
 

(แบบ 77- 1) 

 
สรุปหนังสือชีช้วน 1 

บรษิัท (ชื่อไทย/องักฤษของบรษิัทที่เสนอขายหลกัทรพัย)์ 
เสนอขาย 

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

- ใหร้ะบปุระเภทของหลกัทรพัยท์ี่เสนอขาย จ านวน ราคาเสนอขายต่อหุน้/หน่วย และลกัษณะเฉพาะของ
หลกัทรพัย ์(ถา้มี) 

- ใหร้ะบวุนัที่เสนอขาย 

- ใหร้ะบชุื่อที่ปรกึษาทางการเงิน  ผูจ้ดัการการรบัประกนัการจดัจ าหน่าย 

- ใหม้ีค าเตือนผูล้งทนุว่า  

“ก่อนตดัสินใจลงทนุ  ผูล้งทนุตอ้งใชวิ้จารณญาณในการพิจารณาขอ้มลูรายละเอียดเก่ียวกบั 
ผูอ้อกหลกัทรพัยแ์ละเง่ือนไขของหลกัทรพัย ์ รวมทัง้ความเหมาะสมในการลงทนุ และความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งดว้ย” 
  “เอกสารฉบบันีม้ิใชห่นงัสือชีช้วน และจดัท าขึน้โดยมีวตัถปุระสงคใ์หผู้ล้งทนุมีขอ้มลูเบือ้งตน้ 
เก่ียวกบับรษิัทที่ออกหลกัทรพัยแ์ละหลกัทรพัยท์ี่เสนอขาย  ดงันัน้ ก่อนการตดัสินใจลงทนุ ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลู
ทัง้หมดจากหนงัสือชีช้วนที่บรษิัทไดย้ื่นไวต้่อส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
ซึ่งผูเ้สนอขายหลกัทรพัย ์และที่ปรกึษาทางการเงินไดร้บัรองความถกูตอ้งและครบถว้นของขอ้มลูแลว้” 
  “บคุคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอส าเนาแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์
และรา่งหนงัสือชีช้วนไดท้ี่ศนูยส์ารนิเทศ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ชัน้ 15 
อาคารจีพีเอฟ วิทย ุทาวเวอรส์ บี เลขที่ 93/1 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร ในทกุวนัท าการ
ของส านกังาน ระหว่างเวลา 9.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th”  

- ค าเตือนอื่น ๆ  
ในกรณีมีการก าหนดใหม้ีค าเตือนอื่นในรา่งหนงัสือชีช้วน  ใหค้ดัลอกค าเตือนดงักลา่วมาแสดงใน

ที่นีใ้หค้รบถว้น ถกูตอ้งดว้ย 

 
1
 แบบ 77-1 สามารถ download ไดจ้าก http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/nrs_table_of_contents.php 
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ส่วนที ่1 

บริษัททีอ่อกหลักทรัพย ์
 

1. ข้อมูลบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 
(1) ใหส้รุปลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษิัทและบรษิัทยอ่ย  โดยตอ้งมีสาระส าคญั 

ตามที่แสดงในสว่นที่ 1 ( executive summary) ของรา่งหนงัสือชีช้วน    
(2) ใหแ้สดงสดัสว่นรายไดข้องบรษิัท  โดยในกรณีที่บรษิัทมีสายผลิตภณัฑห์รือกลุม่ธุรกจิ 

มากกว่า 1 สายหรือ 1 กลุม่ ใหแ้สดงสดัสว่นรายไดจ้ากแต่ละสายผลิตภณัฑห์รือกลุม่ธรุกิจ ตามที่แสดง 
ในหนงัสือชีช้วน  

(3) ใหร้ะบรุายชื่อกลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 3 รายแรก โดยใหแ้สดงจ านวนหุน้ที่ถือและสดัสว่น 
การถือหุน้ลา่สดุ  ทัง้นี ้ใหน้บัผูถื้อหุน้ที่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งและผูถื้อหุน้ที่อยู่ภายใตผู้ม้ีอ านาจควบคมุเดียวกนั  
เป็นกลุม่เดียวกนั   
    (หมายเหต:ุ “ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง” หมายถึง ผูท้ี่เก่ียวขอ้งตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัย ์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การก าหนดบทนยิามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย
หลกัทรพัย ์ลงวนัที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551) 

(4) ใหร้ะบชุื่อกรรมการและผูบ้รหิาร ซึ่งไดแ้ก่ ผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือ 
ผูด้  ารงต าแหน่งระดบับรหิารสีร่ายแรกนบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ้ึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่ง 
ระดบับรหิารรายที่สีท่กุรายและใหห้มายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชีหรือการเงิน 
ที่เป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า 
 

