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 แบบ 69-DW-short 
 

 

แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวนการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 

.................ชื่อบริษัทไทย............... 

............Company Name.......... 
 

ชื่อเฉพาะตราสาร ....................................................................................................... 
         รหัสหลักทรพัย์ .......................................................................................................... 
          New issue                                                            Further issue 
          Call                                                                      Put 
 

 ขออ้างอิงแบบ 69-DW-full  ป ี..............ที่ผู้ออกยื่นต่อส านักงานและมีผลบังคับใช้ 
    เมื่อวันที่................................ 
 
 ขออ้างอิงข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  ..................  
    (แบบ 56-1 และเพิ่มส่วน DW / แบบ 56-DW)   
 
 มีการแสดงรายละเอียดข้อมลูเพิ่มเติม/ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ 
      อนุพันธ์ที่ส าคัญ 
     (กรณีมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างบริษัท ผู้ถือหุ้น งบการเงิน เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ 
     ข้อมูลอื่นๆ ที่มีสาระส าคัญประกอบการตัดสินใจ) 

       (1).............................................................................................................. 
       (2).............................................................................................................. 
       (3).............................................................................................................. 

 
ระบุค าเตือน 
 ให้ระบุค าเตือน ดังน้ี   
  “การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์น้ี มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะน าให้
ลงทุนในใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย มิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของใบส าคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ที่เสนอขาย มิได้รับรองความน่าเชื่อถือของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และมิได้รับรองความ
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ครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบส าคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์น้ีแต่อย่างใด  ทั้งน้ี การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล 
และร่างหนังสือชี้ชวนน้ีเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
  หากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายน้ี มีข้อความหรือรายการ 
ที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ได้ซื้อใบส าคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์จากผู้ออกหรือเจ้าของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ซึ่งเป็นผู้จัดท าแบบแสดงรายการข้อมูล
และร่างหนังสือชี้ชวนฉบับน้ี เป็นเวลาไม่เกินหน่ึงปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน 
มีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ตามมาตรา 82 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ทั้งน้ี ภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือ 
ควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นเท็จ 
หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและ 
ร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ” 
 
ค าเตือนเพิ่มเติมส าหรับการลงทุนใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์  
   1.1  ค าเตือนส าหรับใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทั่วไป 
    ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขและความเสี่ยงต่าง ๆ ของหลักทรัพย์
ประเภทน้ีก่อนตัดสินใจลงทุน เน่ืองจากราคาของตราสารดังกล่าวอาจขึ้นลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจท าให้ 
ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ทั่วไปอ่ืน ๆ และหากผู้ลงทุนมิได้จ าหน่ายหรือใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ก่อนสิ้นอายุ  ผู้ลงทุนจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด   
   1.2  ค าเตือนเพิ่มเติมส าหรับใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน 
เต็มจ านวน 
    ผู้ลงทุนถือเป็นเจ้าหน้ีไม่มีประกันของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ลงทุน 
จึงควรพิจารณาความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ค้ าประกันการช าระหน้ี 
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย (ถ้ามี) เป็นส าคัญ  ทั้งน้ี ผู้ลงทุนไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อผู้ออก
หลักทรัพย์อ้างอิง  
 
 

การอ้างอิง 
แบบ 69-DW-full ที่ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ยื่นต่อส านักงาน รวมทั้งข้อมูล 

ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1 และเพิ่มส่วน DW หรอืแบบ 56-DW) ถือเป็นส่วนหน่ึงของแบบ  
69-DW-short ฉบับน้ีด้วย ผู้ลงทุนจะต้องศึกษาข้อมูลตามแบบข้างต้นประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย  
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สารบัญ 

หน้า 

ส่วนที่ 1  สรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร (fact sheet) 

ส่วนที่ 2  ผู้ค้ าประกันการช าระหนี้ตามใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์  
               และผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความเส่ียงของบริษัทที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ถ้ามี) 

ส่วนที่ 3  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

เอกสารแนบ 1  ร่างข้อก าหนดสิทธิฉบับหลัก เฉพาะส่วนเพิ่มเติม 
เอกสารแนบ 2  งบการเงิน 
เอกสารแนบ 3  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1 และเพิ่มส่วน DW / แบบ 56-DW) 
เอกสารแนบ 4  เอกสารแสดงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้ออกใบส าคัญ 
                             แสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ส าคัญ (ถ้ามี) 
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ส่วนที่ 1 
สรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร (fact sheet) 

 
ให้สรุปสาระส าคัญของตราสาร รวมทั้งลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่ส าคัญของตราสาร  

และผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์  
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ส่วนที่ 2 
ผู้ค้ าประกันการช าระหนี้ตามใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหาร 

ความเส่ียงของบริษัทที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
 
 ในกรณีที่บริษัทจะจัดให้มีผู้ค้ าประกันการช าระหน้ีตามใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
หรือจัดให้มีการท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงท้ังจ านวน ให้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ี 
 
