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สวนท่ี 1 
ขอมูลสรุป (executive summary) 

 
  1. ใหสรุปสาระสําคัญของขอมูลในสวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ และสวนที่ 3  

การเสนอขายตราสารหนี้โดยยอ เพื่อใหผูลงทุนเขาใจภาพรวมของการดําเนินธุรกจิของผูออก 
ตราสารหนี้และตราสารหนี้ทีเ่สนอขาย (ควรสรุปขอมูลใหอยูภายใน 1 หนากระดาษ) 
  

  2. ใหแสดงขอมลูเกี่ยวกับการนําเงินไปใช (วัตถุประสงคการใชเงิน จํานวนเงิน 
และระยะเวลาที่ใชเงินโดยประมาณ 
  
 (ผูลงทุนควรอานรายละเอยีดขอมูลในสวนที่ 2 และ สวนที่ 3 กอนตัดสนิใจจองซื้อ 
ตราสารหนี้) 
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สวนท่ี 2 
ผูออกตราสารหนี้ 

 
   ขอมูลที่กําหนดใหเปดเผยตามแบบแนบทาย 69-Base ตอไปนี้เปนเพียงขอมูลขั้นต่ํา 
ที่บริษัทผูออกตราสารหนี้ตองเปดเผย บริษทัควรพิจารณาเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมที่ชวยทําใหผูลงทุน
เขาใจและเหน็ภาพธุรกิจของบริษัทไดชัดเจนขึ้น  
 
1. ขอมูลท่ัวไป  
 1. ช่ือ  สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ ประเภทธรุกิจ เลขทะเบยีนบริษัท โทรศัพท โทรสาร 
Home Page (ถามี) จํานวนและชนิดของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท 
 2. ช่ือ สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ ประเภทธรุกิจ โทรศัพท โทรสาร จํานวนและชนิด
ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของนิติบคุคลที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจํานวนหุน 
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 
 3. ช่ือ สถานที่ตั้ง โทรศัพท โทรสารของบุคคลอางอิงอื่น ๆ เชน นายทะเบียน
หลักทรัพย ผูแทนผูถือหุนกู ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาหรือผูจัดการภายใตสัญญา 
การจัดการ 
 
2. ปจจัยความเสี่ยง 
 ใหระบุปจจัยที่บริษัทเห็นวา อาจทําใหเกดิความเสี่ยงตอการลงทุนของผูลงทุน 
อยางมีนัยสําคญั โดยความเสีย่งดังกลาวอาจทําใหผูลงทุนสูญเสียเงินลงทุนทั้งจํานวนหรือบางสวน 
หรือไมไดรับผลตอบแทนในอัตราที่ควรจะไดรับ และใหระบุเฉพาะความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอ 
ผูออกหลักทรัพยหรือผูถือหลักทรัพยโดยตรง ไมใชความเสี่ยงสําหรับการประกอบธรุกิจทั่วไป  ทั้งนี้  
ใหอธิบายถึงลักษณะความเสี่ยง เหตกุารณที่เปนสาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 
(ถาประเมินผลกระทบเปนตัวเลขไดใหระบุดวย) แนวโนมหรือความเปนไปไดทีจ่ะเกิดความเสี่ยง
ดังกลาว นอกจากนี้ หากบรษิัทมีมาตรการรองรับไวเปนการเฉพาะและสามารถลดความเสี่ยงไดอยาง 
มีนัยสําคัญแลว บริษัทอาจอธิบายเพิ่มเติมไวดวยก็ได   
 ในกรณีที่เปนการเสนอขายหุนกูอนพุันธ การระบุความเสี่ยงขางตนใหหมายรวมถึง 
ความเสี่ยงของตราสารหุนกูอนุพันธดวย เชนความเสี่ยงดงัตอไปนี้ และอธิบายรูปแบบและวิธีการ
บริหารความเสี่ยงดังกลาวดวย 
 - ความเสี่ยงดานราคา (price risk) โดยควรระบุสถิติราคาของปจจัยอางอิง และขอมูล 
การคาดการณราคาของปจจัยอางอิง (ถามี) ประกอบ โดยระบุแหลงที่มาของขอมูลใหชัดเจน 
 - ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (liquidity risk)  
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 - ความเสี่ยงดานเครดิต (credit risk) 
 - ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (operational risk) ของบริษัทในฐานะผูออกหุนกูอนพุันธ 
ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอการชาํระเงินและ/หรือการสงมอบปจจัยอางอิง 
 - ความเสี่ยงจากคูสัญญา (counterparty risk) ของบริษัท 
 
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

- ใหอธิบายการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอํานาจ 
ในการควบคุมบริษัท และลักษณะการประกอบธุรกิจในปที่ผานมาโดยสังเขป  ทั้งนี้ หากบริษัท 
มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุน การจัดการ หรือการประกอบธรุกิจ อยางมีนยัสําคัญ  
ในชวง 3 ปที่ผานมา ใหอธิบายการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกลาวดวย  

- ใหอธิบายภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทยอย และบริษทัรวม 
ที่ดําเนินงานอยูในปจจุบัน หรือกําลังจะดําเนินงาน (กรณบีริษัทที่ยังไมมีการประกอบธุรกิจ) และ
นโยบายการแบงการดําเนนิงานของบริษัทในกลุม  ทั้งนี้ ในกรณีที่มบีริษัทใหญ บริษัทยอย และ 
บริษัทรวมจํานวนมาก ใหแสดงโครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัทดวย  
 - ในกรณีที่บริษัทมีสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจมากกวา 1 สายหรือ 1 กลุม ใหระบุ
สัดสวนรายไดจากแตละสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจ โดยอยางนอยใหแสดงสัดสวนรายไดของ 
สายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจที่มีมูลคาเกินกวารอยละ 10 ของรายไดรวมตามงบกําไรขาดทุนรวม 
ของปบัญชีลาสุด ตามตาราง ดังนี้ ในกรณทีี่หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทไดแสดง 
ผลการดําเนินงานของแตละสายผลิตภัณฑไวครบถวนตามมาตรฐานการบัญชีวาดวยการเสนอขอมูล 
ทางการเงินจําแนกตามสวนงานแลว อาจอธิบายโครงสรางรายไดเฉพาะปลาสุดก็ได (เชน บริษัทมี
รายไดจากการประกอบธรุกจิ A รอยละ 65 และธุรกิจ B รอยละ 35 พรอมทั้งอธิบายอางอิงถึงหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่เกีย่วของ) 
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 โครงสรางรายได   

สายผลิตภัณฑ/กลุมธุรกิจ ดําเนินการ
โดย 

% การถือ
หุนของ
บริษัท 

ป 25.. 
รายได2 

 
% 

ป 25.. 
รายได2 

 
% 

ป 25.. 
รายได2 

 
% 

สายผลิตภัณฑ/กลุมธุรกิจที่ 1         
สายผลิตภัณฑ/กลุมธุรกิจที่ 2 
สายผลิตภัณฑ/กลุมธุรกิจที่ 3 

        

รวม    100  100  100 
1กรณีที่บริษัทเพิ่งเคยกระจายหลักทรัพยตอประชาชนในชวง 1 หรือ 2 ปที่ผานมา ใหแสดงตาราง
โครงสรางรายไดเฉพาะในชวง 1 หรือ 2 ปที่ผานมาแลวแตกรณ ี
2 รายได ใหรวมถึงสวนแบงกําไรจากเงนิลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสียจากการลงทุนดวย 

