
          แบบ 69/247-1 
 

แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยพ์รอ้มการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

บรษิัท    (ไทย/องักฤษ) 

 
ประสงคจ์ะเสนอขายหลกัทรพัยด์งัต่อไปนีต้่อผูถื้อหลกัทรพัยข์องบรษิัท (ใหร้ะบชุื่อบรษิัทจดทะเบียนที่ถกูเสนอซือ้หลกัทรพัย)์ 
ประเภทหลกัทรพัยท์ี่เสนอขาย (ระบลุกัษณะเฉพาะของแต่ละหลกัทรพัยท์ี่เสนอขาย) จ านวน    
พรอ้มกบัการเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ (ระบปุระเภทหลกัทรพัยท์ี่เสนอซือ้)     ของบรษิัท  (ใหร้ะบชุื่อบริษัทจดทะเบียน)  

ในสดัสว่น       
ระยะเวลาการเสนอขายและเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ตัง้แต่           ถึง    

(ใหร้ะบใุหช้ดัเจนว่าเป็นระยะเวลารบัซือ้สดุทา้ยที่จะไม่ขยายอีกแลว้หรือไม่) 

 

- เง่ือนไขในการรบัซือ้และการยกเลิกค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์       
(ใหร้ะบใุหช้ดัเจนถึงเหตกุารณท์ี่จะท าใหมี้การยกเลิกการปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้และการจดัการ และการก าหนดเง่ือนไขในการ 
ปฏิบตัิตามของตลาดหลกัทรพัยแ์ละหน่วยงานที่มีอ านาจหนา้ที่ตามกฎหมายในการก ากบัดแูลการปรบัโครงสรา้งของบริษัทที่ออก 
หลกัทรพัยแ์ละบริษัทจดทะเบียนที่ถกูเสนอซือ้หลกัทรพัย)์ 

- วนัสดุทา้ยที่ผูแ้สดงเจตนาขายหลกัทรพัยส์ามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายไดค้ือ วนัที่   
- ที่ปรกึษาทางการเงิน ซึ่งจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์จดัเตรียมค าเสนอซือ้ 
      หลกัทรพัย ์และแสดงความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้และ 

การจดัการ คือ           
- วนัที่ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์                    
-     วนัที่แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยม์ีผลใชบ้งัคบั      
 
 การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยน์ีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่า 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรพัยไ์ดร้บัรองถึงความครบถว้นและถกูตอ้งของขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขาย 
หลกัทรพัย ์และมไิดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหลกัทรพัยท์ี่เสนอขาย (ขอ้ความในวรรคนี ้ตอ้งมี 
ขนาดไม่เล็กกว่าขอ้ความทั่วไปในแบบแสดงรายการขอ้มลูฉบบันี)้ 
  หากแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยม์ีขอ้ความหรือรายการที่เป็นเท็จ  
หรือขาดขอ้ความที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ผูถื้อหลกัทรพัยม์ีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายจากบรษิัทที่ออก 
หลกัทรพัยไ์ด ้ ทัง้นี ้ตอ้งไม่เกินหนึ่งปีนบัแต่วนัที่แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยม์ีผล 
ใชบ้งัคบั 
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สารบัญ 
 
                   หนา้ 
ส่วนที ่1 รายละเอียดเก่ียวกับแผนการปรับโครงสร้าง 
 และข้อมูลอ่ืนเพื่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย ์

1. วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุลในการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการ 
2. ขอ้มลูสรุปของบรษิัท 

 3.1 บรษิัทที่ออกหลกัทรพัย ์
 3.2 บรษิัทจดทะเบียนที่ถกูเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

3. ภาพรวมของบรษิัทที่ออกหลกัทรพัยแ์ละบรษิัทจดทะเบียนที่ถกู 
เสนอซือ้หลกัทรพัยภ์ายหลงัการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการ 

 4.  ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการ 
4.1 ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทที่ออกหลกัทรพัย ์

