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เรียน ผูถื้อหลกัทรัพย ์
 
 ขา้พเจา้ขอเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั                      จ ากดั  (มหาชน) 
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ส่วนที่ 1 

สำระส ำคัญของค ำเสนอซ้ือหลักทรัพย์ 
 

1. วนัท่ียืน่ค าเสนอซ้ือ          
 
2. ช่ือผูท้  าค าเสนอซ้ือ          
 
3. ช่ือผูจ้ดัเตรียมค าเสนอซ้ือ         

   
4. วตัถุประสงคใ์นการท าค าเสนอซ้ือ         
 
5. ประเภทหลกัทรัพย ์และรุ่นท่ีเสนอซ้ือ  ใหร้ะบุ 

-  จ านวนหลกัทรัพยใ์นแต่ละประเภทและรุ่นท่ีเสนอซ้ือ  
 -  อตัราส่วนต่อจ านวนหลกัทรัพยใ์นแต่ละประเภทและรุ่นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกิจการ  
 -  จ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของหลกัทรัพยท่ี์เสนอซ้ือ 
 -  อตัราส่วนต่อจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ   
  
6. ราคาเสนอซ้ือ                                                     
       (- ระบรุาคาเสนอซ้ือหลกัทรัพยใ์นแต่ละประเภทและรุ่นท่ีเสนอซ้ือ รวมทั้งรูปแบบของส่ิงตอบแทน 
           ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและท่ีไม่ใช่ตวัเงินใหช้ดัเจน  
 - ในกรณีท่ีขณะนั้นมีการประกาศจ่ายปันผลและ/หรือสิทธิในการซ้ือ หลกัทรัพยอ่ื์น ใหร้ะบุดว้ยวา่ 
          ราคาเสนอซ้ือดงักล่าวเป็นราคาท่ีรวมสิทธิในการรับเงินปันผลและ/หรือสิทธิในการซ้ือหลกัทรัพยอ่ื์น 
          หรือไม่ 
        - ในกรณีท่ีราคาเสนอซ้ือมีมากกวา่หน่ึงทางเลือก ใหร้ะบุราคาเสนอซ้ือทุกทางเลือกไวอ้ยา่งชดัเจน)      
 ซ่ึงราคาดงักล่าว 
 (      )   เป็นราคาเสนอซ้ือสุดทา้ยท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงอีก (final offer) (เวน้แต่เขา้เง่ือนไขท่ีแจง้ตามขอ้ 8) 
 (      )  ไม่ใช่ราคาเสนอซ้ือสุดทา้ย  ผูท้  าค าเสนอซ้ืออาจมีการเปล่ียนแปลงราคาเสนอซ้ือได ้
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7. ระยะเวลารับซ้ือ        
        ซ่ึงระยะเวลาดงักล่าวเป็น 
 (     )  ระยะเวลารับซ้ือสุดทา้ยท่ีจะไม่ขยายระยะเวลารับซ้ืออีก (final period) (เวน้แต่เขา้เง่ือนไขท่ีแจง้ 
                  ตามขอ้ 8) 
 (     )  ไม่ใช่ระยะเวลารับซ้ือสุดทา้ย  ผูท้  าค าเสนอซ้ืออาจขยายระยะเวลารับซ้ือได ้
 
8.   เง่ือนไขในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าเสนอซ้ือ 

(     )  ไม่มีเง่ือนไข       
 (     )  มีเง่ือนไขในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าเสนอซ้ือ ดงัน้ี 
     (     )   ผูท้  าค าเสนอซ้ืออาจลดราคาเสนอซ้ือหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซ้ือ หากมีเหตุการณ์ 
                             ร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพยสิ์นของกิจการในระหวา่งระยะเวลารับซ้ือ 

    (     )  ผูท้  าค าเสนอซ้ืออาจแกไ้ขขอ้เสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซ้ือเพื่อแข่งขนักบับุคคล 
              อ่ืนนั้น หากมีบุคคลอ่ืนยืน่ค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องกิจการในระหวา่งระยะเวลารับซ้ือ 

 
9. เง่ือนไขในการยกเลิกค าเสนอซ้ือ (ถา้มี)          
 
10.  ระยะเวลารับซ้ือท่ีผูถื้อหลกัทรัพยส์ามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย                                  
 
11.  การจดัสรรการรับซ้ือกรณีมีผูแ้สดงเจตนาขายมากกวา่หรือนอ้ยกวา่จ านวนท่ีเสนอซ้ือ (เฉพาะกรณี 

การเสนอซ้ือหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 53/2545) 
                  

               
     
12.  แหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการเสนอซ้ือ        
 
13.  ช่ือตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพย ์        
 สถานท่ีติดต่อในการรับและยืน่แบบตอบรับค าเสนอซ้ือ          
       วนัช าระราคา __________________________________________________________________
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ส่วนที่ 2 

รำยละเอียดของผู้ท ำค ำเสนอซ้ือหลักทรัพย์ 
 
1.   ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ท ำค ำเสนอซ้ือ 
 1.1  ขอ้มูลทัว่ไป 
  ช่ือ                                                                                                                                                         
         ท่ีอยู ่                                                                                                           
         หมายเลขโทรศพัท ์            หมายเลขโทรสาร                       
  หมายเลขบตัรประชาชนหรือบตัรประจ าตวัอ่ืน (ระบ)ุ ___________________________________ 
        เลขท่ีจดทะเบียนบริษทั                                                                                                                                 
 1.2  ขอ้มูลทางธุรกิจและขอ้มูลอ่ืน ๆ (ขอ้มูลตาม (2) ถึง (6) เฉพาะกรณีผูท้  าค าเสนอซ้ือเป็นนิติบุคคล) 
  (1) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ/อาชีพโดยสังเขป 
  (2) ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้  

