
แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพย ์
(แบบ 69-1) : ฉบับประมวลประกาศ ทจ.20/2556 

 
บริษทั .......... (ช่ือไทย/องักฤษของบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพย์) …… 

เสนอขาย 
...................................................................................................................................... 

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

....................................................................................................................................................... 
( - ใหร้ะบุลกัษณะท่ีสาํคญัของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย เช่น ประเภทหลกัทรัพย ์จาํนวน ราคาเสนอขายต่อหุน้/หน่วย  
และในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหเ้ฉพาะบุคคลท่ีกาํหนด (placement) ใหร้ะบุบุคคลท่ีเสนอขายหลกัทรัพย ์
ในลกัษณะดงักล่าวไวด้ว้ย 
  - ใหร้ะบุรายละเอียดสาํคญัอ่ืนของการเสนอขายหลกัทรัพย ์เช่น บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(เฉพาะกรณีผูถื้อหลกัทรัพยเ์ดิม 
นาํหลกัทรัพยอ์อกเสนอขาย ) ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูจ้ดัการการรับประกนัการจาํหน่าย  ผูป้ระกนัการจาํหน่าย  
วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพยมี์ผลใชบ้งัคบั เง่ือนไขการยกเลิกการเสนอขา ยกรณีท่ีมี  
จาํนวนหลกัทรัพยท่ี์ขายไดน้อ้ยกวา่จาํนวนหลกัทรัพยข์ั้นตํ่าท่ีบริษทักาํหนด เหตุในการยกเลิกการเสนอขายหลกัทรัพย์ 
และการจองซ้ือหลกัทรัพย ์เป็นตน้) 
 - ให้มคี าเตอืนผู้ลงทุนว่า  

“ก่อนตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนตอ้งใชวิ้จารณญาณในการพิจารณาขอ้มลูรายละเอียดเก่ียวกับผูอ้อกหลกัทรัพย  ์
และเง่ือนไขของหลกัทรัพย ์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งเป็นอยา่งดี การมีผลใชบ้งัคบั
ของแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพยน้ี์ มิไดเ้ป็นการแสดงวา่คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน หรือสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
แนะนาํใหล้งทุนในหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย หรือมิไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย  
หรือรับรองความครบถว้นและถกูตอ้งของขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพยน้ี์แต่อยา่งใด  
ทั้งน้ี การรับรองความถกูตอ้งครบถว้นของขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพยน้ี์เป็นความ
รับผิดชอบของผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์

หากแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพยมี์ขอ้ความหรือรายการท่ีเป็นเทจ็ หรือขาดขอ้ความ 
ท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั ผูถื้อหลกัทรัพยท่ี์ไดซ้ื้ อหลกัทรัพยไ์ม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มลู 
การเสนอขายหลกัทรัพยมี์ผลใชบ้งัคบัและยงัเป็นเจา้ของหลกัทรัพยอ์ยู ่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัหรือ 
เจา้ของหลกัทรัพยไ์ดต้ามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ทั้งน้ี ภายในหน่ึงปี 
นบัแต่วนัท่ีไดรู้้หรือควรจะไดรู้้วา่แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพยเ์ป็นเทจ็หรือขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้
ในสาระสาํคญั แต่ไม่เกินสองปีนบัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มลูดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบั” 
- กรณีการเสนอขายที่มกีารจดัสรรหุ้นส่วนเกนิ (green shoe option) ให้มข้ีอความดงันีด้้วย 
 “บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยห์รือผูถื้อหุน้เดิม (แลว้แต่กรณี) จะใหสิ้ทธิผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยซ้ื์อหุน้ภายหลงั 
การเสนอขายหุน้ท่ีจดัจาํหน่าย เพ่ือใหผู้จ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยส์ามารถจดัสรรหุน้ส่วนเกินจาํนวนได ้และ 
การดาํเนินการดงักล่ าวจะทาํใหมี้ความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพยม์ากข้ึนเม่ือราคาหลกัทรัพยต์ํ่ากวา่ราคาเสนอขาย  
และหากราคาหลกัทรัพยสู์งกวา่ราคาเสนอขายอาจจะมีปริมาณหลกัทรัพยท่ี์สามารถนาํมาซ้ือขายไดม้ากข้ึน” 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลสรุป (executive summary) 

 
ใหส้รุปสาระสาํคญัของขอ้มลูในส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์และส่วนท่ี 3 การเสนอขาย 

หลกัทรัพยโ์ดยยอ่ เพ่ือใหผู้ล้งทุนเขา้ใจภาพรวมของการดาํเนินธุรกิจของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยแ์ละ 
หลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย (ควรสรุปขอ้มลูใหอ้ยูภ่ายใน 1 หนา้กระดาษ) 

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมลูในส่วนท่ี 2 และ ส่วนท่ี 3 ก่อนตัดสินใจจองซ้ือหลกัทรัพย์) 
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ส่วนที่ 2 
บริษทัที่ออกหลกัทรัพย์ 

 
บริษทั   ประกอบธุรกิจ       

โดยมีท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ท่ี          
เลขทะเบียนบริษทั     Home Page (ถา้มี)     
โทรศพัท ์    โทรสาร      
มีวตัถุประสงคใ์นการนาํเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังน้ีประมาณ  ลา้นบาท ไปใชด้งัน้ี 

 วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน  จาํนวนเงิน ระยะเวลาท่ีใชเ้งินโดยประมาณ 
1. 
2. 
3. 
 

 1.  ปัจจยัความเส่ียง 
 ใหร้ะบุปัจจยัท่ีบริษทัเห็นวา่ อาจทาํใหเ้กิดความเส่ียงต่อการลงทุนของผูล้งทุน 
อยา่งมีนยัสาํคญั โดยความเส่ียงดงักล่าวอาจทาํใหผู้ล้งทุนสูญเสียเงินลงทุนทั้งจาํนวนหรือบางส่วน หรือ 
ไม่ไดรั้บผลตอบแทนในอตัราท่ีควรจะไดรั้บ และใหร้ะบุเฉพาะความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อผูอ้อกหลกัทรัพย์
หรือผูถื้อหลกัทรัพยโ์ดยตรง ไม่ใช่ความเส่ียงสาํหรับการประกอบธุรกิจทัว่ไป  ทั้งน้ี ใหอ้ธิบายถึงลกัษณะความ
เส่ียง เหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของความเส่ียง ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน (ถา้ประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขไดใ้หร้ะบุ
ดว้ย) แนวโนม้หรือความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดความเส่ียงดงักล่าว นอกจากน้ี หากบริษทัมีมาตรการรองรับไวเ้ป็น
การเฉพาะและสามารถลดความเส่ียงไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัแลว้ บริษทัอาจอธิบายเพ่ิมเติมไวด้ว้ยกไ็ด  ้ 
 2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  

(1) ป1 ใหอ้ธิบายประวติัความเป็นมาและการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคั ญ 
เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงอาํนาจในการควบคุมบริษทั และลกัษณะการประกอบธุรกิจท่ีผา่นมาโดยสงัเขป  
(ประมาณ ¼ หนา้) 

ในกรณีท่ีบริษทัมีการปรับโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจ อนัเป็นผลใหมี้การไดม้าหรือ
จาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และประสงคจ์ะเปิดเผยราคาประเมินของทรัพยสิ์นนั้น ใหบ้ริษทัแสดงขอ้มลูต่อไปน้ี 

   (ก)  ทรัพยสิ์นท่ีมีการประเมินราคาและราคาประเมิน ซ่ึงจดัทาํข้ึนล่วงหนา้ 
ก่อนการทาํรายการนั้นไม่เกิน 6 เดือน 

   (ข)  ช่ือผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีประเมินราคาทรัพยสิ์น ซ่ึงไดแ้ก่ ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือ 
บริษทัประเมินมลูค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีสาํนกังานใหค้วามเห็นชอบ หรือผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะดา้นท่ีสาํนกังานใหก้ารยอมรับ แลว้แต่กรณี 
            
ป1 (1) ของรายการท่ี 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ในส่วนท่ี 2 ของแบบ 69-1 แกไ้ขโดยประกาศ ทจ.20/2556 
เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 29 มีนาคม 2556  และ 
มีผลใชบ้งัคบัเม่ือ 1 พฤษภาคม 2556 
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   (ค)  ช่ือผูค้วบคุมการปฏิบติังานหรือผูป้ระเมินหลกั  แลว้แต่กรณี  ท่ีเป็นผูล้งลายมือช่ือ  

ในรายงานซ่ึงตอ้งอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีสาํนกังานใหค้วามเห็นชอบ   ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูท่ี้ทาํหนา้ท่ี ประเมินราคา
ทรัพยสิ์นเป็น ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือเป็นบริษทัประเมิน มลูค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุน 

    (ง)  วตัถุประสงคก์ารประเมินราคาทรัพยสิ์น ซ่ึงตอ้งเป็นไปเพ่ือวตัถุประสงคส์าธารณะ 
ในกรณีท่ีเป็นรายงานประเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีจดัทาํโดยบริษทัประเมิน มลูค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุน หรือมี 
คาํยินยอมของผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีประเมินราคาทรัพยสิ์นใหเ้ผยแพร่ความเห็นนั้นไดใ้นกรณีท่ีเป็นรายงานประเมินราคา
ทรัพยสิ์นท่ีจดัทาํโดย ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น  

     (จ)  วนัท่ีในรายงานประเมินราคาทรัพยสิ์น 
(1) ใหอ้ธิบายภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