 
4. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภณัฑ 

(1) ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
 ใหอธิบายลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการเพื่อใหผูลงทุนเขาใจลักษณะธุรกิจของ
บริษัทในปที่ผานมา รวมถึงการไดรับใบอนญุาตใหประกอบธุรกิจ สัมปทาน หรือการสงเสริม 
การลงทุน พรอมทั้งอธิบายลักษณะสิทธิประโยชนทีไ่ดรับดวย 
 กรณีบริษัทหรือบริษัทยอยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ใหอธิบาย
ลักษณะโครงการที่มีนัยสําคญัที่กําลังดําเนนิการอยูในปจจุบันในแตละโครงการ เชน ช่ือและที่ตั้ง
โครงการ ประเภทโครงการ กลุมลูกคาเปาหมาย จํานวนหนวย พืน้ที่ขาย/เชา มูลคาโครงการ  
ความคืบหนาการขาย ความคืบหนาในการพัฒนาโครงการ 
 (2) การตลาดและภาวะการแขงขัน 
 (ก) ใหอธิบายการทําการตลาดของผลิตภัณฑหรือบริการที่สําคัญในปที่ผานมา 
ซ่ึงอาจอธิบายในเชิงเปรยีบเทียบกับคูแขงในภาพรวม โดยไมจําเปนตองเปนขอมูลเชิงตัวเลข ลักษณะ
ลูกคา กลุมลูกคาเปาหมาย การจําหนายและชองทางการจําหนาย หากมีการสงผลิตภัณฑออกไป
จําหนายตางประเทศ ใหระบสัุดสวนการจําหนายในประเทศตอการสงออกไปจําหนายตางประเทศ  
ช่ือประเทศหรอืกลุมประเทศที่จําหนายผลิตภัณฑหรือบริการดวย 
 (ข) ใหอธิบายสภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรมในปที่ผานมา และแนวโนม
ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต  เชน จาํนวนคูแขงโดยประมาณ ขนาดของบริษัท
เมื่อเทียบกับคูแขง สถานภาพและศักยภาพในการแขงขนัของบริษัท ช่ือคูแขง (โดยทัว่ไปไมจําเปน 
ตองเปดเผย เวนแตในกรณีทีใ่นอุตสาหกรรมนี้มีคูแขงเพยีงรายเดียว หรือนอยรายที่เปนผูนําตลาด)  
เปนตน 
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 (3) การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 
 (ก) ใหอธิบายลักษณะการจดัใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑเพื่อจําหนายในปที่ผานมา  
เชน การผลิต (จํานวนโรงงาน กําลังการผลิตรวม) การจดัหาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑเพือ่จําหนาย  
จํานวนผูจําหนายวัตถุดิบ รวมทั้งสัดสวนการซื้อวัตถุดบิในประเทศและตางประเทศ 
 (ข)  หากกระบวนการผลิต หรือการกําจัดวัตถุดิบเหลือใชมีผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมใหอธิบายการดาํเนินการของบริษัทเพื่อลดผลกระทบในเรื่องดังกลาว และระบุวา 
ผลการปฏิบัติจริงในระยะ 3 ปที่ผานมาเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดหรือไม หากมขีอพิพาทหรือ 
ถูกฟองรองเกีย่วกับสิ่งแวดลอมใหระบดุวย พรอมทั้งอธิบายแนวทางการแกไขขอพิพาทดังกลาว 
 (4) งานที่ยังไมไดสงมอบ (เฉพาะกรณีทีก่ารประกอบธุรกิจมลัีกษณะเปนโครงการ
หรือช้ินงาน ซ่ึงแตละโครงการหรือช้ินงานมีมูลคาสูง และใชเวลานานในการสงมอบงาน เชน ธุรกิจ
กอสราง ธุรกิจตอเรือ เปนตน)  
 ใหแสดงมูลคางานที่ยังไมไดสงมอบ ณ วันหลังสุดที่เปนไปได หากเปนโครงการ 
ที่มีมูลคาตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของรายไดรวมตามงบการเงินรวมของปบัญชีลาสุด ใหระบุเปนรายชิ้น 
ที่คาดวาจะสงมอบในแตละชวงเวลา 
 หมายเหต ุในเรื่องการระบุช่ือลูกคาหรือผูจัดจําหนาย (supplier) ที่มีสัดสวนเกนิกวา
รอยละ 30 ของรายไดรวมในระยะ 3 ปที่ผานมา ซ่ึงเดิมกาํหนดใหเปนขอมูลที่ตองเปดเผยนัน้ 
ตามแบบแสดงรายการขอมูลนี้ไมบังคับใหตองระบุช่ือ แตหากบรษิัทมีการพึ่งพิงลูกคาหรือ 
ผูจัดจําหนายรายใดที่มีบทบาทสําคัญตอการอยูรอดของบริษัท ก็ใหเปดเผยเปนปจจยัความเสีย่ง  
โดยหากมีสัดสวนเกนิรอยละ 30 ของรายไดรวมหรือยอดซื้อรวม ตามแตกรณี ตามงบการเงินรวม  
ก็ใหระบุจํานวนราย ลักษณะความสัมพันธและประเภทของสินคาที่ซ้ือขาย  อยางไรกด็ี หากบริษทั 
มีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับชือ่ลูกคาหรือผูจัดจําหนายใหแกบุคคลอื่น เชน ผูลงทุนหรือนักวิเคราะห
ดานหลักทรัพยหรือการลงทนุ ก็ใหระบุช่ือดังกลาวไวในแบบแสดงรายการขอมูลดวย เพื่อใหผูลงทนุ 
มีขอมูลเทาเทียมกันดวย 
 
5. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 
 (1) ใหอธิบายลักษณะสําคัญของทรัพยสินถาวรหลักที่บริษัทและบริษทัยอยใช 
ในการประกอบธุรกิจไมวาจะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนัน้หรือไม (เชน ที่ดิน อาคาร โรงงาน 
เครื่องจักร โดยอาจแสดงยอดรวมของทรัพยสินประเภทเดียวกันไวดวยกัน โดยไมตองแยกแสดงเปน
เครื่องจักรแตละเครื่อง และไมจําเปนตองแยกแสดงเปนรายบริษัท) ลักษณะกรรมสิทธิ์ และหากม ี
การทําสัญญาเชาทรัพยสินระยะยาว ใหสรุปสาระสําคัญของสัญญาดวย (เฉพาะในเรือ่งระยะเวลา 
การเชาที่เหลือ และหนาที่หรือภาระผูกพนัของบริษัทตามสัญญานั้น (ถามี) ) ทั้งนี้ หากมีการใช
ทรัพยสินใดเปนหลักประกันการกูยืมเงนิ ใหระบุวงเงินของภาระหลักประกันของทรพัยสินนัน้ดวย 
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        (2) ในกรณีทีบ่ริษัทหรือบริษัทยอยมีสินทรัพยไมมีตวัตนที่สําคัญในการประกอบ
ธุรกิจ เชน สิทธิบัตร สัมปทาน ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคา ใหอธิบายลักษณะสําคัญ เงื่อนไข รวมทัง้ 
ผลตอการดําเนินธุรกิจและอายุสิทธิดังกลาว 
  
