
แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์
(แบบ 69-2) 

 

บรษิัท .......... (ชื่อไทย/องักฤษของบรษิัทที่เสนอขายหลกัทรพัย)์ …… 

เสนอขาย 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………….. 

 

( - ใหร้ะบลุกัษณะที่ส  าคญัของหลกัทรพัยท์ี่เสนอขาย เช่น ประเภทหลกัทรพัย ์จ านวน ราคาเสนอขายต่อหุน้/
หน่วย บคุคลที่เสนอขายหลกัทรพัยใ์ห ้(เฉพาะกรณีที่ไมไ่ดเ้สนอขายต่อประชาชนทั่วไป) 
  - ใหร้ะบรุายละเอียดส าคญัอื่นของการเสนอขายหลกัทรพัย ์เช่น บรษิัทที่ออกหลกัทรพัย ์(เฉพาะกรณีผูถื้อ 
หลกัทรพัยเ์ดิมน าหลกัทรพัยอ์อกเสนอขาย) ที่ปรกึษาทางการเงิน ผูจ้ดัการการรบัประกนัการจ าหน่าย   
ผูป้ระกนัการจ าหน่าย วนัที่แบบแสดงรายการขอ้มลูฯ มีผลใชบ้งัคบั เง่ือนไขการยกเลิกการเสนอขายกรณีที่มี
จ  านวนหลกัทรพัยท์ี่ขายไดน้อ้ยกว่าจ านวนหลกัทรพัยข์ัน้ต ่าที่บรษิัทก าหนด เป็นตน้) 
 - ใหม้ีค าเตือนผูล้งทนุว่า  

“ก่อนตดัสินใจลงทนุ ผูล้งทนุตอ้งใชวิ้จารณญาณในการพิจารณาขอ้มลูรายละเอียดเก่ียวกบัผูอ้อก 
หลกัทรพัยแ์ละเง่ือนไขของหลกัทรพัย ์รวมทัง้ความเหมาะสมในการลงทนุ และความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งเป็น
อย่างดี การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยน์ี ้มิไดเ้ป็นการแสดงว่า 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยแ์นะน าใหล้งทนุในหลกัทรพัยท์ี่เสนอขาย หรือมิไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของ 
หลกัทรพัยท์ี่เสนอขาย หรือรบัรองความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการ 
เสนอขายหลกัทรพัยน์ีแ้ต่อย่างใด ทัง้นี ้การรบัรองความถกูตอ้งครบถว้นของขอ้มลูในแบบแสดงรายการ 
ขอ้มลูนีเ้ป็นความรบัผิดชอบของผูเ้สนอขายหลกัทรพัย ์

หากแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยม์ีขอ้ความหรือรายการที่เป็นเท็จ  
หรือขาดขอ้ความที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ผูถื้อหลกัทรพัยม์ีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายจากบรษิัทหรือ 
เจา้ของหลกัทรพัยไ์ดต้ามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทัง้นี ้
ภายในหนึ่งปีนบัแต่วนัที่แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยม์ีผลใชบ้งัคบั” 
- กรณีการเสนอขายที่มีการจดัสรรหุน้สว่นเกิน (green shoe option) ใหม้ีขอ้ความดงันีด้ว้ย 

“บรษิัทที่ออกหลกัทรพัยห์รือผูถื้อหุน้เดิม (แลว้แต่กรณี) จะใหส้ิทธิผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยซ์ือ้หุน้ 
ภายหลงัการเสนอขายหุน้ที่จดัจ าหน่าย เพื่อใหผู้จ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยส์ามารถจดัสรรหุน้สว่นเกินจ านวนได ้ 
และการด าเนินการดงักลา่วจะท าใหม้ีความตอ้งการซือ้หลกัทรพัยม์ากขึน้ เมื่อราคาหลกัทรพัยต์ ่ากว่าราคา 
เสนอขาย และหากราคาหลกัทรพัยส์งูกว่าราคาเสนอขาย อาจจะมีปรมิาณหลกัทรพัยท์ี่สามารถน ามาซือ้ขาย 
ไดม้ากขึน้” 
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สารบัญ 
หน้า 

ส่วนที ่1  ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 
 
ส่วนที ่2  บริษัททีอ่อกหลักทรัพย ์

1. ปัจจยัความเสี่ยง 
2. สรุปลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
3. ทรพัยส์นิที่ใชใ้นการประกอบธรุกิจ 
4. โครงสรา้งผูถื้อหุน้ 
5. โครงสรา้งการจดัการ 
6. รายการระหว่างกนั 
7. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

ส่วนที ่3  ข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพย ์
1. รายละเอียดของหลกัทรพัยท์ี่เสนอขาย 
2. ขอ้จ ากดัการโอนหลกัทรพัยท์ี่เสนอขาย 
3. ที่มาของราคาหลกัทรพัยท์ี่เสนอขาย 
4. ราคาหุน้สามญัในตลาดรอง  
5. การจอง การจ าหน่าย และการจดัสรร 

 
ส่วนที ่4  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
เอกสารแนบ  รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้รหิารและผูม้ีอ านาจควบคมุของบรษิัท 
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ส่วนที ่1 
ข้อมูลสรุป (executive summary) 

 
ใหส้รุปสาระส าคญัของขอ้มลูในสว่นที่ 2 บรษิัทที่ออกหลกัทรพัย ์และสว่นที่ 3 การเสนอขาย 

หลกัทรพัยโ์ดยย่อ เพื่อใหผู้ล้งทนุเขา้ใจภาพรวมของการด าเนินธุรกิจของบรษิัทที่ออกหลกัทรพัยแ์ละ 
หลกัทรพัยท์ี่เสนอขาย (ควรสรุปขอ้มลูใหอ้ยู่ภายใน 1 หนา้กระดาษ) 

