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 แบบ 69-DW-full 
 

 
แบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวนการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 

.................ชื่อบริษัทไทย...……...... 

............Company Name....…… 

ซึ่งแสดงขอมูลผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ป ......................... 

 

  ยื่นแบบ 69-DW-full  ครั้งแรก / ยื่นแบบ 69-DW-full  ไมตอเนื่องตามรอบระยะเวลารายงาน ม.56 

  ยื่นแบบ 69-DW-full  ตอเนื่องตามรอบระยะเวลารายงาน ม.56 โดยอางอิงแบบแสดงรายการขอมูล 

        ประจําป ................  

 
            ชื่อเฉพาะตราสาร ................................................................................................. 

 รหัสหลักทรพัย ..................................................................................................... 

    New issue                                                             Further issue 

    Call                                                                       Put 

 

ระบุคําเตือน 

 ใหระบุคําเตือน ดังน้ี   

“การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนการเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธนี้ มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย แนะนํา 

ใหลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธที่เสนอขาย มิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของใบสําคัญแสดง

สิทธิอนุพันธท่ีเสนอขาย มิไดรับรองความนาเชื่อถือของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ และมิไดรับรอง

ความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสําคัญ

แสดงสิทธิอนุพันธน้ีแตอยางใด  ทั้งน้ี การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูล

และรางหนังสือชี้ชวนนี้เปนความรับผิดชอบของผูเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 

  หากแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนการเสนอขายนี้ มีขอความหรือรายการ 

ที่เปนเท็จ หรือขาดขอความท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธที่ไดซื้อใบสําคัญ

แสดงสิทธิอนพุันธจากผูออกหรือเจาของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธซึ่งเปนผูจัดทําแบบแสดงรายการขอมูล

และรางหนังสือชี้ชวนฉบับน้ี เปนเวลาไมเกินหน่ึงปนับแตวันที่แบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวน

มีผลใชบังคับ มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธไดตามมาตรา 82 

แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ทั้งนี้ ภายในหน่ึงปนับแตวันที่ไดรูหรือ 

ควรไดรูวาแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธเปนเท็จ
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หรือขาดขอความท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ แตไมเกินสองปนับจากวันที่แบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ” 

 

คําเตือนเพิ่มเติมสําหรับการลงทุนใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ  

  1.1  คําเตือนสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธท่ัวไป 

         ผูลงทุนควรทําความเขาใจลักษณะ เงื่อนไขและความเสี่ยงตาง ๆ ของหลักทรัพย

ประเภทน้ีกอนตัดสินใจลงทุน เนื่องจากราคาของตราสารดังกลาวอาจขึ้นลงอยางรวดเร็ว ซึ่งอาจทําให 

ผูลงทุนมีความเสี่ยงสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยทั่วไปอ่ืน ๆ และหากผูลงทุนมิไดจําหนายหรือใชสิทธิ 

ตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธกอนสิ้นอายุ  ผูลงทนุจะสูญเสียเงินลงทุนท้ังหมด   

  1.2  คําเตือนเพิ่มเติมสําหรับความเสี่ยงดาน Gearing อันเนื่องมาจากการ Leverage  

(Gearing Risk from Leverage)  

       “ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธเปนการลงทุนท่ีผูลงทุนใชเงินลงทุนจํานวนนอยกวา 

การลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรงเม่ือคํานวณเปนผลตอบแทนจากเงินลงทุน ทําใหมีโอกาสจะไดรับ

ผลตอบแทนหรือขาดทุนในอัตราที่สูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง ซึ่งผูลงทุนมีโอกาสสูญเสีย

เงินลงทุนทั้งหมดได (Leverage) 

          Gearing เปนคาที่แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิอนพุันธ  

เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเปลีย่นแปลงราคาของหลักทรัพยอางอิง ที่แสดงเปนจํานวนเทา เชน ถา Gearing 

เทากับ 4 เทา หมายถึง เมื่อราคาของหลักทรัพยอางอิงเปล่ียนไป 1 % ราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 

จะเปล่ียนแปลงไปประมาณ 4 %  ทําใหผูลงทุนมีโอกาสไดผลตอบแทนหรือขาดทุนในอัตราที่สูงกวา 

การลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรงประมาณ 4 เทา” 

1.3  คําเตือนเพิ่มเติมสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธท่ีไมมีทรัพยสินเปนประกัน 

เต็มจํานวน 

         ผูลงทุนถือเปนเจาหน้ีไมมีประกันของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ผูลงทุน 

จึงควรพิจารณาความนาเชื่อถือของบริษัทท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธและผูค้ําประกันการชําระหน้ี 

ตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธท่ีเสนอขาย (ถามี) เปนสําคัญ  ทั้งนี้ ผูลงทุนไมมีสิทธิเรียกรองใด ๆ ตอ 

ผูออกหลักทรัพยอางอิง  

 

การอางอิง 

  การอางอิงขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (56-1 และเพิ่มสวน DW หรือ  

แบบ 56-DW) ถือเปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสําคัญ 

แสดงสิทธิอนุพันธ (แบบ 69-DW-full) ฉบับนี้ 
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สารบัญ 

หนา 

สวนที่ 1  สรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (factsheet) 

สวนที่ 2  ขอมูลสรุป (executive summary) 