6. ขอพิพาททางกฎหมาย 
 ใหอธิบายโดยสังเขปถึงขอพิพาททางกฎหมาย ซ่ึงบริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูความ
หรือคูกรณี โดยท่ีคดีหรือขอพิพาทยังไมส้ินสุด  ทั้งนี้ ใหอธิบายเฉพาะ (1) คดีที่อาจมผีลกระทบดานลบ
ตอสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอยที่มจีํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ วันสิ้นป
บัญชีลาสุด  ทั้งนี้ กรณีที่สวนของผูถือหุนติดลบ ใหอธิบายเฉพาะคดีทีม่ีจํานวนสูงกวารอยละ 10 ของ
สินทรัพยหมนุเวยีน ณ วนัสิ้นปบัญชีลาสุด (2) คดีทีก่ระทบตอการดาํเนินธุรกิจของบริษัทอยางมี
นัยสําคัญ แตไมสามารถประเมินผลกระทบเปนตัวเลขได และ (3) คดีทีม่ิไดเกดิจากการประกอบธุรกิจ
โดยปกติของบริษัท โดยไมตองอธิบายคดทีี่เปนสวนหนึง่ของการประกอบธุรกิจปกติ เชน การฟอง
บังคับชําระหนี้จากลูกคาในกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรพัยเปนสถาบนัการเงิน เปนตน 
 ในการอธิบายขอพิจารณาขางตน ใหระบุถึงศาลที่กําลังพิจารณาคดี วันเริ่มคดี คูความ
และมูลคดี และความคืบหนาของคดี และใหระบุกรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของที่เปนคูความกบั
บริษัทดวย  
 
7. โครงสรางเงินทุน 
 (1) หลักทรัพยของบริษัท 
 (ก) บริษัทมทีนุจดทะเบียน                ลานบาท เรียกชําระแลว             ลานบาท 
แบงเปนหุนสามัญ                  หุน หุนบุริมสิทธิ                หุน (ถามี) มูลคาหุนละ            บาท  

ในกรณีที่บริษทัมีหลักทรัพยไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยอ่ืน ใหระบ ุ
ช่ือตลาดหลักทรัพยที่จดทะเบียนนัน้ดวย 
 (ข) ในกรณีทีบ่ริษัทมีหุนประเภทอืน่ที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกตางจากหุนสามัญ 
เชน หุนบุริมสทิธิ ใหอธิบายลักษณะสําคัญของหลักทรัพย เชน จํานวน มูลคา และสิทธิและเงื่อนไขที่
แตกตางจากหุนสามัญ เปนตน   
 (ค) ในกรณีทีบ่ริษัทมีหลักทรัพยอ่ืนที่ไมใชหุนสามัญ เชน หุนกู ตั๋วเงนิ 
หลักทรัพยแปลงสภาพ หรือตราสารหนี้ ใหอธิบายลักษณะสําคัญของหลักทรัพย ประเภทหุนกู หรือ 
ตั๋วเงิน จํานวนและมูลคาที่ยังไมไดไถถอน วันครบกําหนดไถถอน หลักประกัน และเงือ่นไขอื่นที่เปน
สาระสําคัญ เชน การใหสิทธไิถถอนหุนกูหรือตั๋วเงินกอนครบกําหนด (put option และ call option) 
เปนตน และการจัดอันดับความนาเชื่อถือของหุนกูหรือตั๋วเงินครั้งหลังสุด 
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(ง) ในกรณีทีก่ลุมผูถือหุนรายใหญมีขอตกลงระหวางกัน (shareholding 
agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลักทรัพย หรือการบริหารงานของบริษัท
โดยที่ขอตกลงดังกลาวมีบริษทัรวมลงนามดวย ใหระบุ พรอมทั้งอธิบายสาระสําคัญที่มีผลตอ 
การดําเนนิงานของบริษัท 

(2)  ผูถือหุน 
ใหระบุรายช่ือกลุมผูถือหุนดงัตอไปนี้ พรอมทั้งจํานวนหุนที่ถือและสัดสวน 

การถือหุนลาสุด  ทั้งนี้ ใหนบัรวมการถือหุนของผูที่เกีย่วของ และผูถือหุนที่อยูภายใตผูมีอํานาจควบคุม
เดียวกันเปนกลุมเดียวกัน 

(ก)  กลุมผูถือหุนที่ถือหุนสงูสุด 10 รายแรก  
(ข)  กลุมผูถือหุนรายใหญทีโ่ดยพฤตกิารณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย  

การจัดการ หรือการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ (เชน มีการสงบุคคลเขาเปนกรรมการที่มี
อํานาจจัดการ (authorized director)) 

ในกรณีที่รายชื่อกลุมผูถือหุนที่ปรากฏดังกลาวขางตน ยงัไมแสดงถึงบคุคล 
ที่เปนผูถือหุนที่แทจริง เชน รายช่ือผูถือหุนที่แสดงไวเปน holding company หรือ nominee account  
ใหระบุช่ือบุคคลหรือกลุมบุคคลหลักที่เปนผูถือหุนที่แทจริง รวมทั้งธุรกิจหลักของบุคคลดังกลาวดวย 
เวนแตจะมีเหตุอันสมควรที่ทําใหไมอาจทราบผูถือหุนที่แทจริงได 
 (3) นโยบายการจายเงินปนผล 
  ใหระบนุโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทที่จะจายใหผูถือหุน รวมทั้งนโยบาย 
ที่บริษัทยอยจะจายใหบริษัทดวย 
 
8. การจัดการ 
 (1) โครงสรางการจัดการ :  
                                (1.1)  ใหอธิบายโครงสรางกรรมการบริษัทวาประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 
กี่ชุด เชน คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนด 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร เปนตน และขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการแตละชุด 
                                (1.2)  ใหระบุรายช่ือกรรมการ และหากกรรมการรายใดเปนกรรมการอิสระหรือ
กรรมการในชดุอื่นตาม (1.1) ใหระบใุหชัดเจน  นอกจากนี้ ใหระบุรายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู
และประสบการณในการสอบทานงบการเงินของบริษัท และประสบการณในการสอบทานงบการเงิน 
ของกรรมการรายดังกลาวดวย 
                                 (1.3)  ใหระบุหลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ไดแก คณุสมบัติ และ
กระบวนการสรรหา    
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                                 (1.4)  จาํนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจํานวนครัง้ที่กรรมการ 
แตละรายเขาประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปที่ผานมา 
                                 (1.5)  ใหระบุรายช่ือและตําแหนงของกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  
และรายชื่อของเลขานุการบริษัท 
                                  ทั้งนี้ ใหแนบขอมูลของกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคมุของบริษัท
เกี่ยวกับวุฒิการศึกษาลาสุด ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการ 
(เชน การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประสบการณหลัก 
ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท และประวัตกิารกระทําผิด รวมทั้งรายชื่อของกรรมการในบริษัทยอย 
ตามเอกสารแนบ และในกรณีที่กรรมการอิสระของบริษัทดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระของ 
บริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกนั  ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนง
ของกรรมการรายดังกลาวไวดวย 

