท
ผู้ค้ำประกันและงบกำรเงินรวม (ถ้ำมี) ไว้ท้ำยแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวน
ในกรณีเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ให้แสดงข้อมูลเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิ และ
อัตรำส่วนเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไป และในกรณีที่เป็นธนำคำรพำณิชย์ ให้แสดงข้อมูล
อัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงล่ำสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลในต่ำงประเทศ ให้แสดงข้อมูลอื่น
ในลักษณะเดียวกัน
3

ในกรณีที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้ ให้บริษัทปรับปรุงข้อมูลดังกล่ำวให้เป็นปัจจุบัน ตำมแบบ 69-DW-ข้อมูลส่วนเพิม่ ตำมงวดเวลำ
ที่บริษัทจัดส่งงบกำรเงินหรือแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปีต่อสำนักงำนด้วย
* ทั้งนี้ ข้อมูลในข้อ 1.1 – 1.4 อำจใช้วิธอี ้ำงอิงข้อมูลที่ผู้ค้ำประกันเปิดเผยไว้ใน website ได้ โดยให้ระบุ website link ในแต่ละหัวข้อด้วย
ทั้งนี้ ให้อ้ำงอิงได้เฉพำะข้อมูลที่เป็นภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษเท่ำนั้น
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ให้ระบุข้อมูลอื่นที่อำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของผู้ค้ำประกัน และบริษัท
ย่อยของบริษัทดังกล่ำว หรือกำรตัดสินใจลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ อย่ำงมีนัยสำคัญ
1.5 สัญญาค้าประกัน
ให้สรุปสำระสำคัญของร่ำงสัญญำค้ำประกัน โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่ำผู้ค้ำประกัน
รับภำระกำรชำระหนี้ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เต็มจำนวน และรับผิดอย่ำงลูกหนี้ร่วมตลอดอำยุของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยไม่สำมำรถเพิกถอนได้ก่อนครบกำหนดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
พร้อมทั้งให้แนบร่ำงสัญญำค้ำประกันไว้ท้ำยแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวนด้วย
2. ผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
2.1 ข้อมูลทั่วไป* ได้แก่ ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่/ ประเทศ
เลขทะเบียนบริษัท (ถ้ำมี) Home Page (ถ้ำมี) โทรศัพท์ โทรสำร
2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยย่อ*
2.3 การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ* ให้เปิดเผยผลกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (ถ้ำมี)
ของคู่สัญญำบริหำรควำมเสี่ยง
2.4 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน* ให้เปิดเผยข้อมูลโดยมีรำยละเอียดเป็นไปตำม
แบบในข้อ 1.4 โดยอนุโลม
2.5 การบริหารความเสี่ยง* ให้อธิบำยวิธีกำรบริหำรควำมเสี่ยงของคู่สัญญำบริหำร
ควำมเสี่ยงโดยสังเขป
2.6 สัญญาบริหารความเสี่ยง ให้สรุปสำระสำคัญของร่ำงสัญญำไว้ด้วย
3. การติดตามข้อมูลของผู้ค้าประกันหรือผู้ทเี่ ป็นคู่สัญญาบริหารความเสี่ยง
ให้เปิดเผยแหล่งข้อมูล หรือ website link ที่เผยแพร่ข้อมูลเป็นภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ
ที่ผู้ลงทุนจะสำมำรถติดตำมข้อมูล (ซึ่งรวมถึงข้อมูลทำงกำรเงิน) ที่เป็นปัจจุบันของผู้ค้ำประกันหรือผู้ที่เป็น
คู่สัญญำบริหำรควำมเสี่ยงให้ชัดเจน

*

ทั้งนี้ ข้อมูลในข้อ 2.1 – 2.5 อำจใช้วิธอี ้ำงอิงข้อมูลที่คู่สัญญำบริหำรควำมเสี่ยงเปิดเผยไว้ใน website ได้ โดยให้ระบุ website link
ในแต่ละหัวข้อด้วย ทั้งนี้ ให้อ้ำงอิงได้เฉพำะข้อมูลที่เป็นภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษเท่ำนั้น