  1.  ผูค้้ าประกันการช าระหนี้ตามใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
       1.1  ข้อมูลทั่วไป* ได้แก่ ชื่อผู้ค้ าประกัน ประเภทธุรกิจ  ที่ตั้งส านักงานใหญ่/ ประเทศ 
เลขทะเบียนบริษัท (ถ้ามี)  Home Page (ถ้ามี)  โทรศัพท์/ โทรสาร  
       1.2  ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยย่อ* 
       1.3  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ* 
             ให้ระบุรายละเอียดเก่ียวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ค้ าประกัน โดยให้
ระบุชื่อและประเทศของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่เป็นผู้จัดอันดับ 
ความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ค้ าประกัน รวมทั้งอันดับที่ผู้ค้ าประกันได้รับล่าสุด (ระบุระยะเวลา) และความหมาย
ของอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวด้วย 
       1.4  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน* 
             ให้แสดงข้อมูลจากงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญท่ีสะท้อนถึงฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทผู้ค้ าประกันและบริษัทย่อย โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูล
เปรียบเทียบ 2 ปี ที่ผ่านมา และให้แนบงบการเงินส าหรับงวด (ตรวจสอบแล้ว) 2 ปีย้อนหลัง (หรือเท่าที่มี 
การด าเนินงานจริง) และแนบงบการเงินรายไตรมาสหรืองวดหกเดือนของปีปัจจุบันของบริษัทผู้ค้ าประกัน
และงบการเงินรวม (ถ้ามี) ไว้ท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน 
             ในกรณีเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ให้แสดงข้อมูลเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ และ
อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหน้ีสินทั่วไป และในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์ ให้แสดงข้อมูล
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงล่าสุด  ทั้งน้ี ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ ให้แสดงข้อมูล
อื่นในลักษณะเดียวกัน 
             ให้ระบุข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของผู้ค้ าประกัน และบริษัท
ย่อยของบริษัทดังกล่าว หรือการตัดสินใจลงทุนในใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ อย่างมีนัยส าคัญ 
       1.5  สัญญาค้ าประกัน 
             ให้สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาค้ าประกัน โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าผู้ค้ าประกัน
รับภาระการช าระหน้ีตามใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เต็มจ านวน และรับผิดอย่างลูกหน้ีร่วมตลอดอายุของ

                                  
* ทั้งนี้ ข้อมลูในข้อ 1.1 – 1.4 อาจใช้วิธอ้ีางอิงข้อมูลที่ผู้ค้ าประกันเปิดเผยไว้ใน website ได้ โดยให้ระบุ website link  
ในแต่ละหัวข้อด้วย  ทั้งนี้ ให้อ้างอิงได้เฉพาะข้อมูลที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น 
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ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ก่อนครบก าหนดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ พร้อมทั้งให้แนบร่างสัญญาค้ าประกันไว้ท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนด้วย 

  2.  ผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความเส่ียงของบริษัทที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
       2.1  ข้อมูลทั่วไป* ได้แก่ ชื่อบริษัท  ประเภทธุรกิจ  ที่ตั้งส านักงานใหญ่/ ประเทศ   
เลขทะเบียนบริษัท (ถ้ามี)  Home Page (ถ้ามี)  โทรศัพท์  โทรสาร  
       2.2  ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยย่อ*  
       2.3  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ*ให้เปิดเผยผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ถ้ามี) 
ของคู่สัญญาบริหารความเสี่ยง  
       2.4  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน*  ให้เปิดเผยข้อมูลโดยมีรายละเอียดเป็นไป
ตามแบบในข้อ 1.4 โดยอนุโลม 
       2.5  การบริหารความเส่ียง*  ให้อธิบายวิธีการบริหารความเสี่ยงของคู่สัญญาบริหาร
ความเสี่ยงโดยสังเขป 
       2.6  สัญญาบริหารความเส่ียง  ให้สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาไว้ด้วย 
 

3.  การติดตามข้อมูลของผู้ค้ าประกันหรือผู้ทีเ่ป็นคู่สัญญาบริหารความเส่ียง 
       ให้เปิดเผยแหล่งข้อมูล หรือ website link ที่เผยแพร่ข้อมูลเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ ที่ผู้ลงทุนจะสามารถติดตามข้อมูล (ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางการเงิน) ที่เป็นปัจจุบันของผู้ค้ าประกัน
หรือผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความเสี่ยงให้ชัดเจน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
* ทั้งนี้ ข้อมลูในข้อ 2.1 – 2.5 อาจใช้วิธอ้ีางอิงข้อมูลที่คู่สัญญาบริหารความเสี่ยงเปิดเผยไว้ใน website ได้ โดยให้ระบุ website link  
ในแต่ละหัวข้อด้วย  ทั้งนี้ ให้อ้างอิงได้เฉพาะข้อมูลที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น 
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ส่วนที่ 3 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
  1.  การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
   
  ให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือผู้ที่ด ารงต าแหน่ง
ระดับบริหารตั้งแต่ระดับผู้อ านวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าที่ได้รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันลงลายมือชื่อ โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังน้ี 
  “ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขาย 
ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฉบับน้ี รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่จัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
ส านักงานแล้ว และด้วยความระมัดระวัง ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ  
ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ”   
 