(2) การสรรหากรรมการและผูบริหาร : ใหระบุวาวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้ง 
เปนกรรมการผานคณะกรรมการสรรหา (nominating committee) หรือไม จํานวนกรรมการที่มาจาก 
ผูถือหุนรายใหญแตละกลุม (ถามี) และใหอธิบายสิทธิของผูลงทุนรายยอยในการแตงตั้งกรรมการ  
(ใหระบุวา การแตงตั้งกรรมการใชวิธีที่ผูถือหุนสามารถแบงคะแนนเสยีงของตนในการเลือกตั้ง
กรรมการเพื่อใหผูใดมากนอยตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด (cumulative voting) หรือวิธีการ
แตงตั้งกรรมการแตละรายตองไดรับคะแนนเสียงเหน็ชอบเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียงทั้งหมด 
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธอิอกเสียง)  
 (3) คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร : ใหอธิบายในประเด็นดังนี ้
       (3.1) คาตอบแทนที่เปนตวัเงนิ 
                                       (ก) ใหแสดงคาตอบแทนของกรรมการบริษัทแตละรายในปที่ผานมา โดยให
ระบุเฉพาะคาตอบแทนในฐานะกรรมการเทานั้น  ในกรณีกรรมการไดรับคาตอบแทนในฐานะผูบริหาร  
ตาม (ข) ดวย ใหแยกระบุคาตอบแทนไวใน (ข) และใหอธิบายลักษณะคาตอบแทนดวย (เชน 
คาตอบแทนกรรมการรายนาย ก เทากับ xx บาท ในป 25xx โดยเปนคาตอบแทนในรูปเบี้ยประชมุและ
บําเหน็จกรรมการซึ่งแปรตามผลการดําเนนิงานของบริษัท เปนตน) 
   ทั้งนี้ ในกรณทีี่กรรมการอิสระของบริษัทเปนกรรมการอสิระของ 
บริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกนั ใหแสดงคาตอบแทนรวมทีก่รรมการอิสระ 
แตละรายไดรับจากบริษัทดงักลาวในปที่ผานมาดวย 
   (ข) ใหแสดงคาตอบแทนรวมและจํานวนรายของกรรมการบริหารและผูบริหาร 
ของบริษัทในปที่ผานมา และใหอธิบายลักษณะคาตอบแทนดวย (ในขอนี้ คําวา “ผูบริหาร” ใหหมายความวา 
ผูจัดการ ผูบริหารสี่รายแรกตอจากผูจัดการลงมา และผูบริหารรายที่ส่ีทุกราย โดยไมรวมถึงผูจัดการฝายบัญชี 
หรือการเงินหากตําแหนงผูจดัการฝายไมไดอยูในระดับเดียวกันกับผูบริหารรายที่ส่ี) ในกรณีที่คาตอบแทน 
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ในปที่ผานมาไมสะทอนคาตอบแทนที่แทจริง (เชน มกีารตั้งผูบริหารใหมจํานวนมากในปปจจุบัน)  
ใหประมาณคาตอบแทนดังกลาวสําหรับปปจจุบันดวย 
  ทั้งนี้ สําหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (holding 
company) ใหแสดงคาตอบแทนและจํานวนรายของกรรมการและผูบริหารทุกคนของบริษัทยอยที่เปน
ธุรกิจหลักในปที่ผานมาตามแนวทางขางตนดวย 

(3.2) คาตอบแทนอื่น (ถามี) 
ใหแสดงคาตอบแทนอื่นและอธิบายลักษณะของคาตอบแทนนั้น เชน โครงการ 

ใหสิทธิซ้ือหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพแกกรรมการและผูบริหาร (อธิบายหลักเกณฑและวิธีการจดัสรร 
หลักทรัพยดังกลาว และสัดสวนการไดรับหุนของกรรมการและผูบริหารเมื่อเทียบกบัจํานวนหุนหรือ
โครงการทั้งหมด) รวมทั้งเงนิกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  ทัง้นี้ ใหเปนไปตามแนวทางทีก่ําหนดไวใน (3.1) 

(4) การกํากับดูแลกิจการ : ใหอธิบายวาที่ผานมาบริษัทมกีารปฏิบัติตามหลักการ 
กํากับดแูลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2549 ตามแนวทางทีต่ลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย
กําหนดหรือไม  หากมีเร่ืองใดที่บริษัทมิไดมีการปฏิบัติตามหลักการดงักลาว ใหระบเุร่ืองที่ไมปฏิบัติ
นั้น  พรอมทั้งแสดงเหตุผลประกอบ  ทั้งนี้ ในการแสดงเหตุผลประกอบดังกลาว บริษัทอาจเลือกใช 
วิธีอางอิงไปยงัคําอธิบายที่เกี่ยวของในหัวขออ่ืนก็ได 

(5) การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน : ใหอธิบายวาบริษัทมนีโยบายและวิธีการดูแล 
กรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน รวมทั้งเพื่อ 
การซื้อขายหลักทรัพยโดยเฉพาะในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินเผยแพรตอสาธารณชนหรือไม
อยางไร (เชน การกําหนดใหกรรมการและผูบริหารรายงานการซื้อขายหลักทรัพย และมาตรการลงโทษ
หากบริษัทพบวา มีการนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตน เปนตน) เพื่อใหผูลงทุนเห็นภาพวา
บริษัทมีมาตรการปองกันการที่กรรมการและผูบริหารใชประโยชนจากขอมูลภายในอยางไร 

(6) บุคลากร : ใหแสดงจํานวนพนักงานทั้งหมด และจํานวนพนักงานในแตละ 
สายงานหลักและในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญ หรือมีขอพิพาท
ดานแรงงานทีสํ่าคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา ใหอธิบายเหตผุลและนโยบายในเรื่องดังกลาว  นอกจากนี ้
ใหแสดงผลตอบแทนรวมของพนักงานและอธิบายลักษณะผลตอบแทนนั้น (เชน เปนเงินเดือน โบนัส 
และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน) รวมทั้งอธบิายนโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
 
9. การควบคุมภายใน 

ใหสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสม 
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยวา
สามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอยจากการที่กรรมการหรือผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบ
หรือโดยไมมอํีานาจหรือไม และที่ผานมาบริษัทมีขอบกพรองเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
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ในเรื่องใดบาง  ถามี  บริษัทไดแกไขขอบกพรองดังกลาวเสร็จสิ้นแลวหรือไม เพราะเหตุใด  ทั้งนี้  
หากคณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็ที่ตางไปจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท หรือ 
ผูสอบบัญชีมีขอสังเกตเกี่ยวกับการควบคมุภายในประการใด ใหระบุไวในทีน่ี้ดวย  นอกจากนี้  
ใหแนบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปนเอกสารแนบทายแบบแสดงรายการขอมูลนี้ดวย  
 
10. รายการระหวางกัน (ถาม)ี 
 ใหอธิบายลักษณะของรายการระหวางกันที่ผานมา และนโยบายในการทํารายการ 
ระหวางบรษิัทและบริษัทยอย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในอนาคต 
 (1) เปดเผยรายการระหวางกนักับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปที่ผานมา โดยใหระบุ 
ช่ือกลุมบุคคลที่อาจมีความขดัแยง ลักษณะความสัมพันธ (เชน เปนบิดาของผูถือหุนรายใหญ เปนบริษัท 
ที่ผูถือหุนรายใหญถือหุนรอยละสามสิบ) และเปดเผยขอมลูรายการระหวางกัน เชน ลักษณะ ปริมาณ 
เงื่อนไขของรายการระหวางกัน อัตราดอกเบี้ย ราคาซื้อ ราคาขาย มูลคาของรายการระหวางกัน หรือคาเชา
ที่เกิดขึ้นจริง พรอมทั้งแสดงราคาประเมิน หรืออัตราคาเชา ที่ประเมินโดยบุคคลที่สาม หรือแสดงไดวา
เปนราคาที่เปนธรรม  ทั้งนี้ หากเปนรายการระหวางกันกับบริษัทรวมหรือบริษัทยอยที่มีกรรมการ 
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมอํีานาจควบคมุของบริษัทที่ออกหลักทรัพยถือหุนรวมกนัไมเกนิรอยละสิบ
จะไมเปดเผยขอมูลนั้นก็ได 
 (2) อธิบายความจาํเปนและความสมเหตุสมผลของรายการดังกลาววาเปนไปเพื่อ 
ประโยชนสูงสุดของบริษัทแลวหรือไม อยางไร  ทั้งนี้ ถามีความเหน็ของกรรมการอิสระในเรื่อง
ดังกลาวทีแ่ตกตางจากมติคณะกรรมการใหเปดเผยความเห็นนัน้ดวย 
  (3) อธิบายนโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
 หมายเหต ุ 