12

ส่วนที่ 5
ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีประกันเต็มจานวน หรือที่มีประกันบางส่วน
ให้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของทรัสตี ได้แก่ ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่/ ประเทศ
เลขทะเบียนบริษัท (ถ้ำมี) Home Page (ถ้ำมี) โทรศัพท์ โทรสำร
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยย่อของทรัสตี ทั้งนี้ อำจใช้วิธีอ้ำงอิงข้อมูลที่ทรัสตี
เปิดเผยไว้ใน website ได้ โดยให้ระบุ website link ด้วย
3. ให้สรุปสาระสาคัญของร่างสัญญาที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญำก่อตั้งทรัสต์ เป็นต้น และแนบ
ร่ำงสัญญำดังกล่ำวไว้ท้ำยแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวนด้วย
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ส่วนที่ 6
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
1. ในกรณีเป็นกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์เป็นบริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ให้กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหำรสูงสุดที่ได้รับมอบอำนำจ
จำกกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพัน ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องครบถ้วนของแบบแสดงรำยกำรข้อมูล
และร่ำงหนังสือชี้ชวน (ในกรณีที่กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันมิใช่ผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหำรสูงสุดหรือ
ผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหำรสูงสุดในสำยงำนบัญชี ให้กำรลงลำยมือชื่อดังกล่ำวต้องมีผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหำร
สูงสุดหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหำรสูงสุดในสำยงำนบัญชี ร่วมลงลำยมือชื่อด้วย) พร้อมทั้งประทับตรำบริษัท
(ถ้ำมี) โดยให้ใช้ข้อควำมและรูปแบบ ดังนี้
“ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวนกำรเสนอขำย
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฉบับนี้ รวมทั้งเอกสำรหลักฐำนทั้งหมดที่จัดส่งผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
สำนักงำนแล้ว และด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะ [กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม/ผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหำรสูงสุด/
ผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหำรสูงสุดในสำยงำนบัญชี] ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ
ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สำระสำคัญ”
ชื่อ
ตำแหน่ง
ลำยมือชื่อ*
1.
2.
3.
4.
5.


หมำยเหตุ หำกในวันที่ยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงำน มีเหตุจำเป็น
ที่ทำให้บุคคลใด ยังไม่สำมำรถลงลำยมือชื่อในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวนได้ เมื่อเหตุดังกล่ำว
หมดสิ้นแล้ว ผู้เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลำยมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทำให้
บุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถลงลำยมือชื่อได้เกิดจำกกำรที่บุคคลดังกล่ำว อยู่ในภำวะไม่สำมำรถรู้ผิดชอบหรือ
ไม่สำมำรถบังคับตนเองได้ เนื่องจำกเจ็บป่วยทำงร่ำงกำยหรือทำงจิต ผู้เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ไม่จำต้องจัดให้บุคคลดังกล่ำวลงลำยมือชื่อในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวน หรือเป็นกรณีอื่นใด
ที่มีเหตุจำเป็นและสมควรโดยได้รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำน
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2. ในกรณีเป็นกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ไม่เป็นบริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
2.1 กรรมกำรบริหำรทุกคน ผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหำรสูงสุด และผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหำร
สูงสุดในสำยงำนบัญชี ให้ลงลำยมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและ
ร่ำงหนังสือชี้ชวน โดยให้ใช้ข้อควำมและรูปแบบ ดังนี้
“ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวนกำรเสนอขำย
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฉบับนี้ รวมทั้งเอกสำรหลักฐำนทั้งหมดที่จัดส่งผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
สำนักงำนแล้ว และด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะ [กรรมกำรบริหำร / ผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหำรสูงสุด / ผู้ทดี่ ำรง
ตำแหน่งบริหำรสูงสุดในสำยงำนบัญชี] ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อมูล
ดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระสำคัญ
นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ
(1) งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวนกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ได้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้องครบถ้วน
ในสำระสำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์และบริษัทย่อยแล้ว
(2) ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบต่อกำรจัดให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีระบบ
กำรเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่ำผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสำระสำคัญ
ทั้งของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และบริษัทย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มี
กำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำว
(3) ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบต่อกำรจัดให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีระบบ
กำรควบคุมภำยในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำว และข้ำพเจ้ำได้แจ้งข้อมูลกำรประเมิน
ระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ ......................................................... ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมกำรตรวจสอบ
ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบ
กำรควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรกระทำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของผู้ออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์บริษัทย่อย
ชื่อ
ตำแหน่ง
ลำยมือชื่อ*
1.
2.
3.
4.
5.
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2.2 กรรมกำรคนอื่นของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นอกจำก 2.1 ให้ลงลำยมือชื่อ
พร้อมทั้งประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวน โดยให้ใช้ข้อควำมและ
รูปแบบ ดังนี้
“ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวน
กำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฉบับนี้ รวมทั้งเอกสำรหลักฐำนทั้งหมดที่จัดส่งผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของสำนักงำนแล้ว และด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะกรรมกำรของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ข้ำพเจ้ำไม่มี
เหตุอันควรสงสัยว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง
ในสำระสำคัญ
ชื่อ