(1) ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบรษิัทที่ออกหลกัทรพัย ์
           (2) ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบรษิัทจดทะเบียนที่ถกูเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

4.2 ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทจดทะเบียนที่ถกูเสนอซือ้หลกัทรพัย ์
4.3 ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินเก่ียวกบัความเหมาะสมของแผนการ 

        ปรบัโครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการ        
 (ขอ้ 4.2 เฉพาะกรณีการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ และการจดัการของบริษัทจดทะเบียน 
 โดยบริษัทลงทนุ) 

5. ขอ้มลูอื่นที่จ  าเป็นต่อผูล้งทนุ 
ส่วนที ่2 ข้อมูลเก่ียวกับการเสนอซือ้หลักทรัพย ์

1. ขอ้มลูเก่ียวกบัการเสนอซือ้หลกัทรพัย ์
1.1 รายละเอียดของหลกัทรพัยท์ี่เสนอขายพรอ้มกบัการท าค าเสนอซือ้ 
1.2 ชื่อตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย ์
1.3 วิธีการแสดงเจตนาขาย 
1.4 วนัที่และวิธีการสง่มอบหลกัทรพัยห์รือช าระราคาหลกัทรพัยห์รือ 

วิธีการช าระราคาหลกัทรพัย ์
1.5 การด าเนินการในกรณีที่ยกเลิกการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์
1.6 การค านวณสดัสว่นการเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

2. มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
3. ตารางเวลา (timetable) 
4. บคุคลอา้งอิงอ่ืน ๆ  

ส่วนที ่3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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ส่วนที ่1 
รายละเอียดเก่ียวกับแผนการปรับโครงสร้างและข้อมูลอ่ืน 

เพื่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย ์
 
 1. วตัถปุระสงคข์องการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละการท าค าเสนอซือ้ 
  ใหร้ะบวุตัถปุระสงค ์เหตผุล และความจ าเป็นในการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละการท า 
ค าเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์พื่อปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ และการจดัการของบรษิัทที่ออกหลกัทรพัยแ์ละ 
บรษิัทจดทะเบียนที่ถกูเสนอซือ้หลกัทรพัย ์
  2. ขอ้มลูสรุปของบรษิัท 
  2.1 บรษิัทที่ออกหลกัทรพัย ์(บริษัท…………..) 
   ใหส้รุปขอ้มลูเก่ียวกบับรษิัทที่ออกหลกัทรพัยโ์ดยย่อ เพื่อใหเ้ขา้ใจภาพรวมในการ 
ด าเนินธุรกิจของบรษิัทที่ออกหลกัทรพัย ์โดยระบถุึง ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตภณัฑห์รือบรกิาร   
สถานภาพในการแข่งขนั โครงสรา้งการถือหุน้ โครงสรา้งการจดัการ รายชื่อผูบ้รหิาร พรอ้มทัง้ระบใุหผู้ล้งทนุ 
สามารถขอรบัขอ้มลูรายละเอียดของบรษิัทที่ออกหลกัทรพัยต์ามแบบ 56-1 (ถา้ม)ี และงบการเงินที่ผ่านมา 
ของผูข้ออนญุาตไดจ้ากที่ปรกึษาทางการเงินหรือบคุคลอื่นที่ก าหนด 
  2.2 บรษิัทจดทะเบียนที่ถกูเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(บรษิัท…………….) 