ท่ีดาํเนินงานอยูใ่นปัจจุบนั หรือกาํลงัจะดาํเนินงาน (กรณีบริษทัท่ียงัไม่มีการประกอบธุรกิจ) และนโยบาย 
การแบ่งการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่ม  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมจาํนวนมาก 
ใหแ้สดงโครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทัดว้ย  
 (3) ในกรณีท่ีบริษทัมีสายผลิตภณัฑห์รือกลุ่มธุรกิจมากกวา่ 1 สายหรือ 1 กลุ่ม ใหร้ะบุ
สดัส่วนรายไดจ้ากแต่ละสายผลิตภณัฑห์รือกลุ่มธุรกิจ โดยอยา่งนอ้ยใหแ้สดงสดัส่วนรายไดข้องสาย 
ผลิตภณัฑห์รือกลุ่มธุรกิจท่ีมีมลูค่าเกินกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วมตามงบกาํไรขาดทุนรวมของปีบญัชี 
ล่าสุด ตามตาราง ดงัน้ี ในกรณีท่ีหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัไดแ้สดงผลการดาํเนินงานของ 
แต่ละสายผลิตภณัฑไ์วค้รบถว้นตามมาตรฐานบญัชีวา่ดว้ยการเสนอขอ้มลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
แลว้ อาจอธิบายโครงสร้างรายไดเ้ฉพาะของปีล่าสุดกไ็ด ้(เช่น บริษทัมีรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจ A  
ร้อยละ 65 และธุรกิจ B ร้อยละ 35 พร้อมทั้งอา้งอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง) 
 

โครงสร้างรายได้1 

สายผลิตภณัฑ/์ 
กลุ่มธุรกิจ 

ดาํเนินการ
โดย 

% การถือหุน้
ของบริษทั 

ปี 25.. 
รายได้2 

 
% 

ปี 25.. 
รายได้2 

 
% 

ปี 25.. 
รายได้2 

 
% 

งวด
ล่าสุด 

รายได้2 

 
% 

สายผลิตภณัฑ/์ 
กลุ่มธุรกิจท่ี 1 

          

สายผลิตภณัฑ/์ 
กลุ่มธุรกิจท่ี 2 
สายผลิตภณัฑ/์ 
กลุ่มธุรกิจท่ี 3 

          

 
รวม 

          

1กรณีท่ีบริษทัไม่เคยกระจายหลกัทรัพยต่์อประชาชน ใหแ้สดงตารางโครงสร้างรายไดเ้ฉพาะปีท่ีผา่นมาและ  
 งวดล่าสุดของปีปัจจุบนั 
2 ใหร้วมถึงส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียจากการลงทุนดว้ย  
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(4) เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ (goal) (ถา้มี) ใหอ้ธิบายเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจของ 

บริษทัท่ีกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัมุ่งหวงัไวใ้นระยะเวลา 3-5 ปีขา้งหนา้ (อาจเป็นขอ้มลูในเชิงตวัเลข
หรือไม่กไ็ด)้โดยใหเ้ปิดเผยเฉพาะกรณีท่ีกรรมการและผูบ้ริหารพร้อมจะเปิดเผยเป้าหมายดงักล่าว และจะมี
การอธิบายความคืบหนา้ของการดาํเนินงานตามเป้าหมายในการเปิดเผยขอ้มลูเพ่ิมเติมในแบบ 56-1 ของ 
แต่ละปี เช่น บริษทัมีแผนท่ีจะมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 20 ภายใน 3 ปีขา้งหนา้ หรือบริษทัมีแผนท่ีจะพฒันา
เทคโนโลยีการผลิตเพ่ือลดตน้ทุนการผลิตลงร้อยละ 10 ภายในปีน้ี เป็นตน้ ทั้งน้ี เพ่ือใหผู้ล้งทุนทราบทิศทาง
ของบริษทัในอนาคต และใชเ้ป็นแนวทางในการติดตามผลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการของบริษทัต่อไป 
 
 3. การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 
 ใหอ้ธิบายการประกอบธุรกิจของบริษทัโดยแบ่งตามสายผลิตภณัฑห์รือกลุ่มธุรกิจ 
(ตามตารางโครงสร้างรายได)้ ทั้งน้ี ในการอธิบายของแต่ละสายผลิตภณัฑห์รือกลุ่มธุรกิจ ใหมี้ขอ้มลู 
อยา่งนอ้ยตามขอ้ 3(1) ถึง 3(4) ดงัน้ี (หากมีสายผลิตภณัฑเ์ดียวอาจไม่ตอ้งแยกหวัขอ้น้ี โดยอาจอธิบายไว้
ภายใตห้วัขอ้ลกัษณะการประกอบธุรกิจกไ็ด)้ 

(1) ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 
 ใหอ้ธิบายลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการเพ่ือใหผู้ล้งทุนเขา้ใจลกัษณะธุรกิจ 
ของบริษทั รวมทั้งปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลกระทบต่อโอกาสหรือขอ้จาํกดัการประกอบธุรกิจ เช่น ใบอนุญาต 
ใหป้ระกอบธุรกิจ สมัปทาน เป็นตน้  ทั้งน้ี ถา้ยงัอยูร่ะหวา่งการไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ใหร้ะบุ  
พร้อมทั้งอธิบายลกัษณะสิทธิประโยชนท่ี์ไดรั้บดว้ย 
 (2) การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

 (ก) ใหอ้ธิบายนโยบายและลกัษณะการตลาดของผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีสาํคญั 
เช่น กลยทุธ์การแข่งขนั (เช่น การแข่งขนัดว้ย ราคา การใหบ้ริการ การรับประกนั หรือ คุณภาพสินคา้  
ซ่ึงอาจอธิบายในเชิงเปรียบเทียบกบัคู่แข่งในภาพรวม โดยไม่จาํเป็นตอ้งเป็นขอ้มลูเชิงตวัเลข) ลกัษณะลกูคา้  
กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย หากมีการส่งผลิตภณัฑอ์อกไปจาํหน่าย 
ต่างประเทศ ใหร้ะบุสดัส่วนการจาํหน่ายในประเทศต่อการส่งออกไปจาํหน่ายต่างประเทศ ช่ือประเทศ 
หรือกลุ่มประเทศท่ีจาํหน่ายผลิตภณัฑห์รือบริการดว้ย 
 (ข) ใหอ้ธิบาย สภาพการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม จาํนวนคู่แข่งโดยประมาณ 
ขนาดของบริษทัเม่ือเทียบกบัคู่แข่ง สถานภาพและศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษทั ช่ือคู่แข่ง (โดยทัว่ไป 
ไม่จาํเป็นตอ้งเปิดเผย เวน้แต่ในกรณีท่ีในอุตสาหกรรมน้ีมีคู่แข่งเพียงรายเดียว หรือนอ้ยรายท่ีเป็นผูน้าํตลาด)
รวมทั้งแนวโนม้ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 
 (3) การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
 (ก) ใหอ้ธิบายลกัษณะการจดัใหไ้ดม้าซ่ึงผลิตภณัฑเ์พ่ือจาํหน่าย เช่น การผลิต 
(จาํนวนโรงงาน กาํลงัการผลิตรวม นโยบายการผลิตท่ีสาํคญั (ถา้มี)) การจดัหาวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑ ์
เพ่ือจาํหน่าย สภาพปัญหาเก่ียวกบัวตัถุดิบ (เช่น การขาดแคลนวตัถุดิบ ผลการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี 
ต่อการใชว้ตัถุดิบ) จาํนวนผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ รวมทั้งสดัส่วนการซ้ือวตัถุดิบในประเทศและต่างประเทศ  
(ในกรณีเป็นสถาบนัการเงิน ใหอ้ธิบายในเร่ืองแหล่งท่ีมาของเงินทุน และการใหกู้ย้ืม ) 
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   (ข) หากกระบวนการผลิต หรือการกาํจดัวตัถุดิบเหลือใชมี้ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ใหอ้ธิบายการดาํเนินการของบริษทัเพ่ือลดผลกระทบในเร่ืองดงักล่าว (ในกรณีท่ีมีรายจ่ายการลงทุนในการ
ควบคุมส่ิงแวดลอ้มในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา หรือคาดวา่จะมีรายจ่ายดงักล่าวในอนาคต ใหร้ะบุดว้ย) และระบุวา่ 
ผลการปฏิบติัจริงในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมาเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนดหรือไม่ หากมีขอ้พิพาทหรือถกูฟ้องร้อง
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มใหร้ะบุดว้ย พร้อมทั้งอธิบายแนวทางการแกไ้ขขอ้พิพาทดงักล่าว 
 (4) งานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ (เฉพาะกรณีท่ีการประกอบธุรกิจมีลกัษณะเป็นโครงการ
หรือช้ินงาน ซ่ึงแต่ละโครงการหรือช้ินงานมีมลูค่าสูง และใชเ้วลานานในการส่งมอบงาน เช่น ธุรกิจก่อสร้าง 
ธุรกิจต่อเรือ เป็นตน้)  

ใหแ้สดงมลูค่างานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ ณ วนัหลงัสุดท่ีเป็นไปได ้หากเป็นโครงการ 
ท่ีมีมลูค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไปของรายไดร้วมตามงบการเงินรวมของปีบญัชีล่าสุด ใหร้ะบุเป็นรายช้ิน 
ท่ีคาดวา่จะส่งมอบในแต่ละช่วงเวลา 