(3) รายช่ือกลุ่มผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ซ่ึงเป็นขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี _________________       
(4) (ให้นบัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลตามมาตรา 258 และผูถื้อหุ้นท่ีอยู่ภายใตผู้มี้อ านาจควบคุม1เดียวกนั 

เป็นกลุ่มเดียวกนั) 
 

ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทียบกบั
จ านวนหุ้นที่

จ าหน่ายไดแ้ลว้ 
ทั้งหมดของผูท้  า 
ค าเสนอซ้ือ2 

ร้อยละเม่ือเทียบ 
กบัสิทธิออกเสียง 
ทั้งหมดของผูท้  า 
ค าเสนอซ้ือ3  

    
    
    
 

หมายเหต ุ    ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดตามรายช่ือผูถื้อหุ้นสูงสุด 10 รายแรกขา้งตน้ (ก) เป็นผูถื้อหุ้นที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพล
ต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการ หรือการด าเนินงานของบริษทัท่ีท าค าเสนอซ้ืออยา่งมีนยัส าคญั (เช่น มีการส่งบุคคลเขา้เป็น 
กรรมการท่ีมีอ านาจจดัการ (authorized director) และ (ข) รายช่ือผูถื้อหุ้นที่ปรากฏดงักล่าวยงัไม่แสดงถึงบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุ้น 
ท่ีแทจ้ริงเช่น รายช่ือผูถื้อหุ้นที่แสดงไวเ้ป็น holding company หรือ nominee account  ให้ระบุช่ือบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุ้นท่ีแทจ้ริง 
รวมทั้ง ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบุคคลดงักล่าวดว้ย 

 
1 ผูมี้อ ำนำจควบคุม หมำยควำมว่ำ  ผูถื้อหุ้นหรือบุคคลอื่นซ่ึงโดยพฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำย 

กำรจดักำร หรือกำรด ำเนินงำนของบริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั ไม่ว่ำอิทธิพลดงักล่ำวจะสืบเน่ืองจำกกำรเป็นผูถื้อหุ้น หรือ 
ไดรั้บมอบอ ำนำจตำมสัญญำ หรือกำรอื่นใดก็ตำม   

2 จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด  =  จ ำนวนหุ้นสำมญั + หุ้นบุริมสิทธิ – หุ้นท่ีซ้ือคืนและยงัคงคำ้งอยู ่ 
ณ วนัส้ินเดือนของเดือนก่อนเดือนท่ีมีกำรย่ืนค ำเสนอซ้ือ 

3 ให้ระบุเฉพำะกรณีท่ีผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือมีกำรออกหุ้นบุริมสิทธิท่ีมีสิทธิออกเสียงนอ้ยกว่ำหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น หรือ 
ผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือมีกำรซ้ือหุ้นคืนและยงัมีหุ้นคงคำ้งอยู ่ 
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 (4) รายช่ือคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุด ณ วนัท่ี    
 ช่ือ  ต าแหน่ง 
      
      
      

 (5)  สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของผูท้  าค าเสนอซ้ือ  
       -  ใหส้รุปตวัเลขทางการเงินท่ีส าคญัตามงบการเงินและงบการเงินรวม (กรณีมีบริษทัยอ่ย)    
    ของผูท้  าค าเสนอซ้ือในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา (หรือเท่าท่ีมีการด าเนินงานจริง) ซ่ึงผา่น 
    การตรวจสอบของผูส้อบบญัชีแลว้  พร้อมทั้งแนบส าเนางบการเงินและงบการเงินรวม  
     (กรณีมีบริษทัยอ่ย) ของปีล่าสุดซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้   
     โดยสรุปตวัเลขทางการเงินตอ้งมีรายการอยา่งนอ้ยดงัน้ี 

 
 ปี.............. ปี............... ปี .............. 
 งบการเงิน 

 
งบการเงิน

รวม 
งบการเงิน 

 
งบการเงิน

รวม 
งบการเงิน 

 
งบการเงิน

รวม 
สินทรัพยร์วม                                                           
หน้ีสินรวม                                           
ส่วนของผูถื้อหุ้น                                                    
ทุนจดทะเบียน                                           
รายไดร้วม                                           
ค่าใชจ่้ายรวม                                           
ก าไรสุทธิ                                           
ก าไรสุทธิต่อหุ้น                                                          
ก าไรสุทธิต่อหุ้น       
     ปรับลด (ถา้มี)                                                          
เงินปันผลต่อหุ้น                                                          
มูลค่าตามบญัชี       
      ต่อหุ้น                                                          