   ใหส้รุปขอ้มลูเก่ียวกบับรษิัทที่ถกูเสนอซือ้หลกัทรพัยโ์ดยย่อ เพื่อใหเ้ขา้ใจภาพรวม 
ในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทถกูเสนอซือ้หลกัทรพัย ์โดยระบถุงึ ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ผลิตภณัฑห์รือ 
บรกิาร สถานภาพในการแข่งขนั โครงสรา้งการถือหุน้ โครงสรา้งการจดัการ รายชื่อผูบ้รหิาร พรอ้มทัง้ระบใุห ้
ผูล้งทนุสามารถขอรบัขอ้มลูรายละเอียดของบรษิัทที่ถกูเสนอซือ้หลกัทรพัยต์ามแบบ 56-1 (ถา้ม)ี และงบการเงิน 
ที่ผ่านมาของบรษิัทที่ถกูเสนอซือ้หลกัทรพัยไ์ดจ้ากที่ปรกึษาทางการเงินหรือบคุคลอื่นที่ก าหนด 
 3. ภาพรวมของบรษิัทที่ออกหลกัทรพัยแ์ละบรษิัทจดทะเบียนที่ถกูเสนอซือ้หลกัทรพัย ์
ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ และการจดัการ 
  ใหส้รุปภาพรวมของบรษิัทที่ออกหลกัทรพัยแ์ละบรษิัทจดทะเบียนที่ถกูเสนอซือ้หลกัทรพัย ์
ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการอย่างนอ้ยในประเด็นดงันี ้

- ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิัท บรษิัทย่อย และบรษิัทรว่ม และนโยบายการ 
แบ่งการด าเนินงานของกลุม่บรษิัท   

- โครงสรา้งการถือหุน้ ใหร้ะบรุายชื่อของกลุม่ที่คาดว่าจะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  
10 รายแรก รวมทัง้สดัสว่นการถือหุน้ ทัง้นีใ้นกรณีโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษิัทที่ออกหลกัทรพัยท์ี่คาดว่า 
จะเกิดขึน้ภายหลงัการปรบัโครงสรา้ง ใหพ้ิจารณาจากการออกเสียงของผูถื้อหุน้รายดงักลา่วในการประชมุ 
ผูถื้อหุน้เพื่ออนมุตัิใหบ้รษิัทจดทะเบียนปรบัโครงสรา้งในครัง้นี ้ และหากมีการท าสญัญา หรือขอ้ตกลงหรือ 
บนัทกึความเขา้ใจระหว่างบรษิัทจดทะเบียนกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ ใหร้ะบสุาระส าคญัของสญัญาดงักลา่วดว้ย 

- โครงสรา้งการจดัการ และผูบ้รหิาร 
- ผลของการเสนอขายหลกัทรพัยต์่อทนุจดทะเบียนของบรษิัท (เฉพาะบรษิัท 

ที่ออกหลกัทรพัย)์ 
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- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทและบรษิัทย่อย 
- นโยบายและวิธีการโอน / ซือ้ขาย ทรพัยส์ินของบรษิัทจดทะเบียน โดยใหอ้ธิบาย 

รายละเอียดอย่างนอ้ยเก่ียวกบัวิธีที่ใชใ้นการโอนหรือซือ้ขายทรพัยส์ิน จ านวนและราคาที่ใชใ้นการโอน /  
ซือ้ ขาย และวิธีการค านวณค่าตอบแทนดงักลา่ว (ถา้มี) ในกรณีที่มีการโอน / ซือ้ ขาย ทรพัยส์ินของบรษิัท 
จดทะเบียน 

