
แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย 
(แบบ 69-1) 

 

บริษัท .......... (ช่ือไทย/อังกฤษของบริษัทที่เสนอขายหลักทรพัย) …… 
เสนอขาย 

...................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

( - ใหระบุลักษณะที่สําคัญของหลักทรัพยท่ีเสนอขาย เชน ประเภทหลักทรัพย จํานวน ราคาเสนอขายตอหุน/
หนวย บุคคลที่เสนอขายหลักทรัพยให (เฉพาะกรณีท่ีไมไดเสนอขายตอประชาชนทั่วไป) 
  - ใหระบุรายละเอียดสําคัญอื่นของการเสนอขายหลักทรัพย เชน บริษัทท่ีออกหลักทรัพย (เฉพาะกรณี 
ผูถือหลักทรัพยเดิมนําหลักทรัพยออกเสนอขาย) ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูจัดการการรับประกันการจําหนาย   
ผูประกันการจําหนาย วันที่แบบแสดงรายการขอมูลฯ มีผลใชบังคับ เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายกรณีท่ีมี
จํานวนหลักทรพัยท่ีขายไดนอยกวาจํานวนหลักทรัพยข้ันต่ําท่ีบริษัทกําหนด เปนตน) 
 - ใหมีคําเตือนผูลงทุนวา  

“กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกบั 
ผูออกหลักทรัพยและเงื่อนไขของหลักทรัพย รวมท้ังความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของ 
เปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยนี้ มิไดเปนการแสดงวา 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในหลักทรัพยท่ีเสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของ 
หลักทรัพยท่ีเสนอขาย หรือรับรองความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการ 
เสนอขายหลักทรัพยนี้แตอยางใด ท้ังนี้ การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการ 
ขอมูลนี้เปนความรับผิดชอบของผูเสนอขายหลักทรัพย 

หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลกัทรัพยมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จ หรือขาด
ขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือหลักทรัพยท่ีไดซื้อหลักทรัพยไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่แบบแสดง
รายการขอมูลการเสนอขายหลกัทรัพยนั้นมีผลใชบังคับ มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบรษิัทหรือเจาของ
หลักทรัพยไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ท้ังนี้  
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูวาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยเปนเท็จ 
หรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ แตไมเกินสองปนับจากวันที่แบบแสดงรายการขอมูล 
มีผลใชบังคับ” 
- กรณีการเสนอขายที่มกีารจัดสรรหุนสวนเกิน (green shoe option) ใหมีขอความดังนีด้วย 

“บริษัทที่ออกหลักทรัพยหรอืผูถือหุนเดิม (แลวแตกรณี) จะใหสิทธิผูจัดจําหนายหลักทรัพยซื้อหุน 
ภายหลังการเสนอขายหุนที่จัดจําหนาย เพื่อใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยสามารถจัดสรรหุนสวนเกินจํานวนได  
และการดําเนินการดังกลาวจะทําใหมีความตองการซือ้หลักทรัพยมากขึ้น เมื่อราคาหลักทรัพยต่ํากวาราคา 
เสนอขาย และหากราคาหลักทรัพยสูงกวาราคาเสนอขาย อาจจะมีปริมาณหลักทรัพยท่ีสามารถนํามาซื้อขาย 
ไดมากขึ้น” 
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สารบัญ 
หนา 

สวนที่ 1  ขอมลูสรุป (Executive Summary) 
 
สวนที่ 2  บริษัทที่ออกหลักทรัพย 

1. ปจจัยความเสี่ยง 
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
4. การวิจัยและพฒันา 
5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
6. โครงการในอนาคต 
7. ขอพิพาททางกฎหมาย 
8. โครงสรางเงินทุน 
9. การจัดการ 
10. การควบคุมภายใน 
11. รายการระหวางกัน 
12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
13. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ 
 

สวนที่ 3  ขอมลูเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย 
1. รายละเอียดของหลักทรัพยท่ีเสนอขาย 
2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยท่ีเสนอขาย 
3. ท่ีมาของราคาหลักทรัพยท่ีเสนอขาย 
4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง 
5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 

 
สวนที่ 4  การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบรหิารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 
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สวนที่ 1 
ขอมูลสรุป (executive summary) 

 
ใหสรุปสาระสําคัญของขอมูลในสวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย และสวนที่ 3 การเสนอขาย 

หลักทรัพยโดยยอ เพื่อใหผูลงทุนเขาใจภาพรวมของการดําเนินธุรกิจของบริษัทที่ออกหลกัทรัพยและ 
หลักทรัพยท่ีเสนอขาย (ควรสรุปขอมูลใหอยูภายใน 1 หนากระดาษ) 

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และ สวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซือ้หลักทรพัย) 
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สวนที่ 2 
บริษัทที่ออกหลักทรัพย 

 
บริษัท   ประกอบธุรกิจ      

โดยมีท่ีตั้งสํานักงานใหญท่ี          
เลขทะเบียนบริษัท     Home Page (ถามี)     
โทรศัพท     โทรสาร      
มีวัตถุประสงคในการนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหลักทรัพยครั้งนี้ประมาณ  ลานบาท  
ไปใชดังนี้ 

 วัตถุประสงคการใชเงิน  จํานวนเงิน ระยะเวลาที่ใชเงินโดยประมาณ 
1. 
2. 
3. 
 

 1.  ปจจัยความเสีย่ง 
 ใหระบุปจจัยท่ีบริษัทเห็นวา อาจทําใหเกิดความเสี่ยงตอการลงทุนของผูลงทุน 
อยางมีนัยสําคัญ โดยความเสี่ยงดังกลาวอาจทําใหผูลงทุนสูญเสียเงินลงทุนทั้งจํานวนหรอืบางสวน  
หรือไมไดรับผลตอบแทนในอัตราที่ควรจะไดรับ และใหระบุเฉพาะความเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบตอผูออก
หลักทรัพยหรอืผูถือหลักทรัพยโดยตรง ไมใชความเสี่ยงสําหรับการประกอบธุรกิจทั่วไป  ท้ังนี้ ใหอธิบายถึง
ลักษณะความเสี่ยง เหตุการณท่ีเปนสาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน (ถาประเมินผลกระทบ 
เปนตัวเลขไดใหระบุดวย) แนวโนมหรือความเปนไปไดท่ีจะเกิดความเสี่ยงดังกลาว นอกจากนี้ หากบริษัทมี
มาตรการรองรบัไวเปนการเฉพาะและสามารถลดความเสี่ยงไดอยางมีนัยสําคัญแลว บริษัทอาจอธิบายเพิ่มเติม
ไวดวยก็ได  
 2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

(1) ใหอธิบายประวัติความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอํานาจในการควบคุมบริษัท และลักษณะการประกอบธุรกิจที่ผานมาโดยสังเขป 
(ประมาณ ¼ หนา) 

(2) ใหอธิบายภาพรวมการประกอบธุรกิจของบรษิัท บริษัทยอย และบริษัทรวม 
ท่ีดําเนินงานอยูในปจจุบัน หรือกําลังจะดําเนินงาน (กรณีบริษัทที่ยังไมมีการประกอบธุรกจิ) และนโยบาย 
การแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีบริษัทใหญ บริษัทยอย และบริษัทรวมจํานวนมาก 
ใหแสดงโครงสรางการถอืหุนของกลุมบริษัทดวย  
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 (3) ในกรณีท่ีบริษัทมีสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกจิมากกวา 1 สายหรือ 1 กลุม ใหระบุ
สัดสวนรายไดจากแตละสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจ โดยอยางนอยใหแสดงสัดสวนรายไดของสาย 
ผลิตภัณฑหรอืกลุมธุรกิจที่มีมลูคาเกินกวารอยละ 10 ของรายไดรวมตามงบกําไรขาดทุนรวมของปบัญชี 
ลาสุด ตามตาราง ดังนี้ ในกรณีท่ีหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทไดแสดงผลการดําเนินงานของ 
แตละสายผลติภัณฑไวครบถวนตามมาตรฐานบัญชีวาดวยการเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
แลว อาจอธิบายโครงสรางรายไดเฉพาะของปลาสุดก็ได (เชน บริษัทมีรายไดจากการประกอบธุรกิจ A  
รอยละ 65 และธุรกิจ B รอยละ 35 พรอมท้ังอางอิงถงึหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวของ) 
 