หมายเหตุ   -  ในกรณีท่ีผูท้  าค าเสนอซ้ือเป็นบริษทัท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
                      แห่งประเทศไทย และไดอ้า้งถึงแหล่งขอ้มูลท่ีผูถื้อหลกัทรัพยส์ามารถเขา้ถึงขอ้มูล 
                ดงักล่าวของผูท้  าค าเสนอซ้ือได ้เช่น  website ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
                (www.sec.or.th) หรือ ตลาดหลกัทรัพย ์(www.set.or.th) เป็นตน้  ผูท้  าค าเสนอซ้ือ 
                จะไม่แนบส าเนางบการเงินและงบการเงินรวมพร้อมค าเสนอซ้ือก็ได ้
                   -  ในกรณีผูท้  าค าเสนอซ้ือ (ก) เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นเพื่อท าค าเสนอซ้ือเป็นการเฉพาะ  
                       หรือ (ข) มีหรือจะมีสินทรัพยห์ลกัเป็นหุ้นของกิจการท่ีไดจ้ากการท าค าเสนอซ้ือ 
                ในคร้ังน้ี หรือ(ค) เป็นบุคคลท่ีท าค าเสนอซ้ือตามการสั่งการของบุคคลอ่ืน ขอ้มูล                  
                ท่ีแสดงในขอ้น้ี ใหร้วมถึงงบการเงินและงบการเงินรวมของนิติบุคคลซ่ึงโดยพฤติการณ์ 
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                มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการ หรือการด าเนินงานของผูท้  าค าเสนอซ้ือ 
                      อยา่งมีนยัส าคญั (“ผูท้  าค าเสนอซ้ือท่ีแทจ้ริง”)ไม่วา่อ านาจดงักล่าวจะสืบเน่ืองจากการเป็น 
                 ผูถื้อหุน้ หรือไดรั้บมอบอ านาจตามสัญญา หรือการอ่ืนใดก็ตาม   
                   

 (6)   ภาระผกูพนัท่ีมีนยัส าคญั   
 ใหส้รุปสาระส าคญัของภาระผกูพนั (encumbrance)  ท่ีมีนยัส าคญัตามหมายเหตุประกอบ 
 งบการเงินปีล่าสุดซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้  

                  ________________________________________________________________________  

 (7)  ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัการกระท าความผิดทางอาญา 
       ในกรณีท่ีผูท้  าค าเสนอซ้ือ และ/หรือผูบ้ริหาร4 ของผูท้  าค าเสนอซ้ือ (ระบุขอ้มูลผูบ้ริหาร 
        เฉพาะกรณีผูท้  าค าเสนอซ้ือเป็นนิติบุคคล) มีประวติัการกระท าความผิดทางอาญาซ่ึงศาลไดมี้ 
        ค าพิพากษาถึงท่ีสุดแลว้ในระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา  ใหร้ะบุบุคคลท่ีมีประวติัการกระท าความผิด 
        รวมทั้งลกัษณะของการกระท าความผิด เวน้แต่เป็นความผิดท่ีเกิดจากการกระท าโดยประมาท 
        หรือความผิดลหุโทษ 

                      __________________________________________________________________________ 

(8) ขอ้พิพาททางกฎหมายท่ียงัไม่ส้ินสุด 
                        ใหอ้ธิบายโดยสังเขปถึงขอ้พิพาททางกฎหมายซ่ึงผูท้  าค าเสนอซ้ือ และ/หรือผูบ้ริหาร5 
   ของผูท้  าค าเสนอซ้ือ (ระบุขอ้มูลผูบ้ริหารเฉพาะกรณีผูท้  าค าเสนอซ้ือเป็นนิติบุคคล) เป็น 
   คู่ความหรือคู่กรณี โดยคดีหรือขอ้พิพาทยงัไม่ส้ินสุด ไม่วา่จะเป็นขอ้พิพาทระหวา่งเอกชน 
   หรือถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีโดยหน่วยงานทางการ  ทั้งน้ี ใหอ้ธิบายเฉพาะ  
   (ก) คดีท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงาน 
                        ของผูท้  าค าเสนอซ้ือ และ (ข) คดีท่ีอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของ 
   ผูท้  าค าเสนอซ้ือ โดยระบุบุคคลท่ีเป็นคู่ความหรือคู่กรณีและลกัษณะของการกระท าท่ีเป็นเหตุ 
   ใหเ้กิดขอ้พิพาท  
            __________________________________________________________________________  
 
2.  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมค ำเสนอซ้ือ  
     ช่ือ                                                                                                                      
     ท่ีอยู ่                                                                                                                             
     หมายเลขโทรศพัท ์            หมายเลขโทรสาร                       

 
4 ผูบ้ริหำร หมำยควำมว่ำ  กรรมกำร ผูจ้ดักำร หรือผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรส่ีรำยแรกนบัต่อจำกผูจ้ดักำรลงมำ  

และผูซ่ึ้งด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำกบัผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรรำยท่ีส่ีทุกรำย  
5 ดูเชิงอรรถ 4 
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3.  ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษำอ่ืน (ถา้มี) 
     ช่ือ                                                                                                                      
     ท่ีอยู ่                                                                                                                          
     หมายเลขโทรศพัท ์            หมายเลขโทรสาร                       
 
4.  ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงผู้ท ำค ำเสนอซ้ือกับกิจกำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่6 หรือกรรมกำรของกิจกำร 

4.1 สรุปสาระส าคญัของสัญญา/ ขอ้ตกลง/ บนัทึกความเขา้ใจ ท่ีผูท้  าค าเสนอซ้ือกระท าขึ้นก่อน 
การยืน่ค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกิจการอยา่งมี 