(ผูล้งทนุควรอ่านรายละเอียดขอ้มูลในส่วนที ่2 และ ส่วนที ่3 ก่อนตดัสนิใจจองซือ้หลกัทรพัย์) 
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ส่วนที ่2 
บริษัททีอ่อกหลักทรัพย ์

 
บรษิัท   ประกอบธุรกิจ      

โดยมีที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ที่          
เลขทะเบียนบรษิัท     Home Page (ถา้มี)     
โทรศพัท ์     โทรสาร      
มีวตัถปุระสงคใ์นการน าเงินที่ไดจ้ากการเสนอขายหลกัทรพัยค์รัง้นีป้ระมาณ  ลา้นบาท  
ไปใชด้งันี ้

 วตัถปุระสงคก์ารใชเ้งิน  จ านวนเงิน ระยะเวลาที่ใชเ้งินโดยประมาณ 
1. 
2. 
3. 
 

 1.  ปัจจัยความเสี่ยง 
 ใหร้ะบปัุจจยัที่บรษิัทเหน็ว่า อาจท าใหเ้กิดความเสี่ยงต่อการลงทนุของผูล้งทนุอย่าง 
มีนยัส  าคญั โดยความเสี่ยงดงักลา่วอาจท าใหผู้ล้งทนุสญูเสียเงินลงทนุทัง้จ านวนหรือบางสว่น หรือไม่ไดร้บั 
ผลตอบแทนในอตัราที่ควรจะไดร้บั และใหร้ะบเุฉพาะความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อผูอ้อกหลกัทรพัยห์รือ 
ผูถื้อหลกัทรพัยโ์ดยตรง ไม่ใช่ความเสี่ยงส  าหรบัการประกอบธรุกิจทั่วไป  ทัง้นี ้ใหอ้ธิบายถึงลกัษณะ 
ความเสี่ยง เหตกุารณท์ี่เป็นสาเหตขุองความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ (ถา้ประเมินผลกระทบเป็นตวัเลข 
ไดใ้หร้ะบดุว้ย) แนวโนม้หรือความเป็นไปไดท้ี่จะเกิดความเสี่ยงดงักลา่ว นอกจากนี ้หากบรษิัทมีมาตรการ
รองรบัไวเ้ป็นการเฉพาะและสามารถลดความเสี่ยงไดอ้ย่างมีนยัส  าคญัแลว้ บรษิัทอาจอธิบายเพิ่มเติมไวด้ว้ย
ก็ได ้ 
 
 2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

(1) ใหอ้ธิบายภาพรวมการประกอบธุรกิจของบรษิัท บรษิัทย่อย และบรษิัทรว่ม 
ที่ด าเนินงานอยู่ในปัจจบุนั หรอืก าลงัจะด าเนินงาน (กรณีบรษิัทที่ยงัไม่มีการประกอบธุรกจิ) และนโยบาย
การแบ่งการด าเนินงานของบรษิัทในกลุม่  ทัง้นี ้ในกรณีที่มีบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย และบรษิทัรว่มจ านวนมาก 
ใหแ้สดงโครงสรา้งการถือหุน้ของกลุม่บรษิัทดว้ย  
 (2) ในกรณีที่บรษิัทมีสายผลิตภณัฑห์รือกลุม่ธุรกิจมากกว่า 1 สายหรือ 1 กลุม่ ให้
ระบสุดัสว่นรายไดจ้ากแต่ละสายผลิตภณัฑห์รือกลุม่ธุรกจิ โดยอย่างนอ้ยใหแ้สดงสดัสว่นรายไดข้องสาย 
ผลิตภณัฑห์รือกลุม่ธรุกิจที่มีมลูค่าเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของรายไดร้วมตามงบก าไรขาดทนุรวมของปีบญัชี 
ลา่สดุ ตามตาราง ดงันี ้ในกรณีที่หมายเหตปุระกอบงบการเงินของบรษิัทไดแ้สดงผลการด าเนินงานของ 
แต่ละสายผลิตภณัฑไ์วค้รบถว้นตามมาตรฐานบญัชีว่าดว้ยการเสนอขอ้มลูทางการเงินจ าแนกตามสว่นงาน 
แลว้ อาจอธิบายโครงสรา้งรายไดเ้ฉพาะของปีลา่สดุก็ได ้(เช่น บรษิัทมีรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจ A  
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รอ้ยละ 65 และธุรกิจ B รอ้ยละ 35 พรอ้มทัง้อา้งอิงถึงหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่เก่ียวขอ้ง) 
 

โครงสรา้งรายได้ 

สายผลิตภณัฑ/์กลุ่มธุรกิจ ด าเนินการโดย % การถือหุน้ของบริษัท ปี 25.. 

รายได้1 

 

% 

ปี 25.. 

รายได้1 

 

% 

ปี 25.. 