โครงสรางรายได1 

สายผลิตภัณฑ/ 
กลุมธุรกิจ 

ดําเนินการ
โดย 

% การถือหุน
ของบริษัท 

ป 25.. 
รายได2

 
%

ป 25.. 
รายได2 

 
% 

ป 25.. 
รายได2 

 
% 

งวด
ลาสุด 
รายได2

 
% 

สายผลิตภัณฑ/ 
กลุมธุรกิจที่ 1 

          

สายผลิตภัณฑ/ 
กลุมธุรกิจที่ 2 
สายผลิตภัณฑ/ 
กลุมธุรกิจที่ 3 

          

 
รวม 

 
 

     
 

 
 

   

1กรณีท่ีบริษัทไมเคยกระจายหลักทรัพยตอประชาชน ใหแสดงตารางโครงสรางรายไดเฉพาะปท่ีผานมาและ  
 งวดลาสุดของปปจจุบัน 
2 ใหรวมถงึสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวธิีสวนไดเสียจากการลงทุนดวย 
 

(4) เปาหมายการดําเนินธุรกิจ (goal) (ถามี) ใหอธิบายเปาหมายการดําเนินธุรกจิของ 
บริษัทที่ผูบริหารของบริษัทมุงหวังไวในระยะเวลา 3-5 ปขางหนา (อาจเปนขอมูลในเชิงตัวเลขหรือไมก็ได)
โดยใหเปดเผยเฉพาะกรณีท่ีผูบริหารพรอมจะเปดเผยเปาหมายดังกลาว และจะมีการอธิบายความคืบหนาของ
การดําเนินงานตามเปาหมายในการเปดเผยขอมลูเพิ่มเติมในแบบ 56-1 ของแตละป เชน บริษัทมีแผน 
ท่ีจะมีสวนแบงตลาดรอยละ 20 ภายใน 3 ปขางหนา หรือบรษิัทมีแผนที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพือ่ลด
ตนทุนการผลิตลงรอยละ 10 ภายในปนี้ เปนตน ท้ังนี้ เพื่อใหผูลงทุนทราบทิศทางของบริษัทในอนาคต  
และใชเปนแนวทางในการติดตามผลการปฏิบัติงานของฝายจัดการของบรษิัทตอไป 
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 3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
 ใหอธิบายการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยแบงตามสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจ 
(ตามตารางโครงสรางรายได) ท้ังนี้ ในการอธิบายของแตละสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจ ใหมีขอมูล 
อยางนอยตามขอ 3(1) ถงึ 3(4) ดังนี้ (หากมีสายผลิตภัณฑเดียวอาจไมตองแยกหัวขอนี้ โดยอาจอธิบายไว
ภายใตหัวขอลกัษณะการประกอบธุรกิจก็ได) 

(1) ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
 ใหอธิบายลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการเพือ่ใหผูลงทุนเขาใจลักษณะธุรกิจ 
ของบริษัท รวมท้ังปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอโอกาสหรอืขอจํากัดการประกอบธุรกิจ เชน ใบอนุญาต 
ใหประกอบธุรกิจ สัมปทาน เปนตน  ท้ังนี้ ถายังอยูระหวางการไดรับการสงเสริมการลงทุน ใหระบุ  
พรอมท้ังอธิบายลักษณะสิทธิประโยชนท่ีไดรับดวย 
 (2) การตลาดและภาวะการแขงขัน 

 (ก) ใหอธิบายนโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑหรอืบริการท่ีสําคัญ 
เชน กลยุทธการแขงขัน (เชน การแขงขันดวย ราคา การใหบริการ การรับประกัน หรือ คุณภาพสินคา  
ซึ่งอาจอธิบายในเชิงเปรียบเทียบกับคูแขงในภาพรวม โดยไมจําเปนตองเปนขอมูลเชิงตัวเลข) ลักษณะลูกคา  
กลุมลูกคาเปาหมาย การจําหนายและชองทางการจําหนาย หากมีการสงผลิตภัณฑออกไปจําหนาย 
ตางประเทศ ใหระบุสัดสวนการจําหนายในประเทศตอการสงออกไปจําหนายตางประเทศ ช่ือประเทศ 
หรือกลุมประเทศที่จําหนายผลิตภัณฑหรือบริการดวย 
 (ข) ใหอธิบาย สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม จํานวนคูแขงโดยประมาณ 
ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคูแขง สถานภาพและศักยภาพในการแขงขันของบริษัท ช่ือคูแขง (โดยทั่วไป 
ไมจําเปนตองเปดเผย เวนแตในกรณีท่ีในอุตสาหกรรมนี้มีคูแขงเพียงรายเดยีว หรอืนอยรายท่ีเปนผูนําตลาด)
รวมท้ังแนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต 
 (3) การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 
 (ก) ใหอธิบายลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย เชน การผลิต 
(จํานวนโรงงาน กําลังการผลติรวม นโยบายการผลิตท่ีสําคัญ (ถามี)) การจัดหาวัตถุดิบหรอืผลิตภัณฑ 
เพื่อจําหนาย สภาพปญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ (เชน การขาดแคลนวัตถุดิบ ผลการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลย ี
ตอการใชวัตถุดิบ) จํานวนผูจําหนายวัตถุดิบ รวมท้ังสัดสวนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและตางประเทศ  
(ในกรณีเปนสถาบันการเงิน ใหอธิบายในเรื่องแหลงท่ีมาของเงินทุน และการใหกูยืม) 
   (ข) หากกระบวนการผลิต หรอืการกําจัดวัตถุดบิเหลือใชมีผลกระทบตอ 
สิ่งแวดลอม ใหอธิบายการดําเนินการของบรษิัทเพื่อลดผลกระทบในเรื่องดังกลาว (ในกรณีท่ีมีรายจาย 
การลงทุนในการควบคุมสิ่งแวดลอมในระยะ 3 ปท่ีผานมา หรือคาดวาจะมีรายจายดังกลาวในอนาคต  
ใหระบุดวย) และระบุวาผลการปฏิบัติจริงในระยะ 3 ปท่ีผานมาเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดหรอืไม  
หากมีขอพิพาทหรือถูกฟองรองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมใหระบุดวย พรอมท้ังอธบิายแนวทางการแกไขขอพิพาท 
ดังกลาว 
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 (4) งานที่ยังไมไดสงมอบ (เฉพาะกรณีท่ีการประกอบธุรกิจมีลกัษณะเปนโครงการ
หรือช้ินงาน ซึ่งแตละโครงการหรือช้ินงานมีมลูคาสูง และใชเวลานานในการสงมอบงาน เชน ธุรกิจกอสราง 
ธุรกิจตอเรือ เปนตน)  

ใหแสดงมูลคางานที่ยังไมไดสงมอบ ณ วันหลังสุดท่ีเปนไปได หากเปนโครงการ 
ท่ีมีมูลคาตั้งแตรอยละ 10 ข้ึนไปของรายไดรวมตามงบการเงินรวมของปบัญชีลาสุด ใหระบุเปนรายชิ้น 
ท่ีคาดวาจะสงมอบในแตละชวงเวลา 

 หมายเหตุ  ในเรื่องการระบุช่ือลูกคาหรือผูจัดจําหนาย (supplier) ท่ีมีสัดสวนเกินกวา 
รอยละ 30 ของรายไดรวมในระยะ 3 ปท่ีผานมา ซึ่งเดิมกําหนดใหเปนขอมูลท่ีตองเปดเผยนั้น ตามแบบ 
แสดงรายการขอมูลนี้ไมบังคับใหตองระบุช่ือ แตหากบริษัทมีการพึ่งพิงลูกคาหรือผูจัดจําหนายรายใด 
ท่ีมีบทบาทสําคัญตอการอยูรอดของบริษัท ก็ใหเปดเผยเปนปจจัยความเสี่ยง โดยหากมีสัดสวนเกิน 
รอยละ 30 ของรายไดรวมหรอืยอดซื้อรวม ตามแตกรณี ตามงบการเงินรวม กใ็หระบุจํานวนราย  
ลักษณะความสัมพันธและประเภทของสินคาท่ีซื้อขาย  อยางไรก็ดี หากบริษัทมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ 
ช่ือลูกคาหรือผูจัดจําหนายใหแกบุคคลอื่น เชน ผูลงทุนหรือนักวิเคราะหดานหลักทรัพยหรือการลงทุน  
ก็ใหระบุช่ือดังกลาวไวในแบบแสดงรายการขอมูลดวย เพื่อใหผูลงทุนมีขอมูลเทาเทียมกันดวย 

