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แบบ 69-DW-short

แบบแสดงรายการข้ อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพันธ์
.................ชื่อบริ ษทั ไทย...............
............Company Name..........

ชื่ อเฉพาะตราสาร .......................................................................................................
รหัสหลักทรัพย์ ..........................................................................................................
 New issue
 Further issue
 Call
 Put
 ขออ้างอิงแบบ 69-DW-full ปี ..............ที่ผ้ อู อกยื่นต่ อสานักงานและมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่................................
 ขออ้างอิงข้ อมูลแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ..................
(แบบ 56-1 และเพิม่ ส่ วน DW / แบบ 56-DW)
 มีการแสดงรายละเอียดข้ อมูลเพิม่ เติม/ข้ อมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ ที่สาคัญ
(กรณี มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ งบการเงิน เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน หรื อ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่มีสาระสาคัญประกอบการตัดสิ นใจ)
(1)..............................................................................................................
(2)..............................................................................................................
(3)..............................................................................................................
ระบุคาเตือน
ให้ ระบุคาเตือน ดังนี้
“การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนการเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์น้ ี มิได้เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนาให้
ลงทุนในใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่เสนอขาย มิได้ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ที่เสนอขาย มิได้รับรองความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ และมิได้รับรองความ
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ครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนการเสนอขายใบสาคัญแสดง
สิ ทธิอนุพนั ธ์น้ ีแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล
และร่ างหนังสื อชี้ชวนนี้เป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ สนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
หากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนการเสนอขายนี้ มีขอ้ ความหรื อรายการ
ที่เป็ นเท็จ หรื อขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ที่ได้ซ้ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์จากผูอ้ อกหรื อเจ้าของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ซ่ ึงเป็ นผูจ้ ดั ทาแบบแสดงรายการข้อมูล
และร่ างหนังสื อชี้ชวนฉบับนี้ เป็ นเวลาไม่เกินหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
มีผลใช้บงั คับ มีสิทธิเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากบริ ษทั หรื อเจ้าของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ได้ตามมาตรา 82
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่ได้รู้หรื อ
ควรได้รู้วา่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์เป็ นเท็จ
หรื อขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ”
คาเตือนเพิม่ เติมสาหรับการลงทุนใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
1.1 คาเตือนสาหรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ทวั่ ไป
ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขและความเสี่ ยงต่าง ๆ ของหลักทรัพย์
ประเภทนี้ก่อนตัดสิ นใจลงทุน เนื่องจากราคาของตราสารดังกล่าวอาจขึ้นลงอย่างรวดเร็ ว ซึ่งอาจทาให้
ผูล้ งทุนมีความเสี่ ยงสู งกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ทวั่ ไปอื่น ๆ และหากผูล้ งทุนมิได้จาหน่ายหรื อใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ก่อนสิ้ นอายุ ผูล้ งทุนจะสู ญเสี ยเงินลงทุนทั้งหมด
1.2 คาเตือนเพิ่มเติมสาหรับความเสี่ ยงด้าน Gearing อันเนื่องมาจากการ Leverage
(Gearing Risk from Leverage)
“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์เป็ นการลงทุนที่ผลู ้ งทุนใช้เงินลงทุนจานวนน้อยกว่า
การลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรงเมื่อคานวณเป็ นผลตอบแทนจากเงินลงทุน ทาให้มีโอกาสจะได้รับ
ผลตอบแทนหรื อขาดทุนในอัตราที่สูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง ซึ่งผูล้ งทุนมีโอกาสสู ญเสี ย
เงินลงทุนทั้งหมดได้ (Leverage)
Gearing เป็ นค่าที่แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาของใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
เมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์อา้ งอิง ที่แสดงเป็ นจานวนเท่า เช่น ถ้า Gearing
เท่ากับ 4 เท่า หมายถึง เมื่อราคาของหลักทรัพย์อา้ งอิงเปลี่ยนไป 1 % ราคาของใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 4 % ทาให้ผลู ้ งทุนมีโอกาสได้ผลตอบแทนหรื อขาดทุนในอัตราที่สูงกว่า
การลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรงประมาณ 4 เท่า”
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1.3 คาเตือนเพิ่มเติมสาหรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ไม่มีทรัพย์สินเป็ นประกัน
เต็มจานวน
ผูล้ งทุนถือเป็ นเจ้าหนี้ไม่มีประกันของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ผูล้ งทุน
จึงควรพิจารณาความน่าเชื่อถือของบริ ษทั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์และผูค้ ้ าประกันการชาระหนี้
ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่เสนอขาย (ถ้ามี) เป็ นสาคัญ ทั้งนี้ ผูล้ งทุนไม่มีสิทธิเรี ยกร้องใด ๆ ต่อ
ผูอ้ อกหลักทรัพย์อา้ งอิง
การอ้างอิง
แบบ 69-DW-full ที่ผอู ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ได้ยนื่ ต่อสานักงาน รวมทั้งข้อมูล
ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1 และเพิ่มส่ วน DW หรื อแบบ 56-DW) ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของแบบ
69-DW-short ฉบับนี้ดว้ ย ผูล้ งทุนจะต้องศึกษาข้อมูลตามแบบข้างต้นประกอบการตัดสิ นใจลงทุนด้วย
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สารบัญ
หน้า
ส่ วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสาคัญของตราสาร (factsheet)
ส่ วนที่ 2 ผู้คา้ ประกันการชาระหนีต้ ามใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
และผู้ที่เป็ นคู่สัญญาบริหารความเสี่ ยงของบริษัทที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ (ถ้ ามี)
ส่ วนที่ 3 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4