 หมายเหตุ  ในเร่ืองการระบุช่ือลกูคา้หรือผูจ้ดัจาํหน่าย (supplier) ท่ีมีสดัส่วนเกินกวา่ 
ร้อยละ 30 ของรายไดร้วมในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงเดิมกาํหนดใหเ้ป็นขอ้มลูท่ีตอ้งเปิดเผยนั้น ตามแบบ 
แสดงรายการขอ้มลูน้ีไม่บงัคบัใหต้อ้งระบุช่ือ แต่หากบริษทัมีการพ่ึงพิงลกูคา้หรือผูจ้ดัจาํหน่ายรายใด 
ท่ีมีบทบาทสาํคญัต่อการอยูร่อดของบริษทั กใ็หเ้ปิดเผยเป็นปัจจยัความเส่ียง โดยหากมีสดัส่วนเกิน 
ร้อยละ 30 ของรายไดร้วมหรือยอดซ้ือรวม ตามแต่กรณี ตามงบการเงินรวม กใ็หร้ะบุจาํนวนราย  
ลกัษณะความสมัพนัธ์และประเภทของสินคา้ท่ีซ้ือขาย  อยา่งไรกดี็ หากบริษทัมีการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบั 
ช่ือลกูคา้หรือผูจ้ดัจาํหน่ายใหแ้ก่บุคคลอ่ืน เช่น ผูล้งทุนหรือนกัวิเคราะห์ดา้นหลกัทรัพยห์รือการลงทุน  
กใ็หร้ะบุช่ือดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูดว้ย เพ่ือใหผู้ล้งทุนมีขอ้มลูเท่าเทียมกนัดว้ย 

 
 4. การวจิยัและพฒันา 
 ใหอ้ธิบายนโยบายการวิจยัและพฒันาในดา้นต่างๆ เช่น ผลิตภณัฑ ์(พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ 
หรือปรับปรุงผลิตภณัฑเ์ดิม) หรือเทคโนโลยีการผลิต พร้อมทั้งแสดงรายจ่ายในระยะ 3 ปี ท่ีผา่นมาสาํหรับ
การทาํวิจยัและพฒันาดงักล่าว กรณีท่ีไม่มี ใหร้ะบุวา่ไม่มี พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบดว้ย 
 

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 (1) ใหอ้ธิบายลกัษณะสาํคญัของทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ย 
ใชใ้นการประกอบธุรกิจไม่วา่จะมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นนั้นหรือไม่ (เช่น ท่ีดิน อาคาร โรงงาน เคร่ืองจกัร  
โดยอาจแสดงยอดรวมของทรัพยสิ์นประเภทเดียวกนัไวด้ว้ยกนั โดยไม่ตอ้งแยกแสดงเป็นเคร่ืองจกัร 
แต่ละเคร่ือง และไม่จาํเป็นตอ้งแยกแสดงเป็นรายบริษทั) ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ และหากมีการทาํสญัญาเช่า
ทรัพยสิ์นระยะยาว ใหส้รุปสาระสาํคญัของสญัญาดว้ย (เฉพาะในเร่ืองระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือ และ 
หนา้ท่ีหรือภาระผกูพนัของบริษทัตามสญัญานั้น (ถา้มี) ) ทั้งน้ี หากมีการใชท้รัพยสิ์นใดเป็นหลกัประกนั 
การกูย้ืมเงิน ใหร้ะบุวงเงินของภาระหลกัประกนัของทรัพยสิ์นนั้นดว้ย 
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 (2)  ในกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ใหแ้สดง
ราคาประเมินของท่ีดินหรืออาคารท่ีมีไวเ้พ่ือขายดว้ย (ไม่รวมทรัพยสิ์นส่วนกลางของโครงการ)  โดยใหร้ะบุ
ช่ือบริษทัประเมินมลูค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกั วนัท่ีประเมินราคา และราคาประเมินไวด้ว้ย โดย 
ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนเป็นคร้ังแรก ราคาประเมินดงักล่าวตอ้งจดัทาํไวไ้ม่เกิน 1 ปี 
ก่อนวนัยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลู และถา้การประเมินราคาท่ีดินหรืออาคารใดจดัทาํไวเ้กิน 6 เดือน 
ก่อนวนัยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลู ใหป้รับราคาประเมินท่ีดินหรืออาคารดงักล่าวตามมลูค่างานท่ีไดส่้งมอบ  
ใหล้กูคา้แลว้ดว้ย  ทั้งน้ี การประเมินราคาดงักล่าวตอ้งประเมินโดยบริษทัประเมินมลูค่าทรัพยสิ์นและ 
ผูป้ระเมินหลกัท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานดว้ย 
 (3) ในกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีสาํคญัในการประกอบ
ธุรกิจ เช่น สิทธิบตัร สมัปทาน ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคา้ ใหอ้ธิบายลกัษณะสาํคญั เง่ือนไข รวมทั้ง 
ผลต่อการดาํเนินธุรกิจและอายสิุทธิดงักล่าว 
 (4) ใหอ้ธิบายนโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (เช่น ธุรกิจท่ีบริษทั 
จะลงทุน การกาํหนดสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทั้งหมดต่อสินทรัพยร์วม ) และนโยบาย
การบริหารงานในบริษทัดงักล่าว (เช่น ขอบเขตอาํนาจในการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย 
ท่ีสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจ การส่งตวัแทนของบริษทัไปเป็นกรรมการในบริษทัดงักล่าว) 
                            ป1 ในกรณีท่ีมีการตีราคาทรัพยสิ์นใหม่ในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชี และประสงค ์
จะเปิดเผยราคาประเมินประกอบการตีราคาทรัพยสิ์นนั้น ใหบ้ริษทัแสดงขอ้มลูต่อไปน้ี 

(1)  ทรัพยสิ์นท่ีมีการประเมินราคาและราคาประเมิน  ซ่ึงจดัทาํข้ึนล่วงหนา้  
ก่อนการทาํรายการนั้นไม่เกิน 6 เดือน 

(2)  ช่ือผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีประเมินราคาทรัพยสิ์น ซ่ึงไดแ้ก่ ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือ 
บริษทัประเมินมลูค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีสาํนกังานใหค้วามเห็นชอบ หรือผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะดา้นท่ีสาํนกังานใหก้ารยอมรับ แลว้แต่กรณี 

(3)  ช่ือผูค้วบคุมการปฏิบติังานหรือผูป้ระเมินหลกั แลว้แต่กรณี ท่ีเป็นผูล้งลายมือช่ือใน
รายงานซ่ึงตอ้งอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีสาํนกังานใหค้วามเห็นชอบ  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีประเมินราคา
ทรัพยสิ์นเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินหรือเป็นบริษทัประเมินมลูค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุน 

(4)  วตัถุประสงคก์ารประเมินราคาทรัพยสิ์น ซ่ึงตอ้งเป็นไปเพ่ือวตัถุประสงค์ 
สาธารณะในกรณีท่ีเป็นรายงานประเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีจดัทาํโดยบริษทัประเมิน มลูค่าทรัพยสิ์น 
ในตลาดทุน หรือมีคาํยินยอมของผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีประเมินราคาทรัพยสิ์นใหเ้ผยแพร่ความเห็นนั้นได ้
ในกรณีท่ีเป็นรายงานประเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีจดัทาํโดย ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น  

(5)  วนัท่ีในรายงานประเมินราคาทรัพยสิ์น 
 

            
ป1 วรรคสองของรายการท่ี 5   ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจในส่วนท่ี 2 ของแบบ 69-1 เพ่ิมเติมโดยประกาศ  
ทจ.20/2556 เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 29 มีนาคม 2556  
และมีผลใชบ้งัคบัเม่ือ 1 พฤษภาคม 2556 
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 6. โครงการในอนาคต (future plan) 
 ในกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยมีโครงการในอนาคต ใหอ้ธิบายลกัษณะโครงการ 
ผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ รวมทั้งปัจจยัท่ีอาจทาํใหโ้ครงการไม่สามารถดาํเนินไปตามแผนได ้ 
 
 7. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ใหอ้ธิบายโดยสงัเขปถึงขอ้พิพาททางกฎหมาย ซ่ึงบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นคู่ความ
หรือคู่กรณี โดยท่ีคดีหรือขอ้พิพาทยงัไม่ส้ินสุด  ทั้งน้ี ใหอ้ธิบายเฉพาะ (1) คดีท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อ 
สินทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัยอ่ยท่ีมีจาํนวนสูงกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัส้ินปีบญัชีล่าสุด  
ทั้งน้ี กรณีท่ีส่วนของผูถื้อหุน้ติดลบ ใหอ้ธิบายเฉพาะคดีท่ีมีจาํนวนสูงกวา่ร้อยละ 10 ของสินทรัพยห์มุนเวียน 
ณ วนัส้ินปีบญัชีล่าสุด (2) คดีท่ีกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั แต่ไม่สามารถ
ประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได ้และ (3) คดีท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทั โดยไม่ตอ้ง
อธิบายคดีท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการประกอบธุรกิจปกติ เช่น การฟ้องบงัคบัชาํระหน้ีจากลกูคา้ของบริษทัท่ีเป็น
สถาบนัการเงิน เป็นตน้ 
 ในการอธิบายขอ้พิจารณาขา้งตน้ ใหร้ะบุถึงศาลท่ีกาํลงัพิจารณาคดี วนัเร่ิมคดี  
คู่ความและมลูคดี และความคืบหนา้ของคดี และความเห็นของบริษทัเก่ียวกบัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
ของคดีหรือขอ้พิพาทต่อการดาํเนินงานของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย และใหร้ะบุกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีเป็นคู่ความกบับริษทัดว้ย  
 