 
 4. การวิจัยและพฒันา 
 ใหอธิบายนโยบายการวิจัยและพัฒนาในดานตางๆ เชน ผลิตภัณฑ (พัฒนา 
ผลิตภัณฑใหมหรือปรับปรุงผลิตภัณฑเดิม) หรือเทคโนโลยีการผลิต พรอมทั้งแสดงรายจายในระยะ 3 ป 
ท่ีผานมาสําหรับการทําวิจัยและพัฒนาดังกลาว กรณีท่ีไมมี ใหระบุวาไมมี พรอมท้ังอธิบายเหตุผล
ประกอบดวย 
 

5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
 (1) ใหอธิบายลักษณะสําคัญของทรัพยสินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทยอย 
ใชในการประกอบธุรกิจไมวาจะมีกรรมสิทธิในทรัพยสินนั้นหรือไม (เชน ท่ีดิน อาคาร โรงงาน เครื่องจักร  
โดยอาจแสดงยอดรวมของทรพัยสินประเภทเดียวกันไวดวยกัน โดยไมตองแยกแสดงเปนเครื่องจักร 
แตละเครื่อง และไมจําเปนตองแยกแสดงเปนรายบริษัท) ลักษณะกรรมสิทธิ และหากมีการทําสัญญาเชา
ทรัพยสินระยะยาว ใหสรุปสาระสําคัญของสัญญาดวย (เฉพาะในเรื่องระยะเวลาการเชาท่ีเหลือ และ 
หนาท่ีหรือภาระผูกพันของบริษัทตามสัญญานั้น (ถามี) ) ท้ังนี้ หากมีการใชทรัพยสินใดเปนหลักประกัน 
การกูยืมเงิน ใหระบุวงเงินของภาระหลักประกันของทรัพยสนินั้นดวย 
 (2)  ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษทัยอยประกอบธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย ใหแสดง
ราคาประเมินของที่ดินหรอือาคารท่ีมีไวเพื่อขายดวย (ไมรวมทรัพยสินสวนกลางของโครงการ)  โดยใหระบุ
ช่ือผูประเมินราคา วันที่ประเมินราคา และราคาประเมินไวดวย โดยในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหลักทรัพย 
ตอประชาชนเปนครั้งแรก ราคาประเมินดังกลาวตองจัดทําไวไมเกิน 1 ปกอนวันยื่นแบบแสดงรายการขอมูล
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และถาการประเมินราคาที่ดินหรืออาคารใดจัดทําไวเกิน 6 เดือนกอนวันยื่นแบบแสดงรายการขอมูล ใหปรับ
ราคาประเมินที่ดินหรืออาคารดังกลาวตามมูลคางานที่ไดสงมอบใหลูกคาแลวดวย  ท้ังนี้ การประเมินราคา
ดังกลาวตองประเมินโดยผูประเมินราคาที่อยูในบัญชีรายช่ือท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานดวย 
 (3) ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยมีสินทรัพยไมมีตัวตนที่สําคัญในการประกอบ
ธุรกิจ เชน สิทธิบัตร สัมปทาน ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคา ใหอธิบายลักษณะสําคัญ เงื่อนไข รวมท้ัง 
ผลตอการดําเนนิธุรกิจและอายสุิทธิดังกลาว 
 (4) ใหอธิบายนโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (เชน ธุรกิจที่บริษัท 
จะลงทุน การกําหนดสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมท้ังหมดตอสินทรัพยรวม) และนโยบาย
การบริหารงานในบริษัทดังกลาว (เชน ขอบเขตอาํนาจในการควบคุมหรือมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย 
ท่ีสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ การสงตัวแทนของบริษัทไปเปนกรรมการในบรษิัทดังกลาว) 
 
 6. โครงการในอนาคต (future plan) 
 ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยมีโครงการในอนาคต ใหอธิบายลักษณะ 
โครงการ ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ รวมท้ังปจจัยท่ีอาจทําใหโครงการไมสามารถดําเนินไปตามแผนได  
 
 7. ขอพิพาททางกฎหมาย 
 ใหอธิบายโดยสังเขปถึงขอพิพาททางกฎหมาย ซึ่งบริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูความ
หรือคูกรณี โดยท่ีคดีหรือขอพิพาทยังไมสิ้นสุด  ท้ังนี้ ใหอธิบายเฉพาะ (1) คดีท่ีอาจมีผลกระทบดานลบตอ 
สินทรัพยของบริษัทหรือบริษทัยอยท่ีมีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ วนัสิ้นปบัญชีลาสุด  
ท้ังนี้ กรณีท่ีสวนของผูถือหุนติดลบ ใหอธิบายเฉพาะคดีท่ีมีจํานวนสูงกวารอยละ 10 ของสินทรัพยหมุนเวียน 
ณ วันสิ้นปบัญชีลาสุด (2) คดีท่ีกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ แตไมสามารถ
ประเมินผลกระทบเปนตัวเลขได และ (3) คดีท่ีมิไดเกิดจากการประกอบธุรกจิโดยปกติของบริษัท โดยไมตอง
อธิบายคดีท่ีเปนสวนหนึ่งของการประกอบธุรกิจปกติ เชน การฟองบังคับชําระหนี้จากลูกคาของบริษทัท่ีเปน
สถาบันการเงิน เปนตน 
 ในการอธิบายขอพิจารณาขางตน ใหระบุถึงศาลที่กําลังพิจารณาคดี วันเริ่มคดี  
คูความและมูลคดี และความคืบหนาของคดี และความเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
ของคดีหรือขอพิพาทตอการดําเนินงานของบริษัทหรือบริษทัยอย และใหระบุกรรมการ ผูบริหาร หรือ 
ผูท่ีเกี่ยวของท่ีเปนคูความกับบริษัทดวย  
 
 8. โครงสรางเงินทุน 
 (1) หลักทรัพยของบริษัท 
 (ก) บริษัทมีทุนจดทะเบียน                ลานบาท เรียกชําระแลว             ลานบาท 
แบงเปนหุนสามัญ                  หุน หุนบุริมสิทธิ              หุน (ถามี) มูลคาหุนละ         บาท ภายหลังจาก 
การเสนอขายหุนในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนชําระแลวเพิ่มเปน    ลานบาท (เฉพาะกรณี 
การเสนอขายหุน) 
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ในกรณีท่ีบริษัทมีหลักทรัพยไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยอื่น ใหระบุ 
ช่ือตลาดหลักทรัพยท่ีจดทะเบียนนั้นดวย 
 (ข) ในกรณีท่ีบริษัทมีหุนประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกตางจากหุนสามัญ 
เชน หุนบุริมสิทธิ ใหอธิบายลักษณะสําคัญของหลักทรัพย เชน จํานวน มูลคา และสิทธิและเงื่อนไข 
ท่ีแตกตางจากหุนสามัญ ลักษณะบุคคลที่ถือหุนบุริมสิทธิดังกลาว เปนตน  ท้ังนี้ หากบุคคลนั้นเปนบุคคล 
ท่ีอาจมีความขัดแยง ใหระบุรายช่ือและจํานวนที่แตละรายถือดวย 