- ปัจจยัความเสี่ยง 
 4. ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการ 
  4.1 ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์
   (1) ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัทที่ออกหลกัทรพัย ์
    ใหอ้ธิบายเชิงวิเคราะหเ์ก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตาม 
งบการเงินของบรษิัทและงบการเงินรวม (ถา้ม)ี ของบรษิัทที่ออกหลกัทรพัยใ์นปัจจบุนัโดยสงัเขป พรอ้มทัง้อธิบาย 
ผลกระทบของการปรบัโครงสรา้งครัง้นีต้่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบรษิัท ที่ออกหลกัทรพัย ์ 
ทัง้ในกรณีที่การปรบัโครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการประสบความส าเร็จและไม่ประสบความส าเรจ็ และ 
ใหอ้ธิบายผลกระทบทางบญัชทีี่อาจเกิดขึน้กบังบการเงินรวมของกลุม่บรษิัทที่ออกหลกัทรพัย ์รวมทัง้ผลกระทบ 
ทางภาษีดว้ย (ถา้ม)ี  ทัง้นี ้ใหแ้สดงตารางสรุปงบดลุ งบก าไรขาดทนุ งบกระแสเงินสด และงบแสดงการ 
เปลี่ยนแปลงในสว่นผูถื้อหุน้ โดยเปรียบเทียบส าหรบังบการเงินและงบการเงินรวมของ 3 ปี ที่ผ่านมา งวดลา่สดุ  
และประมาณการงบการเงินภายหลงัการปรบัโครงสรา้ง โดยใหเ้ลือกแสดงเฉพาะรายการที่มีนยัส  าคญั พรอ้มทัง้ 
สรุปรายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีว่าในระยะ 3 ปีที่ผา่นมาผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นในรายงานการ 
ตรวจสอบแบบมีเงื่อนไขหรือไม ่ในกรณีที่ใหค้วามเห็นแบบมีเงื่อนไขใหอ้ธิบายดว้ย 
หมายเหต ุ: ประมาณการงบการเงินดงักลา่วใหท้ี่ปรกึษาทางการเงินจดัท าโดยใชส้มมติฐานที่ว่าบรษิัทที่ออก 
หลกัทรพัยจ์ะถือหุน้ในบรษิัทจดทะเบียนเท่ากบัสดัสว่นการถือหุน้ที่เป็นเง่ือนไขในการยกเลกิการเสนอซือ้ 
หลกัทรพัย ์
   (2) ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัทจดทะเบียน 
ที่ถกูเสนอซือ้หลกัทรพัย ์
    ใหอ้ธิบายเชิงวิเคราะหเ์ก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตาม 
งบการเงินของบรษิัทและงบการเงินรวม (ถา้ม)ี ของบรษิัทจดทะเบียนที่ถกูเสนอซือ้หลกัทรพัยใ์นปัจจบุนั 
โดยสงัเขป พรอ้มทัง้อธิบายผลกระทบของการปรบัโครงสรา้งครัง้นีต้่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของ 
บรษิัทจดทะเบียนที่ถกูเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ทัง้ในกรณีที่การปรบัโครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการประสบ 
ความส าเรจ็และไม่ประสบความส าเรจ็  และใหอ้ธิบายผลกระทบทางบญัชีที่อาจเกิดขึน้กบังบการเงินรวม 
ของกลุม่บรษิัทจดทะเบียนที่ถกูเสนอซือ้หลกัทรพัย ์รวมทัง้ผลกระทบทางภาษีดว้ย (ถา้มี) ทัง้นี ้ใหแ้สดงตาราง 
สรุปงบดลุ งบก าไรขาดทนุ งบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสว่นผูถื้อหุน้ โดยเปรียบเทียบ 
ส าหรบังบการเงินและงบการเงินรวมของ 3 ปี ที่ผ่านมา งวดลา่สดุ และประมาณการงบการเงินภายหลงัการ 
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ปรบัโครงสรา้ง โดยใหเ้ลือกแสดงเฉพาะรายการที่มีนยัส  าคญั พรอ้มทัง้สรุปรายงานการตรวจสอบของ 
ผูส้อบบญัชีว่าในระยะ 3 ปีที่ผา่นมาผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบมีเงื่อนไขหรือไม ่ 
ในกรณีที่ใหค้วามเห็นแบบมีเงื่อนไขใหอ้ธิบายดว้ย 
หมายเหต ุ: ประมาณการงบการเงินดงักลา่วใหท้ี่ปรกึษาทางการเงินจดัท าโดยใชส้มมติฐานที่ว่าบรษิัทจดทะเบียน 
จะถกูเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์ท่ากบัสดัสว่นการถือหุน้ที่เป็นเง่ือนไขในการยกเลิกการเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิัท 
ที่ออกหลกัทรพัยพ์รอ้มกบัการท าค าเสนอซือ้ 