 8. โครงสร้างเงนิทุน 
 (1) หลกัทรัพยข์องบริษทั 
 (ก) บริษทัมีทุนจดทะเบียน                ลา้นบาท เรียกชาํระแลว้             ลา้นบาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญั                  หุน้ หุน้บุริมสิทธิ              หุน้ (ถา้มี) มลูค่าหุน้ละ         บาท ภายหลงัจากการ 
เสนอขายหุน้ในคร้ังน้ี บริษทัจะมีทุนชาํระแลว้เพ่ิมเป็น    ลา้นบาท (เฉพาะกรณีการเสนอขายหุน้) 

ในกรณีท่ีบริษทัมีหลกัทรัพยไ์ปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอ่ื์น ใหร้ะบุ 
ช่ือตลาดหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนนั้นดว้ย 
 (ข) ในกรณีท่ีบริษทัมีหุน้ประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุน้สามญั 
เช่น หุน้บุริมสิทธิ ใหอ้ธิบายลกัษณะสาํคญัของหลกัทรัพย ์เช่น จาํนวน มลูค่า และสิทธิและเง่ือนไข 
ท่ีแตกต่างจากหุน้สามญั ลกัษณะบุคคลท่ีถือหุน้บุริมสิทธิดงักล่าว เป็นตน้  ทั้งน้ี หากบุคคลนั้นเป็นบุคคล 
ท่ีอาจมีความขดัแยง้ ใหร้ะบุรายช่ือและจาํนวนท่ีแต่ละรายถือดว้ย 

(ค) ในกรณีท่ีบริษทัมีโครงการออกและเสนอขายหุน้หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 
ใหก้องทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว (Thai Trust Fund) หรือมีการออกตราสารแสดงสิทธิใน
ผลตอบแทนท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง (NVDR) ท่ีมีหุน้ของบริษทันั้นเป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิง ใหร้ะบุ 
จาํนวนหุน้ พร้อมทั้งอธิบายถึงผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้อนัเน่ืองมาจากการท่ี 
กองทุนรวมหรือผูอ้อก NVDR ดงักล่าวไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้  
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 (ง) ในกรณีท่ีบริษทัมีหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีไม่ใช่หุน้สามญั เช่น หุน้กู ้ตัว๋เงิน 
หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ หรือตราสารหน้ี ใหอ้ธิบายลกัษณะสาํคญัของหลกัทรัพย ์ประเภทหุน้กู ้หรือตัว๋เงิน 
จาํนวนและมลูค่าท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน วนัครบกาํหนดไถ่ถอน หลกัประกนั และเง่ือนไขอ่ืนท่ีเป็นสาระสาํคญั 
เช่น การใหสิ้ทธิไถ่ถอนหุน้กูห้รือตัว๋เงินก่อนครบกาํหนด (put option และ call option) เป็นตน้  
และการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กูห้รือตัว๋เงินคร้ังหลงัสุด 

(จ) ในกรณีท่ีกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่มีขอ้ตกลงระหวา่งกนั (shareholders’ agreement) 
ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือการบริหารงานของบริษทัโดยท่ีขอ้ตกลงดงักล่าว  
มีบริษทัร่วมลงนามดว้ย ใหร้ะบุ พร้อมทั้งอธิบายสาระสาํคญัท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานของบริษทั 
  (2) ผูถื้อหุน้ 

ใหร้ะบุรายช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้ดงัต่อไปน้ี พร้อมทั้งจาํนวนหุน้ท่ีถือและสดัส่วนการถือหุน้ล่าสุด   
ทั้งน้ี ใหน้บัผูถื้อหุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามมาตรา 258 และผูถื้อหุน้ท่ีอยูภ่ายใตผู้มี้อาํนาจควบคุมเดียวกนัเป็นกลุ่มเดียวกนั  

(ก)  กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก  
(ข)  กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจดัการ 

หรือการดาํเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั (เช่น มีการส่งบุคคลเขา้เป็นกรรมการท่ีมีอาํนาจจดัการ 
(authorized director)) 

ในกรณีท่ีรายช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏดงักล่าวขา้งตน้ ยงัไม่แสดงถึงบุคคล 
ท่ีเป็นผูถื้อหุน้ท่ีแทจ้ริง เช่น รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีแสดงไวเ้ป็น holding company หรือ nominee account  
ใหร้ะบุช่ือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหลกัท่ีเป็นผูถื้อหุน้ท่ีแทจ้ริง รวมทั้งธุรกิจหลกัของบุคคลดงักล่าวดว้ย  
เวน้แต่จะมีเหตุอนัสมควรท่ีทาํใหไ้ม่อาจทราบผูถื้อหุน้ท่ีแทจ้ริงได ้ 
 (3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 ใหร้ะบุนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัท่ีจะจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ รวมทั้งนโยบาย 
ท่ีบริษทัยอ่ยจะจ่ายใหบ้ริษทัดว้ย 
 
 9. การจดัการ 
  (1) โครงสร้างการจดัการ :  
                                          (1.1) ใหอ้ธิบายโครงสร้างกรรมการบริษทัวา่ประกอบดว้ยคณะกรรมการทั้งหมด 
ก่ีชุด เช่น คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร เป็นตน้ และขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการแต่ละชุด 
                                          (1.2) ใหร้ะบุรายช่ือกรรมการบริษทั และหากกรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการในชุดอ่ืนตาม (1.1) ใหร้ะบุใหช้ดัเจน  นอกจากน้ี ใหร้ะบุรายช่ือกรรมการ
ตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั และประสบการณ์ในการ 
สอบทานงบการเงินของกรรมการรายดงักล่าวดว้ย 
                                     (1.3) ใหร้ะบุหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ ไดแ้ก่ คุณสมบติั และ
กระบวนการสรรหา    
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                                     (1.4) ใหร้ะบุจาํนวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ และจาํนวนคร้ังท่ีกรรมการ
แต่ละรายเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปีท่ีผา่นมา 
                                     (1.5) ใหร้ะบุรายช่ือและตาํแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี) 
และรายช่ือของเลขานุการบริษทั 
   (1.6) หากในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผา่นมา กรรมการอิสระมีความสมัพนัธ์ 
ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบญัชี  
ดงักล่าวมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพ ในมลูค่าเกินกวา่หลกัเกณฑท่ี์  
กาํหนดตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ 
ท่ีออกใหม่  ใหบ้ริษทัเปิดเผยลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพ ท่ีทาํให้ 
บุคคลดงักล่าวมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด เหตุผลและความจาํเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตั้ง  
ใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษทัท่ีเห็นวา่ การเป็น 
กรรมการอิสระของบุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ  

(2) การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร : ใหร้ะบุวา่วิธีการคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการผา่นคณะกรรมการสรรหา (nominating committee) หรือไม่ จาํนวนกรรมการท่ีมาจากผูถื้อหุน้ 
รายใหญ่แต่ละกลุ่ม (ถา้มี) และใหอ้ธิบายสิทธิของผูล้งทุนรายยอ่ยในการแต่งตั้งกรรมการ (ใหร้ะบุวา่ 
การแต่งตั้งกรรมการ ใชวิ้ธีท่ีผูถื้อหุน้สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพ่ือให้  
ผูใ้ดมากนอ้ยตามมาตรา 70 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (cumulative 
voting) หรือ วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)  
 (3)  ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร : ใหอ้ธิบายในประเดน็ดงัน้ี 
  (3.1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
                                                  (ก)  ใหแ้สดงค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัแต่ละรายในปีท่ีผา่นมา  
โดยใหร้ะบุเฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการเท่านั้น  ในกรณีกรรมการไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะ 
ผูบ้ริหารตาม (ข) ดว้ย  ใหแ้ยกระบุค่าตอบแทนไวใ้น (ข) และใหอ้ธิบายลกัษณะค่าตอบแทนดว้ย (เช่น 
ค่าตอบแทนกรรมการรายนาย ก เท่ากบั xx บาท ในปี 25xx โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเบ้ียประชุม 
และบาํเหน็จกรรมการซ่ึงแปรตามผลการดาํเนินงานของบริษทั เป็นตน้) 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระของบริษทัเป็นกรรมการอิสระของ 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ใหแ้สดงค่าตอบแทนรวมท่ีกรรมการอิสระแต่ละราย 
ไดรั้บจากบริษทัดงักล่าวในปีท่ีผา่นมาดว้ย  

(ข) ใหแ้สดงค่าตอบแทนรวมและจาํนวนรายของกรรมการบริหาร 
และผูบ้ริหารของบริษทัในปีท่ีผา่นมา และใหอ้ธิบายลกัษณะค่าตอบแทนดว้ย (ในขอ้น้ี คาํวา่ “ผูบ้ริหาร”  
ใหห้มายความวา่ ผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารส่ีรายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา และผูบ้ริหารรายท่ีส่ีทุกราย โดยไม่รวมถึง 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีหรือการเงินหากตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายไม่ไดอ้ยูใ่นระดบัเดียวกนักบัผูบ้ริหารรายท่ีส่ี)  