  นยัส าคญั   ทั้งน้ี ไม่วา่การท าสัญญา/ ขอ้ตกลง/ บนัทึกความเขา้ใจดงักล่าว จะเป็นการท าเพื่อ 
  ซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นค าเสนอซ้ือหรือไม่ก็ตาม  
  (1)  สัญญา/ขอ้ตกลง/บนัทึกความเขา้ใจ ท าขึ้นระหวา่ง และ  
  (2)  วนัท่ีท าสัญญา/ขอ้ตกลง/บนัทึกความเขา้ใจ  
  (3)  หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง (ระบุประเภทหลกัทรัพย ์รุ่น จ านวน ร้อยละ)          

                                                                                                                                                           
  (4)  ช่ือท่ีปรึกษาในการท าสัญญา/ขอ้ตกลง/บนัทึกความเขา้ใจ (ถา้มี)                                        g  
 
  (5)  เง่ือนไขและระยะเวลาท่ีมีผลบงัคบัของสัญญา/ขอ้ตกลง/บนัทึกความเขา้ใจ และความรับผิดชอบ  

 ของคู่สัญญา                                                                                                f 
 4.2 การถือหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มโดยผูท้  าค าเสนอซ้ือหรือผูมี้อ านาจกระท าการผกูพนั 

ผูท้  าค าเสนอซ้ือ (กรณีผูท้  าค าเสนอซ้ือเป็นนิติบุคคล) ในกิจการ หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของกิจการ 
 (กรณีผูถื้อหุน้รายใหญ่ของกิจการเป็นนิติบุคคล)                                                                                               
       4.3 การถือหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มโดยกิจการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ 

ในผูท้  าค าเสนอซ้ือ (กรณีผูท้  าค าเสนอซ้ือเป็นนิติบุคคล)                       
       4.4 ความสัมพนัธ์อ่ืน ๆ   
 หากผูท้  าค าเสนอซ้ือมีความสัมพนัธ์ท่ีมีนยัส าคญัในลกัษณะอ่ืน ๆ กบักิจการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ 
 กรรมการของกิจการ เช่น  การด าเนินธุรกิจร่วมกนั   การท ารายการระหวา่งกนั   การร่วมลงทุน 
 ในบริษทัอ่ืน หรือการมีขอ้ตกลงหรือสัญญาอ่ืน ๆ ระหวา่งกนั เป็นตน้  ให้อธิบายลกัษณะของ  
 ความสัมพนัธ์ดงักล่าว 
                                                                                                                                                    

 
  6 ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หมำยควำมว่ำ ผูถื้อหุ้นในกิจกำรเกินกว่ำร้อยละสิบของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
ของกิจกำรนั้น   ทั้งน้ี กำรถือหุ้นดงักล่ำวให้นบัรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลตำมมำตรำ 258(1) ถึง (7) ดว้ย 
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5. ข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องต่อกำรตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์ 

5.1 หลกัทรัพยข์องผูท้  าค าเสนอซ้ือ  
-  ใหร้ะบุหลกัทรัพยท่ี์ถืออยู่ก่อนท าค าเสนอซ้ือและหลกัทรัพยท่ี์จะไดม้าในอนาคตตามขอ้ตกลง 
    อ่ืนใด (ขอ้มูล ณ วนัท่ียืน่ค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย)์  

            5.1.1 หุน้ 
 

ช่ือ ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 

ร้อยละเมื่อเทียบกบั
จ านวนหุ้น 

ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ 
ทั้งหมดของกิจการ7 

ร้อยละเมื่อเทียบกบั 
สิทธิออกเสียง 

ทั้งหมดของกิจการ 

 I ผูท้  าค าเสนอซ้ือ     
II บุคคลกลุ่มเดียวกบัผูท้  าค าเสนอซ้ือ8     
    1.     
    2.     
III บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II     
     1.     
     2.     
IV ขอ้ตกลงอ่ืนท่ีจะท าให้บุคคลตาม  I ถึง III 
     ไดหุ้้นเพ่ิมขึ้น 

    

 รวม    
 

                5.1.2 หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 

ช่ือ 
หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 

จ านวนหน่วย 

 
จ านวน 

หุ้นรองรับ9  

ร้อยละเมื่อเทียบกบั 
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย

ไดแ้ลว้ทั้งหมด 
ของกิจการ10 

ประเภท รุ่น 

 I ผูท้  าค าเสนอซ้ือ      
II บุคคลกลุ่มเดียวกบัผูท้  าค าเสนอซ้ือ11      
    1.      
    2.      
III บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I    
     และ II 

     

     1.      
     2.      
IV ขอ้ตกลงอ่ืนท่ีจะท าให้บุคคลตาม  I ถึง  
      III ไดห้ลกัทรัพยเ์พ่ิมขึ้น 

     

   รวม   
 

7  ดูเชิงอรรถ 2  
8  บุคคลกลุ่มเดียวกบัผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ หมำยควำมถึง กลุ่มบุคคลท่ีผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือแจง้ต่อส ำนกังำนหรือแสดงใน 

รำยงำนกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยหลกัทรัพยข์องกิจกำรว่ำเป็นกลุ่มเดียวกนั 
9 จ ำนวนหุ้นรองรับ  =  จ ำนวนหน่วยคูณดว้ยจ ำนวนหุ้นท่ีจะไดจ้ำกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหรือแปลงสภำพต่อหน่ึงหน่วย 