(ค) ในกรณีท่ีบริษัทมีโครงการออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพ 
ใหกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาว (Thai Trust Fund) หรือมีการออกตราสารแสดงสิทธิใน
ผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรพัยอางองิ (NVDR) ท่ีมีหุนของบริษัทนั้นเปนหลักทรัพยอางอิง ใหระบุ 
จํานวนหุน พรอมท้ังอธิบายถงึผลกระทบตอสิทธิในการออกเสียงของผูถอืหุนอันเนื่องมาจากการที่ 
กองทุนรวมหรอืผูออก NVDR ดังกลาวไมใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุน  
 (ง) ในกรณีท่ีบริษัทมีหลักทรัพยอื่นที่ไมใชหุนสามัญ เชน หุนกู ตั๋วเงิน 
หลักทรัพยแปลงสภาพ หรือตราสารหนี้ ใหอธิบายลักษณะสําคัญของหลักทรัพย ประเภทหุนกู หรือตั๋วเงิน 
จํานวนและมูลคาท่ียังไมไดไถถอน วันครบกาํหนดไถถอน หลักประกัน และเงื่อนไขอื่นที่เปนสาระสําคัญ 
เชน การใหสิทธิไถถอนหุนกูหรือตัว๋เงินกอนครบกําหนด (put option และ call option) เปนตน  
และการจัดอันดับความนาเชื่อถือของหุนกูหรอืตั๋วเงินครั้งหลงัสุด 

(จ) ในกรณีท่ีกลุมผูถือหุนรายใหญมีขอตกลงระหวางกัน (shareholding  
agreement) ในเรื่องท่ีมีผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลักทรัพย หรือการบริหารงานของบริษัท 
โดยที่ขอตกลงดังกลาวมีบริษทัรวมลงนามดวย ใหระบุ พรอมท้ังอธิบายสาระสําคัญที่มีผลตอการดําเนินงาน
ของบริษัท 
  (2) ผูถือหุน 

ใหระบุรายช่ือกลุมผูถือหุนดังตอไปนี้ พรอมท้ังจํานวนหุนที่ถอืและสัดสวนการถือหุน
ลาสุด   ท้ังนี้ ใหนับผูถือหุนทีเ่กี่ยวของกันตามมาตรา 258 และผูถือหุนที่อยูภายใตผูมีอํานาจควบคุมเดียวกัน
เปนกลุมเดียวกนั 

(ก)  กลุมผูถือหุนที่ถือหุนสูงสดุ 10 รายแรก  
(ข)  กลุมผูถอืหุนรายใหญท่ีโดยพฤติการณมีอทิธิพลตอการกําหนดนโยบาย 

การจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ (เชน มีการสงบุคคลเขาเปนกรรมการที่มี 
อํานาจจัดการ (authorized director)) 

ในกรณีท่ีรายช่ือกลุมผูถอืหุนที่ปรากฏดังกลาวขางตน ยังไมแสดงถึงบุคคล 
ท่ีเปนผูถือหุนที่แทจริง เชน รายช่ือผูถือหุนที่แสดงไวเปน holding company หรือ nominee account  
ใหระบุช่ือบุคคลหรือกลุมบุคคลหลักที่เปนผูถือหุนที่แทจริง รวมท้ังธุรกจิหลักของบุคคลดังกลาวดวย  
เวนแตจะมีเหตุอันสมควรที่ทําใหไมอาจทราบผูถือหุนที่แทจริงได 
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 (3) นโยบายการจายเงินปนผล 
 ใหระบุนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทท่ีจะจายใหผูถือหุน รวมท้ังนโยบาย 
ท่ีบริษัทยอยจะจายใหบริษัทดวย 
 
 9. การจัดการ 
  (1) โครงสรางการจัดการ :  
                                          (1.1) ใหอธิบายโครงสรางกรรมการบริษัทวาประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 
กี่ชุด เชน คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนด 
คาจางผูบริหาร เปนตน และขอบเขตอํานาจหนาท่ีของกรรมการแตละชุด 
                                          (1.2) ใหระบุรายช่ือกรรมการบริษัท และหากกรรมการรายใดเปนกรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการในชุดอื่นตาม (1.1) ใหระบุใหชัดเจน  นอกจากนี้ ใหระบุรายช่ือกรรมการ
ตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงินของบริษทั และประสบการณในการ 
สอบทานงบการเงินของกรรมการรายดังกลาวดวย 
                                     (1.3) ใหระบุหลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ไดแก คุณสมบัติ และ
กระบวนการสรรหา    
                                     (1.4) ใหระบุจํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจํานวนครั้งท่ีกรรมการ
แตละรายเขาประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปท่ีผานมา 
                                     (1.5) ใหระบุรายช่ือและตําแหนงของผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และ 
รายช่ือของเลขานุการบริษัท 

   (1.6)1  หากในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผานมา กรรมการอิสระมคีวามสัมพันธ 
ทางธุรกิจหรอืการใหบริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชี 
ดังกลาวมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ในมูลคาเกินกวาหลักเกณฑท่ี 
กําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุน 
ท่ีออกใหม  ใหบริษัทเปดเผยลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ท่ีทําให 
บุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด เหตุผลและความจําเปนที่ยังคงหรือแตงตั้ง 
ใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่เห็นวา การเปน 
กรรมการอิสระของบุคคลดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีและการใหความเห็นที่เปนอิสระ 
 

 (2) การสรรหากรรมการและผูบริหาร : ใหระบุวาวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้ง 
เปนกรรมการผานคณะกรรมการสรรหา (nominating committee) หรือไม จํานวนกรรมการที่มาจากผูถือหุน 
 
   
1  ถูกแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 5/2552 เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย  

    (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 มีผลใชบังคับวันที่ 1 มีนาคม 2552 
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รายใหญแตละกลุม (ถามี) และใหอธิบายสิทธิของผูลงทุนรายยอยในการแตงตั้งกรรมการ (ใหระบุวา 
การแตงตั้งกรรมการ ใชวิธีท่ีผูถือหุนสามารถแบงคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อใหผูใด 
มากนอยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่ง แหง พรบ. มหาชนฯ (cumulative voting) หรอื วิธีการแตงตั้งกรรมการ 
แตละรายตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถอืหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง)  
 (3)  คาตอบแทนผูบริหาร : ใหอธิบายในประเด็นดังนี้ 
  (3.1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
                                                  (ก)  ใหแสดงคาตอบแทนของกรรมการบริษทัแตละรายในปท่ีผานมา  
โดยใหระบุเฉพาะคาตอบแทนในฐานะกรรมการเทานั้น  ในกรณีกรรมการไดรับคาตอบแทนในฐานะ 
ผูบริหารตาม (ข) ดวย  ใหแยกระบุคาตอบแทนไวใน (ข) และใหอธิบายลักษณะคาตอบแทนดวย (เชน 
คาตอบแทนกรรมการรายนาย ก เทากับ xx บาท ในป 25xx โดยเปนคาตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม 
และบําเหน็จกรรมการซึ่งแปรตามผลการดําเนินงานของบริษัท เปนตน) 

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกรรมการอิสระของบริษัทเปนกรรมการอิสระของ 
บริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน ใหแสดงคาตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระแตละราย 
ไดรับจากบริษัทดังกลาวในปท่ีผานมาดวย  

(ข) ใหแสดงคาตอบแทนรวมและจํานวนรายของกรรมการบรหิาร 
และผูบริหารของบริษัทในปท่ีผานมา และใหอธิบายลักษณะคาตอบแทนดวย (ในขอนี้ คําวา “ผูบรหิาร”  
ใหหมายความวา ผูจัดการ ผูบริหารสีร่ายแรกตอจากผูจัดการลงมา และผูบริหารรายที่สี่ทุกราย โดยไมรวมถึง 
ผูจัดการฝายบัญชีหรือการเงนิหากตําแหนงผูจัดการฝายไมไดอยูในระดับเดียวกันกับผูบรหิารรายที่สี่)  

ในกรณีท่ีคาตอบแทนในปท่ีผานมาไมสะทอนคาตอบแทนที่แทจริง 
(เชน มีการตั้งผูบริหารใหมจํานวนมากในปปจจุบัน) ใหประมาณคาตอบแทนดังกลาวสําหรับปปจจุบันดวย 

ท้ังนี้ สําหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอื่น  
(holding company) ใหแสดงคาตอบแทนและจํานวนรายของกรรมการและผูบริหารทุกคนของบริษัทยอย 
ท่ีเปนธุรกิจหลักในปท่ีผานมาตามแนวทางขางตนดวย 