รายได้1 

 

% 

งวดล่าสดุ 

รายได้1 

 

% 

สายผลิตภณัฑ/์กลุ่มธุรกิจที่ 1           

สายผลิตภณัฑ/์กลุ่มธุรกิจที่ 2 

สายผลิตภณัฑ/์กลุ่มธุรกิจที่ 3 

          

รวม    100  100  100  100 
1 ใหร้วมถึงส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทรว่มตามวิธีส่วนไดเ้สียจากการลงทนุดว้ย 

 
  (3)  ใหอ้ธิบายการประกอบธุรกิจของบรษิัทโดยแบ่งตามสายผลิตภณัฑห์รือกลุม่ธรุกิจ 
(ตามตารางโครงสรา้งรายได)้ ทัง้นี ้ในการอธิบายของแต่ละสายผลิตภณัฑห์รือกลุม่ธุรกจิ ใหม้ีขอ้มลู 
อย่างนอ้ยตามขอ้ 3(ก) และ 3(ข) ดงันี ้(หากมีสายผลิตภณัฑเ์ดียวอาจไม่ตอ้งแยกหวัขอ้นี ้โดยอาจอธิบายไว้
ภายใตห้วัขอ้ลกัษณะการประกอบธุรกิจก็ได)้ 

      (ก) ลกัษณะผลิตภณัฑห์รอืบรกิาร 
      ใหอ้ธิบายลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบรกิารเพื่อใหผู้ล้งทนุเขา้ใจลกัษณะธุรกิจ 
ของบรษิัท รวมทัง้ปัจจยัส าคญัที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือขอ้จ ากดัการประกอบธุรกิจ เชน่ ใบอนญุาต 
ใหป้ระกอบธรุกิจ สมัปทาน เป็นตน้  ทัง้นี ้ถา้ยงัอยู่ระหว่างการไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุ ใหร้ะบ ุ 
พรอ้มทัง้อธิบายลกัษณะสิทธิประโยชนท์ี่ไดร้บัดว้ย 
                                       (ข)  การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
       ใหอ้ธิบาย สภาพการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม จ านวนคู่แข่งโดยประมาณ 
ขนาดของบรษิัทเม่ือเทียบกบัคู่แข่ง สถานภาพและศกัยภาพในการแข่งขนัของบรษิัท ชื่อคู่แข่ง (โดยทั่วไป 
ไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผย เวน้แต่ในกรณีที่ในอตุสาหกรรมนีม้ีคู่แข่งเพียงรายเดียว หรือนอ้ยรายที่เป็นผูน้  าตลาด)
รวมทัง้แนวโนม้ภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 
 หมายเหต ุ หากบรษิัทมีการพึ่งพิงลกูคา้หรือผูจ้ดัจ าหน่ายรายใดที่มีบทบาทส าคญัต่อ
การอยู่รอดของบรษิัท ก็ใหเ้ปิดเผยเป็นปัจจยัความเสี่ยง โดยหากมีสดัสว่นเกินรอ้ยละ 30 ของรายไดร้วมหรือ
ยอดซือ้รวม ตามแต่กรณี ตามงบการเงินรวม ก็ใหร้ะบจุ านวนราย ลกัษณะความสมัพนัธแ์ละประเภทของ 
สินคา้ที่ซือ้ขาย  อย่างไรก็ดี หากบรษิัทมีการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัชื่อลกูคา้หรือผูจ้ดัจ าหนา่ยใหแ้ก่บคุคลอื่น 
เช่น ผูล้งทนุหรือนกัวิเคราะหด์า้นหลกัทรพัยห์รือการลงทนุ กใ็หร้ะบชุื่อดงักลา่วไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลู
ดว้ย เพื่อใหผู้ล้งทนุมีขอ้มลูเท่าเทียมกนัดว้ย 
 

3. ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 
 (1) ใหอ้ธิบายลกัษณะส าคญัของทรพัยส์นิถาวรหลกัที่บรษิัทและบรษิัทย่อยใช ้
ในการประกอบธรุกิจไม่ว่าจะมีกรรมสิทธิในทรพัยส์นินัน้หรือไม่ (เช่น ที่ดิน อาคาร โรงงาน เครื่องจกัร  
โดยอาจแสดงยอดรวมของทรพัยส์ินประเภทเดียวกนัไวด้ว้ยกนั โดยไม่ตอ้งแยกแสดงเป็นเครื่องจกัร 
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แต่ละเครื่อง และไม่จ าเป็นตอ้งแยกแสดงเป็นรายบรษิัท) ลกัษณะกรรมสิทธิ และหากมีการท าสญัญาเช่า
ทรพัยส์นิระยะยาว ใหส้รุปสาระส าคญัของสญัญาดว้ย (เฉพาะในเรื่องระยะเวลาการเช่าที่เหลือ และ 
หนา้ที่หรือภาระผกูพนัของบรษิัทตามสญัญานัน้ (ถา้มี) ) ทัง้นี ้หากมีการใชท้รพัยส์ินใดเป็นหลกัประกนั 
การกูย้ืมเงิน ใหร้ะบวุงเงินของภาระหลกัประกนัของทรพัยส์ินนัน้ดว้ย 
 (2)  ในกรณีที่บรษิัทหรือบรษิัทย่อยประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 
ใหแ้สดงราคาประเมินของที่ดินหรืออาคารที่มีไวเ้พื่อขายดว้ย (ไม่รวมทรพัยส์นิสว่นกลางของโครงการ)   
โดยใหร้ะบชุื่อผูป้ระเมินราคา วนัที่ประเมินราคา และราคาประเมินไวด้ว้ย โดยในกรณีที่บรษิทัเสนอขาย 
หลกัทรพัยต์่อประชาชนเป็นครัง้แรก ราคาประเมินดงักลา่วตอ้งจดัท าไวไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวนัยื่นแบบแสดง 
รายการขอ้มลูและถา้การประเมินราคาที่ดินหรืออาคารใดจดัท าไวเ้กิน 6 เดือนก่อนวนัยื่นแบบแสดง 
รายการขอ้มลู ใหป้รบัราคาประเมินที่ดินหรืออาคารดงักลา่วตามมลูค่างานที่ไดส้ง่มอบใหล้กูคา้แลว้ดว้ย   
ทัง้นี ้การประเมินราคาดงักลา่วตอ้งประเมินโดยผูป้ระเมินราคาที่อยู่ในบญัชีรายชื่อที่ไดร้บัความเห็นชอบ 
จากส านกังานดว้ย 
 (3) ในกรณีที่บรษิัทหรือบรษิัทย่อยมีสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ส  าคญัในการประกอบธรุกิจ 
เช่น สิทธิบตัร สมัปทาน ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคา้ ใหอ้ธิบายลกัษณะส าคญั เง่ือนไข รวมทัง้ 
ผลต่อการด าเนินธุรกิจและอายสุิทธิดงักลา่ว 
  