ของหลกัทรัพยใ์นรุ่นนั้น 
10 ดูเชิงอรรถ 2 
11 ดูเชิงอรรถ 8 
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5.2 แหล่งเงินทุนท่ีผูท้  าค าเสนอซ้ือใชใ้นการเขา้ซ้ือกิจการ 

(1)   จากเงินทุนหมุนเวียน และหากผูท้  าค าเสนอซ้ือตอ้งออกหุ้นเพิ่มทุนของตนเอง ใหร้ะบุดว้ย 
(2) จากการกูย้มืเงิน  

-  ใหร้ะบแุหล่งเงินใหกู้ย้ืม เช่น จากสถาบนัการเงิน หรือจากการออกหุน้กู ้เป็นตน้  ทั้งน้ี 
    ในกรณีเป็นการกูย้มืจากสถาบนัการเงิน  ให้แนบหนงัสือรับรองจากสถาบนัการเงิน 

                   ผูใ้หก้ารสนบัสนุนทางการเงินซ่ึงระบุจ านวนเงินท่ีจะให้การสนบัสนุนแก่ผูท้  าค าเสนอซ้ือ 
               -  ใหร้ะบุขอ้ตกลงท่ีเก่ียวกบัการยกเลิกการให้การสนบัสนุนทางการเงิน (ถา้มี) 
               -   หากตามแผนการช าระคืนหน้ีเงินกูย้มืเพื่อการท าค าเสนอซ้ือ  แหล่งเงินท่ีผูท้  าค าเสนอซ้ือ 
                    จะใชเ้พื่อช าระคืนเงินกูย้ืมดงักล่าวจะมาจากกิจการ ใหร้ะบุก าหนดระยะเวลาช าระคืนหน้ี 
                    จ านวนเงินและรูปแบบของแหล่งเงินท่ีจะมาจากกิจการ (เช่น เงินปันผลจากกิจการ หรือ 
                    การกูย้มืจากกิจการ เป็นตน้) รวมทั้งผลกระทบต่อกิจการ (เช่น กิจการตอ้งมีการจ าหน่าย 
                    ทรัพยสิ์นเพื่อน ามาจ่ายเงินปันผลหรือเพื่อใหผู้ท้  าค าเสนอซ้ือกูย้มื หรือการใชเ้งินทุนหมุนเวียน 
                    ของกิจการ หรือเงินท่ีกิจการกูย้มืจากสถาบนัการเงินอ่ืนเพื่อการดงักล่าว เป็นตน้)  
                    ______________________________________________________________________ 

               5.3  แผนการขายหุน้ของกิจการ 
          ใหเ้ปิดเผยกรณีท่ีมีบุคคลใดในกลุ่มท่ีท าค าเสนอซ้ือในคร้ังน้ีประสงคจ์ะขายหรือโอนหุ้น 
          ของกิจการในจ านวนท่ีมีนยัส าคญัภายใน 12  เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลารับซ้ือ  

                    __________________________________________________________________________  
5.4  ขอ้มูลจ าเป็นอ่ืน 

                  ใหเ้ปิดเผยปัจจยัหรือขอ้มูลอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อกิจการ หรือผูถื้อหุน้ ซ่ึงผูถื้อหลกัทรัพย์ 
                         จ าเป็นหรือควรจะไดรั้บทราบเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ หรือควรค านึงถึงในการตดัสินใจ 
     รับหรือไม่รับค าเสนอซ้ือคร้ังน้ี 
                    __________________________________________________________________________  
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ส่วนที่ 3 

รำยละเอียดของกิจกำร 
 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกำร 
        1.1  ลกัษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป  

 
1.2 สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ  

- ใหส้รุปตวัเลขทางการเงินท่ีส าคญัตามงบการเงินและงบการเงินรวม (กรณีมีบริษทัย่อย) ของกิจการ    
          ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา (หรือเท่าท่ีมีการด าเนินงานจริง) ซ่ึงผา่นการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี 
           แลว้ พร้อมทั้งแนบส าเนางบการเงินและงบการเงินรวม (กรณีมีบริษทัยอ่ย) ของปีล่าสุดซ่ึงผา่น 
     การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้   
     โดยสรุปตวัเลขทางการเงินตอ้งมีรายการอยา่งนอ้ยดงัน้ี 

 
 ปี............... ปี............... ปี............... 
 งบการเงิน 

 
งบการเงิน

รวม 
งบการเงิน 

 
งบการเงิน

รวม 
งบการเงิน 

 
งบการเงิน

รวม 
สินทรัพยร์วม                                                                    
หน้ีสินรวม                                                                   
ส่วนของผูถื้อหุ้น                                                                   
ทุนจดทะเบียน                                                                   
รายไดร้วม                                                                   
ค่าใชจ่้ายรวม                                                                   
ก าไรสุทธิ                                                                   
ก าไรสุทธิต่อหุ้น                                                                    
ก าไรสุทธิต่อหุ้น       
     ปรับลด (ถา้มี)                                                                    
เงินปันผลต่อหุ้น                                                                   
มูลค่าตามบญัชี                                                                   
     ต่อหุ้น       