(1) หากหมายเหตปุระกอบงบการเงินของบริษัทไดเปดเผยรายการระหวางกันตาม (1) 
ครบถวนแลว ไมตองเปดเผยขอมูลใน (1) ซํ้าในสวนนี้ แตใหอางอิงไปถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ที่เกี่ยวของ 

(2) หากบุคคลที่อาจมีความขัดแยงถือหุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมรวมกัน 
เกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทดังกลาว ใหอธิบายเหตุผลประกอบ 
ที่ใหบุคคลที่อาจมีความขัดแยงถือหุนในบริษัทดังกลาวแทนการถือหุนของบริษัทโดยตรงดวย 
 (3)  ในกรณีทีร่ายการระหวางกันมีจํานวนมากและแตละรายการมีมูลคานอย บริษัท
อาจจัดกลุมรายการดังกลาวตามความเหมาะสมของแตละธุรกิจ เชน  ธนาคารพาณิชยสามารถจัดกลุม
ของรายการรับฝากเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแยงไวดวยกัน       
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11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 (1) ขอมูลทางการเงินโดยสรปุ  
  ใหแสดงขอมลูจากงบการเงนิและอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญที่สะทอนถึง
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทและบริษทัยอย โดยอยางนอยตองมีขอมูล
เปรียบเทียบ 2 ป ที่ผานมา 
  หมายเหต ุ

 การจัดทําประมาณการงบการเงินในแบบแสดงรายการขอมูลนี้ใหเปนไปตาม
ความสมัครใจของบริษัท และจะจัดทําเปนระยะเวลาใดกไ็ด แตหากประสงคจะจดัทําและเปดเผย 
บริษัทตองจัดทําประมาณการดวยความระมัดระวัง เพื่อใหมั่นใจวาสมมติฐานที่ใชจดัทําประมาณการ
นั้นสมเหตุสมผลแลว โดยตองแสดงสมมติฐานพรอมทัง้คําอธิบายไวอยางชัดเจนดวย และในการจัดทํา
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป บริษัทตองอธิบายวาผลการดําเนนิงานและฐานะการเงินที่เกิดขึน้จริง 
แตกตางจากประมาณการทีท่ําไวอยางไร  ทั้งนี้ หากประมาณการดังกลาวจัดทําขึน้โดยมีเหตุอันควร
ทราบอยูแลววา สมมติฐานนัน้ไมสมเหตุสมผล แบบแสดงรายการขอมูลดังกลาวอาจเขาขายอันเปนเท็จ
หรือทําใหผูอ่ืนสําคัญผิดในขอเท็จจริง ซ่ึงบริษัทอาจเขาขายฝาฝนมาตรา 278 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 
   อนึ่ง หากบริษทัประสงคจะเปดเผยหรือเผยแพรขอมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับ
แนวโนมหรือประมาณการผลการดําเนินงานของบริษัทในเชิงตัวเลขตอนักวิเคราะหหรือผูลงทุน 
บริษัทตองจัดทําและแสดงประมาณการดงักลาวไวในแบบแสดงรายการขอมูลดวย 
 (2) คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
   ใหอธิบายเชิงวิเคราะหเกีย่วกับ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลง 
ที่สําคัญ ปจจัยที่เปนสาเหตหุรือมีผลตอฐานะการเงนิ ผลการดําเนนิงาน หรือการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  
หากบรษิัทเคยแจงแผนการดาํเนินงานหรือประมาณการงบการเงินไวในแบบแสดงรายการขอมูล 
หรือแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ใหอธิบายผลการปฏิบัติตามแผนดังกลาวดวย   
  การวิเคราะหขางตน ใหอธิบายในชวงปที่ผานมา สําหรับงบการเงินในชวง 2 ป
กอนหนานี้ ใหอธิบายประกอบเฉพาะกรณีที่ฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงานดังกลาวมีผลกระทบ
ตอฐานะการเงนิหรือผลการดําเนินงานปจจุบันของบริษทัอยางมีนัยสําคัญ  ทั้งนี้ หากบริษัทมีสาย
ผลิตภณัฑหรือกลุมธุรกิจมากกวา 1 สาย/กลุม ใหอธิบายผลการดําเนินการในแตละสายผลิตภัณฑหรือ
กลุมธุรกิจที่มีนัยสําคัญดวย 
 นอกจากนี้ ในกรณีที่มีแนวโนม ความเปลีย่นแปลงใด ๆ  หรือปจจัยที่อาจมีผลตอ
ฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญในอนาคต  ใหบริษัทอธิบายดวย เชน  
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 - ในกรณีที่บริษัทมีโครงการหรือการวิจยัพฒันาที่จะกระทบตอผลการดําเนินงาน 
และฐานะการเงินในอนาคตอันใกล (ประมาณ 1 ป)  ใหบริษัทอธิบายรายละเอียดของโครงการหรือ 
การวิจยัและพฒันาดังกลาว เชน  ลักษณะโครงการ  ผลิตภัณฑใหม หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑเดิม 
ความคืบหนา  ผลกระทบที่อาจมีตอผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิ  

- ในกรณีที่บริษัทมีการออกตราสารหนี้อ่ืนใด ซ่ึงมีขอกาํหนดใหบริษทัตองดํารง
อัตราสวนทางการเงิน ใหบริษัทเปดเผยวา บริษัทสามารถดํารงอัตราสวนดังกลาวไดตามขอกําหนด
หรือไม (แสดงขอมูลอัตราสวนทางการเงนิตามงบการเงินประจํางวดการบัญชีลาสุดเปรียบเทียบกบั
อัตราสวนที่ตองดํารงขางตน)  ในกรณีทีบ่ริษัทไมสามารถดํารงอัตราสวนไดตามขอกําหนด ใหระบุ
ผลกระทบและการดําเนินการของบริษัท  
 (4) คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
  ใหแสดงคาตอบแทนที่ผูสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด และ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด ไดรับจาก
บริษัทและบรษิัทยอย โดยใหระบุแยกเปน  

(4.1)   คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 
 (4.2)   คาบริการอื่น (non-audit fee) 
              การเปดเผยคาบริการอื่นใหแสดงขอมูลของคาบริการอื่นที่ไดจายไปแลว 

ในรอบปบัญชีที่ผานมา และคาบริการอื่นที่จะตองจายในอนาคตอันเกดิจากการตกลงที่ยังใหบริการ 
ไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีที่ผานมา และประเภทของการใหบริการอืน่ 
                                       ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานกังานสอบบัญชี 
ที่ผูสอบบัญชีสังกัด ใหรวมถึง 

(ก) คูสมรสและบุตรที่ยังตองพึ่งพิงหรืออยูในอุปการะของผูสอบบัญชี 
(ข) กิจการที่มีอํานาจควบคุมสํานักงานสอบบญัชี  กิจการทีถู่กควบคุมโดย 