 4. โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
 ใหร้ะบรุายชื่อกลุม่ผูถื้อหุน้ที่ถือหุน้สงูสดุ 10 รายแรก พรอ้มทัง้จ านวนหุน้ที่ถือและ 
สดัสว่นการถือหุน้ลา่สดุ  ทัง้นี ้ใหน้บัผูถื้อหุน้ที่เก่ียวขอ้งกนัตามมาตรา 258 และผูถื้อหุน้ที่อยูภ่ายใตผู้ม้ี
อ  านาจควบคมุเดียวกนั เป็นกลุม่เดียวกนั 
 
 5.   โครงสร้างการจัดการ 
 ใหร้ะบรุายชื่อและต าแหน่งของกรรมการของบรษิัท  ผูบ้รหิาร และผูม้ีอ านาจควบคมุ
ของบรษิัทเก่ียวกบัวฒุิการศกึษาลา่สดุ ประสบการณท์ างาน และประวตัิการกระท าผิด ตามเอกสารแนบ 
 

 6. รายการระหว่างกัน (ถ้ามี) 
  ใหอ้ธิบายลกัษณะของรายการระหว่างกนัที่ผ่านมา และนโยบายในการท ารายการ
ระหว่างกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในอนาคต 
  (1) เปิดเผยรายการระหว่างกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปีที่ผ่านมา โดยให้
ระบชุื่อกลุม่บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสมัพนัธ ์(เช่น เป็นบิดาของผูถื้อหุน้รายใหญ่เป็น 
บรษิัทที่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้รอ้ยละ 30) และเปิดเผยขอ้มลูของรายการระหว่างกนั เช่น ลกัษณะ ปรมิาณ 
เง่ือนไขของรายการระหว่างกนั อตัราดอกเบีย้ ราคาซือ้ ราคาขาย มลูค่าของรายการระหว่างกนั หรือค่าเช่า 
ที่เกิดขึน้จรงิ พรอ้มทัง้แสดงราคาประเมิน หรืออตัราค่าเช่า ที่ประเมินโดยบคุคลที่ 3 หรือแสดงไดว่้าเป็น 
ราคาที่เป็นธรรม 
  (2) อธิบายความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการดงักลา่วว่าเป็นไปเพื่อ 
ประโยชนส์งูสดุของบรษิัทแลว้หรือไม่ อย่างไร  ทัง้นี ้ถา้มีความเห็นของกรรมการอิสระในเรื่องดงักลา่วที่ 
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แตกต่างจากมติคณะกรรมการใหเ้ปิดเผยความเห็นนัน้ดว้ย 
  (3) อธิบายมาตรการหรือขัน้ตอนการอนมุตัิการท ารายการระหว่างกนั และใหร้ะบวุ่า 
ผูบ้รหิารหรือผูถื้อหุน้ที่มีสว่นไดเ้สียในเรื่องนัน้ มสีว่นในการอนมุตัิหรือไม่ และมีการดแูลเรื่องดงักลา่วอย่างไร 
  (4) อธิบายนโยบายหรือแนวโนม้การท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
  หมายเหต ุ 

(1) หากหมายเหตปุระกอบงบการเงินของบรษิัทไดเ้ปิดเผยรายการระหว่างกนัตาม  
(1) ครบถว้นแลว้ ไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูใน (1) ซ า้ในสว่นนี ้แตใ่หอ้า้งอิงไปถึงหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่
เก่ียวขอ้ง 

(2) หากบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ถือหุน้ในบรษิัทย่อยหรือบรษิทัรว่มรวมกนัเกินกว่า 
รอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ที่มสีิทธิออกเสียงของบริษัทดงักลา่ว ใหอ้ธิบายเหตผุลประกอบที่ใหบ้คุคลที่อาจมี
ความขดัแยง้ถือหุน้ในบรษิัทดงักลา่วแทนการถือหุน้ของบรษิัทโดยตรงดว้ย 
 