(3.2) คาตอบแทนอื่น (ถามี) 
ใหแสดงคาตอบแทนอื่นและอธิบายลักษณะของคาตอบแทนนั้น เชน  

โครงการใหสิทธิซื้อหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพแกผูบริหาร (อธิบายหลกัเกณฑและวิธีการจัดสรร 
หลักทรัพยดังกลาว และสัดสวนการไดรับหุนของผูบริหารเมือ่เทียบกับจํานวนหุนหรือโครงการทั้งหมด)  
รวมท้ังเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  ท้ังนี้ ใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนดไวใน (3.1) 
  (4)  การกํากับดูแลกิจการ : ใหอธิบายวาท่ีผานมาบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการ 
กํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2549 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กําหนดหรือไม หากมีเรื่องใดที่บริษัทมิไดมีการปฏิบัติตามหลักการดังกลาว ใหระบุเรื่องที่ไมปฏิบัตินั้น  
พรอมท้ังแสดงเหตุผลประกอบ  ท้ังนี้ ในการแสดงเหตุผลประกอบดังกลาว บริษัทอาจเลือกใชวิธีอางอิง 
ไปยังคําอธิบายที่เกี่ยวของในหัวขออื่นก็ได 
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 (5) การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน : ใหอธิบายวาบริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแล 
ผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน รวมท้ังเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย
โดยเฉพาะในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินเผยแพรตอสาธารณชนหรือไมอยางไร (เชน การกําหนดให
ผูบริหารรายงานการซื้อขายหลักทรัพย และมาตรการลงโทษหากบริษัทพบวา มีการนําขอมูลภายในไปใช 
เพื่อประโยชนสวนตน เปนตน) เพื่อใหผูลงทุนเห็นภาพวาบริษัทมีมาตรการปองกันการที่กรรมการและ
ผูบริหารใชประโยชนจากขอมูลภายในอยางไร 

(6) บุคลากร : ใหแสดงจํานวนพนกังานทั้งหมด และจํานวนพนักงานในแตละ 
สายงานหลักและในกรณีท่ีบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญ หรือมีขอพิพาท 
ดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปท่ีผานมา ใหอธิบายเหตุผลและนโยบายในเรื่องดงักลาว  นอกจากนี้  
ใหแสดงผลตอบแทนรวมของพนักงานและอธิบายลักษณะผลตอบแทนนั้น (เชน เปนเงินเดือน โบนัส  
และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน) รวมท้ังอธิบายนโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
 
 10.  การควบคุมภายใน 

ใหสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสม 
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยวาสามารถ 
ปองกันทรัพยสนิของบริษัทและบริษัทยอยจากการที่ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ 
หรือไม และที่ผานมาบริษัทมีขอบกพรองเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในในเรื่องใดบาง  ถามี บริษัท 
ไดแกไขขอบกพรองดงักลาวเสร็จสิ้นแลวหรอืไม เพราะเหตุใด  ท้ังนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความเห็นที่ตางไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือผูสอบบัญชีมีขอสังเกตเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในประการใด ใหระบุไวในที่นี้ดวย   นอกจากนี้ ใหแนบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม 
ภายในที่จัดทําโดยคณะกรรมการบริษัทเปนเอกสารแนบทายแบบแสดงรายการขอมูลนี ้
 
 11. รายการระหวางกัน (ถามี) 
  ใหอธิบายลักษณะของรายการระหวางกันที่ผานมา และนโยบายในการทํารายการ 
ระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในอนาคต 

(1) เปดเผยรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปท่ีผานมา  
โดยใหระบุช่ือกลุมบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ลักษณะความสัมพันธ (เชน เปนบิดาของผูถอืหุนรายใหญ  
เปนบริษัทที่ผูถือหุนรายใหญถอืหุนรอยละสามสิบ) และเปดเผยขอมูลรายการระหวางกัน เชน ลักษณะ 
ปริมาณ เงื่อนไขของรายการระหวางกัน อัตราดอกเบี้ย ราคาซื้อ ราคาขาย มูลคาของรายการระหวางกัน  
หรือคาเชาท่ีเกิดข้ึนจริง พรอมท้ังแสดงราคาประเมิน หรืออัตราคาเชา ท่ีประเมินโดยบุคคลที่สาม หรือแสดง 
ไดวาเปนราคาที่เปนธรรม  ท้ังนี้ หากเปนรายการระหวางกนักับบริษัทรวมหรือบริษัทยอยท่ีมี ผูบริหาร  
ผูถือหุนรายใหญผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทที่ออกหลักทรพัยถือหุนรวมกนัไมเกินรอยละสิบ จะไมเปดเผย
ขอมูลนั้นก็ได 
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  (2) อธิบายความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการดังกลาววาเปนไป 
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทแลวหรือไม อยางไร  ท้ังนี้ ถามีความเห็นของกรรมการอิสระในเรื่องดังกลาว 
ท่ีแตกตางจากมติคณะกรรมการใหเปดเผยความเห็นนั้นดวย 
  (3) อธิบายมาตรการหรอืข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน และใหระบุวา 
ผูบริหารหรอืผูถือหุนที่มีสวนไดเสียในเรื่องนั้น มีสวนในการอนุมัติหรอืไม และมีการดูแลเรื่องดังกลาว
อยางไร 
  (4) อธิบายนโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
  หมายเหต ุ 

- หากหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทไดเปดเผยรายการระหวางกัน 
ตาม (1) ครบถวนแลว ไมตองเปดเผยขอมูลใน (1) ซ้ําในสวนนี้ แตใหอางอิงไปถึงหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินที่เกี่ยวของ 

- หากบุคคลที่อาจมีความขัดแยงถือหุนในบริษัทยอยหรอืบริษทัรวมรวมกัน 
เกินกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทดังกลาว ใหอธบิายเหตุผลประกอบที่ให 
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงถอืหุนในบริษัทดังกลาวแทนการถือหุนของบริษทัโดยตรงดวย 
 
 12. ฐานะการเงินและผลการดําเนนิงาน 
  (1) งบการเงิน 
   ใหสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในระยะ 3 ปท่ีผานมา (หรือเทาท่ีมี 
การดําเนินงานจริง และปปจจุบันจนถึงไตรมาสลาสุด โดยใหแสดงขอมูล ดังนี้ 
    (ก) ใหสรุปรายงานการสอบบัญชี 
   (ข) ตารางสรุปงบการเงินรวมหรอืงบการเงิน (ในกรณีท่ีไมมีบริษัทยอย)  
โดยใหเลือกแสดงเฉพาะรายการที่มีนัยสําคัญ  
   (ค) ใหแสดงอัตราสวนทางการเงนิที่สําคัญที่สะทอนถึงฐานะการเงิน  
และผลการดําเนินงานในธุรกิจหลักของบริษทัและบริษัทยอย 
   ใหแนบงบการเงินสําหรับงวด (ตรวจสอบแลว) 3 ปท่ีผานมา (หรือเทาท่ีมี 
การดําเนินงานจริง) ของบริษทัและงบการเงินรวมไวทายแบบแสดงรายการขอมูล โดยอยางนอยงบการเงนิ 
ปลาสุดตองลงลายมือช่ือโดยผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน  ท้ังนี้ โดยทั่วไปไมจําเปน 
ตองแนบงบการเงินรายไตรมาสของปปจจุบัน เวนแตจะมีหมายเหตุประกอบงบการเงินในเรื่องสําคัญ 
ท่ีเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินประจํางวดลาสุดอยางมีนัยสําคัญ  
   หมายเหตุ 
   (1) ในกรณีท่ีบริษัทที่ออกหลักทรัพยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถอืหุน 
หรือโครงสรางการดําเนินงาน หรือขนาดของธุรกิจของบริษทัหรือบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ และงบการเงิน
ตรวจสอบสําหรับปบัญชีลาสุด ไมแสดงผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 
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ตามโครงสรางใหม ใหบริษัทจัดทํางบการเงินรวมสําหรับงวดบัญชีลาสุดเสมือนบริษัทไดจัดโครงสรางใหม 
ดังกลาวตั้งแตงวดบัญชีกอนเต็มปบัญชี หากมีบางรายการไมสามารถจัดทําไดหรือตองตั้งสมมติฐานเพิ่มเติม
ใหระบุดวย 
   (2) การจัดทําประมาณการงบการเงินในแบบแสดงรายการขอมูลนี้ใหเปนไป 
ตามความสมัครใจของบริษัท และจะจัดทําเปนระยะเวลาใดก็ได แตหากประสงคจะจัดทําและเปดเผย  
บริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินตองจัดทําประมาณการดวยความระมัดระวัง เพื่อใหมั่นใจวาสมมติฐาน 
ท่ีใชจัดทําประมาณการนั้นสมเหตุสมผลแลว โดยตองแสดงสมมติฐานพรอมท้ังคําอธิบายไวอยางชัดเจนดวย  
และในการจัดทําแบบ 56-1 ในปถัดไป บริษัทตองอธิบายวาผลการดําเนินงานและฐานะการเงินที่เกิดข้ึนจริง 
แตกตางจากประมาณการที่ทําไวอยางไร  ท้ังนี้ หากประมาณการดังกลาวจดัทําข้ึนโดยมีเหตุอันควรทราบ 
อยูแลววา สมมติฐานนั้นไมสมเหตุสมผล แบบแสดงรายการขอมูลดังกลาวอาจเขาขายแสดงขอมูลท่ีเปนเท็จ
หรือปกปดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ ซึ่งบริษัท (และที่ปรึกษาทางการเงิน) อาจเขาขายฝาฝน 
มาตรา 278 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  
    อนึ่ง หากบริษัทประสงคจะเปดเผยหรอืเผยแพรขอมูลใดๆ ท่ีเกี่ยวกับแนวโนม
หรือประมาณการผลการดําเนนิงานของบริษัทในเชิงตัวเลขตอผูลงทุน บริษัทตองจัดทําและแสดงประมาณ
การดังกลาวในแบบแสดงรายการขอมูลดวย ไมเชนนั้นบริษัทอาจเขาขายฝาฝนมาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยฯ  