2. ปัจจัยความเสี่ยง 
ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเช่นเดียวกบัรา่งหนงัสือชีช้วน  

 
3. รายการระหว่างกัน (ถ้ามี)  

           ใหส้รุปจากรา่งหนงัสือชีช้วน ถึงลกัษณะของรายการระหว่างกนัที่ผ่านมา จ านวน และ 
มลูค่ารวมของรายการ  และความเห็นของผูส้อบบญัชีหรือกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกบัรายการระหว่างกนั 
ดงักลา่ว มาตรการก ากบัดแูลรายการระหว่างกนั และนโยบายหรือแนวโนม้การท ารายการระหว่างกนัในอนาคต  
 

4. ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
(1) งบการเงิน 
ใหส้รุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในทกุรายการที่มีความส าคญัในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา  

(หรือเท่าที่มีการด าเนินงานจรงิ) และปีปัจจบุนัจนถึงไตรมาสลา่สดุโดยใหแ้สดงขอ้มลู ดงันี  ้
(ก) ตารางสรุปงบการเงินรวมหรืองบการเงิน (ในกรณีที่ไม่มีบรษิัทย่อย) 
(ข) อตัราสว่นทางการเงินที่ส  าคญัที่สะทอ้นถึงฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน 

ในธุรกิจหลกัของบรษิัทและบรษิัทย่อย 
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(2) ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการด าเนินงาน (MD&A) 
ใหอ้ธิบายเชิงวิเคราะหเ์ก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญั   

ปัจจยัที่เป็นสาเหตหุรือมีผลต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน หรือการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว  ทัง้นี ้อย่างนอ้ย 
ในปีที่ผ่านมาและปีปัจจบุนัจนถึงไตรมาสลา่สดุ 

(3) ใหอ้ธิบายปัจจยัที่มีผลต่อการด าเนินงานในอนาคต (ถา้มี) 
 

5. ข้อมูลอ่ืนทีเ่ก่ียวข้อง (ถ้ามี) 
ใหร้ะบขุอ้มลูอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทนุอย่างมีนยัส  าคญั  
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ส่วนที ่2 

ข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพย ์
 

1. ข้อมูลเก่ียวกับหลักทรัพยท์ีเ่สนอขาย 
ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูโดยสรุปสาระส าคญัจากขอ้มลูที่เปิดเผยในหวัขอ้เดียวกนัในรา่งหนงัสือชีช้วน  
 

2. ข้อมูลการเสนอขาย 
ใหร้ะบวุ่าผูล้งทนุสามารถติดต่อและรบัทราบเก่ียวกบัวิธีการจอง การจดัจ าหน่ายและ 

การจดัสรรหลกัทรพัยไ์ดอ้ย่างไร (เฉพาะกรณีที่ไดก้ าหนดไวแ้ลว้) 
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การรับรองข้อมูล 

 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้มลูในเอกสารฉบบันีม้ีความถกูตอ้ง ไม่ใชถ้อ้ยค าหรือขอ้ความใดที่เกินความจรงิ
หรือเป็นเท็จ หรืออาจท าใหบ้คุคลอื่นส าคญัผิด 

 
ลงชื่อ2  

              (........................................................................) 
      ต าแหน่ง ..................................................................... 

     เพื่อบรษิัท ............................................. 
 

ลงชื่อ3  
              (........................................................................) 
      ต าแหน่ง ..................................................................... 
                           ที่ปรกึษาทางการเงิน 

 
 

 
 

 
 

2  ในกรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรพัยโ์ดยบรษิัทท่ีออกหลกัทรพัย ์ใหผู้ม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัทท่ี 
ออกหลกัทรพัยล์งลายมือชื่อพรอ้มประทบัตราบรษิัท (ถา้มี)  

ในกรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรพัยโ์ดยเจา้ของหลกัทรพัย ์ใหเ้จา้ของหลกัทรพัยล์งลายมือชื่อ  หากเจา้ของ 
หลกัทรพัยเ์ป็นนิติบคุคล ใหผู้ม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลทกุคนลงลายมอืชื่อพรอ้มทัง้ประทบัตราบรษิัท (ถา้มี) 
 3  ใหก้รรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนัท่ีปรกึษาทางการเงินเป็นผูล้งลายมือชื่อพรอ้มทัง้ประทบัตราบรษิัท (ถา้มี) 
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