 7. ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
  (1) งบการเงิน 
   ใหส้รุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (หรือเท่าที่มี 
การด าเนินงานจรงิ) และปีปัจจบุนัจนถึงไตรมาสลา่สดุ โดยใหแ้สดงขอ้มลู ดงันี ้
    (ก) ใหส้รุปรายงานการสอบบญัชี 
   (ข) ตารางสรุปงบการเงินรวมหรืองบการเงิน (ในกรณีที่ไม่มีบรษิัทย่อย)  
โดยใหเ้ลือกแสดงเฉพาะรายการที่มีนยัส  าคญั  
   (ค) ใหแ้สดงอตัราสว่นทางการเงินที่ส  าคญัที่สะทอ้นถึงฐานะการเงิน และผลการ
ด าเนินงานในธุรกิจหลกัของบรษิัทและบรษิัทย่อย 
   ใหแ้นบงบการเงินส าหรบังวด (ตรวจสอบแลว้) 3 ปีที่ผ่านมา (หรือเท่าที่มีการ
ด าเนินงานจรงิ) ของบรษิัทและงบการเงินรวมไวท้า้ยแบบแสดงรายการขอ้มลู โดยอย่างนอ้ยงบการเงิน 
ปีลา่สดุตอ้งลงลายมือชื่อโดยผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน  ทัง้นี ้โดยทั่วไปไม่จ าเป็น 
ตอ้งแนบงบการเงินรายไตรมาสของปีปัจจบุนั เวน้แต่จะมีหมายเหตปุระกอบงบการเงินในเรือ่งส  าคญั 
ที่เปลี่ยนแปลงจากงบการเงินประจ างวดลา่สดุอย่างมีนยัส  าคญั  
   หมายเหต ุ
   (1) ในกรณีที่บรษิัทที่ออกหลกัทรพัยม์ีการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งการถือหุน้ 
หรือโครงสรา้งการด าเนินงาน หรือขนาดของธุรกิจของบรษิัทหรือบรษิัทย่อยอย่างมีนยัส  าคญั และงบการเงิน
ตรวจสอบส าหรบัปีบญัชลีา่สดุ ไม่แสดงผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงินของบรษิัทและบรษิัทย่อย 
ตามโครงสรา้งใหม่ ใหบ้รษิัทจดัท างบการเงินรวมส าหรบังวดบญัชีลา่สดุเสมือนบรษิัทไดจ้ดัโครงสรา้งใหม่ 
ดงักลา่วตัง้แต่งวดบญัชีก่อนเต็มปีบญัชี หากมีบางรายการไม่สามารถจดัท าไดห้รือตอ้งตัง้สมมติฐาน 
เพิ่มเติมใหร้ะบดุว้ย 
 
 



- 8 - 

  แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์(แบบ 69-2)  

(2) การจดัท าประมาณการงบการเงินในแบบแสดงรายการขอ้มลูนีใ้หเ้ป็นไป 
ตามความสมคัรใจของบรษิัท และจะจดัท าเป็นระยะเวลาใดก็ได ้แต่หากประสงคจ์ะจดัท าและเปิดเผย 
บรษิัทและที่ปรกึษาทางการเงินตอ้งจดัท าประมาณการดว้ยความระมดัระวงั เพื่อใหม้ั่นใจว่าสมมติฐานที่ใช้
จดัท าประมาณการนัน้สมเหตสุมผลแลว้ โดยตอ้งแสดงสมมติฐานพรอ้มทัง้ค าอธิบายไวอ้ย่างชดัเจนดว้ย 
และในการจดัท าแบบ 56-1 ในปีถดัไป บรษิัทตอ้งอธิบายว่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินที่เกิดขึน้จรงิ 
แตกต่างจากประมาณการที่ท  าไวอ้ย่างไร  ทัง้นี ้หากประมาณการดงักลา่วจดัท าขึน้โดยมีเหตอุนัควรทราบอยู่
แลว้ว่า สมมติฐานนัน้ไม่สมเหตสุมผล แบบแสดงรายการขอ้มลูดงักลา่วอาจเขา้ข่ายแสดงขอ้มลูที่เป็นเท็จ
หรือปกปิดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ซึ่งบรษิัท (และที่ปรกึษาทางการเงิน) อาจเขา้ข่ายฝ่าฝืนมาตรา 
278 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

อนึ่ง หากบรษิัทประสงคจ์ะเปิดเผยหรือเผยแพรข่อ้มลูใดๆ ที่เก่ียวกบัแนวโนม้ 
หรือประมาณการผลการด าเนนิงานของบรษิัทในเชิงตวัเลขต่อผูล้งทนุ บรษิัทตอ้งจดัท าและแสดง 
ประมาณการดงักลา่วในแบบแสดงรายการขอ้มลูดว้ย ไม่เช่นนัน้บรษิัทอาจเขา้ข่ายฝ่าฝืนมาตรา 77 แห่ง 
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยฯ์  
  (2) ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการด าเนินงาน 
    ใหอ้ธิบายเชิงวิเคราะหเ์ก่ียวกบั ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน การ 
เปลี่ยนแปลงที่ส  าคญั ปัจจยัที่เป็นสาเหตหุรือมีผลต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน หรือการเปลี่ยนแปลง
ดงักลา่ว หากบรษิัทเคยแจง้แผนการด าเนินงานหรือประมาณการงบการเงินไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลู 
รายงานประจ าปี หรือแบบ 56-1 ใหอ้ธิบายผลการปฏิบตัิตามแผนดงักลา่วดว้ย  นอกจากนี ้หากมีแนวโนม้
หรือความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงานอย่างมีนยัส  าคญัในอนาคต 
ใหอ้ธิบายดว้ย  
  การวิเคราะหข์า้งตน้ ใหอ้ธิบายส าหรบัปีที่ผ่านมาและปีปัจจบุนัจนถึงไตรมาสลา่สุด 
ส  าหรบังบการเงินในช่วง 2 ปีกอ่นหนา้นี ้ใหอ้ธิบายประกอบเฉพาะกรณีที่ฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงาน
ดงักลา่วมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงานปัจจบุนัของบรษิัทอย่างมีนยัส  าคญั  ทัง้นี ้ 
หากบรษิัทมีสายผลิตภณัฑห์รอืกลุม่ธุรกิจมากกว่า 1 สาย/กลุม่ ใหอ้ธิบายผลการด าเนินการในแต่ละสาย 
ผลิตภณัฑห์รือกลุม่ธรุกิจที่มีนยัส  าคญัดว้ย 
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ส่วนที ่3 
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย ์