  (2) คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
   ใหอธิบายเชิงวิเคราะหเกี่ยวกับ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลง 
ท่ีสําคัญ ปจจัยท่ีเปนสาเหตุหรือมีผลตอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน หรือการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  
หากบริษัทเคยแจงแผนการดําเนินงานหรือประมาณการงบการเงินไวในแบบแสดงรายการขอมูล รายงาน
ประจําป หรือแบบ 56-1 ใหอธิบายผลการปฏิบัติตามแผนดังกลาวดวย  นอกจากนี้ หากมีแนวโนมหรือ 
ความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลตอฐานะการเงินหรือผลการดาํเนินงานอยางมีนัยสําคัญในอนาคต  
ใหอธิบายดวย  
  การวิเคราะหขางตน ใหอธิบายสําหรับปท่ีผานมาและปปจจุบันจนถึงไตรมาสลาสุด 
สําหรับงบการเงินในชวง 2 ปกอนหนานี้ ใหอธิบายประกอบเฉพาะกรณีท่ีฐานะการเงินหรือผลการดําเนนิงาน
ดังกลาวมีผลกระทบตอฐานะการเงินหรอืผลการดําเนินงานปจจุบันของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ  ท้ังนี้  
หากบริษัทมีสายผลิตภัณฑหรอืกลุมธุรกจิมากกวา 1 สาย/กลุม ใหอธิบายผลการดําเนินการในแตละสาย 
ผลิตภัณฑหรอืกลุมธุรกิจที่มีนยัสําคัญดวย 

(3)  คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
  ใหแสดงคาตอบแทนที่ผูสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด  
และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด ไดรับจากบริษัท 
และบริษัทยอย โดยใหระบุแยกเปน  
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(3.1) คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 
(3.2) คาบริการอื่น (non-audit fee) 
 การเปดเผยคาบริการอื่นใหแสดงขอมูลของคาบริการอื่นที่ไดจายไปแลว 

ในรอบปบัญชีท่ีผานมา และคาบริการอื่นที่จะตองจายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังใหบริการ 
ไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีท่ีผานมา และประเภทของการใหบริการอื่น 
 ท้ังนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชี
สังกัด ใหรวมถงึ 

(ก) คูสมรสและบุตรท่ียังตองพึ่งพงิหรืออยูในอุปการะของผูสอบบัญชี 
(ข) กิจการที่มีอํานาจควบคุมสํานักงานสอบบัญชี  กิจการที่ถูกควบคุมโดย 

สํานักงานสอบบัญชี  และกิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับสํานักงานสอบบัญชี ไมวาจะเปน 
โดยทางตรงหรอืทางออม 

(ค) กิจการที่อยูภายใตอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญของสํานักงานสอบบัญชี 
(ง) หุนสวนหรือเทยีบเทาของสํานักงานสอบบัญชี 
(จ) คูสมรสและบุตรท่ียังตองพึ่งพงิหรืออยูในอุปการะของบุคคลตาม (ง) 
(ฉ) กิจการที่ผูสอบบัญชี บุคคลตาม (ก) (ง) หรือ (จ) มีอํานาจควบคุมหรือ 

มีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรอืทางออม  
  เพื่อประโยชนในการพิจารณาลักษณะของการควบคุมหรือการมีอิทธิพลอยางเปน
สาระสําคัญที่จะเขาขายเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกบัผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีขางตน  
ใหนํานิยามตามมาตรฐานการบัญชีวาดวยเรื่องการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
มาใชบังคับ 
 
 13. ขอมูลอื่นทีเ่กีย่วของ  
  ใหระบุขอมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนัยสาํคัญ   
ท้ังนี้ รายการในแบบแสดงรายการขอมูลตามที่ระบุขางตนเปนเพียงรายการขั้นต่ํา โดยบริษัทยังคง 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการเปดเผยขอมูลใหถูกตอง และไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงใหผูลงทุนทราบ 
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
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สวนที่ 3 

ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย 
 

 1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย 
   ในกรณีท่ีหลักทรัพยท่ีเสนอขายมีรายละเอียดอื่นที่สําคัญที่ควรอธิบายเพิ่มเติมจาก 
ขอมูลในหนาแรก เพื่อใหผูลงทุนเขาใจลักษณะของหลักทรัพยท่ีเสนอขาย ใหสรุปลักษณะสําคัญของ 
หลักทรัพยท่ีเสนอขายเพิ่มเติมดวย เชน  
   กรณีเสนอขายหุนเดิมพรอมหุนที่ออกใหม ใหระบุจํานวนและสัดสวนดวย  
   กรณีเสนอขายหุนกู ใหสรุปสาระสําคัญของขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของ 
ผูออกหุนกูและผูถือหุนกู (term and condition) และสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู วิธีการในการจาย 
ดอกเบี้ยและการชําระหนี้ รวมท้ังทรัพยสินที่ใชเปนหลักประกัน เปนตน 
   กรณีเสนอขายหลักทรัพยแปลงสภาพ ใหสรุปวิธีการใชสิทธิ เงื่อนไขการปรบัสิทธิ 
และคาเสียหาย เปนตน 
 

2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย (ถามี เชน สิทธิในการถือหุนของชาวตางชาติ 
ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยท่ีไดจดทะเบียนไวกับสํานักงาน เปนตน) 
 
 3. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย (เฉพาะกรณีการเสนอขายหุน 
ท่ีออกใหมท่ียังไมมีตลาดรอง หรือกรณีการเสนอขายหุนหรอืหลักทรัพยแปลงสภาพที่มีตลาดรอง  
แตราคาเสนอขายหุน ราคาการใชสิทธิในการซื้อหุน หรอืราคาแปลงสภาพแตกตางจากราคาหุนในตลาดรอง
อยางมีนัยสําคัญ) 
  ใหอธิบายท่ีมาของการกําหนดราคาเสนอขายหลักทรัพยดังกลาว  
 
 4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง 
  กรณีท่ีเปนการเสนอขายหุนเพิ่มทุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพของบริษัทที่มีหุน 
จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ใหแสดงขอมูลเกี่ยวกับราคาและมูลคาการซื้อขายรายเดือน  
ในรอบ 12 เดือน ท่ีผานมาของหุนสามัญของผูออกหลักทรัพยนั้น 