สวนที่ 3  ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 

1. ขอมูลทั่วไป 

2. ปจจัยความเสี่ยง 

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

4. การจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

5. การบริหารความเสี่ยง 

6. ประวัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 

7. ความขัดแยงทางผลประโยชนจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 

8. โครงสรางเงินทุน 

9. การจัดการ 

10. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

11. ขอมูลอื่นท่ีเกี่ยวของ 

สวนที่ 4  ผูค้ําประกันการชําระหนี้ตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ และผูที่เปนคูสัญญาบริหารความ 

  เสี่ยงของ บริษัทที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (ถามี) 

สวนที่ 5  ขอมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธที่มีประกันเต็มจํานวน หรือที่ม ี

  ประกันบางสวน (ถามี) 

สวนที่ 6  การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

เอกสารแนบ 1  รางขอกําหนดสิทธิฉบับหลัก  

เอกสารแนบ 2  งบการเงิน 

เอกสารแนบ 3  แบบแสดงรายงานขอมูลประจําป (แบบ 56-1 และเพิ่มสวน DW / แบบ 56-DW)  

เอกสารแนบ 4      เอกสารแสดงรายละเอียดขอมูลเพิ่มเติม/ขอมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผูออกใบสําคัญ 

                            แสดงสิทธิอนุพันธที่สําคัญ (ถามี) 
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สวนที่ 1 

สรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (factsheet) 

 

ใหสรุปสาระสําคัญของตราสาร รวมท้ังลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สําคัญของตราสาร  

และผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ  
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สวนที่ 2 

ขอมูลสรุป (executive summary) 

 

ใหเปดเผยขอมูล ดังตอไปนี ้

 

1. สรุปสาระสาํคัญของขอมูลบริษัทที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนพุันธ ในสวนท่ี 3 และรางขอกําหนดสิทธิ

ฉบับหลัก ในเอกสารแนบ 1 โดยยอ เพื่อใหผูลงทุนเขาใจภาพรวมของบริษัท และขอกําหนดสิทธิฉบับหลัก 

ที่จะมีผลใชบังคับกับการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธทุกรุนที่เสนอขายภายใตขอกําหนดสิทธิฉบับ

หลักนี้    

 

2. ใหเปดเผยวัตถุประสงคในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ  
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สวนที่ 31 

ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 

 

1.  ขอมูลทั่วไป 

  1.  ชื่อ สถานท่ีตั้งสํานักงานใหญ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท โทรสาร 

Home Page (ถามี) จํานวนและชนิดของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท (ในกรณีที่ไมไดเปน 

นิติบุคคลไทย ใหระบุสํานักงานสาขาในไทย) 

  2.  ชื่อ สถานท่ีตั้ง โทรศัพท โทรสารของบุคคลอางอิงอ่ืน ๆ เชน นายทะเบียนหลักทรัพย   

ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูดูแลสภาพคลอง ทรัสต ีผูสอบบัญชี เปนตน 

 

2.  ปจจัยความเสี่ยง 

  ใหระบุปจจัยที่บริษัทเห็นวา อาจทําใหเกิดความเสี่ยงตอการลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิ

อนุพันธอยางมีนัยสําคัญ อยางนอยในเรื่อง ดังตอไปนี้ 

  1.  ความเสี่ยงเก่ียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ เชน ความเสี่ยงจากความผันผวนของ

ราคา ความเสี่ยงในเรื่องสภาพคลอง ความเสีย่งจากการเรียกใชสิทธิกอนกําหนด เปนตน 

  2.  ความเสี่ยงท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิงหรือดัชนีหลักทรัพยอางอิง ซึ่งอาจมีผลกระทบ 

ตอราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ โดยใหรวมถึงผลกระทบจากการกระทําของผูออกหลักทรัพยอางอิง 

(corporate action) เชน การจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนเดิม การจายปนผลเปนหุน และเหตุการณอื่น ๆ ที่อาจเกิด

กับบริษัทท่ีออกหุนอางอิง เชน การลมละลาย การควบรวมกิจการ โดยใหระบุผลกระทบตอผูถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิอนุพันธดวย  

  3.  ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากเหตุการณขัดของในการชําระราคาและสงมอบ2  

  4.  ในกรณทีี่อาจมีการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธท่ีมีประกันบางสวนหรือ 

ไมมีประกัน ใหระบุวา ผูลงทุนอาจมคีวามเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการสงมอบหลักทรัพยตามภาระผูกพัน 

(credit risk) ของผูออก และใหวิเคราะห credit risk ของผูออกใหชัดเจนดวย 

 

                                           
1 กรณีบริษัทมีหุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บรษิัทอาจไมตองจัดทําขอ 1 3 8 9 และ 10 ในสวนนี้ก็ได แตใหใช

วิธีอางอิงขอมลูจากแบบแสดงรายการขอมลูประจําป (แบบ 56-1) ลาสุด งบการเงินประจํางวดการบญัชีลาสุด 

(เปรียบเทียบ 2 ป) งบการเงินงวดหกเดือนหรือรายไตรมาสลาสุดได โดยใหระบุแหลงอางอิงขอมูลที่ผูลงทุนสามารถ

ตรวจสอบได เชน website ของสํานักงาน website ของตลาดหลักทรัพย เปนตน  พรอมทั้งใหแสดงคําอธิบายและ 

การวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของผูออกใบสําคญัแสดงสิทธอินุพนัธสําหรบังวดหกเดือนหรือ 

ไตรมาสลาสุดดังกลาวและผลการดําเนินงานสะสมตัง้แตตนปบญัชปีจจุบันถึงงวดหกเดือนหรือไตรมาสลาสุดดวย   

 
2 หมายถึง เหตุการณซ่ึงทําใหผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธไมสามารถชําระราคาใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

อนุพันธที่ใชสิทธิได โดยเปนเหตกุารณที่อยูนอกเหนือการควบคุมของผูออก เชน ตลาดหลักทรัพยสั่งพักการซ้ือขาย

หุนอางอิง เปนตน 
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3.  ลักษณะการประกอบธรุกิจ  

  ใหสรุปสาระสําคัญโดยสังเขปของลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย 

และนโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม  ในกรณีที่มีบริษัทใหญ บริษัทยอย และบริษัทรวม

จํานวนมาก ใหแสดงโครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 

   

4.  การจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

  ใหระบุรายละเอียดเก่ียวกับการจัดอันดับความนาเชื่อถือของบริษัท โดยใหระบุชื่อสถาบัน 

จัดอันดับความนาเชื่อถือที่เปนผูจัดอันดับความนาเชื่อถือใหแกบริษัท รวมทั้งอันดับที่บริษัทไดรับลาสุด  

(ระบุระยะเวลา) และความหมายของอันดับความนาเชื่อถือดังกลาวดวย 

 

5.  การบริหารความเสี่ยง 

  ใหอธิบายวิธีการบริหารความเสี่ยงจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ และจาก 

การซื้อ ขายหรือออกตราสารที่มีลักษณะเปนอนุพันธทีย่ังมียอดคงคาง (outstanding) อื่น ๆ ดวย โดยควรระบุ

ขอมูลอยางนอย ดังน้ี 

  1.  วัตถุประสงคในการซื้อ ขายหรือออกตราสารดังกลาว 

  2.  กลยุทธในการปองกันความเสี่ยงตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น (hedging strategy) และระบบ

บริหารความเสี่ยงของบริษัท 

  3.  บทบาทของผูบริหารระดับสูงในการกํากับดูแลระบบบริหารความเสี่ยง  

  4.  การควบคุมดูแลเพื่อมิใหการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธหรือการซื้อขายตราสาร

อื่นมีผลใหการดํารงฐานะหรือสภาพคลองไมเปนไปตามเกณฑท่ีเกี่ยวของ ตัวอยางเชน เกณฑอตัราสวน

เงินกองทุนสภาพคลอง/ BIS ratio/ Leverage และ credit limit เปนตน 

  ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจะบริหารความเสี่ยงจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ  

โดยการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีขอกําหนดและเงื่อนไขใหบริษัทเปนผูไดรับชําระหน้ีจากคูสัญญา 

ในจํานวนและระยะเวลาเดียวกันหรือใกลเคียงกันกับจํานวนและระยะเวลาที่บริษัทตองชําระหน้ีใหผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (back to back agreement) ใหระบไุวดวย  และเปดเผยรายละเอียดของผูที่เปน

คูสัญญาบริหารความเสี่ยงในสวนที่ 4  

 

6.  ประวัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 

ใหแสดงรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยเสนอขายแลว 

ในระยะ 1 ปที่ผานมา โดยใหระบุดวยวาใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธรายการใดยังมียอดคงคาง (outstanding) 

และรายการใดสิ้นสุดอายุลงแลว  ทั้งนี้ หากกรณีที่บริษัทเคยผิดนัดชําระการสงมอบหรือการชาํระหนี้ 

ตามใบสาํคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ใหเปดเผยจาํนวนและมูลคาที่ผิดนัด รวมทั้งการดําเนินการเพื่อแกไข 

เหตุดังกลาวดวย 
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7.  ความขัดแยงทางผลประโยชนจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 

  ใหเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการทําสัญญาที่เก่ียวของกับ 

การออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ และที่อาจเกิดขึ้นเน่ืองจากการประกอบธุรกิจหรือทําหนาที่อ่ืน 

ของบริษัทและบริษัทที่เก่ียวของ เชน การใหบริการแนะนําการลงทุน การเปนท่ีปรึกษาทางการเงิน  

และการลงทุนของบริษัทและบริษัทที่เก่ียวของ เปนตน 

 

8.  โครงสรางเงินทุน  

  (1)  หลักทรัพยของบริษัท 

         (ก) บริษัทมีทุนจดทะเบียน                   ลานบาท เรียกชําระแลว                  ลานบาท 

แบงเปนหุนสามัญ                     หุน หุนบุริมสิทธิ                    หุน (ถามี) มูลคาหุนละ                บาท  

(2)   ผูถือหุน 

         ใหระบุรายชื่อกลุมผูถือหุนดังตอไปน้ี พรอมท้ังจํานวนหุนที่ถือและสัดสวนการถือหุน

ลาสุด  ทัง้น้ี ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของและผูถือหุนท่ีอยูภายใตผูมีอํานาจควบคุมเดียวกันเปนกลุม

เดียวกัน 

         (ก)  กลุมผูถือหุนท่ีถือหุนสูงสุด 10 รายแรก  

         (ข)  กลุมผูถือหุนรายใหญที่โดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย  