ร่ างข้ อกาหนดสิ ทธิฉบับหลัก เฉพาะส่ วนเพิม่ เติม
งบการเงิน
แบบแสดงรายการข้ 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 ปสาระสาคัญของตราสาร รวมทั้งลักษณะพิเศษและความเสี่ ยงที่สาคัญของตราสาร
และผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์

6

ส่ วนที่ 2
ผู้คา้ ประกันการชาระหนีต้ ามใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพันธ์ และผู้ที่เป็ นคู่สัญญาบริหาร
ความเสี่ ยงของบริษัทที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
ในกรณี ที่บริ ษทั จะจัดให้มีผคู ้ ้ าประกันการชาระหนี้ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
หรื อจัดให้มีการทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ ยงทั้งจานวน ให้เปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ผู้คา้ ประกันการชาระหนีต้ ามใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
1.1 ข้ อมูลทั่วไป* ได้แก่ ชื่อผูค้ ้ าประกัน ประเภทธุรกิจ ที่ต้ งั สานักงานใหญ่/ ประเทศ
เลขทะเบียนบริ ษทั (ถ้ามี) Home Page (ถ้ามี) โทรศัพท์/ โทรสาร
1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยย่ อ*
1.3 การจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือ*
ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผูค้ ้ าประกัน โดยให้
ระบุชื่อและประเทศของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่เป็ นผูจ้ ดั อันดับ
ความน่าเชื่อถือให้แก่ผคู ้ ้ าประกัน รวมทั้งอันดับที่ผคู ้ ้ าประกันได้รับล่าสุ ด (ระบุระยะเวลา) และความหมาย
ของอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวด้วย
1.4 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน*
ให้แสดงข้อมูลจากงบการเงินและอัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญที่สะท้อนถึงฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานในธุรกิจหลักของบริ ษทั ผูค้ ้ าประกันและบริ ษทั ย่อย โดยอย่างน้อยต้องมีขอ้ มูล
เปรี ยบเทียบ 2 ปี ที่ผา่ นมา และให้แนบงบการเงินสาหรับงวด (ตรวจสอบแล้ว) 2 ปี ย้อนหลัง (หรื อเท่าที่มี
การดาเนินงานจริ ง) และแนบงบการเงินรายไตรมาสหรื องวดหกเดือนของปี ปัจจุบนั ของบริ ษทั ผูค้ ้ าประกัน
และงบการเงินรวม (ถ้ามี) ไว้ทา้ ยแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
ในกรณี เป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์ ให้แสดงข้อมูลเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ และ
อัตราส่ วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิต่อหนี้สินทัว่ ไป และในกรณี ที่เป็ นธนาคารพาณิ ชย์ ให้แสดงข้อมูล
อัตราส่ วนเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงล่าสุ ด ทั้งนี้ ในกรณี ที่เป็ นนิติบุคคลในต่างประเทศ ให้แสดงข้อมูล
อื่นในลักษณะเดียวกัน
ให้ระบุขอ้ มูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของผูค้ ้ าประกัน และบริ ษทั
ย่อยของบริ ษทั ดังกล่าว หรื อการตัดสิ นใจลงทุนในใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ อย่างมีนยั สาคัญ
1.5 สั ญญาคา้ ประกัน
ให้สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาค้ าประกัน โดยต้องระบุให้ชดั เจนว่าผูค้ ้ าประกัน
รับภาระการชาระหนี้ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์เต็มจานวน และรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมตลอดอายุของ
*