(3) ผลกระทบอื่นต่อผูถื้อหุน้ของบรษิัทจดทะเบียนที่ถกูเสนอซือ้หลกัทรพัย ์
    ใหอ้ธิบายผลกระทบในดา้นอื่นต่อประโยชนข์องผูถื้อหลกัทรพัย ์ทัง้ในกรณีที่ 
ผูถื้อหลกัทรพัยต์ดัสินใจที่จะขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทจดทะเบียน และกรณีที่ผู้ถือหลกัทรพัยย์งัคงถือหลกัทรพัย ์
ในบรษิัทจดทะเบียนต่อไป รวมทัง้ใหร้ะบถุึงผลกระทบที่ผูถื้อหลกัทรพัยท์ี่ตดัสินใจเขา้ถือหลกัทรพัยใ์นบรษิัทที่ 
ออกหลกัทรพัยไ์ม่สามารถใชส้ทิธิในฐานะผูถื้อหุน้เพื่ออกเสียงในเรื่องที่เก่ียวกบับรษิัทจดทะเบียนที่ถกูเสนอซือ้ 
หลกัทรพัยโ์ดยตรงได ้ แต่ตอ้งใชส้ิทธิออกเสียงผ่านบรษิัทที่ออกหลกัทรพัยซ์ึ่งจะเป็นผูใ้ชส้ิทธิในบรษิัทจดทะเบียน 
ที่ถกูเสนอซือ้หลกัทรพัยอ์ีกทอดหนึ่ง  ทัง้นี ้หากบรษิัทที่ออกหลกัทรพัยไ์ดจ้ดัใหม้ีมาตรการใดเพื่อคุม้ครอง 
ประโยชนข์องผูถื้อหุน้ เช่น ในขอ้บงัคบับรษิัทมีการก าหนดใหก้ารท าธุรกรรมบางประเภทของบรษิัทจดทะเบียน 
ตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทที่ออกหลกัทรพัยก์่อน ใหอ้ธิบายมาตรการดงักลา่วดว้ย 
  4.2 ความเห็นของคณะกรรมการของบรษิัทจดทะเบียนที่ถกูเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(เฉพาะกรณี 
บรษิัทที่ออกหลกัทรพัยเ์พื่อปรบัโครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการเป็นบรษิัทลงทนุที่จดัตัง้ใหม่)  
  ใหร้ะบวุ่าคณะกรรมการของบรษิัทจดทะเบียนที่ถกูเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์หน็ดว้ยหรือไม่ 
กบัความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทที่ออกหลกัทรพัย ์หากไม่เห็นดว้ยใหอ้ธิบายเหตผุลโดยชดัแจง้ หรือหาก 
ความเห็นของคณะกรรมการไม่เป็นเอกฉนัท ์ใหแ้สดงความเห็นของกรรมการแต่ละรายดว้ย (ในกรณีที่บรษิัท 
ที่ออกหลกัทรพัยเ์ป็นนิติบคุคลอื่นนอกจากบรษิัทลงทนุ คณะกรรมการของบรษิัทจดทะเบียนตอ้งใหค้วามเห็น 
เก่ียวกบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัยต์ามแบบ 250-2 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
ที่ กก. 5/2538 เรื่อง แบบรายการและระยะเวลาจดัท าความเห็นเก่ียวกบัค าเสนอซือ้ ลงวนัที่ 6 มีนาคม 2538) 
  ทัง้นี ้ใหแ้นบหนงัสือแสดงความเห็นของคณะกรรมการขา้งตน้ ซึ่งคณะกรรมการทกุคน 