                         ชื่อ             ต าแหน่ง       ลายมือชื่อ* 

1.                                                                                                              
2.                                                                         
3.                                                                                                              
4.                                                                         
5.                                                                         

 
 หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อส านักงาน มีเหตุจ าเป็น 

ที่ท าให้บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ เมื่อเหตุดังกล่าว
หมดสิ้นแล้ว ผู้เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องจัดให้บุคคลน้ันลงลายมือชื่อทันที  เว้นแต่เหตุที่ท าให้
บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือ 
ไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
ไม่จ าต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน หรือเป็นกรณีอื่นใด
ที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน 

  2.  การรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) 
ให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท  

(ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังน้ี 

“ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ขอรับรองว่า 
ข้าพเจ้า 

(1)  ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขาย 
ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฉบับน้ี รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่จัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
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ส านักงานแล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 

(2)  ได้พิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
ในอนาคตแล้วเห็นว่า สมมติฐานได้จัดท าขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อผู้ออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์หรือผู้ลงทุนอย่างชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที่ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการ
ระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในอนาคตในแบบแสดง
รายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์)” 

ในกรณีที่ท่ีปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เก่ียวข้องกับแบบแสดงรายการ
ข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนบางส่วน หรือเห็นว่าข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบายเงื่อนไขไว้
เพิ่มเติม เช่น 

“เว้นแต่ข้อมูลในเรื่อง...........................................................ของแบบแสดงรายการข้อมูลและ 
ร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์น้ี ที่ข้าพเจ้าไม่สามารถให้ความเห็นได้ เนื่องจาก 
............................................................................. (ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะตรวจสอบ หรือไม่ได้รับความร่วมมือ
จากผู้บริหารของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในการตรวจสอบข้อมูลในเรื่องน้ี)” หรือ 

“เว้นแต่ข้อความในหน้า....................ซึ่งขา้พเจ้าเห็นว่าควรใช้ข้อความ....................แทน” 
ในกรณีที่ท่ีปรึกษาทางการเงินน าข้อมูลจากบุคคลอ่ืนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านน้ันมาอ้างอิง 

ให้ระบุข้อความเพิ่มเติม ดังน้ี 

“เว้นแต่ข้อมูลในเรื่อง...................................ของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน
การเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่ข้าพเจ้าใช้ข้อมูลจาก .....................................................ซึ่งข้าพเจ้า
เห็นว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องน้ีเป็นอย่างดี” 

ชื่อ             ต าแหน่ง        ลายมือชื่อ 
1.                                                                               
2.                                                             
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 เอกสารแนบ 1 

ร่างข้อก าหนดสิทธิ 

(ในกรณีที่เคยยื่นร่างข้อก าหนดสิทธิฉบับหลักกับส านักงานแล้ว ให้ยื่นเฉพาะร่างข้อก าหนดสิทธิ 

ส่วนเพิ่มเติมส าหรับการเสนอขายในครั้งน้ี) 
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เอกสารแนบ 2 

งบการเงิน 
 
ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม โดยเลือกวิธีการ ดังน้ี  
   (1)  แสดงรายละเอียดข้อมูลดังกล่าว  
   (2)  ให้อ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง 
เคยได้ยื่นต่อส านักงานหรือตลาดหลักทรัพย์ และให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของแบบ 69-DW-full  
(ในกรณีที่มีการอ้างอิงข้อมูลดังกล่าว ให้สรุปข้อมูลและระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ 
เช่น website ของส านักงาน website ของตลาดหลักทรัพย์ หรือ website ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
เป็นต้น)  
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เอกสารแนบ 3 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1 และเพิ่มส่วน DW /แบบ 56-DW) 
 
ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม โดยเลือกวิธีการ ดังน้ี  
   (1)  แสดงรายละเอียดข้อมูลดังกล่าว  
   (2)  ให้อ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง  
เคยได้ยื่นต่อส านักงานหรือตลาดหลักทรัพย์ และให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของแบบ 69-DW-full  
(ในกรณีที่มีการอ้างอิงข้อมูลดังกล่าว ให้สรุปข้อมูลและระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ 
เช่น website ของส านักงาน website ของตลาดหลักทรัพย์ หรือ website ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
เป็นต้น)  
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เอกสารแนบ 4 
ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ส าคัญ (ถ้ามี) 

 
ในกรณีที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ค้ าประกัน  

หรือคู่สัญญาบริหารความเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ และยังไม่ได้
เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ( แบบ 56-1 และเพิ่มส่วน DW / 56-DW) ให้เปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวเพิ่มเติม เช่น กรณีมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างบริษัท ผู้ถือหุ้น งบการเงิน เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 
หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่มีสาระส าคัญประกอบการตัดสินใจ เป็นต้น 
  แสดงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปน้ี 
   (1)  ............................................................................................................................. 

(2)  ............................................................................................................................. 
(3)  ............................................................................................................................. 

 