ในกรณีท่ีค่าตอบแทนในปีท่ีผา่นมาไม่สะทอ้นค่าตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
(เช่น มีการตั้งผูบ้ริหารใหม่จาํนวนมากในปีปัจจุบนั) ใหป้ระมาณค่าตอบแทนดงักล่าวสาํหรับปีปัจจุบนัดว้ย 
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ทั้งน้ี สาํหรับบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน  
(holding company) ใหแ้สดงค่าตอบแทนและจาํนวนรายของกรรมการและผูบ้ริหารทุกคนของบริษทัยอ่ย 
ท่ีเป็นธุรกิจหลกัในปีท่ีผา่นมาตามแนวทางขา้งตน้ดว้ย  

 
(3.2) ค่าตอบแทนอ่ืน (ถา้มี) 

ใหแ้สดงค่าตอบแทนอ่ืนและอธิบายลกัษณะของค่าตอบแทนนั้น เช่น  
โครงการใหสิ้ทธิซ้ือหุน้หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพแก่กรรมการและผูบ้ริหาร (อธิบายหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
จดัสรรหลกัทรัพยด์งักล่าว และสดัส่วนการไดรั้บหุน้ของกรรมการและผูบ้ริหารเม่ือเทียบกบัจาํนวนหุน้หรือ
โครงการทั้งหมด) รวมทั้งเงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ีกาํหนดไวใ้น (3.1) 
  (4)  การกาํกบัดูแลกิจการ : ใหอ้ธิบายวา่ท่ีผา่นมาบริษทัมีการปฏิบติัตามหลกัการ 
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2549 ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
กาํหนดหรือไม่ หากมีเร่ืองใดท่ีบริษทัมิไดมี้การปฏิบติัตามหลกัการดงักล่าว ใหร้ะบุเร่ืองท่ีไม่ปฏิบติันั้น  
พร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบ  ทั้งน้ี ในการแสดงเหตุผลประกอบดงักล่าว บริษทัอาจเลือกใชวิ้ธีอา้งอิง 
ไปยงัคาํอธิบายท่ีเก่ียวขอ้งในหวัขอ้อ่ืนกไ็ด ้
 (5) การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มลูภายใน : ใหอ้ธิบายวา่บริษทัมีนโยบายและวิธีการดูแล 
กรรมการและผูบ้ริหารในการนาํขอ้มลูภายในของบริษทัไปใช้เพ่ือประโยชนส่์วนตน รวมทั้งเพ่ือการซ้ือขาย
หลกัทรัพยโ์ดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือไม่อยา่งไร (เช่น การ
กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และมาตรการลงโทษหากบริษทัพบวา่ มีการ
นาํขอ้มลูภายในไปใชเ้พ่ือประโยชนส่์วนตน เป็นตน้) เพ่ือใหผู้ล้งทุนเห็นภาพวา่บริษทัมีมาตรการป้องกนัการ
ท่ีกรรมการและผูบ้ริหารใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูภายในอยา่งไร 

(6) บุคลากร : ใหแ้สดงจาํนวนพนกังานทั้งหมด และจาํนวนพนกังานในแต่ละ 
สายงานหลกัและในกรณีท่ีบริษทัมีการเปล่ียนแปลงจาํนวนพนกังานอยา่งมีนยัสาํคญั หรือมีขอ้พิพาท 
ดา้นแรงงานท่ีสาํคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา ใหอ้ธิบายเหตุผลและนโยบายในเร่ืองดงักล่าว  นอกจากน้ี  
ใหแ้สดงผลตอบแทนรวมของพนกังานและอธิบายลกัษณะผลตอบแทนนั้น (เช่น เป็นเงินเดือน โบนสั  
และเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เป็นตน้) รวมทั้งอธิบายนโยบายในการพฒันาพนกังาน 
 
 10.  การควบคุมภายใน 

ใหส้รุปความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัความเพียงพอและความเหมาะสม 
ของระบบการควบคุมภายในของบริษทัและการติดตามควบคุมดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยวา่สามารถ 
ป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ยจากการท่ีกรรมการและผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มี
อาํนาจหรือไม่ และท่ีผา่นมาบริษทัมีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในในเร่ืองใดบา้ง  ถา้มี บริษทั 
ไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องดงักล่าวเสร็จส้ินแลว้หรือไม่ เพราะเหตุใด  ทั้งน้ี หากคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความเห็นท่ีต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทั หรือผูส้อบบญัชีมีขอ้สงัเกตเก่ียวกบัการควบคุม
ภายในประการใด ใหร้ะบุไวใ้นท่ีน้ีดว้ย   นอกจากน้ี ใหแ้นบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม 
ภายในท่ีจดัทาํโดยคณะกรรมการบริษทัเป็นเอกสารแนบทา้ยแบบแสดงรายการขอ้มลูน้ี 
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 11. รายการระหว่างกนั (ถ้ามี) 
  ใหอ้ธิบายลกัษณะของรายการระหวา่งกนัท่ีผา่นมา และนโยบายในการทาํรายการ 
ระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในอนาคต 

(1) เปิดเผยรายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปีท่ีผา่นมา  
โดยใหร้ะบุช่ือกลุ่มบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสมัพนัธ์ (เช่น เป็นบิดาของผูถื้อหุน้รายใหญ่  
เป็นบริษทัท่ีผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ร้อยละสามสิบ) และเปิดเผยขอ้มลูรายการระหวา่งกนั เช่น ลกัษณะ 
ปริมาณ เง่ือนไขของรายการระหวา่งกนั อตัราดอกเบ้ีย ราคาซ้ือ ราคาขาย มลูค่าของรายการระหวา่งกนั  
หรือค่าเช่าท่ีเกิดข้ึนจริง พร้อมทั้งแสดงราคาประเมิน หรืออตัราค่าเช่า ท่ีประเมินโดยบุคคลท่ีสาม หรือแสดง 
ไดว้า่เป็นราคาท่ีเป็นธรรม  ทั้งน้ี หากเป็นรายการระหวา่งกนักบับริษทัร่วมหรือบริษทัยอ่ยท่ีมี กรรมการ 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยถื์อหุน้รวมกนัไม่เกินร้อยละสิบ 
จะไม่เปิดเผยขอ้มลูนั้นกไ็ด  ้
  (2) อธิบายความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดงักล่าววา่เป็นไป 
เพ่ือประโยชนสู์งสุดของบริษทัแลว้หรือไม่ อยา่งไร  ทั้งน้ี ถา้มีความเห็นของกรรมการอิสระในเร่ืองดงักล่าว 
ท่ีแตกต่างจากมติคณะกรรมการใหเ้ปิดเผยความเห็นนั้นดว้ย 
  (3) อธิบายมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนั และใหร้ะบุวา่ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้ ท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้น มีส่วนในการอนุมติัหรือไม่ และมีการดูแลเร่ือง
ดงักล่าวอยา่งไร 
  (4) อธิบายนโยบายหรือแนวโนม้การทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคต 
   

ป1 หมายเหตุ 
-  หากหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัไดเ้ปิดเผยรายการระหวา่งกนัตาม (1)  

ครบถว้นแลว้ ไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูใน (1) ซํ้าในส่วนน้ี แต่ใหอ้า้งอิงไปถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 -  หากบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ถือหุน้ในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 5 
ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทัดงักล่าว ใหอ้ธิบายเหตุผลประกอบท่ีใหบุ้คคล ท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
ถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวแทนการถือหุน้ของบริษทัโดยตรงดว้ย 

-  ในกรณีท่ีมีการแสดงราคาประเมินประกอบการทาํรายการระหวา่งกนั ใหบ้ริษทัแสดง
ขอ้มลูต่อไปน้ี 

(ก)  ทรัพยสิ์นท่ีมีการประเมินราคาและราคาประเมิน ซ่ึงจดัทาํข้ึนล่วงหนา้ 
ก่อนการทาํรายการนั้นไม่เกิน 6 เดือน 

 
 

            
ป1 หมายเหตุตามวรรคสองของรายการท่ี 11 รายการระหวา่งกนัในส่วนท่ี 2 ของแบบ  69-1 แกไ้ขโดยประกาศ  
ทจ.20/2556 เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 29 มีนาคม 2556  
และมีผลใชบ้งัคบัเม่ือ 1 พฤษภาคม 2556 
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(ข)  ช่ือผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีประเมินราคาทรัพยสิ์น ซ่ึงไดแ้ก่ ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือบริษทั

ประเมินมลูค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีสาํนกังานให้ ความเห็นชอบ หรือ ผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะดา้นท่ีสาํนกังานใหก้ารยอมรับ แลว้แต่กรณี 

(ค)  ช่ือผูค้วบคุมการปฏิบติังานหรือผูป้ระเมินหลกั แลว้แต่กรณี ท่ีเป็นผูล้งลายมือช่ือ  
ในรายงานซ่ึงตอ้งอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีสาํนกังานใหค้วามเห็นชอบ   ทั้งน้ี ในกรณี ท่ีผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีประเมินราคา
ทรัพยสิ์นเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินหรือเป็นบริษทัประเมินมลูค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุน 

(ง)  วตัถุประสงคก์ารประเมินราคาทรัพยสิ์น ซ่ึงตอ้งเป็นไปเพ่ือวตัถุประสงค์สาธารณะ 
ในกรณีท่ีเป็นรายงานประเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีจดัทาํโดยบริษทัประเมิน มลูค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุน หรือมี 
คาํยินยอมของผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีประเมินราคาทรัพยสิ์นใหเ้ผยแพร่ความเห็นนั้นได ้ในกรณีท่ีเป็นรายงานประเมินราคา
ทรัพยสิ์นท่ีจดัทาํโดย ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น  