 
    หมายเหตุ   ในกรณีท่ีไดอ้า้งถึงแหล่งขอ้มูลท่ีผูถื้อหลกัทรัพยส์ามารถเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าว 
    ของกิจการได ้เช่น  website ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือ 
    ตลาดหลกัทรัพย ์(www.set.or.th) เป็นตน้   ผูท้  าค  าเสนอซ้ือจะไม่แนบส าเนางบการเงินและ 
   งบการเงินรวมของกิจการพร้อมค าเสนอซ้ือก็ได ้  
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1.3 โครงสร้างผูถื้อหุน้ของกิจการ 

(1)  รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกตามรายช่ือในทะเบียนผูถื้อหุ้นล่าสุดของกิจการ 
       ณ วนัท่ี                                                                                                                                     f 

 

ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทียบกบัจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

ของกิจการ12 

ร้อยละเม่ือเทียบกบั 
สิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ของกิจการ 
    
    
    
    

 

(2)  โครงสร้างผูถื้อหุน้ท่ีคาดวา่จะเป็นภายหลงัการท าค าเสนอซ้ือ 
 

ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทียบกบัจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

ของกิจการ13 

ร้อยละเม่ือเทียบกบั 
สิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ของกิจการ 
    
    
    

 

1.4 รายช่ือคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของกิจการ ณ วนัท่ี _______________________  
        และท่ีคาดวา่จะเป็นหลงัการท าค าเสนอซ้ือ 

          ก่อนการท าค าเสนอซ้ือ                                     หลงัการท าค าเสนอซ้ือ 
 ช่ือ ต าแหน่ง      ช่ือ    ต าแหน่ง  
                                      
                   
                     
 

1.5 ราคาสูงสุดและต ่าสุดของหุน้ของกิจการแต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 
 

ปี ไตรมาส ช่วงราคาสูงสุดและต ่าสุด 
   
   

   

 
12   ดูเชิงอรรถ 2 
13   ดูเชิงอรรถ 2 
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2. แผนกำรด ำเนินกำรภำยหลังกำรเข้ำครอบง ำกิจกำร 

2.1 สถานภาพของกิจการ  
 ใหร้ะบุวา่จะยงัคงสภาพเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต์่อไปหรือไม่   
  _______________________________________________________________________ 
2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ 
 ใหร้ะบุวา่มีแผนท่ีจะเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัซ่ึงนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของ 
 กิจการภายใน 12 เดือนขา้งหน้าหรือไม่ อยา่งไร (เช่น การเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคใ์นการ 
 ประกอบธุรกิจ การขยายการลงทุนหรือก าลงัการผลิต การปรับโครงสร้างองคก์ร การบริหาร  
 หรือจา้งบุคลากร แผนการจ าหน่ายทรัพยสิ์นหลกัของกิจการหรือบริษทัยอ่ย แผนการปรับ 
      โครงสร้างทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล เป็นตน้) และหากมีใหร้ะบุสมมติฐานในการ 
       จดัท าแผนดงักล่าว และอธิบายถึงผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน ความสามารถ 
       ในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือผูถื้อหุ้นของกิจการ   

          _______________________________________________________________________  
2.3 รายการระหวา่งกนั  

ถา้ภายหลงัการเขา้ครอบง ากิจการจะท าใหกิ้จการมีรายการระหวา่งกนักบัผูท้  าค าเสนอซ้ือหรือ   
       บุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้  าค าเสนอซ้ือเพิ่มขึ้นหรือเปล่ียนไปจากปัจจุบนัอยา่งมีนยัส าคญั  
       ใหอ้ธิบายลกัษณะรายการ และนโยบายการท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต และปริมาณรายการ          
       โดยประมาณ                                                                                     

          _______________________________________________________________________  
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ส่วนที่ 4 

รำยละเอียดเพิม่เติมเกี่ยวกับค ำเสนอซ้ือหลักทรัพย์ 
 
1.  วิธีตอบรับค ำเสนอซ้ือ      
 
2.  วิธีกำรรับซ้ือหลักทรัพย์        
 
3.  วิธีกำรช ำระรำคำ         
 
4.  สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนำขำยไว้แล้ว 
      ใหอ้ธิบายใหช้ดัเจน เช่น สิทธิในการไดรั้บช าระราคาโดยทนัทีเม่ือผูท้  าค าเสนอซ้ือไดรั้บมอบหลกัทรัพย ์ 
      สิทธิในการไดรั้บช าระราคาท่ีสูงขึ้น เม่ือผูท้  าค าเสนอซ้ือปรับเพิ่มราคาในภายหลงั หรือสิทธิของผูถื้อ 
      หลกัทรัพยท่ี์แสดงเจตนาขายในลกัษณะท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้ในการท่ีจะไดรั้บช าระราคาตามขอ้เสนอ 
      เดิม หากการปรับลดราคาเกิดขึ้นภายหลงัการแสดงเจตนาดงักล่าว เป็นตน้ 
                             
 
5.  เง่ือนไขกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย  
      5.1 วนัสุดทา้ยท่ีผูแ้สดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได ้คือ วนัท าการท่ี                
             ของระยะเวลารับซ้ือ ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี                                                   ด                                   
      5.2  วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย       
 