สํานักงานสอบบัญชี  และกจิการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับสํานักงานสอบบญัชี ไมวาจะเปน 
โดยทางตรงหรือทางออม 

(ค)  กิจการที่อยูภายใตอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญของสํานักงานสอบบัญชี 
(ง)  หุนสวนหรือเทียบเทาของสํานักงานสอบบัญชี 
(จ) คูสมรสและบุตรที่ยังตองพึ่งพิงหรืออยูในอุปการะของบคุคลตาม (ง) 
(ฉ)  กิจการที่ผูสอบบัญชี บุคคลตาม (ก) (ง) หรือ (จ) มีอํานาจควบคุมหรือ 

มีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม  
                    เพื่อประโยชนในการพิจารณาลักษณะของการควบคุมหรือการมีอิทธิพล 
อยางเปนสาระสําคัญที่จะเขาขายเปนบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงาน 
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สอบบัญชีขางตน ใหนํานยิามตามมาตรฐานการบัญชีวาดวยเร่ืองการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกันมาใชบงัคับ 

12. ขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
 ใหระบุขอมูลอ่ืนที่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญ   
หากบริษัทเหน็วา มีขอมูลอ่ืนที่จําเปนซึ่งเปนประโยชนหรืออาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของ 
ผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญ หรือเพื่อความเทาเทียมกันในการเขาถึงขอมูลของผูลงทุนทุกกลุม  โดยบรษิัท
ยังคงมีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบในการเปดเผยขอมูลใหถูกตอง และไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงให 
ผูลงทุนทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
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สวนท่ี 3 
ขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายตราสารหนี ้

 
1. รายละเอียดของตราสารหนีท่ี้เสนอขาย 

 ใหแสดงผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ รวมทั้งรายละเอียดการวิเคราะห 
การจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ ผูที่ออกตราสารหนี้ หรือผูค้ําประกันการชําระหนีต้าม 
ตราสารหนี้หรือผูรับอาวัล ผูออกตั๋วเงนิโดยสถาบันจัดอนัดับความนาเชื่อถือ 
   ในกรณีที่ตราสารหนี้ที่เสนอขายมีรายละเอียดอื่นที่สําคญัที่ควรอธิบายเพิ่มเติม
จากขอมูลในหนาแรก เพื่อใหผูลงทุนเขาใจลักษณะของตราสารหนี้ที่เสนอขาย ใหสรุปลักษณะสําคัญ
ของตราสารหนี้ที่เสนอขายเพิ่มเติมดวย เชน กรณีเสนอขายหุนกู ใหสรุปสาระสําคัญของขอกําหนด 
วาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู (term and condition) และสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือ
หุนกู วิธีการในการจายดอกเบี้ยและการชําระหนี้ ประเภทและมูลคาทรพัยสินทีใ่ชเปนหลักประกัน  
เปนตน 
   กรณีเสนอขายหลักทรพัยแปลงสภาพ ใหสรุปวิธีการใชสิทธิ เงื่อนไข 
การปรับสิทธิ และคาเสียหาย เปนตน 
   กรณีเสนอขายหุนกูอนพุันธ ใหระบุขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี ้
   - ประเภทและลักษณะสําคัญของปจจัยอางอิง  
   - อธิบายโครงสรางธุรกรรมใหชัดเจน 
   - ระบุขอมูลของสัญญาที่เกี่ยวของกับธุรกรรมดังกลาว เชน ขอมูลคูสัญญาและ 
สาระสําคัญของสัญญา เปนตน  ทั้งนี้ ตวัอยางของสัญญาที่เกี่ยวของ เชน การทําสัญญาลวงหนาทีม่ี
ขอกําหนดใหผูออกตราสารหนี้ไดรับชําระหนีจ้ากคูสัญญาในจํานวนและระยะเวลาเดียวกันหรือ
ใกลเคียงกับทีต่องชําระหนีใ้หผูถือหุนกูอนพุันธที่เสนอขายนั้น (back to back agreement)  

2. ขอจํากัดการโอนตราสารหนี้ท่ีเสนอขาย (ถามี เชน ขอจํากัดการโอนตราสารหนี้ 
ที่ไดจดทะเบยีนไวกับสํานักงาน เปนตน) 
 3. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 
  (1) วิธีการเสนอขายตราสารหนี้  
   ใหระบวุาเปนการเสนอขายตราสารหนี้ผานผูจัดจําหนายหรือไม 
  (2) ผูจัดจําหนายหลักทรัพย (กรณีผานผูจัดจําหนาย) ใหระบุ 
   (ก) ผูจัดการการรบัประกันการจาํหนายและจดัจําหนาย ใหระบุช่ือ ที่อยู และ 
หมายเลขโทรศัพท 
   (ข) ผูประกันการจาํหนายและจดัจําหนาย ใหระบุช่ือ ที่อยู และหมายเลข
โทรศัพท 
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   (ค) ผูจัดจําหนาย ใหระบุช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท 
   (ง) ตัวแทนผูจัดจําหนาย ใหระบช่ืุอ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท 
  (3) เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายตราสารหนี้  
   ใหระบุขอตกลงระหวางผูเสนอขายตราสารหนี้กับผูจัดจาํหนายหลักทรัพย 
ที่เกี่ยวกับเงื่อนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนาย  ทัง้นี้ ใหแสดงจาํนวนเงินคาตราสารหนี้ที่ 
ผูเสนอขายตราสารหนี้จะไดรับหลังจากหกัคาตอบแทนในการจดัจําหนายไวดวย 
  (4) คาใชจายในการเสนอขายตราสารหนี้  
   ใหระบุจํานวนประกอบรายการที่เปนคาใชจายทั้งหมดในการเสนอขาย 
ตราสารหนี้ โดยสังเขป 
  (5)  วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซื้อตราสารหนี้  
   ใหระบวุิธีการขอรับหนังสือช้ีชวน เชน วัน เวลา สถานที่ เปนตน 
  (6) วิธีการจัดสรรตราสารหนี้  
   ใหระบหุลักการจัดสรรตราสารหนี้ใหแกผูจองซื้อ โดยระบุช่ือกลุมบุคคล 
และสัดสวน หรือจํานวนตราสารหนี้ที่จะไดรับจัดสรรอยางชัดเจน หากมีการแบงจํานวนตราสารหนี้
และเสนอขายตอผูลงทุนตางประเทศ ใหระบุดวย 
  (7) วันและวิธีการจองและการชาํระเงินคาจองซื้อตราสารหนี้  
   ใหระบุรายละเอียดเกีย่วกับระยะเวลาการจองซื้อตราสารหนี้ การกําหนด
จํานวนในการจองซื้อตราสารหนี้ตอราย วธีิการชําระเงินคาจองซื้อตราสารหนี้ ช่ือบริษัทเงินทุนหรือ
ธนาคารพาณิชยที่เปนตวัแทนรับเงินคาจองซื้อตราสารหนี้ วิธีการและเงื่อนไขในการถอนเงินคาจองซื้อ
ตราสารหนี้คืน  
  (8) การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อตราสารหนี้เกินกวาจํานวนตราสารหนี ้
ที่เสนอขาย 
   ใหระบุการจัดสรรกรณีที่มีผูจองซื้อตราสารหนี้เกินกวาจาํนวนตราสารหนี้ 
ที่เสนอขาย 
  (9) วิธีการคืนเงินคาจองซื้อตราสารหนี้  
   ใหระบวุิธีการและระยะเวลาในการคืนเงนิคาจองซื้อตราสารหนี้ในกรณีที ่
ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรตราสารหนี้ 
  (10) วิธีการสงมอบตราสารหนี้  
   ใหระบวุิธีการ และระยะเวลาในการสงมอบ 
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สวนท่ี 4 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