 
 1. รายละเอียดของหลักทรัพยท์ีเ่สนอขาย 
   ในกรณีที่หลกัทรพัยท์ี่เสนอขายมีรายละเอียดอ่ืนที่ส  าคญัที่ควรอธิบายเพิ่มเติมจาก 
ขอ้มลูในหนา้แรก เพื่อใหผู้ล้งทนุเขา้ใจลกัษณะของหลกัทรพัยท์ี่เสนอขาย ใหส้รุปลกัษณะส าคญัของ 
หลกัทรพัยท์ี่เสนอขายเพิ่มเติมดว้ย เช่น  
   กรณีเสนอขายหุน้เดิมพรอ้มหุน้ที่ออกใหม่ ใหร้ะบจุ านวนและสดัสว่นดว้ย  
   กรณีเสนอขายหุน้กู ้ใหส้รุปสาระส าคญัของขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของ 
ผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้(term and condition) และสญัญาแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้วิธีการในการจ่าย 
ดอกเบีย้และการช าระหนี ้รวมทัง้ทรพัยส์นิที่ใชเ้ป็นหลกัประกนั เป็นตน้ 
   กรณีเสนอขายหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ ใหส้รุปวิธีการใชส้ทิธิ เงื่อนไขการปรบัสิทธิ และ 
ค่าเสียหาย เป็นตน้ 
 

2. ข้อจ ากัดการโอนหลักทรัพยท์ีเ่สนอขาย (ถา้มี เช่น สิทธิในการถือหุน้ของชาว 
ต่างชาติ ขอ้จ ากดัการโอนหลกัทรพัยท์ี่ไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส  านกังาน เป็นตน้) 
 
 3. ทีม่าของการก าหนดราคาหลักทรัพยท์ีเ่สนอขาย (เฉพาะกรณีการเสนอขายหุน้ 
ที่ออกใหม่ที่ยงัไม่มีตลาดรอง หรือกรณีการเสนอขายหุน้หรือหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพที่มีตลาดรอง แต่ราคา 
เสนอขายหุน้ ราคาการใชส้ทิธิในการซือ้หุน้ หรือราคาแปลงสภาพแตกต่างจากราคาหุน้ในตลาดรองอย่างมี 
นยัส าคญั) 
  ใหอ้ธิบายที่มาของการก าหนดราคาเสนอขายหลกัทรพัยด์งักลา่ว  
 
 4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง 
  กรณีที่เป็นการเสนอขายหุน้เพิม่ทนุหรือหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพของบรษิัทที่มีหุน้ 
จดทะเบียนหรือซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์ใหแ้สดงขอ้มลูเก่ียวกบัราคาและมลูค่าการซือ้ขายรายเดือน  
ในรอบ 12 เดือน ที่ผ่านมาของหุน้สามญัของผูอ้อกหลกัทรพัยน์ัน้ 

ปี เดือน ราคาเฉลี่ย ราคาสงูสดุ ราคาต ่าสดุ มลูค่าการซือ้ขายเฉลี่ยต่อ
วนั 

      
 