การจัดการ หรือการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ (เชน มีการสงบุคคลเขาเปนกรรมการที่มีอํานาจ

จัดการ (authorized director))  

         ในกรณีที่รายชื่อกลุมผูถือหุนที่ปรากฏดังกลาวขางตน ยังไมแสดงถึงบุคคล 

ที่เปนผูถือหุนที่แทจริง เชน รายชื่อผูถือหุนที่แสดงไวเปน holding company หรือ nominee account  

 ใหระบุชื่อบุคคลหรือกลุมบุคคลหลักท่ีเปนผูถือหุนที่แทจริง รวมทั้งธุรกิจหลักของบุคคลดังกลาวดวย 

 เวนแตจะมีเหตุอันสมควรที่ทําใหไมอาจทราบผูถือหุนท่ีแทจริงได 

 

9.  การจัดการ 

  ใหระบุรายชื่อและตําแหนงของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ผูบริหารและ 

ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) 

 

10.  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

  10.1  ขอมูลทางการเงินโดยสรุป  

  ใหแสดงขอมูลจากงบการเงินและอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญที่สะทอนถึงฐานะการเงินและ

ผลการดําเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทยอย โดยอยางนอยตองมีขอมูลเปรียบเทียบ 2 ป  

ที่ผานมา และใหแนบงบการเงินสําหรับงวด (ตรวจสอบแลว) 2 ปยอนหลัง (หรือเทาที่มีการดําเนินงานจริง)  

และแนบงบการเงินรายไตรมาสหรืองวดหกเดือนของปปจจุบัน (ถามี) ของบริษัทและงบการเงินรวม ไวทาย 
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แบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวน  ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธประเภทที่มี

ประกันเต็มจํานวน ใหแสดงขอมูลและแนบงบการเงินประจํางวดเพียง 1 ปยอนหลัง (หรือเทาที่มีการดําเนิน 

งานจริง) และแนบงบการเงินรายไตรมาสหรืองวดหกเดือนของปปจจุบัน (ถามี) 

ในกรณเีปนบริษัทหลักทรัพย ใหแสดงขอมูลเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ และอัตราสวน

เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตอหน้ีสินทั่วไป และในกรณีที่เปนธนาคารพาณิชย ใหแสดงขอมูลอัตราสวน

เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงลาสุด  

  10.2  คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

  ใหอธิบายเชิงวิเคราะหเก่ียวกับ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลง 

ที่สําคัญ ปจจัยที่เปนสาเหตุหรือมีผลตอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน หรือการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  

หากบริษัทเคยแจงแผนการดําเนินงานหรือประมาณการงบการเงินไวในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวนหรือแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ใหอธิบายผลการปฏิบัติตามแผนดังกลาวดวย   

  การวิเคราะหขางตน ใหอธิบายในชวงปที่ผานมา สําหรับงบการเงินในชวง 1 ป 

กอนหนานี้ ใหอธิบายประกอบเฉพาะกรณีที่ฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงานดังกลาวมีผลกระทบตอ 

ฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงานปจจุบันของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ  ทั้งนี้ หากบริษัทมีสายผลิตภัณฑ 

หรือกลุมธุรกิจมากกวา 1 สาย/กลุม ใหอธิบายผลการดําเนินการในแตละสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจท่ีมี

นัยสําคัญดวย 

  นอกจากน้ี ในกรณีที่มีแนวโนม ความเปล่ียนแปลงใด ๆ  หรือปจจัยที่อาจมีผลตอฐานะ

การเงินหรือผลการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญในอนาคต  ใหบริษัทอธิบายดวย  

 

11.  ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ  

  ใหระบุขอมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนัยสาํคัญ   

หากบริษัทเห็นวา มีขอมูลอ่ืนที่จําเปนซึ่งเปนประโยชนหรืออาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุน 

อยางมีนัยสําคัญ หรือเพื่อความเทาเทียมกันในการเขาถึงขอมูลของผูลงทุนทุกกลุม  โดยบริษัทยังคงมีหนาที่

และความรับผิดชอบในการเปดเผยขอมูลใหถูกตอง และไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงใหผูลงทุนทราบเพื่อ

ประกอบการตัดสินใจลงทุน 

  ทั้งนี้ อาจใชวิธีระบุแหลงอางอิงขอมูลเพิ่มเติม เชน website ของสํานักงาน website ของ 

ตลาดหลักทรัพย หรือ website ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ เปนตน  ซึ่งผูลงทุนสามารถ 

ตรวจสอบได และใหสรุปสาระสําคัญของขอมูลประกอบดวย 
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สวนที่ 4 

ผูค้ําประกันการชําระหนี้ตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ  

และผูที่เปนคูสัญญาบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 

 

  ในกรณีที่บริษัทจะจัดใหมีผูค้ําประกันการชําระหน้ีตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 

หรือจัดใหมีการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยง (back to back agreement) หากบริษัท 

สามารถจัดใหมีขอมูลของผูค้ําประกัน หรือผูที่เปนคูสัญญาบริหารความเสี่ยงของบริษัทท่ีออกใบสําคัญ 

แสดงสิทธิอนุพันธไดแลว ใหเปดเผยขอมูลตามสวนน้ีดวย3  มิฉะนั้น บริษัทอาจเปดเผยขอมูลตามสวนนี้ 

ไวในแบบ 69-DW-short กอนเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธในแตละครั้งก็ได  