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ*

1.
2.
3.
4.
5.


หมำยเหตุ หำกในวันที่ยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงำน มีเหตุจำเป็น
ที่ทำให้บุคคลใด ยังไม่สำมำรถลงลำยมือชื่อในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวนได้ เมื่อเหตุดังกล่ำว
หมดสิ้นแล้ว ผู้เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลำยมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทำให้
บุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถลงลำยมือชื่อได้เกิดจำกกำรที่บุคคลดังกล่ำว อยู่ในภำวะไม่สำมำรถรู้ผิดชอบหรือ
ไม่สำมำรถบังคับตนเองได้ เนื่องจำกเจ็บป่วยทำงร่ำงกำยหรือทำงจิต ผู้เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ไม่จำต้องจัดให้บุคคลดังกล่ำวลงลำยมือชื่อในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวน หรือเป็นกรณีอื่นใด
ที่มีเหตุจำเป็นและสมควรโดยได้รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำน
3. ในกรณีเป็นกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
3.1 ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลงลำยมือชื่อในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและ
ร่ำงหนังสือชี้ชวน หำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นนิติบุคคล ให้ผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลทุกคน
ลงลำยมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) โดยให้ใช้ข้อควำมและรูปแบบ ดังนี้
“ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวนกำร
เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฉบับนี้ รวมทั้งเอกสำรหลักฐำนทั้งหมดที่จัดส่งผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของสำนักงำนแล้ว และด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคล ข้ำพเจ้ำ (ขอรับรองว่ำ**
ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สำระสำคัญ / ไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำ** ข้อมูลดังกล่ำวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือ
ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระสำคัญ)
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ชื่อ

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ*

1.
2.
3.
4.
5.


หมำยเหตุ หำกในวันที่ยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงำน มีเหตุจำเป็น
ที่ทำให้บุคคลใด ยังไม่สำมำรถลงลำยมือชื่อในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวนได้ เมื่อเหตุดังกล่ำว
หมดสิ้นแล้ว ผู้เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลำยมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทำให้
บุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถลงลำยมือชื่อได้เกิดจำกกำรที่บุคคลดังกล่ำว อยู่ในภำวะไม่สำมำรถรู้ผิดชอบหรือ
ไม่สำมำรถบังคับตนเองได้ เนื่องจำกเจ็บป่วยทำงร่ำงกำยหรือทำงจิต ผู้เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ไม่จำต้องจัดให้บุคคลดังกล่ำวลงลำยมือชื่อในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวน หรือเป็นกรณีอื่นใด
ที่มีเหตุจำเป็นและสมควรโดยได้รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำน

ให้ใช้คำว่ำ “ขอรับรองว่ำ” สำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เป็นกรรมกำรบริหำร และ
ให้ใช้คำว่ำ “ไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำ” สำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ไม่ใช่กรรมกำรบริหำร”
3.2 พร้อมกันนี้ให้กรรมกำรทุกคน ผู้ดำรงตำแหน่งบริหำรสูงสุด และผู้ที่ดำรงตำแหน่ง
บริหำรสูงสุดในสำยงำนบัญชีของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลงลำยมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรำบริษัท
(ถ้ำมี) ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวนดังกล่ำวด้วย โดยให้ใช้ข้อควำมและรูปแบบดังต่อไปนี้
3.2.1 กรรมกำรบริหำรทุกคน ผู้ทดี่ ำรงตำแหน่งบริหำรสูงสุด และผู้ที่ดำรงตำแหน่ง
บริหำรสูงสุดในสำยงำนบัญชี ให้ลงลำยมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูล
และร่ำงหนังสือชี้ชวน โดยให้ใช้ข้อควำมและรูปแบบ ดังนี้
“ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวนกำรเสนอขำย
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฉบับนี้ รวมทั้งเอกสำรหลักฐำนทั้งหมดที่จัดส่งผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
สำนักงำนแล้ว และด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะ [กรรมกำรบริหำร / ผู้ทดี่ ำรงตำแหน่งบริหำรสูงสุด / ผู้ทดี่ ำรง
ตำแหน่งบริหำรสูงสุดในสำยงำนบัญชี] ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อมูล
ดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระสำคัญ
นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ
(1) งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดง
รำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวนกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ได้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วนในสำระสำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดของผู้ออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์และบริษัทย่อยแล้ว
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(2) ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบต่อกำรจัดให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่ำผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วน
ที่เป็นสำระสำคัญทั้งของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และบริษัทย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำว
(3) ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบต่อกำรจัดให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำว และข้ำพเจ้ำได้แจ้งข้อมูล
กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ ................................................................. ต่อผู้สอบบัญชี
และกรรมกำรตรวจสอบของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและ
กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรกระทำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบต่อ
กำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และบริษัทย่อย
ชื่อ

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ*

1.
2.
3.
4.
5.
3.2.2 กรรมกำรคนอื่นของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นอกจำก 3.2.1
ให้ลงลำยมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูล และร่ำงหนังสือชี้ชวน
โดยให้ใช้ข้อควำมและรูปแบบ ดังนี้
“ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวน
กำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฉบับนี้ รวมทั้งเอกสำรหลักฐำนทั้งหมดที่จัดส่งผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงำนแล้ว และด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะกรรมกำรของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ ข้ำพเจ้ำไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำข้อมูลดังกล่ำวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระสำคัญ
ชื่อ
ตำแหน่ง
ลำยมือชื่อ*
1.
2.
3.
4.
5.


หมำยเหตุ หำกในวันที่ยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงำน มีเหตุจำเป็นที่
ทำให้บุคคลใด ยังไม่สำมำรถลงลำยมือชื่อในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวนได้ เมื่อเหตุดังกล่ำว
หมดสิ้นแล้ว ผู้เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลำยมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทำให้
บุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถลงลำยมือชื่อได้เกิดจำกกำรที่บุคคลดังกล่ำว อยู่ในภำวะไม่สำมำรถรู้ผิดชอบหรือไม่
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สำมำรถบังคับตนเองได้ เนื่องจำกเจ็บป่วยทำงร่ำงกำยหรือทำงจิต ผู้เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ไม่จำต้องจัดให้บุคคลดังกล่ำวลงลำยมือชื่อในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวน หรือเป็นกรณีอื่นใด
ที่มีเหตุจำเป็นและสมควรโดยได้รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำน
4. กำรรับรองกำรปฏิบัติหน้ำที่ของที่ปรึกษำทำงกำรเงิน (ถ้ำมี)
ให้ผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันที่ปรึกษำทำงกำรเงินลงลำยมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรำบริษัท
(ถ้ำมี)ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวน โดยให้ใช้ข้อควำมและรูปแบบ ดังนี้
“ข้ำพเจ้ำในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงินของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ขอรับรองว่ำ
ข้ำพเจ้ำ
(1) ได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวนกำรเสนอขำย
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฉบับนี้ รวมทั้งเอกสำรหลักฐำนทั้งหมดที่จัดส่งผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
สำนักงำนแล้ว และด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระสำคัญ
(2) ได้พิจำรณำนโยบำยและแผนกำรประกอบธุรกิจของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ในอนำคตแล้วเห็นว่ำ สมมติฐำนได้จัดทำขึ้นอย่ำงสมเหตุสมผล และมีกำรอธิบำยผลกระทบต่อผู้ออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์หรือผู้ลงทุนอย่ำงชัดเจนเพียงพอ (เฉพำะกรณีที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีกำรระบุ
นโยบำยและแผนกำรประกอบธุรกิจของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในอนำคตในแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวนกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์)”
ในกรณีที่ที่ปรึกษำทำงกำรเงินไม่สำมำรถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวนบำงส่วน หรือเห็นว่ำข้อมูลบำงส่วนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบำยเงื่อนไขไว้
เพิ่มเติม เช่น
“เว้นแต่ข้อมูลในเรื่อง............................................................ของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและ
ร่ำงหนังสือชี้ชวนกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นี้ ที่ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถให้ควำมเห็นได้ เนื่องจำก
............................................................................. (ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะตรวจสอบ หรือไม่ได้รับควำมร่วมมือ
จำกผู้บริหำรของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในกำรตรวจสอบข้อมูลในเรื่องนี้)” หรือ
“เว้นแต่ข้อควำมในหน้ำ...............ซึ่งข้ำพเจ้ำเห็นว่ำควรใช้ข้อควำม.....................แทน”
ในกรณีที่ที่ปรึกษำทำงกำรเงินนำข้อมูลจำกบุคคลอื่นที่มีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนนั้นมำอ้ำงอิง
ให้ระบุข้อควำมเพิ่มเติม ดังนี้
“เว้นแต่ข้อมูลในเรื่อง...................................ของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวน
กำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่ข้ำพเจ้ำใช้ข้อมูลจำก ..................................................ซึ่งข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ
เป็นผู้เชี่ยวชำญในเรื่องนี้เป็นอย่ำงดี”
ชื่อ
1.
2.