หมายเหต ุ 1. เพื่อประโยชนใ์นการเปรียบเทยีบ ใหป้รบัขอ้มลูเก่ียวกบัราคาตามผลกระทบการ 
เปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว ้ของหุน้หรือการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม พรอ้มทัง้ระบวิุธีปรบัราคาดว้ย 
 2. ใหร้ะบวิุธีค านวณราคาเฉลี่ยดว้ย 
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 5. การจอง การจ าหน่าย และการจัดสรร 
  (1) วิธีการเสนอขายหลกัทรพัย ์ 
   ใหร้ะบวุ่าบรษิัทเสนอขายหลกัทรพัยผ์่านผูจ้ดัจ าหน่ายหรือไม่ 
  (2) ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์(กรณีผ่านผูจ้ดัจ าหน่าย) ใหร้ะบุ 
   (ก) ผูจ้ดัการการรบัประกนัการจ าหน่ายและจดัจ าหน่าย ใหร้ะบชุื่อ ที่อยู่ และ 
หมายเลขโทรศพัท ์
   (ข) ผูป้ระกนัการจ าหน่ายและจดัจ าหน่าย ใหร้ะบชุื่อ ที่อยู่ และหมายเลข
โทรศพัท ์
   (ค) ผูจ้ดัจ าหน่าย ใหร้ะบชุื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท ์
   (ง) ตวัแทนผูจ้ดัจ าหน่าย ใหร้ะบชุื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท ์
  (3) เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ 
   ใหร้ะบขุอ้ตกลงระหว่างผูเ้สนอขายหลกัทรพัยก์บัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่ 
เก่ียวกบัเงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่าย  ทัง้นี ้ใหแ้สดงจ านวนเงินค่าหลกัทรพัยท์ี่ผูเ้สนอขาย 
หลกัทรพัยจ์ะไดร้บัหลงัจากหกัค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่ายไวด้ว้ย 
  (4) ค่าใชจ้่ายในการเสนอขายหลกัทรพัย ์ 
   ใหร้ะบจุ านวนประกอบรายการที่เป็นค่าใชจ้่ายทัง้หมดในการเสนอขายหลกัทรพัย ์ 
โดยสงัเขป 
  (5)  วิธีการขอรบัหนงัสือชีช้วนและใบจองซือ้หลกัทรพัย ์ 
   ใหร้ะบวิุธีการขอรบัหนงัสือชีช้วน เช่น วนั เวลา สถานที่ เป็นตน้ 
  (6) วิธีการจดัสรรหลกัทรพัย ์ 
   ใหร้ะบหุลกัการจดัสรรหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ผูจ้องซือ้ โดยระบชุื่อกลุม่บคุคล และ
สดัสว่น หรือจ านวนหลกัทรพัยท์ี่จะไดร้บัจดัสรรอย่างชดัเจน หากมีการแบ่งจ านวนหลกัทรพัยแ์ละเสนอขาย
ต่อผูล้งทนุต่างประเทศ ใหร้ะบดุว้ย 
  (7) วนัและวิธีการจองและการช าระเงินค่าจองซือ้หลกัทรพัย ์ 
   ใหร้ะบรุายละเอียดเก่ียวกบัระยะเวลาการจองซือ้หลกัทรพัย ์การก าหนดจ านวน 
ในการจองซือ้หลกัทรพัยต์่อราย วิธีการช าระเงินค่าจองซือ้หลกัทรพัย ์ชื่อบรษิัทเงินทนุหรือธนาคารพาณิชยท์ี่
เป็นตวัแทนรบัเงินค่าจองซือ้หลกัทรพัย ์วิธีการและเง่ือนไขในการถอนเงินค่าจองซือ้หลกัทรพัยค์ืน  
  (8) การจดัสรรในกรณีที่มีผูจ้องซือ้หลกัทรพัยเ์กินกว่าจ านวนหลกัทรพัยท์ี่เสนอขาย 
   ใหร้ะบกุารจดัสรรกรณีที่มีผูจ้องซือ้หลกัทรพัยเ์กนิกว่าจ านวนหลกัทรพัยท์ี่เสนอขาย 
  (9) วิธีการคืนเงินค่าจองซือ้หลกัทรพัย ์ 
   ใหร้ะบวิุธีการและระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซือ้หลกัทรพัยใ์นกรณีที่ผูจ้องซือ้ 
ไม่ไดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัย ์
  (10) วิธีการสง่มอบหลกัทรพัย ์ 
   ใหร้ะบวิุธีการ และระยะเวลาในการสง่มอบ 
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ส่วนที ่4 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
 การรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูใหเ้ป็น ดงันี ้
 1. ในกรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรพัยโ์ดยบรษิัทที่ออกหลกัทรพัย ์
  ใหก้รรมการผูม้ีอ านาจลงนามผกูพนับรษิัทที่ออกหลกัทรพัยท์กุคนลงลายมือชื่อ 
พรอ้มทัง้ประทบัตราบรษิัท (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มลู เพื่อรบัรองความถกูตอ้งของข้อมลู พรอ้มทัง้
มอบอ านาจใหบ้คุคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มลูแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและ 
รูปแบบ ดงันี ้
  “ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูฉบบันีแ้ลว้ ขอรบัรองว่า ขอ้มลู 
ดงักลา่วถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไมท่  าใหผู้อ้ื่นส  าคญัผิดหรือขาดข้อมลูที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 
อนัอาจท าใหบ้คุคลผูเ้ขา้ซือ้หลกัทรพัยเ์สียหาย และขา้พเจา้ทราบว่าหากขอ้มลูดงักลา่วไม่เป็นไปตามที่
ขา้พเจา้ใหค้ ารบัรองไว ้ผูจ้องซือ้หลกัทรพัยอ์าจฟ้องรอ้งเรียกค่าเสียหายจากขา้พเจา้ไดต้ามมาตรา 82 หรือ
มาตรา 83 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และขา้พเจา้อาจไดร้บัโทษตาม
มาตรา 278 แห่งพระราชบญัญตัิเดียวกนัดว้ย 
  ในกรณีนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารที่ขา้พเจา้ไดร้บัรองความ
ถกูตอ้งที่เป็นชดุเดียวกนั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................................. เป็นผูล้งลายมือ
ชื่อก ากบัเอกสารนีไ้วท้กุหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. ก ากบัไว ้ขา้พเจา้
จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มลูที่ขา้พเจา้ไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูไว”้ 

   ชื่อ              ต าแหน่ง           ลายมือชื่อ 
1.   ...............................…..        ...............................................     ................................. 
2.   ................................….        ...............................................     ................................. 
3.   ................................….        ...............................................     ................................. 
4.   ................................….        ...............................................     ............................... . 
5.   ..............................….        ...............................................     ................................. . 
6.   ...............................….        ...............................................     ................................. 
   ชื่อ              ต าแหน่ง           ลายมือชื่อ 

ผูร้บัมอบอ านาจ   ..............................…..        ...............................................     ................................. 
 
  หมายเหต ุใหผู้ม้ีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลทกุคนลงลายมือชื่อในแบบแสดง 
รายการขอ้มลูในวนัที่ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูต่อส านกังาน เวน้แต่ในกรณีที่มีเหตอุนัควรตามขอ้ 
……………… ของประกาศนี ้ผูม้ีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลบางรายอาจยงัไม่ลงลายมือชื่อในแบบแสดง
รายการขอ้มลูในวนัที่ยื่นแบบดงักลา่วได ้แต่เมื่อเหตดุงักลา่วหมดสิน้ไปผูเ้สนอขายตอ้งด าเนินการใหบ้คุคล
นัน้ลงลายมือชื่อใหค้รบ แบบแสดงรายการขอ้มลูจึงจะมีผลใชบ้งัคบัไดต้ามขอ้ ……….. ของประกาศนี ้
เวน้แต่เป็นกรณีที่เขา้ลกัษณะตามขอ้ ………………ของประกาศนี ้
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 2. ในกรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรพัยโ์ดยเจา้ของหลกัทรพัย ์
  ใหเ้จา้ของหลกัทรพัยล์งลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอ้มลู หากเจา้ของหลกัทรพัย์
เป็นนิติบคุคล ใหผู้ม้ีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลทกุคนลงลายมือชื่อพรอ้มทัง้ประทบัตราบรษิัท (ถา้มี) เพื่อ
รบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูพรอ้มทัง้มอบอ านาจใหบ้คุคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการ 
ขอ้มลูแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบตามที่ก าหนดในขอ้ 1 
  พรอ้มกนันีใ้หก้รรมการผูม้ีอ านาจลงนามผกูพนับรษิัทที่ออกหลกัทรพัยล์งลายมือชื่อ 
พรอ้มทัง้ประทบัตราบรษิัท (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มลูดงักลา่วดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ  
ดงัต่อไปนี ้
  “ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูสว่นที่เก่ียวกบับรษิัทที่ออกหลกัทรพัยท์ี่เจา้ของหลกัทรพัย์
ไดร้ะบไุวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูฉบบันี ้เป็นขอ้มลูที่ถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส  าคญัผิด
หรือขาดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญัอนัอาจท าใหบ้คุคลผูเ้ขา้ซือ้หลกัทรพัยเ์สียหาย” 