ทั้งนี้ ข้อมูลในข้อ 1.1 – 1.4 อาจใช้วิธีอา้ งอิงข้อมูลที่ผคู ้ ้ าประกันเปิ ดเผยไว้ใน website ได้ โดยให้ระบุ website link
ในแต่ละหัวข้อด้วย ทั้งนี้ ให้อา้ งอิงได้เฉพาะข้อมูลที่เป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษเท่านั้น
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ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ก่อนครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ พร้อมทั้งให้แนบร่ างสัญญาค้ าประกันไว้ทา้ ยแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนด้วย
2. ผู้ที่เป็ นคู่สัญญาบริหารความเสี่ ยงของบริษัทที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
2.1 ข้ อมูลทั่วไป* ได้แก่ ชื่อบริ ษทั ประเภทธุรกิจ ที่ต้ งั สานักงานใหญ่/ ประเทศ
เลขทะเบียนบริ ษทั (ถ้ามี) Home Page (ถ้ามี) โทรศัพท์ โทรสาร
2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยย่ อ*
2.3 การจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือ*ให้เปิ ดเผยผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ถ้ามี)
ของคู่สัญญาบริ หารความเสี่ ยง
2.4 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน* ให้เปิ ดเผยข้อมูลโดยมีรายละเอียดเป็ นไป
ตามแบบในข้อ 1.4 โดยอนุโลม
2.5 การบริหารความเสี่ ยง* ให้อธิบายวิธีการบริ หารความเสี่ ยงของคู่สัญญาบริ หาร
ความเสี่ ยงโดยสังเขป
2.6 สั ญญาบริหารความเสี่ ยง ให้สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาไว้ดว้ ย
3. การติดตามข้ อมูลของผู้คา้ ประกันหรื อผู้ทเี่ ป็ นคู่สัญญาบริหารความเสี่ ยง
ให้เปิ ดเผยแหล่งข้อมูล หรื อ website link ที่เผยแพร่ ขอ้ มูลเป็ นภาษาไทยหรื อ
ภาษาอังกฤษ ที่ผลู ้ งทุนจะสามารถติดตามข้อมูล (ซึ่ งรวมถึงข้อมูลทางการเงิน) ที่เป็ นปั จจุบนั ของผูค้ ้ าประกัน
หรื อผูท้ ี่เป็ นคู่สัญญาบริ หารความเสี่ ยงให้ชดั เจน

*

ทั้งนี้ ข้อมูลในข้อ 2.1 – 2.5 อาจใช้วิธีอา้ งอิงข้อมูลที่คู่สัญญาบริ หารความเสี่ยงเปิ ดเผยไว้ใน website ได้ โดยให้ระบุ website link
ในแต่ละหัวข้อด้วย ทั้งนี้ ให้อา้ งอิงได้เฉพาะข้อมูลที่เป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษเท่านั้น
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ส่ วนที่ 3
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
1. การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
ให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน พร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) หรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่ง
ระดับบริ หารตั้งแต่ระดับผูอ้ านวยการฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่าที่ได้รับมอบอานาจจากกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
ผูกพันลงลายมือชื่อ โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนการเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่จดั ส่ งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
สานักงานแล้ว และด้วยความระมัดระวัง ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ
ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ”
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ*

1.
2.
3.
4.
5.