ป เดือน ราคาเฉลี่ย ราคาสูงสุด ราคาต่ําสุด มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวัน
      

 
หมายเหตุ  1. เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบ ใหปรับขอมูลเกี่ยวกับราคาตามผลกระทบการ 
เปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไว ของหุนหรือการเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิม พรอมท้ังระบุวธิีปรับราคาดวย 
 2. ใหระบุวิธีคํานวณราคาเฉลี่ยดวย 
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 5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 
  (1) วิธีการเสนอขายหลักทรัพย  
   ใหระบุวาบริษัทเสนอขายหลักทรัพยผานผูจดัจําหนายหรอืไม 
  (2) ผูจัดจําหนายหลักทรัพย (กรณีผานผูจัดจําหนาย) ใหระบุ 
   (ก) ผูจัดการการรับประกันการจําหนายและจัดจําหนาย ใหระบุช่ือ ท่ีอยู และ 
หมายเลขโทรศัพท 
   (ข) ผูประกันการจําหนายและจัดจําหนาย ใหระบุช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพท 
   (ค) ผูจัดจําหนาย ใหระบุช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพท 
   (ง) ตัวแทนผูจัดจําหนาย ใหระบุช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพท 
  (3) เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย  
   ใหระบุขอตกลงระหวางผูเสนอขายหลักทรัพยกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยท่ี 
เกี่ยวกับเงื่อนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนาย  ท้ังนี้ ใหแสดงจํานวนเงนิคาหลักทรัพยท่ีผูเสนอขาย 
หลักทรัพยจะไดรับหลังจากหกัคาตอบแทนในการจัดจําหนายไวดวย 
  (4) คาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย  
   ใหระบุจํานวนประกอบรายการที่เปนคาใชจายท้ังหมดในการเสนอขายหลักทรัพย  
โดยสังเขป 
  (5)  วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซื้อหลกัทรัพย  
   ใหระบุวิธีการขอรบัหนังสอืช้ีชวน เชน วัน เวลา สถานที่ เปนตน 
  (6) วิธีการจัดสรรหลักทรัพย  
   ใหระบุหลักการจัดสรรหลักทรัพยใหแกผูจองซื้อ โดยระบุช่ือกลุมบุคคล และ
สัดสวน หรอืจาํนวนหลักทรัพยท่ีจะไดรับจัดสรรอยางชัดเจน หากมีการแบงจํานวนหลักทรัพยและเสนอขาย
ตอผูลงทุนตางประเทศ ใหระบุดวย 
  (7) วันและวิธีการจองและการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย  
   ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการจองซื้อหลักทรัพย การกําหนดจํานวน 
ในการจองซื้อหลักทรัพยตอราย วิธีการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย ช่ือบริษัทเงินทุนหรือธนาคารพาณิชย 
ท่ีเปนตัวแทนรับเงินคาจองซื้อหลักทรัพย วิธกีารและเงื่อนไขในการถอนเงินคาจองซื้อหลกัทรัพยคืน  
  (8) การจัดสรรในกรณีท่ีมีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลกัทรัพยท่ีเสนอขาย 
   ใหระบุการจัดสรรกรณีท่ีมีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยท่ีเสนอขาย 
  (9) วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย  
   ใหระบุวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินคาจองซือ้หลักทรพัยในกรณีท่ีผูจองซื้อ 
ไมไดรับการจัดสรรหลกัทรัพย 
  (10) วิธีการสงมอบหลักทรัพย  
   ใหระบุวิธีการ และระยะเวลาในการสงมอบ 
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สวนที่ 4 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

1.  ในกรณีเปนการเสนอขายหลักทรัพยโดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย 
1.1   กรรมการบริหารทุกคนและผูท่ีดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี  

ใหลงลายมือช่ือพรอมท้ังประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล พรอมท้ังมอบอํานาจให 
บุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการขอมูลแทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี้ 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย 
ฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบรหิารของบริษัทหรอืผูดํารงตําแหนงบริหาร 
สูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถกูตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่น 
สําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ   นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

(1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของแบบแสดง 
รายการขอมูลการเสนอขายหลกัทรัพย ไดแสดงขอมูลอยางถกูตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับ 
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว  

(2)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบรษิัทมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี  
เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตอง 
ครบถวนแลว  รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบรษิัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี  
และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการ 
ควบคุมภายใน  ณ  วันที่  .........................................................  ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ 
ของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน  
รวมท้ังการกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจา 
ไดรับรองความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให ............................................ เปนผูลงลายมือช่ือกํากับ 
เอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ ................................. กํากับไว ขาพเจาจะถือวา 
ไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดงักลาวขางตน” 

                    ช่ือ             ตําแหนง                 ลายมือช่ือ* 
1.                                                                                                     
2.                                                                          
3.                                                                                                     
4.                                                                          
5.                                                                          

ช่ือ            ตําแหนง                  ลายมือช่ือ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                              
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1.2   กรรมการคนอื่นของบริษัทที่ออกหลักทรัพยนอกจาก 1.1 ใหลงลายมือช่ือ 
พรอมท้ังประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมลู พรอมท้ังมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนาม 
กํากับเอกสารในแบบแสดงรายการขอมูลแทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี้ 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย 
ฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษทั ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสยัวา ขอมูล 
ดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับ 
ท่ีขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถกูตองครบถวน เปนเท็จ  
ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให 
…....………...................... เปนผูลงลายมอืช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมี 
ลายมือช่ือของ …..........…..................... กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดสอบทานแลว 
ดังกลาวขางตน” 

ช่ือ             ตําแหนง                 ลายมือช่ือ* 
1.                                                                                                     
2.                                                                          
3.                                                                                                   
4.                                                                         
5.                                                                         

         ช่ือ           ตําแหนง                  ลายมือช่ือ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                              
   

หมายเหตุ ∗หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสํานักงาน มีเหตุจําเปนที่ทําใหบุคคลใด 
ยังไมสามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ผูเสนอขายหลักทรัพย
ตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมอืช่ือทันที  เวนแตเหตุท่ีทําใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือช่ือไดเกิดจาก 
การท่ีบุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวย 
ทางรางกายหรอืทางจิต ผูเสนอขายหลักทรัพยไมจําตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมอืช่ือในแบบแสดงรายการ
ขอมูลและรางหนังสือช้ีชวน   

2.  ในกรณีเปนการเสนอขายหลักทรัพยโดยเจาของหลักทรัพย 
2.1  ใหเจาของหลักทรัพยลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอมูล หากเจาของ 

หลักทรัพยเปนนิติบุคคล ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล1  ลงลายมือช่ือพรอมท้ังประทับตราบริษัท (ถามี)  
พรอมท้ังมอบอาํนาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการขอมูลแทนดวย โดยใหใช 
ขอความและรูปแบบ ดังนี้ 

                                           
1  ใหแนบเอกสารหลักฐานประกอบดวย 
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“ ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย

ฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวัง [ในฐานะผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล] ขาพเจาไมมีเหตุอันควร 
สงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจง 
ในสาระสําคัญ 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับ 
ท่ีขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถกูตองครบถวน เปนเท็จ  
ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให 
........................................... เปนผูลงลายมอืช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมี 
ลายมือช่ือของ .................................... กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดสอบทานแลว 
ดังกลาวขางตน” 

       ช่ือ                         ตําแหนง             ลายมือช่ือ* 

1.                                                                                                     
2.                                                                          

         ช่ือ                       ตําแหนง           ลายมือช่ือ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                              

   

หมายเหตุ   * หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสํานกังาน มีเหตุจําเปนที่ทําให 
บุคคลใด ยังไมสามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตดุังกลาวหมดสิน้แลว ผูเสนอขาย
หลักทรัพยตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือช่ือทันที  เวนแตเหตุท่ีทําใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือช่ือได
เกิดจากการที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวย
ทางรางกายหรอืทางจิต ผูเสนอขายหลักทรัพยไมจําตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมอืช่ือในแบบแสดงรายการ
ขอมูลและรางหนังสือช้ีชวน 