1.  ในกรณีเปนการเสนอขายตราสารหนี้โดยผูออกตราสารหนี ้
1.1  กรรมการบริหารทุกคนและผูที่ดํารงตาํแหนงบรหิารสูงสุดในสายงานบัญชี  

ใหลงลายมือช่ือพรอมทั้งประทับตราบริษทั (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล พรอมทั้งมอบอํานาจให 
บุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการขอมูลแทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ 
ฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของผูออกตราสารหนีห้รือผูดํารงตําแหนง
บริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําให
ผูอ่ืนสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ  นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

(1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของแบบแสดง 
รายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกบั 
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของผูออกตราสารหนี้และบริษัทยอยแลว  

(2)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหผูออกตราสารหนี้มีระบบการเปดเผย 
ขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาผูออกตราสารหนีไ้ดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของผูออก 
ตราสารหนี้และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว  รวมท้ังควบคุมดแูลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหผูออกตราสารหนี้มีระบบการควบคุม 
ภายในที่ดี และควบคุมดแูลใหมีการปฏิบตัิตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบ 
การควบคุมภายใน  ณ  วนัที่  .........................................................  ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ 
ของผูออกตราสารหนี้แลว ซ่ึงครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทัง้การกระทําทีม่ิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของผูออกตราสารหนี้
และบริษัทยอย 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกนักบัที่ขาพเจา 
ไดรับรองความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให ............................................ เปนผูลงลายมือช่ือกํากับ
เอกสารนี้ไวทกุหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ ................................. กํากับไว ขาพเจาจะถือวา 
ไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน”
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                    ช่ือ             ตําแหนง                 ลายมือช่ือ* 

1.                                                                                                              
2.                                                                         
3.                                                                                                              
4.                                                                         
5.                                                                         

ช่ือ            ตําแหนง                  ลายมือช่ือ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                              

1.2  กรรมการคนอื่นของผูออกตราสารหนีน้อกจาก 1.1 ใหลงลายมือช่ือ 
พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล พรอมทั้งมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนาม 
กํากับเอกสารในแบบแสดงรายการขอมูลแทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดงันี้ 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ 
ฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการของผูออกตราสารหนี้ ขาพเจาไมมีเหตุอันควร
สงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทาํใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจง 
ในสาระสําคัญ 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกนักบั 
ที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเทจ็  
ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให 
…....………...................... เปนผูลงลายมือช่ือกาํกับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมม ี
ลายมือช่ือของ …..........…..................... กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลว 
ดังกลาวขางตน” 

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

         ช่ือ           ตําแหนง                  ลายมือช่ือ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                              
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∗ หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสํานักงาน มีเหตุจําเปนที่ทําให 

บุคคลใด ยังไมสามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตดุังกลาวหมดสิน้แลว ผูเสนอขาย 
ตราสารหนี้ตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือช่ือทันที  เวนแตเหตุท่ีทําใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมอืช่ือได
เกิดจากการที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวย
ทางรางกายหรอืทางจติ ผูเสนอขายตราสารหนี้ไมจําตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมอืช่ือในแบบแสดงรายการ
ขอมูลและรางหนังสือช้ีชวน หรือเปนกรณีอืน่ใดที่มีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานกังาน 

2.  ในกรณีเปนการเสนอขายตราสารหนี้โดยผูถือตราสารหนี ้
2.1  ใหผูถือตราสารหนี้ลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอมูล หากผูถือ 

ตราสารหนี้เปนนิติบุคคล ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันนติบิุคคลทุกคนลงลายมือช่ือพรอมทั้ง 
ประทับตราบริษัท (ถามี) พรอมทั้งมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากบัเอกสารในแบบแสดง 
รายการขอมูลแทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี้ 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 
ตราสารหนี้ฉบับนี้แลว และดวยความระมดัระวัง [ในฐานะผูมีอํานาจลงนามผูกพันนติิบุคคล] ขาพเจา  
ขอรับรองวา/ไมมีเหตุอันควรสงสัยวา** ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทาํใหผูอ่ืนสําคัญผิด  
หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกนักบั 
ที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเทจ็  
ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือขาดขอมลูที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให 
........................................... เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมม ี
ลายมือช่ือของ .................................... กํากบัไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลว 
ดังกลาวขางตน” 

       ช่ือ             ตําแหนง                 ลายมือช่ือ* 

1.                                                                               
2.                                                                         
3.                                                                             
4.                                                                        
5.                                                                        

         ช่ือ           ตําแหนง                  ลายมือช่ือ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                              
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∗ หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสํานักงาน มีเหตุจําเปน 
ท่ีทําใหบุคคลใด ยังไมสามารถลงลายมอืช่ือในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว  
ผูเสนอขายตราสารหนี้ตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือช่ือทันที  เวนแตเหตุท่ีทําใหบุคคลดังกลาวไมสามารถ 
ลงลายมือช่ือไดเกิดจากการที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได 
เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกายหรือทางจิต ผูเสนอขายตราสารหนี้ไมจําตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมอืช่ือ 
ในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวน หรือเปนกรณีอื่นใดที่มีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรบั 
การผอนผันจากสํานักงาน 

∗∗ ใหใชคําวา “ขอรับรองวา” สําหรับผูถือตราสารหนี้ท่ีเปนกรรมการบรหิาร และ
ใหใชคําวา “ไมมีเหตุอันควรสงสัยวา” สําหรับผูถือตราสารหนี้ท่ีไมใชกรรมการบริหาร” 

2.2  พรอมกันนี้ใหกรรมการทุกคนและผูทีด่ํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงาน
บัญชีของผูออกตราสารหนี้ลงลายมือช่ือพรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล 
ดังกลาวดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบดังตอไปนี ้

2.2.1  กรรมการบริหารทุกคนและผูที่ดํารงตําแหนงบรหิารสูงสุดในสายงาน
บัญชี ใหลงลายมือช่ือพรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล โดยใหใชขอความ
และรูปแบบ ดงันี้ 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในสวนที่เกี่ยวกบัผูออกตราสารหนี ้
ที่ผูถือตราสารหนี้ไดระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แลว และดวย
ความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของผูออกตราสารหนี้หรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุด 
ในสายงานบญัชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด 
หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ   นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

(1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของ 
แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคญั 
เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงนิสดของผูออกตราสารหนี้และบริษัทยอยแลว  

(2)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหผูออกตราสารหนี้มีระบบ 
การเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาผูออกตราสารหนี้ไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญ 
ทั้งของผูออกตราสารหนี้และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว  รวมท้ังควบคุมดแูลใหมีการปฏิบัติ
ตามระบบดังกลาว 

 (3)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหผูออกตราสารหนี้มีระบบ 
การควบคุมภายในทีด่ี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูล 
การประเมินระบบการควบคุมภายใน  ณ  วันที่  .........................................................  ตอผูสอบบัญชี 
และกรรมการตรวจสอบของผูออกตราสารหนี้แลว ซ่ึงครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลง 
ที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงาน
ทางการเงินของผูออกตราสารหนี้และบรษิทัยอย 
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ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกนั 
กับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให ...…......................................... เปน 
ผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทกุหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมอืช่ือของ .................................  
กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