หมายเหตุ หากในวันที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็ น
ที่ทาให้บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนได้ เมื่อเหตุดงั กล่าว
หมดสิ้ นแล้ว ผูเ้ สนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ตอ้ งจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาให้
บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อ
ไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่ องจากเจ็บป่ วยทางร่ างกายหรื อทางจิต ผูเ้ สนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
ไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน หรื อเป็ นกรณี อื่นใด
ที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
2. การรับรองการปฏิบตั ิหน้าที่ของที่ปรึ กษาทางการเงิน (ถ้ามี)
ให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันที่ปรึ กษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั
(ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงินของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ขอรับรองว่า
ข้าพเจ้า
(1) ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนการเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่จดั ส่ งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
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สานักงานแล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
(2) ได้พิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
ในอนาคตแล้วเห็นว่า สมมติฐานได้จดั ทาขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และมีการอธิ บายผลกระทบต่อผูอ้ อกใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์หรื อผูล้ งทุนอย่างชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณี ที่ผอู ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์มีการ
ระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ในอนาคตในแบบแสดง
รายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์)”
ในกรณี ที่ที่ปรึ กษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบแสดงรายการ
ข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนบางส่ วน หรื อเห็นว่าข้อมูลบางส่ วนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบายเงื่อนไขไว้
เพิ่มเติม เช่น
“เว้นแต่ขอ้ มูลในเรื่ อง...........................................................ของแบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์น้ ี ที่ขา้ พเจ้าไม่สามารถให้ความเห็นได้ เนื่องจาก
............................................................................. (ไม่มีขอ้ มูลเพียงพอที่จะตรวจสอบ หรื อไม่ได้รับความร่ วมมือ
จากผูบ้ ริ หารของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ในการตรวจสอบข้อมูลในเรื่ องนี้)” หรื อ
“เว้นแต่ขอ้ ความในหน้า....................ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าควรใช้ขอ้ ความ....................แทน”
ในกรณี ที่ที่ปรึ กษาทางการเงินนาข้อมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นมาอ้างอิง
ให้ระบุขอ้ ความเพิ่มเติม ดังนี้
“เว้นแต่ขอ้ มูลในเรื่ อง...................................ของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ที่ขา้ พเจ้าใช้ขอ้ มูลจาก .....................................................ซึ่งข้าพเจ้า
เห็นว่าเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนี้ เป็ นอย่างดี”
ชื่อ
1.
2.

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ
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เอกสารแนบ 1
ร่ างข้ อกาหนดสิ ทธิ
(ในกรณี ที่เคยยืน่ ร่ างข้อกาหนดสิ ทธิฉบับหลักกับสานักงานแล้ว ให้ยนื่ เฉพาะร่ างข้อกาหนดสิ ทธิ
ส่ วนเพิ่มเติมสาหรับการเสนอขายในครั้งนี้)
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เอกสารแนบ 2
งบการเงิน
ให้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิม่ เติม โดยเลือกวิธีการ ดังนี้
 (1) แสดงรายละเอียดข้อมูลดังกล่าว
 (2) ให้อา้ งอิงจากข้อมูลที่ผอู ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์หรื อผูอ้ อกหลักทรัพย์อา้ งอิง
เคยได้ยนื่ ต่อสานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์ และให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของแบบ 69-DW-full
(ในกรณี ที่มีการอ้างอิงข้อมูลดังกล่าว ให้สรุ ปข้อมูลและระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลซึ่งผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบได้
เช่น website ของสานักงาน website ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ website ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
เป็ นต้น)
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เอกสารแนบ 3
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1 และเพิม่ ส่ วน DW /แบบ 56-DW)
ให้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิม่ เติม โดยเลือกวิธีการ ดังนี้
 (1) แสดงรายละเอียดข้อมูลดังกล่าว
 (2) ให้อา้ งอิงจากข้อมูลที่ผอู ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์หรื อผูอ้ อกหลักทรัพย์อา้ งอิง
เคยได้ยนื่ ต่อสานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์ และให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของแบบ 69-DW-full
(ในกรณี ที่มีการอ้างอิงข้อมูลดังกล่าว ให้สรุ ปข้อมูลและระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลซึ่งผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบได้
เช่น website ของสานักงาน website ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ website ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
เป็ นต้น)

13

เอกสารแนบ 4
ข้ อมูลเพิม่ เติม/ข้ อมูลที่เปลีย่ นแปลงเกี่ยวกับผู้ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ที่สาคัญ (ถ้ ามี)
ในกรณี ที่มีขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ผูค้ ้ าประกัน
หรื อคู่สัญญาบริ หารความเสี่ ยง ที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่างมีนัยสาคัญ และยังไม่ได้
เปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ( แบบ 56-1 และเพิ่มส่ วน DW / 56-DW) ให้เปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวเพิ่มเติม เช่น กรณี มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ งบการเงิน เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน
หรื อข้อมูลอื่น ๆ ที่มีสาระสาคัญประกอบการตัดสิ นใจ เป็ นต้น
แสดงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(1) .............................................................................................................................
(2) .............................................................................................................................
(3) .............................................................................................................................