(จ)  วนัท่ีในรายงานประเมินราคาทรัพยสิ์น 
 
 12. ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
  (1) งบการเงิน 
   ใหส้รุปฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา (หรือเท่าท่ีมี 
การดาํเนินงานจริง และปีปัจจุบนัจนถึงไตรมาสล่าสุด โดยใหแ้สดงขอ้มลู ดงัน้ี 
    (ก) ใหส้รุปรายงานการสอบบญัชี 
   (ข) ตารางสรุปงบการเงินรวมหรืองบการเงิน (ในกรณีท่ีไม่มีบริษทัยอ่ย)  
โดยใหเ้ลือกแสดงเฉพาะรายการท่ีมีนยัสาํคญั  
   (ค) ใหแ้สดงอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญัท่ีสะทอ้นถึงฐานะการเงิน  
และผลการดาํเนินงานในธุรกิจหลกัของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
   ใหแ้นบงบการเงินสาํหรับงวด (ตรวจสอบแลว้) 3 ปีท่ีผา่นมา (หรือเท่าท่ีมี 
การดาํเนินงานจริง) ของบริษทัและงบการเงินรวมไวท้า้ยแบบแสดงรายการขอ้มลู โดยอยา่งนอ้ยงบการเงิน 
ปีล่าสุดตอ้งลงลายมือช่ือโดยผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน  ทั้งน้ี โดยทัว่ไปไม่จาํเป็น 
ตอ้งแนบงบการเงินรายไตรมาสของปีปัจจุบนั เวน้แต่จะมีหมายเหตุประกอบงบการเงินในเร่ืองสาํคญั 
ท่ีเปล่ียนแปลงจากงบการเงินประจาํงวดล่าสุดอยา่งมีนยัสาํคญั  
   หมายเหตุ 
   (1) ในกรณีท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมี์การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ 
หรือโครงสร้างการดาํเนินงาน หรือขนาดของธุรกิจของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัสาํคญั และงบการเงิน
ตรวจสอบสาํหรับปีบญัชีล่าสุด ไม่แสดงผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
ตามโครงสร้างใหม่ ใหบ้ริษทัจดัทาํงบการเงินรวมสาํหรับงวดบญัชีล่าสุดเสมือนบริษทัไดจ้ดัโครงสร้างใหม่ 
ดงักล่าวตั้งแต่งวดบญัชีก่อนเตม็ปีบญัชี หากมีบางรายการไม่สามารถจดัทาํไดห้รือตอ้งตั้งสมมติฐานเพ่ิมเติม
ใหร้ะบุดว้ย 
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   (2) การจดัทาํประมาณการงบการเงินในแบบแสดงรายการขอ้มลูน้ีใหเ้ป็นไป 
ตามความสมคัรใจของบริษทั และจะจดัทาํเป็นระยะเวลาใดกไ็ด ้แต่หากประสงคจ์ะจดัทาํและเปิดเผย  
บริษทัและท่ีปรึกษาทางการเงินตอ้งจดัทาํประมาณการดว้ยความระมดัระวงั เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่สมมติฐาน 
ท่ีใชจ้ดัทาํประมาณการนั้นสมเหตุสมผลแลว้ โดยตอ้งแสดงสมมติฐานพร้อมทั้งคาํอธิบายไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย  
และในการจดัทาํแบบ 56-1 ในปีถดัไป บริษทัตอ้งอธิบายวา่ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินท่ีเกิดข้ึนจริง 
แตกต่างจากประมาณการท่ีทาํไวอ้ยา่งไร  ทั้งน้ี หากประมาณการดงักล่าวจดัทาํข้ึนโดยมีเหตุอนัควรทราบ 
อยูแ่ลว้วา่ สมมติฐานนั้นไม่สมเหตุสมผล แบบแสดงรายการขอ้มลูดงักล่าวอาจเขา้ข่ายแสดงขอ้มลูท่ีเป็นเทจ็
หรือปกปิดขอ้มลูท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั ซ่ึงบริษทั (และท่ีปรึกษาทางการเงิน) อาจเขา้ข่ายฝ่าฝืน 
มาตรา 278 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
    อน่ึง หากบริษทัประสงคจ์ะเปิดเผยหรือเผยแพร่ขอ้มลูใดๆ ท่ีเก่ียวกบัแนวโนม้
หรือประมาณการผลการดาํเนินงานของบริษทัในเชิงตวัเลขต่อผูล้งทุน บริษทัตอ้งจดัทาํและแสดงประมาณการ
ดงักล่าวในแบบแสดงรายการขอ้มลูดว้ย ไม่เช่นนั้นบริษทัอาจเขา้ข่ายฝ่าฝืนมาตรา 77 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยฯ์  

  (2) คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
   ใหอ้ธิบายเชิงวิเคราะห์เก่ียวกบั ฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน การเปล่ียนแปลง 
ท่ีสาํคญั ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน หรือการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  
หากบริษทัเคยแจง้แผนการดาํเนินงานหรือประมาณการงบการเงินไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลู รายงาน
ประจาํปี หรือแบบ 56-1 ใหอ้ธิบายผลการปฏิบติัตามแผนดงักล่าวดว้ย  นอกจากน้ี หากมีแนวโนม้หรือ 
ความเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการดาํเนินงานอยา่งมีนัยสาํคญัในอนาคต ใหอ้ธิบายดว้ย  
  การวิเคราะห์ขา้งตน้ ใหอ้ธิบายสาํหรับปีท่ีผา่นมาและปีปัจจุบนัจนถึงไตรมาสล่าสุด 
สาํหรับงบการเงินในช่วง 2 ปีก่อนหนา้น้ี ใหอ้ธิบายประกอบเฉพาะกรณีท่ีฐานะการเงินหรือผลการดาํเนินงาน
ดงักล่าวมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการดาํเนินงานปัจจุบนัของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั  ทั้งน้ี  
หากบริษทัมีสายผลิตภณัฑห์รือกลุ่มธุรกิจมากกวา่ 1 สาย/กลุ่ม ใหอ้ธิบายผลการดาํเนินการในแต่ละสาย 
ผลิตภณัฑห์รือกลุ่มธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัดว้ย 

(3)  ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
  ใหแ้สดงค่าตอบแทนท่ีผูส้อบบญัชี สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั และบุคคล 
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั ไดรั้บจากบริษทัและบริษทัยอ่ย 
โดยใหร้ะบุแยกเป็น  

(3.1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 
(3.2) ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 
 การเปิดเผยค่าบริการอ่ืนใหแ้สดงขอ้มลูของค่าบริการอ่ืนท่ีไดจ่้ายไปแลว้ 

ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา และค่าบริการอ่ืนท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัใหบ้ริการ 
ไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา และประเภทของการใหบ้ริการอ่ืน 
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 ทั้งน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนักงานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชี
สงักดั ใหร้วมถึง 

(ก) คู่สมรสและบุตรท่ียงัตอ้งพ่ึงพิงหรืออยูใ่นอุปการะของผูส้อบบญัชี 
(ข) กิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมสาํนกังานสอบบญัชี  กิจการท่ีถกูควบคุมโดย 

สาํนกังานสอบบญัชี  และกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบัสาํนกังานสอบบญัชี ไม่วา่จะเป็น 
โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

(ค) กิจการท่ีอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัของสาํนกังานสอบบญัชี 
(ง) หุน้ส่วนหรือเทียบเท่าของสาํนกังานสอบบญัชี 
(จ) คู่สมรสและบุตรท่ียงัตอ้งพ่ึงพิงหรืออยูใ่นอุปการะของบุคคลตาม (ง) 
(ฉ) กิจการท่ีผูส้อบบญัชี บุคคลตาม (ก) (ง) หรือ (จ) มีอาํนาจควบคุมหรือมีอิทธิพล 

อยา่งเป็นสาระสาํคญั ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม  
  เพ่ือประโยชนใ์นการพิจารณาลกัษณะของการควบคุมหรือการมีอิทธิพลอยา่งเป็น
สาระสาํคญัท่ีจะเขา้ข่ายเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชีขา้งตน้  
ใหน้าํนิยามตามมาตรฐานการบญัชีวา่ดว้ยเร่ืองการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาใชบ้งัคบั 
 
 13. ข้อมูลอืน่ที่เกีย่วข้อง  
  ใหร้ะบุขอ้มลูอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัสาํคญั   
ทั้งน้ี รายการในแบบแสดงรายการขอ้มลูตามท่ีระบุขา้งตน้เป็นเพียงรายการขั้นตํ่า โดยบริษทัยงัคง 
มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง และไม่ขาดขอ้มลูท่ีควรตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ 
เพ่ือประกอบการตดัสินใจลงทุน 
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ส่วนที่ 3 

ข้อมูลเกีย่วกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์ 
 

1.  รายละเอยีดของหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย 

       ในกรณีหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายมีรายละเอียดอ่ืนท่ีสาํคญัท่ีควรอธิบายเพ่ิมเติมจาก 
ขอ้มลูในหนา้แรกเพ่ือใหผู้ล้งทุนเขา้ใจลกัษณะของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย ใหส้รุปลกัษณะสาํคญัของ 
หลกัทรัพยท่ี์เสนอขายเพ่ิมเติมดว้ย เช่น 

       กรณีเสนอขายหุน้เดิมพร้อมหุน้ท่ีออกใหม่ ใหร้ะบุจาํนวนและสดัส่วนดว้ย 
       กรณีเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ ใหส้รุปวิธีการใชสิ้ทธิ เง่ือนไขการปรับสิทธิ  