2.2  พรอมกันนีใ้หกรรมการทกุคนและผูท่ีดํารงตําแหนงบรหิารสูงสุดในสายงานบัญชี
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพยลงลายมือช่ือพรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล 
ดังกลาวดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบดังตอไปนี้ 

2.2.1  กรรมการบริหารทุกคนและผูท่ีดํารงตําแหนงบริหารสงูสุดในสายงานบัญชี 
ใหลงลายมือช่ือพรอมท้ังประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล โดยใหใชขอความและรูปแบบ 
ดังนี้ 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในสวนที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย 
ท่ีเจาของหลักทรัพยไดระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และ 
ดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบรหิารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี 
ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูล 
ท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ   นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 
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(1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของ 
แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว  

(2)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบรษิัทมีระบบการเปดเผย 
ขอมูลท่ีดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอย 
อยางถูกตองครบถวนแลว  รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบรษิัทมีระบบการควบคุม 
ภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมิน 
ระบบการควบคุมภายใน  ณ  วันที่ ............................................  ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน  
รวมท้ังการกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกัน 
กับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให ...…......................................... เปน 
ผูลงลายมอืช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ .................................  
กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

                     ช่ือ                          ตําแหนง                  ลายมือช่ือ* 
1.                                                                                                     
2.                                                                          
3.                                                                                                     
4.                                                                          
5.                                                                          

ช่ือ            ตําแหนง             ลายมือช่ือ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                               

2.2.2  กรรมการคนอื่นของบรษิัทที่ออกหลักทรัพยนอกจาก 2.2.1 ใหลงลายมือช่ือ
พรอมท้ังประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมลู โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี้ 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 
หลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอนัควรสงสัยวา  
ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกัน 
กับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ  
ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให ........................ 
เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ ....................................  
กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน” 
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ช่ือ             ตําแหนง                 ลายมือช่ือ*  
1.                                                                                                     
2.                                                                          
3.                                                                                                   
4.                                                                         
5.                                                                         

         ช่ือ                      ตําแหนง              ลายมือช่ือ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                            
   

หมายเหตุ ∗ หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสํานักงาน มีเหตุจําเปนที่ทําให 
บุคคลใด ยังไมสามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตดุังกลาวหมดสิน้แลว ผูเสนอขาย
หลักทรัพยตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือช่ือทันที  เวนแตเหตุท่ีทําใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือช่ือได
เกิดจากการที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวย
ทางรางกายหรอืทางจิต ผูเสนอขายหลักทรัพยไมจําตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมอืช่ือในแบบแสดง 
รายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวน 

3.  การรับรองการปฏิบัติหนาท่ีของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถามี) 
ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือ พรอมท้ังประทับตราบริษัท 

(ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี้ 
“ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย ขอรับรองวาขาพเจา 
(1)  ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว  

และดวยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน  
ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 

(2)  ไดพิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบรษิัทในอนาคตแลว 
เห็นวา สมมติฐานไดจัดทําข้ึนอยางสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบตอบริษัทหรือผูลงทุน 
อยางชัดเจนเพยีงพอ (เฉพาะกรณีท่ีบริษัทที่ออกหลักทรัพยมกีารระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจ 
ของบริษัทในอนาคตในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย)” 

ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินไมสามารถตรวจสอบขอมูลท่ีเกี่ยวของกับแบบแสดง 
รายการขอมูลบางสวน หรอืเหน็วาขอมูลบางสวนไมถูกตองครบถวน ใหอธิบายเงื่อนไขไวเพิ่มเติม เชน 

“เวนแตขอมูลในเรื่อง ………………. ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 
หลักทรัพยนี้ ท่ีขาพเจาไมสามารถใหความเห็นได เนื่องจาก …………..……….. (ไมมีขอมูลเพียงพอ 
ท่ีจะตรวจสอบ หรือไมไดรับความรวมมอืจากผูบริหารของบริษัทในการตรวจสอบขอมูลในเรื่องนี้)” หรือ 

“เวนแตขอความในหนา……..ซึ่งขาพเจาเห็นวาควรใชขอความ…………...แทน” 
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ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินนําขอมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในดานนั้น 
มาอางอิง ใหระบุขอความเพิ่มเติม ดังนี้ 

“เวนแตขอมูลในเรื่อง …………….….. ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 
หลักทรัพยนี้ ท่ีขาพเจาใชขอมูลจาก .…………………..…… ซึ่งขาพเจาเห็นวาเปนผูเช่ียวชาญในเรื่องนี้ 
เปนอยางดี” 

                      ช่ือ             ตําแหนง                 ลายมือช่ือ 
1.                                                                                                      
2.                                                                          
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          เอกสารแนบ 1 
 
รายละเอียดเกีย่วกับผูบริหารและผูมอีํานาจควบคุมของบริษัท 
 

1.  ใหแสดงรายละเอียดของผูบริหารหรือผูมอีาํนาจควบคุมตามตาราง ดังนี้ 
 
ช่ือ-สกุล/ 
ตําแหนง  

 
 

(1) 

อาย ุ
(ป) 

คุณวุฒิ
ทางการ
ศึกษา  

 
(2) 

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท 

(%)  
(3)

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง 
ผูบริหาร  

(4)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/

บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ  

(5)
 
 
 
 

       

หมายเหตุ (1) สําหรับตําแหนงกรรมการ ใหระบุประเภทของกรรมการดวย เชน  
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กําหนดในหนังสือรับรอง 
    (2) ใหระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ช่ือคณะ
และสถาบันการศึกษา การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและทักษะของการเปนกรรมการ (เชน การอบรมจาก
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) 

  (3) ใหนับรวมหุนของคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะดวย 
  (4) ใหระบุถึงความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหารดวยกัน 

โดยความสัมพนัธทางครอบครัว หมายถงึ ความสัมพันธทางสายโลหิต ความสัมพันธโดยการสมรส และ 
ความสัมพันธโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  ท้ังนี้ ใหระบุเฉพาะความสัมพันธลําดับ บิดา มารดา 
คูสมรส บุตร พี่นอง ลุง ปา นา อา รวมท้ัง คูสมรส และบุตร ของบุคคลดังกลาว 

(5) ใหระบุประสบการณเฉพาะที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทั 
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2. ในกรณีท่ีผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมรายใดดํารงตําแหนงเปนผูบริหารในบริษัทยอย  
บริษัทรวม หรอืบริษัทที่เกี่ยวของหลายบริษทั ใหแสดงขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบรหิาร  
และผูมีอํานาจควบคุม ตามตารางดังนี ้
 
รายช่ือบริษัท บริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ

รายช่ือ  1 2 3 1 2 3 1 2 3
ตัวอยาง 
นาย ก. 
นาย ข. 

 
// 
/ 

 
X 

 
 
/

 
/ 

 
 
/

 
 
/

 
 
/

 
X 

  

หมายเหตุ  
1. / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร 
2. บริษัทที่เกี่ยวของ ใหหมายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ

ประกาศนี้ 
 

3. ประวัติผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม 
 ในกรณีท่ีผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมมีลักษณะไมเปนไปตามที่กําหนดในประกาศวาดวย 
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม  ใหระบุดวยวามีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอใด 
รวมท้ังใหระบุดวยวาเคยเปนผูบริหารในบริษัทที่ขาดความรับผิดชอบในการเปนบริษัทที่ออกหุน   
หากไมมี ไมตองระบุ 
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เอกสารแนบ 2 
 
รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการของบริษัทยอย 
 

ใหแสดงรายชื่อกรรมการของบริษัทยอยตามตาราง ดังนี้ 
 
รายช่ือบริษัทยอย 

รายช่ือกรรมการ 
บริษัท …. บริษัท …. บริษัท …. 

ตัวอยาง    
นาย ก. // / / 
นาย ข. / X  
  หมายเหตุ 

1. / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร 
  2.  บริษัทยอย ใหหมายถึง บริษัทยอยท่ีมีนัยสําคัญ เชน มีรายไดเกินกวารอยละ 10 ของ
รายไดรวมตามงบกําไรขาดทุนรวมของปบัญชีลาสุด 