6.   กำรก ำหนดรำคำเสนอซ้ือ 

6.1  ท่ีมาของราคาเสนอซ้ือ (ใหอ้ธิบายรายละเอียดของราคาท่ีใชเ้ปรียบเทียบประกอบการก าหนด 
 ราคาเสนอซ้ือ เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดเร่ืองราคาเสนอซ้ือหลกัทรัพยต์ามประกาศ 
 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 53/2545 เช่น  
 -  ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นในระหวา่งหา้วนัท าการ (วนัท่ี ............ถึงวนัท่ี ............. .....)  
     เทา่กบั............... บาท ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  ............................................................................. 
 -  มูลค่ายติุธรรมของหุน้ซ่ึงประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินเท่ากบั ............. บาท โดยในการ 
     ค านวณมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวใชส้มมติฐาน ดงัต่อไปน้ี .................................................... เป็นตน้)  
                               

      6.2   ราคาสูงสุดท่ีผูท้  าค าเสนอซ้ือหรือบุคคลตามมาตรา 258 ไดม้าในระยะเวลา 90 วนั ก่อนวนั 
 ยืน่ค าเสนอซ้ือต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.                                                                 ด 
  -  ใหร้ะบุราคาสูงสุดส าหรับหลกัทรัพยแ์ต่ละประเภทและรุ่นท่ีเสนอซ้ือ โดยระบุแยกส าหรับ 
    หลกัทรัพยท่ี์ไดม้าโดยส่ิงตอบแทนในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั 
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-  ในกรณีท่ีมีการปรับราคาหุน้ท่ีไดม้าเพื่อการค านวณราคาสูงสุดตามขอ้ 41 ของประกาศ 
    คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 53/2545 14 ใหแ้สดงรายละเอียดการปรับราคาท่ีไดม้านั้นดว้ย 

 -  ในกรณีท่ีราคาท่ีไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นส่ิงตอบแทนอ่ืนอยา่งเดียว หรือเป็นส่ิงตอบแทนอ่ืน 
   ท่ีมิใช่ตวัเงินรวมอยูด่ว้ย ใหร้ะบุขอ้มูลต่อไปน้ีดว้ย 
     (1)  การประเมินราคาส่ิงตอบแทนอ่ืนเป็นตวัเงิน คิดเป็น         บาท/หุน้ 
     (2)  ราคาส่ิงตอบแทนอ่ืนท่ีประเมินเป็นตวัเงินเม่ือรวมกบัราคาเสนอซ้ือท่ีเป็นตวัเงิน (ถา้มี) 
            คิดเป็น   บาท/หุน้ 
     (3)  การประเมินราคาส่ิงตอบแทนอ่ืนจดัท าโดย                           
                  เม่ือวนัท่ี   ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญ 
   ในการประเมินราคาส่ิงตอบแทนนั้น 
                 ทั้งน้ี ใหผู้ท้  าค าเสนอซ้ือแนบส าเนารายงานการประเมินราคาส่ิงตอบแทนอ่ืนและ 
   หนงัสือแสดงวิธีการประเมินราคาส่ิงตอบแทนอ่ืนนั้นดว้ย  
       
7.     กำรได้หุ้นก่อนกำรท ำค ำเสนอซ้ือ (เฉพาะกรณีการเสนอซ้ือหุน้บางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศ 
 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 53/2545)  
         - ใหแ้สดงขอ้มูลการไดม้าซ่ึงหุน้ของกิจการในระยะเวลา 6 เดือนก่อนวนัยืน่ค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์
                

ช่ือ 
ประเภท
หุ้น 

จ านวนหุ้น 

ร้อยละเมื่อเทียบ
กบัจ านวนหุ้น 
ท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมด 
ของกิจการ15 

ร้อยละเมื่อเทียบ
กบั 

สิทธิออกเสียง 
ทั้งหมดของ 
กิจการ 

 
 

วิธีการไดม้า16 
 

 I  ผูท้  าค าเสนอซ้ือ      
II  บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I       
     1.      
     2.      
 รวม     

  

 
 14 เช่น ในช่วงระหว่างระยะเวลา 90 วนัก่อนวนัย่ืนค าเสนอซ้ือ กิจการมีการจ่ายเงินปันผล และผูท้  าค  าเสนอซ้ือ 
มีการไดหุ้้นของกิจการมาหลายคร้ังทั้งก่อนและหลงัวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยขึ้นเคร่ืองหมายท่ีแสดงว่าผูซ้ื้อหุ้น 
ไม่ไดสิ้ทธิรับเงินปันผล (วนั XD) ในการค านวณราคาสูงสุดท่ีไดม้าในระยะเวลา 90 วนัดงักล่าว ให้ผูท้  าค  าเสนอซ้ือน าราคาสูงสุด 
ท่ีไดม้าก่อนวนั XD แลว้ปรับลดโดยค านึงถึงผลกระทบจากการจ่ายเงินปันผล และน าราคาหลงัการปรับลดดงักล่าวเปรียบเทียบ 
กบัราคาสูงสุดท่ีไดม้าในหรือหลงัวนั XD หากราคาใดสูงกว่าให้แสดงราคานั้นเป็นราคาสูงสุดท่ีไดม้าในระยะเวลา 90 วนัดงักล่าว   

15  ดูเชิงอรรถ 2  
16  ให้ระบุวิธีกำรไดห้ลกัทรัพยม์ำ เช่น กำรซ้ือผำ่นตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กำรซ้ือจำกเจำ้ของโดยตรง  

กำรซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน หรือกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นตำมหลกัทรัพยแ์ปลงสภำพ เป็นตน้  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นกำรซ้ือจำกเจำ้ของโดยตรง
ให้ระบุจ ำนวนหุ้นและช่ือผูข้ำย (ถำ้ทรำบ) 
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ส่วนท่ี 5 
การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 