และค่าเสียหาย เป็นตน้ 

2.  ข้อจ ากดัการโอนหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย2 (ถา้มี เช่น สิทธิในการถือหุน้ของชาวต่างชาติ  
ขอ้จาํกดัการโอนหลกัทรัพยท่ี์ไดจ้ดทะเบียนไวก้บัสาํนกังาน เป็นตน้) 

3.  ที่มาของการก าหนดราคาหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย 
กรณีการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ท่ียงัไม่มีตลาดรอง หรือการเสนอขายหุน้ท่ีมี  

ตลาดรองหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิในหุน้ดงักล่าวแต่ราคาเสนอขายหุน้ หรือราคาการใชสิ้ทธิตาม 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิแตกต่างจากราคาหุน้ในตลาดรองอยา่งมีนยัสาํคญั ใหอ้ธิบายท่ีมาของการกาํหนด 
ราคาเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าว 

4.  ข้อมูลทางการเงนิเพือ่ประกอบการประเมนิราคาหุ้นที่เสนอขาย 

 กรณีการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ใหแ้สดงขอ้มลูสถิติหรืออตัราส่วนทางการเงิน 
ท่ีสามารถสะทอ้นราคาของหุน้ท่ีออกใหม่ เช่น อตัราส่วนราคาต่อกาํไรต่อหุน้ (price-earning ratio)  
อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (dividend yield) หรืออตัราส่วนทางการเงินอ่ืนใดท่ีสามารถสะทอ้น 
ราคาหุน้ตามความเหมาะสมของแต่ละอุตสาหกรรม เป็นตน้ โดยใหแ้สดงขอ้มลูเปรียบเทียบกบัขอ้มลู 
ของบริษทัอ่ืนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั และมีลกัษณะของการประกอบธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั   
ทั้งน้ี ใหแ้สดงสมมติฐานในการคาํนวณขอ้มลูทางการเงินดงักล่าวดว้ย 
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5.  ราคาหุ้นสามญัในตลาดรอง 
       กรณีการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทัท่ีมีหุน้จดทะเบียน 

หรือซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ใหแ้สดงขอ้มลูเก่ียวกบัราคาและมลูค่าการซ้ือขายรายเดือนในรอบ  
12 เดือน ท่ีผา่นมาของหุน้สามญัของผูอ้อกหลกัทรัพยน์ั้น 

ปี เดือน ราคาเฉล่ีย ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด มลูค่าการซ้ือเฉล่ียต่อวนั 
 
 

     

หมายเหตุ  1.  เพ่ือประโยชนใ์นการเปรียบเทียบ ใหป้รับขอ้มลูเก่ียวกบัราคาตามผลกระทบการเปล่ียนแปลง 
                       มลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้หรือการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม  พร้อมทั้งระบุวิธีปรับราคาดว้ย          
     2.  ใหร้ะบุวิธีคาํนวณราคาเฉล่ียดว้ย” 
 
 6. การจอง การจ าหน่าย และการจดัสรร 
  (1) วิธีการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
   ใหร้ะบุวา่บริษทัเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นผูจ้ดัจาํหน่ายหรือไม่ 
  (2) ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์(กรณีผา่นผูจ้ดัจาํหน่าย) ใหร้ะบุ 
   (ก) ผูจ้ดัการการรับประกนัการจาํหน่ายและจดัจาํหน่าย ใหร้ะบุช่ือ ท่ีอยู ่และ 
หมายเลขโทรศพัท ์
   (ข) ผูป้ระกนัการจาํหน่ายและจดัจาํหน่าย ใหร้ะบุช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์
   (ค) ผูจ้ดัจาํหน่าย ใหร้ะบุช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์
   (ง) ตวัแทนผูจ้ดัจาํหน่าย ใหร้ะบุช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์
  (3) เง่ือนไข และค่าตอบแทนในการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ 
   ใหร้ะบุขอ้ตกลงระหวา่งผูเ้สนอขายหลกัทรัพยก์บัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ 
เก่ียวกบัเง่ือนไขและค่าตอบแทนในการจดัจาํหน่าย  ทั้งน้ี ใหแ้สดงจาํนวนเงินค่าหลกัทรัพยท่ี์ผูเ้สนอขาย 
หลกัทรัพยจ์ะไดรั้บหลงัจากหกัค่าตอบแทนในการจดัจาํหน่ายไวด้ว้ย 
  (4) ค่าใชจ่้ายในการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
   ใหร้ะบุจาํนวนประกอบรายการท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทั้งหมดในการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
โดยสงัเขป 
  (5)  วิธีการขอรับหนงัสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหลกัทรัพย ์ 
   ใหร้ะบุวิธีการขอรับหนงัสือช้ีชวน เช่น วนั เวลา สถานท่ี เป็นตน้ 
  (6) วิธีการจดัสรรหลกัทรัพย ์ 
   ใหร้ะบุหลกัการจดัสรรหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ผูจ้องซ้ือ โดยระบุช่ือกลุ่มบุคคล และ
สดัส่วน หรือจาํนวนหลกัทรัพยท่ี์จะไดรั้บจดัสรรอยา่งชดัเจน หากมีการแบ่งจาํนวนหลกัทรัพยแ์ละเสนอขาย
ต่อผูล้งทุนต่างประเทศ ใหร้ะบุดว้ย 
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  (7) วนัและวิธีการจองและการชาํระเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพย ์ 
   ใหร้ะบุรายละเอียดเก่ียวกบัระยะเวลาการจองซ้ือหลกัทรัพย ์การกาํหนดจาํนวน 
ในการจองซ้ือหลกัทรัพยต่์อราย วิธีการชาํระเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพย ์ช่ือบริษทัเงินทุนหรือธนาคารพาณิชย ์
ท่ีเป็นตวัแทนรับเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพย ์วิธีการและเง่ือนไขในการถอนเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพยคื์น  
  (8) การจดัสรรในกรณีท่ีมีผูจ้องซ้ือหลกัทรัพยเ์กินกวา่จาํนวนหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย 
   ใหร้ะบุการจดัสรรกรณีท่ีมีผูจ้องซ้ือหลกัทรัพยเ์กินกวา่จาํนวนหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย 
 (9)  เหตุและวิธีการในการคืนเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพย ์
        ใหร้ะบุเหตุการณ์หรือเง่ือนไขท่ีทาํให้บริษทัตอ้งคืนเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพย ์ 
ตลอดจนวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพย ์
  (10) วิธีการส่งมอบหลกัทรัพย ์ 
   ใหร้ะบุวิธีการ และระยะเวลาในการส่งมอบ 
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ส่วนที่ 4 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

1.  ในกรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพย์โดยบริษทัที่ออกหลกัทรัพย์ 
1.1   กรรมการบริหารทุกคนและผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี  

ใหล้งลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มลู พร้อมทั้งมอบอาํนาจให ้
บุคคลใดลงนามกาํกบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มลูแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดังน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริหารของบริษทัหรือผูด้าํรงตาํแหน่งบริหาร 
สูงสุดในสายงานบญัชี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้น 
สาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มลูท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั   นอกจากน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินท่ีประกอบเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดง 
รายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพย ์ไดแ้สดงขอ้มลูอยา่งถกูตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบั 
ฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการเปิดเผยขอ้มลูท่ีดี  
เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถกูตอ้ง 
ครบถว้นแลว้  รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี  
และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมินระบบการ 
ควบคุมภายใน  ณ  วนัท่ี  .........................................................  ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ 
ของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน  
รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย  

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้ งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ 
ไดรั้บรองความถกูตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้ ............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบั 
เอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ 
ไม่ใช่ขอ้มลูท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

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

ผูรั้บมอบอาํนาจ                                                                                                                              

1.2   กรรมการคนอ่ืนของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยน์อกจาก 1.1 ใหล้งลายมือช่ือ 
พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มลู พร้อมทั้งมอบอาํนาจใหบุ้คคลใดลงนาม 
กาํกบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มลูแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสยัวา่ ขอ้มลู 
ดงักล่าวไม่ถกูตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มลูท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบั 
ท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนัควรสงสยัวา่ ขอ้มลูดงักล่าวไม่ถกูตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็  
ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มลูท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให้ 
…....………...................... เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มี 
ลายมือช่ือของ …..........…..................... กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มลูท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ 
ดงักล่าวขา้งตน้” 

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

         ช่ือ           ตาํแหน่ง                  ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ                                                                                                                              
   

หมายเหตุ หากในวนัท่ียื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูต่อสาํนกังาน มีเหตุจาํเป็นท่ีทาํใหบุ้คคลใด 
ยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มลูได ้เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้ ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย์
ตอ้งจดัใหบุ้คคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที  เวน้แต่เหตุท่ีทาํใหบุ้คคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือช่ือไดเ้กิดจาก 
การท่ีบุคคลดงักล่าวอยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจากเจบ็ป่วย 
ทางร่างกายหรือทางจิต หรือไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังานในกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจาํเป็นและสมควร  
ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ม่จาํตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มลูและ  
ร่างหนงัสือช้ีชวน   
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2.  ในกรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพย์โดยเจ้าของหลกัทรัพย์ 
2.1  ใหเ้จา้ของหลกัทรัพยล์งลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มลู หากเจา้ของ 