ของบรษิัทจดทะเบียนไดล้งลายมือชื่อเพื่อรบัรองว่าไดใ้หค้วามเห็นอย่างถกูตอ้งครบถว้นไม่ขาดขอ้ความที่ควร 
ตอ้งแจง้ในสาระส าคญัที่จะมีผลกระทบต่อการตดัสนิใจของผูถื้อหลกัทรพัยข์องบรษิัทจดทะเบียน 
 4.3 ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินเก่ียวกบัความเหมาะสมของแผนการปรบัโครงสรา้ง 
การถือหุน้และการจดัการ 
  ใหร้ะบคุวามเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินเก่ียวกบัความเหมาะสมของการปรบัโครงสรา้ง 
การถือหุน้และการจดัการและผลกระทบของเรื่องดงักลา่วต่อประโยชนข์องผูถื้อหลกัทรพัยข์องบรษิัทจดทะเบียน  
รวมทัง้ความเหมาะสมของราคาหรืออตัราสว่นการแลกเปลี่ยนหลกัทรพัย ์
  ทัง้นี ้ใหแ้นบหนงัสือแสดงความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินขา้งตน้ ซึ่งผูม้ีอ านาจ 
ลงนามผกูพนัของที่ปรกึษาทางการเงินไดล้งลายมือชื่อรบัรองว่าไดพ้ิจารณาใหค้วามเห็นในกรณีดงักลา่วดว้ย 
ความรอบคอบตามหลกัมาตรฐานวิชาชีพโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหลกัทรพัยเ์ป็นส าคญัดว้ย 
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 5. ขอ้มลูอื่นที่จ  าเป็นต่อผูล้งทนุ 
  ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรพัยเ์ปิดเผยขอ้มลูอื่นใดที่เห็นว่าเป็นขอ้มลูที่จ  าเป็นต่อการตดัสินใจ 
ของผูล้งทนุ  ทัง้นี ้ใหร้ะบวุ่าผูล้งทนุสามารถตรวจสอบหรือขอดสู  าเนาแบบ 56-1 เพื่อตรวจดขูอ้มลูขา้งตน้ไดท้ี่ 
บรษิัทที่ออกหลกัทรพัย ์ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือที่ตลาดหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทย โดยปฏิบตัิตามระเบียบที่ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด และหากมีขอ้มลูที่เปลี่ยนแปลงจากแบบ 56-1 อยา่งมีนยัส  าคญัให ้
อธิบายดว้ย  ทัง้นี ้ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูของบรษิัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซือ้หลกัทรพัย ์บรษิัทย่อย และบรษิัทรว่ม 
ตามหลกัเกณฑข์า้งตน้ดว้ย 
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ส่วนที ่2 
ข้อมูลเก่ียวกับการเสนอซือ้หลักทรัพยแ์ละบุคคลอ้างอิงอ่ืน ๆ  