 

ใหเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้ 

  1.  ผูค้ําประกันการชําระหนี้ตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 

       1.1  ขอมูลทั่วไป* ไดแก ชื่อผูค้ําประกัน ประเภทธุรกิจ  ที่ตั้งสํานักงานใหญ/ ประเทศ 

เลขทะเบียนบริษัท (ถามี)  Home Page (ถามี)  โทรศัพท/ โทรสาร  

       1.2  ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยยอ* 

       1.3  การจัดอันดับความนาเชื่อถือ* 

              ใหระบุรายละเอียดเก่ียวกับการจัดอันดับความนาเชื่อถือของผูค้ําประกัน โดยใหระบุ

ชื่อและประเทศของสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่เปนผูจัดอันดับความนาเชื่อถือ

ใหแกผูค้ําประกัน รวมทั้งอันดับที่ผูค้ําประกันไดรับลาสุด (ระบุระยะเวลา) และความหมายของอันดับความ

นาเชื่อถือดังกลาวดวย 

        1.4  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน* 

               ใหแสดงขอมูลจากงบการเงินและอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญที่สะทอนถึง 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทผูค้ําประกันและบริษัทยอย โดยอยางนอย 

ตองมีขอมูลเปรียบเทียบ 2 ป ที่ผานมา และใหแนบงบการเงินสําหรับงวด (ตรวจสอบแลว) 2 ปยอนหลัง  

(หรือเทาทีม่ีการดําเนินงานจริง) และแนบงบการเงินรายไตรมาสหรืองวดหกเดือนของปปจจุบันของบริษัท 

ผูค้ําประกันและงบการเงินรวม (ถามี) ไวทายแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวน  

              ในกรณีเปนบริษัทหลักทรัพย ใหแสดงขอมูลเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ และ

อัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตอหนี้สินทั่วไป และในกรณีที่เปนธนาคารพาณิชย ใหแสดงขอมูล

อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงลาสุด  ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนนิติบุคคลในตางประเทศ ใหแสดงขอมูลอ่ืน

ในลักษณะเดียวกัน 

                                           
3 ในกรณีที่บริษัทเปดเผยขอมูลในสวนนี้ ใหบริษัทปรับปรุงขอมูลดงักลาวใหเปนปจจุบัน ตามแบบ 69-DW-ขอมูลสวนเพ่ิม ตามงวดเวลา

ที่บริษัทจัดสงงบการเงินหรือแบบแสดงรายการขอมูลประจําปตอสํานักงานดวย  

* ทั้งนี้ ขอมูลในขอ 1.1 – 1.4 อาจใชวิธอีางอิงขอมูลที่ผูค้ําประกันเปดเผยไวใน website ได โดยใหระบุ website link ในแตละหัวขอดวย  

ทั้งนี้ ใหอางอิงไดเฉพาะขอมูลที่เปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเทานั้น 
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              ใหระบุขอมูลอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานของผูค้ําประกัน และบริษัท

ยอยของบริษัทดังกลาว หรือการตัดสินใจลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ อยางมีนัยสําคัญ 

     1.5  สัญญาค้ําประกัน 

             ใหสรุปสาระสําคัญของรางสัญญาค้ําประกัน โดยตองระบุใหชัดเจนวาผูค้ําประกัน

รับภาระการชําระหน้ีตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธเต็มจํานวน และรับผิดอยางลูกหนี้รวมตลอดอายุของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ โดยไมสามารถเพิกถอนไดกอนครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 

พรอมท้ังใหแนบรางสัญญาค้ําประกันไวทายแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนดวย 

 

  2.  ผูที่เปนคูสัญญาบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 

       2.1  ขอมูลทั่วไป* ไดแก ชื่อบริษัท  ประเภทธุรกิจ  ที่ตั้งสํานักงานใหญ/ ประเทศ   

เลขทะเบียนบริษัท (ถามี)  Home Page (ถามี)  โทรศัพท  โทรสาร  

       2.2  ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยยอ*  

       2.3  การจัดอันดับความนาเชื่อถือ* ใหเปดเผยผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (ถามี)  

ของคูสัญญาบริหารความเสี่ยง  

       2.4  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน*  ใหเปดเผยขอมูลโดยมีรายละเอียดเปนไปตาม

แบบในขอ 1.4 โดยอนุโลม 

       2.5  การบริหารความเสี่ยง*  ใหอธิบายวิธีการบริหารความเสี่ยงของคูสัญญาบริหาร

ความเสี่ยงโดยสังเขป 

       2.6  สัญญาบริหารความเสี่ยง  ใหสรุปสาระสําคัญของรางสัญญาไวดวย 

  

3.  การติดตามขอมูลของผูค้ําประกันหรือผูทีเ่ปนคูสัญญาบริหารความเสี่ยง 

  ใหเปดเผยแหลงขอมูล หรือ website link ที่เผยแพรขอมูลเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  

ที่ผูลงทุนจะสามารถติดตามขอมูล (ซึ่งรวมถึงขอมูลทางการเงิน) ที่เปนปจจุบันของผูค้ําประกันหรือผูที่เปน

คูสัญญาบริหารความเสี่ยงใหชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
* ทั้งนี้ ขอมลูในขอ 2.1 – 2.5 อาจใชวิธอีางอิงขอมูลที่คูสัญญาบริหารความเสี่ยงเปดเผยไวใน website ได โดยใหระบุ website link  