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ
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เอกสารแนบ 1
ร่างข้อกาหนดสิทธิฉบับหลัก
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เอกสารแนบ 2

งบการเงิน
ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวเพิ่มเติม โดยเลือกวิธีกำร ดังนี้
 (1) แสดงรำยละเอียดข้อมูลดังกล่ำว
 (2) ให้อ้ำงอิงจำกข้อมูลที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือผู้ออกหลักทรัพย์อ้ำงอิง
เคยได้ยื่นต่อสำนักงำนหรือตลำดหลักทรัพย์ และให้ถือว่ำข้อมูลดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 69-DW-full
(ในกรณีที่มีกำรอ้ำงอิงข้อมูลดังกล่ำว ให้สรุปข้อมูลและระบุแหล่งอ้ำงอิงข้อมูลซึ่งผู้ลงทุนสำมำรถตรวจสอบได้
เช่น website ของสำนักงำน website ของตลำดหลักทรัพย์ หรือ website ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
เป็นต้น)
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เอกสารแนบ 3
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1 และเพิ่มส่วน DW /แบบ 56-DW)
ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวเพิ่มเติม โดยเลือกวิธีกำร ดังนี้
 (1) แสดงรำยละเอียดข้อมูลดังกล่ำว
 (2) ให้อ้ำงอิงจำกข้อมูลที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือผู้ออกหลักทรัพย์อ้ำงอิง
เคยได้ยื่นต่อสำนักงำนหรือตลำดหลักทรัพย์ และให้ถือว่ำข้อมูลดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 69-DW-full
(ในกรณีที่มีกำรอ้ำงอิงข้อมูลดังกล่ำว ให้สรุปข้อมูลและระบุแหล่งอ้ำงอิงข้อมูลซึ่งผู้ลงทุนสำมำรถตรวจสอบได้
เช่น website ของสำนักงำน website ของตลำดหลักทรัพย์ หรือ website ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
เป็นต้น)
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เอกสารแนบ 4
ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่สาคัญ (ถ้ามี)
ในกรณีที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ค้ำประกัน
หรือคู่สัญญำบริหำรควำมเสี่ยง ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่ำงมีนัยสำคัญ และยังไม่ได้
เปิดเผยในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 และเพิ่มส่วน DW / 56-DW) ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่ำว
เพิ่มเติม เช่น กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงบริษัท ผู้ถือหุ้น งบกำรเงิน เป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน หรือ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่มีสำระสำคัญประกอบกำรตัดสินใจ เป็นต้น
แสดงรำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(1) .............................................................................................................................
(2) .............................................................................................................................
(3) .............................................................................................................................