   ชื่อ              ต าแหน่ง           ลายมือชื่อ 
1.   ...............................…..        ...............................................     ................................. 
2.   ................................….        ...............................................     ................................. 
3.   ................................….        ...............................................     ................................. 
4.   ...............................….        ...............................................     ................................ . 
5.   ..............................….        ...............................................     ................................. . 
6.   ...............................….        ...............................................     ................................. 

 
 3. การรบัรองการปฏิบตัิหนา้ที่ของที่ปรกึษาทางการเงิน (ถา้มี) 
  ใหก้รรมการผูม้ีอ านาจลงนามผกูพนัที่ปรกึษาทางการเงินเป็นผูล้งลายมือชื่อพรอ้มทัง้
ประทบัตราบรษิัท (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มลู เพื่อรบัรองการปฏิบตัิหนา้ที่ในการตรวจสอบความ 
ถกูตอ้งครบถว้นของขอ้มลู โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงันี ้
  “ขา้พเจา้ในฐานะที่ปรกึษาทางการเงินของบรษิัท ไดต้รวจสอบขอ้มลูในแบบแสดง 
รายการขอ้มลูนีแ้ละขอ้มลูอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งแลว้ มีความเห็นว่า ขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูถกูตอ้ง
ครบถว้น ไม่มีขอ้มลูที่อาจกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทนุที่ยงัมิไดเ้ปิดเผย และไม่มีถอ้ยค าในลกัษณะที่
อาจท าใหผู้ใ้ชข้อ้มลูส  าคญัผิด"  
  ในกรณีที่ที่ปรกึษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งในแบบแสดง 
รายการขอ้มลูบางสว่น หรือเหน็ว่าขอ้มลูบางสว่นไม่ถกูตอ้งครบถว้น ใหอ้ธิบายเง่ือนไขไวเ้พิ่มเติม เช่น 
  "เวน้แต่ขอ้มลูในเรื่อง ………. ของแบบแสดงรายการขอ้มลูนี ้ที่ขา้พเจา้ไม่สามารถ 
ใหค้วามเห็นได ้เนื่องจาก ……………….. (ไม่มีขอ้มลูเพียงพอที่จะตรวจสอบ หรือไม่ไดร้ับความรว่มมือจาก 
ผูบ้รหิารของบรษิัทในการตรวจสอบขอ้มลูในเรื่องนี)้" หรือ 
  "เวน้แต่ขอ้ความในหนา้……..ซึ่งขา้พเจา้เห็นว่าควรใชข้อ้ความ……………..แทน” 
  ในกรณีที่ที่ปรกึษาทางการเงินน าขอ้มลูจากบคุคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในดา้นนัน้มา 
อา้งอิง ใหร้ะบขุอ้ความเพิ่มเติม ดงันี ้
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  "เวน้แต่ขอ้มลูในเรื่อง ……….. ของแบบแสดงรายการขอ้มลูนี ้ที่ขา้พเจา้ใชข้อ้มลู 
จาก .………………… ซึ่งขา้พเจา้เห็นว่าเป็นผูเ้ชี่ยวชาญในเรื่องนีเ้ป็นอย่างดี" 

   ชื่อ              ต าแหน่ง           ลายมือชื่อ 
1.   ...............................…..        ...............................................     ................................. 
2.   ................................….        ...............................................     ................................. 
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            เอกสารแนบ  
 

รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้รหิารและผูม้ีอ านาจควบคมุของบรษิัท 
 

1. ใหแ้สดงรายละเอียดของผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ านาจควบคมุตามตาราง ดงันี ้
 

ชื่อ-สกลุ/ 
ต าแหน่ง (1) 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒุิ
ทางการศกึษา 

(2) 

สดัสว่นการถือหุน้
ในบรษิัท (%) (3) 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บรษิัท/

ประเภทธุรกจิ (4) 
 
 
 
 

      

หมายเหต ุ (1) ส  าหรบัต าแหน่งกรรมการ ใหร้ะบปุระเภทของกรรมการดว้ย เช่น  
กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผกูพนับรษิัทตามที่ก าหนดในหนงัสือรบัรอง 
    (2) ใหร้ะบคุณุวฒุิทางการศกึษาสงูสดุ โดยระบวิุชาเอก วิชาโท ชื่อคณะ
และสถาบนัการศกึษา การอบรมเก่ียวกบับทบาทหนา้ที่และทกัษะของการเป็นกรรมการ (เช่น การอบรมจาก
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD)) 

  (3) ใหน้บัรวมหุน้ของคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะดว้ย 
(4) ใหร้ะบปุระสบการณเ์ฉพาะที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

 
2. ประวตัิผูบ้รหิารและผูม้ีอ านาจควบคมุ 

ในกรณีที่ผูบ้รหิารและผูม้ีอ านาจควบคมุมีลกัษณะไม่เป็นไปตามขอ้ 17 แห่งประกาศว่าดว้ย 
การขออนญุาตเสนอขายหุน้ ใหร้ะบดุว้ยว่ามีคณุสมบตัิไม่เป็นไปตามขอ้ใด หากไม่มี ไม่ตอ้งระบุ 
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