ในแตละหัวขอดวย  ทั้งนี้ ใหอางอิงไดเฉพาะขอมูลที่เปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเทานั้น 
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สวนที่ 5 

ขอมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธที่มีประกันเต็มจํานวน หรือที่มีประกันบางสวน 

ใหเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้ 

1.  ขอมูลทั่วไปของทรัสตี ไดแก ชื่อบริษัท  ประเภทธุรกิจ  ที่ตั้งสํานักงานใหญ/ ประเทศ   

เลขทะเบียนบริษัท (ถามี)  Home Page (ถามี) โทรศัพท โทรสาร  

  2.  ลักษณะการประกอบธรุกิจโดยยอของทรัสตี  ทั้งนี้ อาจใชวิธีอางอิงขอมูลที่ทรัสตี 

เปดเผยไวใน website ได โดยใหระบุ website link ดวย 

  3.  ใหสรุปสาระสําคัญของรางสัญญาที่เกี่ยวของ เชน สัญญากอตั้งทรัสต เปนตน และแนบ

รางสัญญาดังกลาวไวทายแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนดวย 
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  สวนที่ 6 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

1.  ในกรณีเปนการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธโดยผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

อนุพันธเปนบริษัทที่มีหุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

  ใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันหรือผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดท่ีไดรับมอบอํานาจ

จากกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน ลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองครบถวนของแบบแสดงรายการขอมูล

และรางหนังสือชี้ชวน  (ในกรณีที่กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันมิใชผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดหรือ 

ผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ใหการลงลายมือชื่อดังกลาวตองมีผูที่ดํารงตําแหนงบริหาร

สูงสุดหรือผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี รวมลงลายมือชื่อดวย) พรอมท้ังประทับตราบริษัท 

(ถาม)ี  และมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวน 

แทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังน้ี 

  “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนการเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการผูมีอํานาจลงนาม/ ผูที่ดํารง

ตําแหนงบริหารสูงสุด/ผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสดุในสายงานบัญชี] ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควร

ตองแจงในสาระสําคัญ   

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรอง

ความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให ............................................ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไว 

ทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ ................................. กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ี

ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

         ชื่อ             ตาํแหนง       ลายมือชื่อ* 

1.                                                                                                              

2.                                                                         

3.                                                                                                              

4.                                                                         

5.                                                                         

            ชื่อ            ตําแหนง       ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                             
 หมายเหต ุหากในวันท่ียื่นแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนตอสํานักงาน มีเหตุจําเปน 

ที่ทําใหบุคคลใด ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนได เมื่อเหตุดังกลาว
หมดสิ้นแลว ผูเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธตองจัดใหบุคคลน้ันลงลายมือชื่อทันที  เวนแตเหตุที่ทําให
บุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจากการที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือ 
ไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกายหรือทางจิต ผูเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 
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ไมจําตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอื่นใด
ที่มีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงาน 

2.  ในกรณีเปนการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธโดยผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

อนุพันธไมเปนบริษัทที่มีหุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

     2.1  กรรมการบริหารทุกคน ผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุด และผูที่ดํารงตําแหนงบริหาร

สูงสุดในสายงานบัญชี ใหลงลายมือชื่อพรอมท้ังประทับตราบริษัท (ถาม)ี ในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน พรอมทั้งมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวนแทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

           “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนการเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการบริหาร / ผูที่ดํารงตําแหนง

บริหารสูงสุด / ผูทีด่ํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี] ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ขาพเจา 

ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจง

ในสาระสําคัญ  นอกจากน้ี ขาพเจาขอรับรองวา 

            (1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินทีป่ระกอบเปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการ

ขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวน 

ในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

อนุพันธและบริษัทยอยแลว  

            (2)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจดัใหผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธระบบการ

เปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญ 

ทั้งของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว  รวมท้ังควบคุมดูแลใหมี 

การปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

            (3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธมีระบบ 

การควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมิน

ระบบการควบคุมภายใน  ณ  วนัท่ี  .........................................................  ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ 

ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงที่สําคัญของระบบ

การควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของผูออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธบริษัทยอย 

  ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรอง

ความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให ............................................ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไว 

ทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ ................................. กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูล 

ที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

 

        ชื่อ             ตาํแหนง       ลายมือชื่อ* 

1.                                                                                                              

2.                                                                         
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3.                                                                                                              

4.                                                                         

5.                                                                         

 

ชื่อ            ตําแหนง       ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                               

     2.2  กรรมการคนอื่นของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธนอกจาก 2.1 ใหลงลายมือชื่อ

พรอมท้ังประทับตราบริษัท (ถาม)ี ในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวน พรอมทั้งมอบอํานาจ 

ใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนแทนดวย โดยใหใชขอความ

และรูปแบบ ดังน้ี 

    “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวน 

การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการของ 

ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน  

เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาได 

สอบทานแลว และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด  

หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให …....………................................... เปน 

ผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนีไ้วทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมลีายมือชื่อของ …..........…...........................

กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน” 

ชื่อ              ตําแหนง        ลายมือชื่อ* 

1.                                                                                                              

2.                                                                         

3.                                                                                                                         

4.                                                                                     

5.                                                                                     

         ชื่อ              ตําแหนง        ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                             

            
 หมายเหต ุหากในวันท่ียื่นแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนตอสํานักงาน มีเหตุจําเปน 

ที่ทําใหบุคคลใด ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนได เมื่อเหตุดังกลาว
หมดสิ้นแลว ผูเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธตองจัดใหบุคคลน้ันลงลายมือชื่อทันที  เวนแตเหตุที่ทําให
บุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจากการที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือ 
ไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกายหรือทางจิต ผูเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 
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ไมจําตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอื่นใด
ที่มีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงาน 

3.  ในกรณีเปนการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธโดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 

     3.1  ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธเปนนิติบุคคล ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคน 

ลงลายมือชื่อพรอมท้ังประทับตราบริษัท (ถาม)ี พรอมท้ังมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบ

แสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนแทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังน้ี 

     “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนการ 

เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวัง ในฐานะผูมีอํานาจลงนามผูกพัน 

นิติบุคคล ขาพเจา (ขอรับรองวา**ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือ 

ไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ / ไมมีเหตุอันควรสงสัยวา** ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน  

เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ) 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทาน

แลว และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูล

ที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให .............................................. เปนผูลงลายมือชื่อกํากับ

เอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ .................................................. กํากับไว ขาพเจา 

จะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน” 

          ชื่อ              ตําแหนง        ลายมือชื่อ* 

1.                                                                               

2.                                                                         

3.                                                                               

4.                                                                               

5.                                                                               

        ชื่อ                           ตําแหนง        ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                

 
 หมายเหต ุหากในวันท่ียื่นแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนตอสํานักงาน มีเหตุจําเปน 

ที่ทําใหบุคคลใด ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนได เมื่อเหตุดังกลาว
หมดสิ้นแลว ผูเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธตองจัดใหบุคคลน้ันลงลายมือชื่อทันที  เวนแตเหตุที่ทําให
บุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจากการที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือ 
ไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกายหรือทางจิต ผูเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 
ไมจําตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวน หรอืเปนกรณีอื่นใด
ที่มีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงาน 



17 

 

 

 ใหใชคําวา “ขอรับรองวา” สําหรับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธที่เปนกรรมการบริหาร และ

ใหใชคําวา “ไมมีเหตุอันควรสงสัยวา” สําหรับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธที่ไมใชกรรมการบริหาร” 

     3.2  พรอมกันนี้ใหกรรมการทุกคน ผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุด และผูที่ดํารงตําแหนง

บริหารสูงสุดในสายงานบัญชีของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตราบริษัท 

(ถาม)ี ในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนดังกลาวดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบดังตอไปน้ี 

       3.2.1  กรรมการบริหารทุกคน ผูทีด่ํารงตําแหนงบริหารสูงสุด และผูที่ดํารงตําแหนง

บริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ใหลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถาม)ี ในแบบแสดงรายการขอมูล

และรางหนังสือชี้ชวน โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังน้ี 

                 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในสวนท่ีเกี่ยวกับผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ

ที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธไดระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนการเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการบรหิาร / ผูทีด่ํารงตําแหนง

บริหารสูงสุด / ผูทีด่ํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี] ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ขาพเจา

ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจง

ในสาระสําคัญ   นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

     (1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของแบบแสดง

รายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง

ครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของผูออกใบสําคัญ 

แสดงสิทธิอนุพันธและบริษัทยอยแลว  

     (2)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 

มีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาผูออกใบสาํคัญแสดงสิทธิอนุพันธไดเปดเผยขอมูลในสวน 

ที่เปนสาระสําคัญทั้งของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว   

รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

     (3)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 

มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูล 

การประเมินระบบการควบคุมภายใน  ณ  วันที่  .................................................................  ตอผูสอบบัญชี 

และกรรมการตรวจสอบของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและ 

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอ 

การจัดทํารายงานทางการเงินของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธและบริษัทยอย 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรอง

ความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให ...…......................................... เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ 

ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ .......................................................................... กํากับไว 

ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

                     ชื่อ             ตาํแหนง        ลายมือชื่อ* 

1.                                                                                                              
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2.                                                                         

3.                                                                                                              

4.                                                                         

5.                                                                         

ชื่อ            ตําแหนง        ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                 

       3.2.2  กรรมการคนอื่นของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธนอกจาก  3.2.1  

ใหลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถาม)ี ในแบบแสดงรายการขอมูล และรางหนังสือชี้ชวน  

โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังน้ี 

               “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวน

การเสนอขายใบสําคัญแสดงสทิธิอนุพันธฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการของ 

ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ 

ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคญั 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว 

และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูล 

ที่ควรตองแจงในสาระสาํคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให ................................................ เปนผูลงลายมือชื่อ 

กํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ ...................................................................... 

กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน” 

 

            ชื่อ             ตาํแหนง        ลายมือชื่อ* 

1.                                                                               
2.                                                                         
3.                                                                       
4.                                                                         
5.                                                                         

          ชื่อ            ตาํแหนง        ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                           
 
 หมายเหต ุหากในวันท่ียื่นแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนตอสํานักงาน มีเหตุจําเปนที่

ทําใหบุคคลใด ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนได เมื่อเหตุดังกลาว
หมดสิ้นแลว ผูเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธตองจัดใหบุคคลน้ันลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที่ทําให
บุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจากการที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไม
สามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจบ็ปวยทางรางกายหรือทางจิต ผูเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธไม
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จําตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอื่นใดที่
มีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงาน 

4.  การรับรองการปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถามี) 

      ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พรอมท้ังประทับตราบริษัท 

(ถาม)ีในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวน โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี้ 

      “ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนพุันธ ขอรับรองวา

ขาพเจา 

     (1)  ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนการเสนอขาย 

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอ 

รับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจง 

ในสาระสําคัญ 

     (2)  ไดพิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ

ในอนาคตแลวเห็นวา สมมติฐานไดจัดทําขึ้นอยางสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบตอผูออกใบสําคัญ

แสดงสิทธิอนุพันธหรือผูลงทุนอยางชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที่ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธมีการระบุ

นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธในอนาคตในแบบแสดงรายการ

ขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ)” 

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไมสามารถตรวจสอบขอมูลที่เกี่ยวของกับแบบแสดงรายการ

ขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนบางสวน หรือเห็นวาขอมูลบางสวนไมถูกตองครบถวน ใหอธิบายเงื่อนไขไว

เพิ่มเติม เชน 

“เวนแตขอมูลในเรื่อง............................................................ของแบบแสดงรายการขอมูลและ

รางหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธนี้ ที่ขาพเจาไมสามารถใหความเห็นได เนื่องจาก 

............................................................................. (ไมมีขอมูลเพียงพอที่จะตรวจสอบ หรือไมไดรับความรวมมือ

จากผูบริหารของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธในการตรวจสอบขอมูลในเรื่องนี)้” หรือ 

“เวนแตขอความในหนา...............ซึ่งขาพเจาเห็นวาควรใชขอความ.....................แทน” 

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินนําขอมูลจากบุคคลอืน่ที่มีความเชี่ยวชาญในดานน้ันมาอางอิง  

ใหระบุขอความเพิ่มเติม ดังน้ี 

“เวนแตขอมูลในเรื่อง...................................ของแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวน

การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ที่ขาพเจาใชขอมูลจาก ..................................................ซึ่งขาพเจาเห็นวา

เปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เปนอยางด”ี 

ชื่อ             ตาํแหนง        ลายมือชื่อ 
1.                                                                               
2.                                                             
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         เอกสารแนบ 1 

รางขอกําหนดสทิธิฉบับหลัก  



 

 

เอกสารแนบ 2 

งบการเงิน 

 

ใหเปดเผยขอมูลดังกลาวเพิ่มเติม โดยเลือกวิธีการ ดังนี้  

   (1)  แสดงรายละเอียดขอมูลดังกลาว  

   (2)  ใหอางอิงจากขอมูลที่ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธหรือผูออกหลักทรัพยอางอิง 

เคยไดยื่นตอสํานักงานหรือตลาดหลักทรัพย และใหถือวาขอมูลดังกลาวเปนสวนหนึ่งของแบบ 69-DW-full  

(ในกรณีที่มีการอางอิงขอมูลดังกลาว ใหสรุปขอมูลและระบุแหลงอางอิงขอมูลซึ่งผูลงทุนสามารถตรวจสอบได 

เชน website ของสํานักงาน website ของตลาดหลักทรัพย หรือ website ของผูออกใบสําคัญแสดงสทิธิอนุพันธ 

เปนตน)  
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เอกสารแนบ 3 

แบบแสดงรายงานขอมูลประจําป (แบบ 56-1 และเพิ่มสวน DW /แบบ 56-DW) 

 

ใหเปดเผยขอมูลดังกลาวเพิ่มเติม โดยเลือกวิธีการ ดังนี้  

   (1)  แสดงรายละเอียดขอมูลดังกลาว  

   (2)  ใหอางอิงจากขอมูลที่ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธหรือผูออกหลักทรัพยอางอิง  

เคยไดยื่นตอสํานักงานหรือตลาดหลักทรัพย และใหถือวาขอมูลดังกลาวเปนสวนหนึ่งของแบบ 69-DW-full  

(ในกรณีที่มีการอางอิงขอมูลดังกลาว ใหสรุปขอมูลและระบุแหลงอางอิงขอมูลซึ่งผูลงทุนสามารถตรวจสอบได 

เชน website ของสํานักงาน website ของตลาดหลักทรัพย หรือ website ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 

เปนตน)  
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เอกสารแนบ 4 

ขอมูลเพิ่มเติม/ขอมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธที่สําคัญ (ถามี) 

 

ในกรณีที่มีขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ผูค้ําประกัน  

หรือคูสัญญาบริหารความเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญ และยังไมได

เปดเผยในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ( แบบ 56-1 และเพิ่มสวน DW / 56-DW) ใหเปดเผยขอมูล

ดังกลาวเพิ่มเติม เชน กรณีมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางบริษัท ผูถือหุน งบการเงิน เปนที่ปรึกษาทางการเงิน 

หรือขอมูลอื่นๆ ที่มีสาระสําคญัประกอบการตัดสินใจ เปนตน 

  แสดงรายละเอยีดขอมูลเพิ่มเติมดังตอไปนี้ 

   (1)  ............................................................................................................................. 

(2)  ............................................................................................................................. 

(3)  ............................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 