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

ช่ือ            ตําแหนง                  ลายมือช่ือ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                               

2.2.2  กรรมการคนอื่นของผูออกตราสารหนี้นอกจาก 2.2.1 ใหลงลายมอืช่ือ
พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูล 
การเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการของผูออก 
ตราสารหนี้ ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสยัวาขอมูลดงักลาวไมถูกตองครบถวน เปนเทจ็ ทําใหผูอ่ืน
สําคัญผิด หรือขาดขอมูลทีค่วรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกนั
กับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ 
ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให 
.................................... เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมม ี
ลายมือช่ือของ .................................... กํากบัไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลว
ดังกลาวขางตน” 
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ช่ือ             ตําแหนง                 ลายมือช่ือ* 
1.                                                                               
2.                                                                         
3.                                                                             
4.                                                                        
5.                                                                        

         ช่ือ           ตําแหนง                  ลายมือช่ือ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                           
   

∗ หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสํานักงาน มีเหตุจําเปนที่ทําให 
บุคคลใด ยังไมสามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตดุังกลาวหมดสิน้แลว ผูเสนอขาย 
ตราสารหนี้ตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือช่ือทันที เวนแตเหตุท่ีทําใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมอืช่ือได
เกิดจากการที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวย
ทางรางกายหรอืทางจิต ผูเสนอขายตราสารหนี้ไมจําตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมอืช่ือในแบบแสดงรายการ
ขอมูลและรางหนังสือช้ีชวน หรือเปนกรณีอืน่ใดที่มีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานกังาน 

3.  การรับรองการปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถามี) 
ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันทีป่รึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือ พรอมทั้งประทับตรา

บริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้
“ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผูออกตราสารหนี้ ขอรับรองวาขาพเจา 
(1)  ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แลว  

และดวยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน  
ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

(2)  ไดพิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูออกตราสารหนี้ 
ในอนาคตแลวเห็นวา สมมติฐานไดจัดทําขึน้อยางสมเหตสุมผล และมีการอธิบายผลกระทบตอผูออก
ตราสารหนี้หรือผูลงทุนอยางชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณทีี่ผูออกตราสารหนี้มีการระบุนโยบายและ
แผนการประกอบธุรกิจของผูออกตราสารหนี้ในอนาคตในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 
ตราสารหนี้)” 

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงนิไมสามารถตรวจสอบขอมูลที่เกี่ยวของกบัแบบแสดง 
รายการขอมูลบางสวน หรือเห็นวาขอมูลบางสวนไมถูกตองครบถวน ใหอธิบายเงื่อนไขไวเพิม่เติม เชน 

“เวนแตขอมูลในเรื่อง ………………. ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 
ตราสารหนี้นี้ ที่ขาพเจาไมสามารถใหความเห็นได เนื่องจาก …………..……….. (ไมมีขอมูลเพียงพอ 
ที่จะตรวจสอบ หรือไมไดรับความรวมมือจากผูบริหารของผูออกตราสารหนี้ในการตรวจสอบขอมูล 
ในเรื่องนี)้” หรือ 
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“เวนแตขอความในหนา……..ซ่ึงขาพเจาเห็นวาควรใชขอความ…………...แทน” 
ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงนินําขอมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในดานนั้น 

มาอางอิง ใหระบุขอความเพิม่เติม ดังนี ้
“เวนแตขอมูลในเรื่อง …………….….. ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหนี้นี้ ที่ขาพเจาใชขอมูลจาก .…………………..…… ซ่ึงขาพเจาเห็นวาเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องนี ้
เปนอยางด”ี 

ช่ือ             ตําแหนง                 ลายมือช่ือ* 
1.                                                                               
2.                                                            



 

 

 เอกสารแนบ 1 
 

รางขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของผูออกตราสารหนี้และผูถือตราสารหนี้



 

 

 เอกสารแนบ 2 
 

รางสัญญาแตงตัง้ผูแทนผูถอืหุนกู



 

 

 เอกสารแนบ 3 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษทั 
 

1.  ใหแสดงรายละเอียดของกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมตามตาราง ดังนี ้
 
ช่ือ-สกุล/ 
ตําแหนง  

(1) 

อาย ุ
(ป) 

คุณวุฒิ
ทางการ
ศึกษา  

(2) 

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)  

(3) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง 
กรรมการและ
ผูบริหาร (4) 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป
ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/ 
บริษัท/ประเภท 

ธุรกิจ (5) 
 
 
 
 

       

หมายเหต ุ (1) สําหรับตําแหนงกรรมการ ใหระบุประเภทของกรรมการดวย 
เชน กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษทัตามที่กําหนดในหนังสือรับรอง 
    (2) ใหระบุคณุวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วชิาโท  
ช่ือคณะและสถาบันการศึกษา การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และทกัษะของการเปนกรรมการ  
(เชน การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) 

  (3) ใหนับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยงัไมบรรลุนิติภาวะดวย 
(4) ใหระบุถึงความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและ

ผูบริหารดวยกนั โดยความสัมพันธทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธทางสายโลหิต ความสัมพนัธ
โดยการสมรสและความสัมพันธโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย  ทั้งนี้ ใหระบุเฉพาะความสัมพนัธ
ลําดับ บิดา มารดา คูสมรส บุตร พี่นอง ลุง ปา นา อา รวมทั้ง คูสมรส และบุตร ของบุคคลดังกลาว 
    (5)  ใหระบุประสบการณเฉพาะที่เกีย่วของกบัธุรกิจของบริษัท 
 

2. ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมรายใดดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือ
ผูบริหารในบริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษทัที่เกี่ยวของหลายบริษัท ใหแสดงขอมูลการดํารงตําแหนง
ของกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม ตามตารางดังนี ้
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รายช่ือบริษัท บริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ 

รายช่ือ  1 2 3 1 2 3 1 2 3 
ตัวอยาง 
นาย ก. 
นาย ข. 

 
// 
/ 

 
X 

 
 
/ 

 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
X 

  

หมายเหต ุ 
1. / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร 
2. บริษัทที่เกี่ยวของ ใหหมายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขดัแยงของ

ประกาศนี ้
 

3. ประวัติกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม 
 ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมมีลักษณะไมเปนไปตามประกาศ 
ที่เกี่ยวกับขอกาํหนดเกี่ยวกับ กรรมการและผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ใหระบุดวยวา 
มีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอใด หากไมมี ไมตองระบุ 



 

 

เอกสารแนบ 4 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 
 

ใหแสดงรายชือ่กรรมการของบริษัทยอยตามตาราง ดังนี ้
 
รายช่ือบริษัทยอย 

รายช่ือกรรมการ 
บริษัท …. บริษัท …. บริษัท …. 

ตัวอยาง    
นาย ก. // / / 
นาย ข. / X  
  หมายเหต ุ

1. / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร 
  2.  บริษัทยอย ใหหมายถึง บริษทัยอยที่มีนยัสําคัญ เชน มีรายไดเกินกวารอยละ 10 
ของรายไดรวมตามงบกําไรขาดทุนรวมของปบัญชีลาสุด 



 

 

          เอกสารแนบ  5 
  งบการเงิน



 

 

         เอกสารแนบ 6 
  อ่ืน ๆ 
 

 