หลกัทรัพยเ์ป็นนิติบุคคล ใหผู้มี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคล 1  ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  
พร้อมทั้งมอบอาํนาจใหบุ้คคลใดลงนามกาํกบัเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมลูแทนดว้ย โดยใหใ้ช ้
ขอ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพย์
ฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงั [ในฐานะผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคล] ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควร 
สงสยัวา่ขอ้มลูดงักล่าวไม่ถกูตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มลูท่ีควรตอ้งแจง้ 
ในสาระสาํคญั 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบั 
ท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนัควรสงสยัวา่ ขอ้มลูดงักล่าวไม่ถกูตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็  
ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้
........................................... เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มี 
ลายมือช่ือของ .................................... กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มลูท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ 
ดงักล่าวขา้งตน้” 

       ช่ือ                         ตาํแหน่ง             ลายมือช่ือ* 

1.                                                                                                               
2.                                                                          

         ช่ือ                       ตาํแหน่ง           ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ                                                                                                                              

   

หมายเหตุ   * หากในวนัท่ียื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูต่อสาํนกังาน มีเหตุจาํเป็นท่ีทาํให ้
บุคคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มลูได ้เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้ ผูเ้สนอขาย
หลกัทรัพยต์อ้งจดัใหบุ้คคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที  เวน้แต่เหตุท่ีทาํใหบุ้คคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือช่ือได้
เกิดจากการท่ีบุคคลดงักล่าวอยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจากเจบ็ป่วย 
ทางร่างกายหรือทางจิต หรือไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังานในกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจาํเป็นและสมควร  
ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ม่จาํตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มลูและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวน 

2.2  พร้อมกนัน้ีใหก้รรมการทุกคนและผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยล์งลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มลู 
ดงักล่าวดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบดงัต่อไปน้ี 

                                           
1  ใหแ้นบเอกสารหลกัฐานประกอบดว้ย 
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2.2.1  กรรมการบริหารทุกคนและผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี 
ใหล้งลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มลู โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ 
ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูในส่วนท่ีเก่ียวกบับริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
ท่ีเจา้ของหลกัทรัพยไ์ดร้ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพยฉ์บบัน้ีแลว้ และ 
ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริหารของบริษทัหรือผูด้าํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มลู 
ท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั   นอกจากน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินท่ีประกอบเป็นส่วนหน่ึงของ 
แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพย ์ไดแ้สดงขอ้มลูอยา่งถกูตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั 
เก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการเปิดเผย 
ขอ้มลูท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
อยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุม 
ภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมิน 
ระบบการควบคุมภายใน  ณ  วนัท่ี ............................................  ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน  
รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย  

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกัน 
กบัท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถกูตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้...…......................................... เป็น 
ผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ .................................  
กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มลูท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

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

ช่ือ            ตาํแหน่ง             ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ                                                                                                                               
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2.2.2  กรรมการคนอ่ืนของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยน์อกจาก 2.2.1 ใหล้งลายมือช่ือ
พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มลู โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขาย 
หลกัทรัพยฉ์บบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสยัวา่  
ขอ้มลูดงักล่าวไม่ถกูตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มลูท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั  

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนั 
กบัท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนัควรสงสยัวา่ ขอ้มลูดงักล่าวไม่ถกูตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็  
ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มลูท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้ ........................ 
เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ....................................  
กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มลูท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 
 

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

         ช่ือ                      ตาํแหน่ง              ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ                                                                                                                            
   

หมายเหตุ  หากในวนัท่ียื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูต่อสาํนกังาน มีเหตุจาํเป็นท่ีทาํให ้
บุคคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มลูได ้เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้ ผูเ้สนอขาย
หลกัทรัพยต์อ้งจดัใหบุ้คคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที  เวน้แต่เหตุท่ีทาํใหบุ้คคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือช่ือได้
เกิดจากการท่ีบุคคลดงักล่าวอยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจากเจบ็ป่วย 
ทางร่างกายหรือทางจิต หรือไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังานในกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจาํเป็นและสมควร  
ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ม่จาํตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มลูและ  
ร่างหนงัสือช้ีชวน 

3.  การรับรองการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) 
ใหผู้มี้อาํนาจลงนามผกูพนัท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือ พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั 

(ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มลู โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 
“ขา้พเจา้ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ขอรับรองวา่ขา้พเจา้ 
(1)  ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพยฉ์บบัน้ีแลว้  

และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้งครบถว้น  
ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มลูท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 
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(2)  ไดพิ้จารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษทัในอนาคตแลว้ 
เห็นวา่ สมมติฐานไดจ้ดัทาํข้ึนอยา่งสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อบริษทัหรือผูล้งทุน 
อยา่งชดัเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมี์การระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจ 
ของบริษทัในอนาคตในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพย์)” 

ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบแสดง 
รายการขอ้มลูบางส่วน หรือเห็นวา่ขอ้มลูบางส่วนไม่ถกูตอ้งครบถว้น ใหอ้ธิบายเง่ือนไขไวเ้พ่ิมเติม เช่น 

“เวน้แต่ขอ้มลูในเร่ือง ………………. ของแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขาย 
หลกัทรัพยน้ี์ ท่ีขา้พเจา้ไม่สามารถใหค้วามเห็นได ้เน่ืองจาก …………..……….. (ไม่มีขอ้มลูเพียงพอ 
ท่ีจะตรวจสอบ หรือไม่ไดรั้บความร่วมมือจากกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัในการตรวจสอบขอ้มลู 
ในเร่ืองน้ี)” หรือ 

“เวน้แต่ขอ้ความในหนา้……..ซ่ึงขา้พเจา้เห็นวา่ควรใชข้อ้ความ…………...แทน” 
ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินนาํขอ้มลูจากบุคคลอ่ืนท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นนั้น 

มาอา้งอิง ใหร้ะบุขอ้ความเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
“เวน้แต่ขอ้มลูในเร่ือง …………….….. ของแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขาย 

หลกัทรัพยน้ี์ ท่ีขา้พเจา้ใชข้อ้มลูจาก .…………………..…… ซ่ึงขา้พเจา้เห็นวา่เป็นผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองน้ี 
เป็นอยา่งดี” 

                      ช่ือ             ตาํแหน่ง                 ลายมือช่ือ 
1.                                                                                                                
2.                                                                          
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          เอกสารแนบ 1 
 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุม ของบริษทั 
 

1.  ใหแ้สดงรายละเอียดของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุมตามตาราง ดงัน้ี 
 

ช่ือ-สกลุ/ 
ตาํแหน่ง  

 
 

(1) 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุ
ทางการ
ศึกษา  

 
(2) 

สดัส่วน
การถือหุน้
ในบริษทั 

(%)  
(3) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
กบักรรมการ
หรือผูบ้ริหาร

รายอ่ืน  
(4) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/

บริษทั/ประเภท
ธุรกิจ  

(5) 

 
 
 
 

       

หมายเหตุ (1) สาํหรับตาํแหน่งกรรมการ ใหร้ะบุประเภทของกรรมการดว้ย เช่น  
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือรับรอง 
    (2) ใหร้ะบุคุณวฒิุทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ช่ือคณะ
และสถาบนัการศึกษา การอบรมเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีและทกัษะของการเป็นกรรมการ (เช่น การอบรมจาก
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)) 

  (3) ใหน้บัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะดว้ย 
           (4) ใหร้ะบุถึงความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการหรือผูบ้ริหาร 

รายอ่ืน โดยความสมัพนัธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต ความสมัพนัธ์โดยการสมรส 
และความสมัพนัธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  ทั้งน้ี ใหร้ะบุเฉพาะความสมัพนัธ์ลาํดบั บิดา มารดา 
คู่สมรส บุตร พ่ีนอ้ง ลุง ป้า นา้ อา รวมทั้ง คู่สมรส และบุตร ของบุคคลดงักล่าว 

(5) ใหร้ะบุประสบการณ์เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
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2. ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุม รายใดดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
ในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งหลายบริษทั ใหแ้สดงขอ้มลูการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ  
ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุม ตามตารางดงัน้ี 
 

รายช่ือบริษทั บริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
รายช่ือ  1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ตวัอยา่ง 
นาย ก. 
นาย ข. 

 
// 
/ 

 
X 

 
 
/ 

 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
X 

  

หมายเหตุ  
1. / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร 
2. บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ใหห้มายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ

ประกาศน้ี 
 

3. ประวติักรรมการ ผูบ้ริหารและผูมี้อาํนาจควบคุม 
 ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมมีลกัษณะไม่เป็นไปตามท่ีกาํหนดในประกาศ
วา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่  ใหร้ะบุดว้ยวา่มีคุณสมบติัไม่เป็นไปตาม  
ขอ้ใด รวมทั้งใหร้ะบุดว้ยวา่เคยเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัท่ีขาดความรับผิดชอบในการเป็น 
บริษทัท่ีออกหุน้หรือไม่  หากไม่มี ไม่ตอ้งระบุ 
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เอกสารแนบ 2 
 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 
 

ใหแ้สดงรายช่ือกรรมการของบริษทัยอ่ยตามตาราง ดงัน้ี 
 
รายช่ือบริษทัยอ่ย 

รายช่ือกรรมการ 
บริษทั …. บริษทั …. บริษทั …. 

ตวัอยา่ง    
นาย ก. // / / 
นาย ข. / X  
  หมายเหตุ 

1. / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร 
  2.  บริษทัยอ่ย ใหห้มายถึง บริษทัยอ่ยท่ีมีนยัสาํคญั เช่น มีรายไดเ้กินกวา่ร้อยละ 10 ของ
รายไดร้วมตามงบกาํไรขาดทุนรวมของปีบญัชีล่าสุด 