 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 

(1) ขา้พเจา้มีความตั้งใจท าค าเสนอซ้ือในคร้ังน้ีจริง 
(2) ราคาเสนอซ้ือในคร้ังน้ี เป็นไปตามขอ้ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ท่ี กจ. 53/2545 แลว้ 
 (3)   ขา้พเจา้มีความตั้งใจท่ีจะปฎิบติัตามแผนการท่ีขา้พเจา้ระบุไวใ้นค าเสนอซ้ือน้ี 
 (4)   ขอ้มูลตามค าเสนอซ้ือถูกตอ้งครบถว้น ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีขอ้มูลท่ีอาจท าให้
บุคคลอ่ืนส าคญัผิดในสาระส าคญั และมิไดมี้การปกปิดขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัซ่ึงควรบอกใหแ้จง้ 
 
 
 
 (ลงช่ือ)      
            (                 ) 
   ผูท้  าค าเสนอซ้ือ 
 
  ขา้พเจา้ในฐานะผูจ้ดัเตรียมค าเสนอซ้ือไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดในประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก.ล.ต.วา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน แลว้ และ 
ขอรับรองวา่ในการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว  ขา้พเจา้ 

(1)  ได ้(ระบุการด าเนินการ) ขอ้มูลของผูท้  าค าเสนอซ้ือจนเช่ือมัน่วา่ ขอ้มูลเก่ียวกบั 
ผูท้  าค าเสนอซ้ือท่ีเปิดเผยในค าเสนอซ้ือถูกตอ้งและครบถว้น ไม่มีขอ้มูลท่ีอาจท าใหบุ้คคลอ่ืนส าคญัผิด 
ในสาระส าคญั  รวมทั้งไม่มีการปกปิดขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัซ่ึงควรบอกใหแ้จง้17 
  (2)  ไดต้รวจสอบหลกัฐานทางการเงินแลว้เห็นวา่ ผูท้  าค าเสนอซ้ือสามารถด าเนินการ 
ตามขอ้เสนอในค าเสนอซ้ือขา้งตน้ไดจ้ริง 

 
17  ในกรณีท่ีผูจ้ดัเตรียมค าเสนอซ้ือไม่สามารถด าเนินตาม (1) ได ้เน่ืองจากถูกจ ากดัขอบเขตจนเป็นเหตุให้ตอ้งแสดง 

ความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข หรือเห็นว่าขอ้มูลบางส่วนไม่ถูกตอ้งครบถว้น ให้อธิบายเง่ือนไขและขอ้จ ากดัดงักล่าวเพ่ิมเติมดว้ย เช่น 
  “เวน้แต่ขอ้มูลในเร่ือง ........... ของค าเสนอซ้ือน้ี ท่ีขา้พเจา้ไม่สามารถให้ความเห็นไดเ้น่ืองจาก .....................” หรือ 
  “เวน้แต่ขอ้ความในหนา้ ........ ซ่ึงขา้พเจา้เห็นว่าควรใชข้อ้ความ ....................................................... แทน”   
  ทั้งน้ี  ในกรณีท่ีขอ้จ ากดัเกิดขึ้นจากผูท้  าค  าเสนอซ้ือ ส านกังานอาจพิจารณาว่าค าเสนอซ้ือดงักล่าวจดัท าโดยไม่มี 
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  (3)  ไดส้อบทานนโยบายและแผนการบริหารกิจการตามท่ีปรากฏในขอ้ 2 ของ 
ส่วนท่ี 3  รายละเอียดของกิจการแลว้ เห็นวา่ 
          (ก)  ผูท้  าค าเสนอซ้ือจะสามารถด าเนินการตามนโยบายและแผนการบริหาร 
กิจการดงักล่าวได ้
          (ข)  สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท านโยบายและแผนการบริหารกิจการไดจ้ดัท าขึ้น 
อยา่งสมเหตุสมผล และ 
          (ค)  มีการอธิบายผลกระทบต่อกิจการ และความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อ 
กิจการหรือผูถื้อหลกัทรัพยอ์ยา่งชดัเจนเพียงพอ 

(4)  จากขอ้มูลและหลกัฐานการไดห้ลกัทรัพยข์องกิจการท่ีผูท้  าค าเสนอซ้ือ 
หรือบุคคลตามมาตรา 258 ไดม้าในระยะเวลา 90 วนัก่อนวนัยื่นค าเสนอซ้ือ และราคาเสนอซ้ือท่ี 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบแลว้นั้นไม่มีขอ้สงสัยวา่ราคาเสนอซ้ือในคร้ังน้ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดใน 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 53/2545 
  (5)  ไดส้อบทานความครบถว้นถูกตอ้งของขอ้มูลอ่ืน ๆ ในค าเสนอซ้ือน้ี ดว้ยความ 
ระมดัระวงั รอบคอบแลว้ เห็นวา่ขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น และไม่มีขอ้มูลท่ีอาจท าใหบุ้คคลอ่ืนส าคญัผิด 
ในสาระส าคญั รวมทั้งไม่มีการปกปิดขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัซ่ึงควรบอกใหแ้จง้ 
   
   
  
 (ลงช่ือ)      
           (                 ) 
          ผูจ้ดัเตรียมค าเสนอซ้ือ 
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