 
1. ขอ้มลูเก่ียวกบัการเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

1.1 รายละเอียดหลกัทรพัยท์ี่เสนอขายพรอ้มกบัการท าค าเสนอซือ้ 
 ใหส้รุปสาระส าคญัของหลกัทรพัยท์ี่เสนอขายตามแบบและรายการที่ก าหนดไวใ้น 

แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยต์ามแบบ 69-1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยว่์าดว้ยการยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขาย 
หลกัทรพัยโ์ยอนโุลม 

   1.2 ชื่อตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย ์      
   1.3 วิธีการแสดงเจตนาขาย       
   1.4 วนัที่และวิธีการสง่มอบหลกัทรพัยห์รือวิธีการช าระราคาหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ 
    ผูแ้สดงเจตนาขาย       

1.5 การด าเนินการในกรณีที่ยกเลิกการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์   
1.6 แสดงขอ้มลูที่มาของการก าหนดสดัสว่นดงักลา่ว ในกรณีใชห้ลายวิธีประกอบกนั 

ใหร้ะบทุกุวิธี 
2. มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
 ใหส้รุปมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทที่ออกออกหลกัทรพัย ์และบรษิัทจดทะเบียน 

ที่ถกูเสนอซือ้หลกัทรพัยซ์ึ่งมีมิตเห็นชอบใหป้รบัโครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการในครัง้นี ้
  3. ตารางเวลา (timetable) 
   ใหร้ะบตุารางเวลาที่บรษิัทที่ออกหลกัทรพัยจ์ะด าเนินการในขัน้ตอนต่าง ๆ โดยใหแ้สดง 
รายละเอียดตามล าดบัของเหตกุารณต์ัง้แต่เริ่มตน้ จนปรบัโครงสรา้งแลว้เสรจ็  ทัง้นี ้ไม่จ าเป็นตอ้งระบุ 
วนัที่ชดัเจนแต่ใหร้ะบวุนัที่โดยอา้งอิงกบัวนัส าคญัต่าง ๆ เช่น วนัประชมุผูถื้อหุน้ วนัที่เสนอซือ้หลกัทรพัย ์ 
วนัที่ใหแ้สดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์/ วนัสดุทา้ยของการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์เป็นตน้ 
   นอกจากนี ้ใหร้ะบวุ่าช่วงเวลาใดของการปรบัโครงสรา้งที่อาจมีผลกระทบต่อการซือ้ขาย 
หลกัทรพัยข์องผูถื้อหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัย ์เชน่ ช่วงเวลาที่ตลาดหลกัทรพัยส์ั่งเพิกถอนหลกัทรพัยข์อง 
บรษิัทจดทะเบียน จนถึงระยะเวลาที่หลกัทรพัยข์องบรษิัทที่ออกหลกัทรพัยเ์ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ทน 
  4. บคุคลอา้งอิงอ่ืน ๆ  
   (1) นายทะเบียนหลกัทรพัย ์ใหร้ะบชุื่อ ที่ตัง้ หมายเลขโทรศพัทแ์ละโทรสาร 
    (2) ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ใหร้ะบชุื่อ ที่ตัง้ หมายเลขโทรศพัทแ์ละโทรสาร 
    (3) ผูส้อบบญัชี ใหร้ะบชุื่อส  านกังาน ที่ตัง้ หมายเลขโทรศพัทแ์ละโทรสาร ชื่อผูส้อบบญัชี  
และเลขทะเบียนผูส้อบบญัชี 
    (4) ที่ปรกึษากฎหมาย ใหร้ะบชุื่อส  านกังาน ที่ตัง้ หมายเลขโทรศพัทแ์ละโทรสาร 
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     (5) ที่ปรกึษาทางการเงิน ใหร้ะบชุื่อส  านกังาน ที่ตัง้ หมายเลขโทรศพัทแ์ละโทรสาร 
(6) ที่ปรกึษาหรือผูจ้ดัการภายใตส้ญัญาการจดัการ  ใหร้ะบชุื่อส  านกังาน ที่ตัง้  

หมายเลขโทรศพัทแ์ละโทรสาร 
(7) สถาบนัการเงินที่ติดต่อประจ า ใหร้ะบชุื่อสถาบนัการเงินที่ใหส้นิเชื่อและ 

รบัฝากเงินประจ ารวมทัง้ยอดคงคา้งของสินเชื่อและเงินฝากรวม ณ วนัที่มีขอ้มลูหลงัสดุ แตไ่ม่เกิน 30 วนั 
ก่อนวนัยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลู 
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ส่วนที ่3 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

           
 
 ใหก้รรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูพ้นัของบรษิัทที่ออกหลกัทรพัยแ์ละบรษิัทที่ถกูเสนอซือ้ 
หลกัทรพัยล์งลายมือชื่อพรอ้มประทบัตราบรษิัท (ถา้มี) และกรรมการที่มีอ านาจลงนามผกูพนัที่ปรกึษาทาง 
การเงินลงลายมือชื่อพรอ้มประทบัตรา (ถา้ม)ี ในแบบแสดงรายการขอ้มลู เพื่อรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มลู 
ของแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้ใหก้ารรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูเป็นไปตาม 
แบบและรายการที่ก าหนดไวใ้นการรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูของแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขาย 
หลกัทรพัยต์ามแบบ 69-1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว่์าดว้ยการยื่น 
และการยกเวน้การยื่น แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์โดยอนโุลม 
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