แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก
(แบบ 69-SUKUK)
บริ ษทั .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผูร้ ะดมทุน) ……(ตัวอักษรขนาดไม่ต่ากว่า )
บริ ษทั .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผูเ้ สนอขายศุกูก) ……(ตัวอักษรขนาดไม่เกิน )
เสนอขาย
ชื่อเฉพาะของศุกูก
ลักษณะที่สาคัญของศุกูก
รายละเอียดอื่นๆ
- ให้ระบุลกั ษณะที่สาคัญของศุกูกที่เสนอขาย เช่น ศุกูกที่ออกเป็ นไปตามหลักการประเภทใดของ
ศาสนาอิสลาม ทรัพย์สินที่ใช้อา้ งอิง (โดยกรณีศุกูกไม่มีประกันต้องระบุดว้ ยว่าทรัพย์สินที่ใช้อา้ งอิง
ไม่ถือเป็ นหลักประกันของศุกูก ผูล้ งทุนยังคงมีความเสี่ ยงในระดับเดียวกับเจ้าหนี้สามัญของผูร้ ะดมทุน)
จานวน ผลตอบแทน อายุ บุคคลที่สามารถซื้อศุกูก (เฉพาะกรณีที่ไม่ได้เสนอขายต่อบุคคลทัว่ ไป)
ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หลักประกันหรื อผูค้ ้ าประกัน (ถ้ามี)
- รายละเอียดที่สาคัญอื่นๆ เช่น ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก (กรณีที่ผถู ้ ือศุกูกเดิมนาศุกูกออกเสนอขาย) ศุกูกทรัสตี
ที่ปรึ กษาทางการเงิน ที่ปรึ กษาชะรี อะฮ์ ผูจ้ ดั การการรับประกันการจาหน่าย ผูป้ ระกันการจาหน่าย
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บงั คับ เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายกรณีที่มีจานวนศุกูกที่ขาย
ได้นอ้ ยกว่าจานวนศุกูกขั้นต่าที่ผรู ้ ะดมทุนกาหนด เป็ นต้น
- ให้ มีคำเตือนผู้ลงทุนว่ ำ
“ก่อนตัดสิ นใจลงทุน ผูล้ งทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
ผูร้ ะดมทุนและเงื่อนไขของศุกูก รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง
เป็ นอย่างดี การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่า
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุนในศุกูกที่เสนอขาย หรื อมิได้
ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของศุกูกที่เสนอขาย หรื อมิได้รับรองว่าศุกูกที่เสนอขายเป็ นไปตาม
หลักศาสนาอิสลาม หรื อรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายศุกูกแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายศุกูกนี้เป็ นความรับผิดชอบของผูร้ ะดมทุนและผูเ้ สนอขายศุกูก
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกมีขอ้ ความหรื อรายการที่เป็ นเท็จ หรื อขาด
ข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ผูถ้ ือศุกูกที่ได้ซ้ือศุกูกไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ที่แบบแสดง
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รายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกนั้นมีผลใช้บงั คับ มีสิทธิเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากบริ ษทั หรื อผูถ้ ือศุกูกได้
ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปี
นับแต่วนั ที่ได้รู้หรื อควรได้รู้วา่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกเป็ นเท็จหรื อขาดข้อความ
ที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก
มีผลใช้บงั คับ”
รำยกำรข้ อมูลและกำรรับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูล
1. กรณีที่ผรู ้ ะดมทุนมีหุน้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.1 ให้เปิ ดเผยข้อมูลและรับรองความถูกต้องของข้อมูลตามแบบแนบท้ายของแบบ
69-SUKUK ทั้งนี้ เฉพาะข้อมูลในส่วนที่ 2 ที่เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับผูร้ ะดมทุน อาจใช้ วิธีอ้ำงอิงข้ อมูลจำก
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1 หรื อแบบ 56-SUKUK) ล่ ำสุ ด งบกำรเงินประจำงวด
กำรบัญชีล่ำสุ ด (เปรียบเทียบ 2 ปี ) งบกำรเงินรำยไตรมำสล่ ำสุ ด โดยให้ระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูล
ที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ เช่น website ของสานักงาน website ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เป็ นต้น พร้อมทั้งให้แสดงคำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
ของผู้ระดมทุนสำหรับงวดไตรมำสล่ ำสุ ดดังกล่ ำวและผลกำรดำเนินงำนสะสมตั้งแต่ ต้นปี บัญชีปัจจุบัน
ถึงไตรมำสล่ ำสุ ดด้ วย
- นอกจากนี้ ในกรณี ที่มีขอ้ มูลเพิ่มเติมอื่นใดที่อาจมีผลต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน
ให้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม โดยอาจระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมอื่นใด เช่น website ของ
สานักงาน website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ website ของผูร้ ะดมทุน เป็ นต้น
ซึ่งผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ และให้สรุ ปสาระสาคัญของข้อมูลประกอบด้วย
1.2 ให้มีการรับรองความถูกต้องของข้อมูล ดังนี้
ในการรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้ ให้จดั ทาตามส่ วนที่ 4
ของแบบแนบท้ายของแบบ 69- SUKUK ทั้งนี้ หากมีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผลู ้ งทุน
สามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น ให้ระบุขอ้ ความต่อไปนี้ไว้ในย่อหน้าถัดจากการรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว
“การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผูร้ ะดมทุนและ
ผูเ้ สนอขายศุกูกตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกฉบับนี้ ทั้งนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความ
รับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อา้ งอิงนั้น เช่นเดียวกับการนาข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏ
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกฉบับนี้”
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2. กรณีผรู ้ ะดมทุนไม่มีหุน้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้เปิ ดเผยข้อมูลและรับรองความถูกต้องของข้อมูลตามแบบแนบท้ายของแบบ 69-SUKUK
ทั้งนี้ เฉพาะข้อมูลในส่วนที่ 2 ที่เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับผูร้ ะดมทุน บริ ษทั อาจเลือกเปิ ดเผยข้อมูลโดยมี
รายละเอียดเป็ นไปตามแบบ 56-1/แบบ 56-SUKUK (ถ้ามี) โดยอนุโลม แทนก็ได้ โดยข้อมูลที่จดั ทา
ต้องเป็ นข้อมูลที่เป็ นปัจจุบนั ในขณะที่ยนื่ แบบ 69-SUKUK
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แบบแนบท้าย
69-SUKUK
สำรบัญ
หน้ ำ
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลสรุป (Executive Summary)
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลผู้ระดมทุน
1. ข้อมูลทัว่ ไป
2. ปัจจัยความเสี่ ยง
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย
7. โครงสร้างเงินทุน
8. การจัดการ
9. การควบคุมภายใน
10. รายการระหว่างกัน
11. ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลทรัสตีผ้ อู อกศุ กูก (ให้ เปิ ดเผยเฉพำะกรณีที่ทรัสตีผ้ อู อกศุกูกเป็ นนิติบุคคลแยกต่ ำงหำก
จำกผู้ระดมทุน)
1. ข้อมูลทัว่ ไป
2. ผูถ้ ือหุน้
3. รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หาร
4. โครงสร้างเงินทุน
ส่ วนที่ 4 รำยละเอียดโครงสร้ ำงศุกูก
1. รายละเอียดทรัพย์สินที่ใช้อา้ งอิง
2. โครงสร้างศุกูก
3. รายละเอียดของที่ปรึ กษาชะรี อะฮ์
4. สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาที่เกี่ยวข้อง
5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ส่ วนที่ 5 ข้อมูลเกีย่ วกับกำรเสนอขำยศุกูก
1. รายละเอียดของศุกูกที่เสนอขาย
2. ข้อจากัดการโอนศุกูกที่เสนอขาย
3. การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร
ส่ วนที่ 6 กำรรับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูล
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5

ร่ างสัญญาก่อตั้งทรัสต์
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูม้ ีอานาจควบคุมของผูร้ ะดมทุน
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อยของผูร้ ะดมทุน
งบการเงิน
อื่นๆ
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ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลสรุป (executive summary)
1. ให้สรุ ปสาระสาคัญของข้อมูลผูร้ ะดมทุนในส่วนที่ 2 ข้อมูลทรัสตีผอู ้ อกศุกูกในส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการศุกูกในส่วนที่ 4 และข้อมูลการเสนอขายศุกูกในส่วนที่ 5 โดยย่อ เพื่อให้ผลู ้ งทุน
เข้าใจภาพรวมของการดาเนินธุรกิจของผูร้ ะดมทุน โครงสร้างศุกูก รายละเอียดการเสนอขาย
2. ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการนาเงินไปใช้ (วัตถุประสงค์การใช้เงิน จานวนเงินและ
ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ)
(ผู้ลงทุนควรอ่ านรายละเอียดข้อมูลในส่ วนที่ 2 ส่ วนที่ 3 และ ส่ วนที่ 4 ก่ อนตัดสิ นใจจองซื ้อศุกูก)
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ส่ วนที่ 2
ข้ อมูลผู้ระดมทุน
ข้อมูลต่อไปนี้ให้เปิ ดเผยถึงข้อมูลของผูร้ ะดมทุน โดยไม่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูล
ของทรัสตีผอู ้ อกศุกูก ยกเว้นหัวข้อที่กาหนดให้ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลทรัสตีผอู ้ อกศุกูกด้วย ทั้งนี้ ข้อมูล
ที่กาหนดให้เปิ ดเผยเป็ นเพียงข้อมูลขั้นต่า ผูร้ ะดมทุนควรพิจารณาเปิ ดเผยข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ ที่ช่วย
ทาให้ผลู ้ งทุนเข้าใจและเห็นภาพธุรกิจของผูร้ ะดมทุนได้ชดั เจนขึ้น
1. ข้ อมูลทั่วไป
1. ชื่อ สถานที่ต้ งั สานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริ ษทั โทรศัพท์ โทรสาร
Home Page (ถ้ามี) จานวนและชนิดของหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั
2. ชื่อ สถานที่ต้ งั สานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร จานวนและชนิด
ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลที่บริ ษทั ถือหุน้ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจานวนหุน้
ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
3. ชื่อ สถานที่ต้ งั โทรศัพท์ โทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ เช่น นายทะเบียน
หลักทรัพย์ sukuk trustee ที่ปรึ กษาชะรี อะฮ์ ที่ปรึ กษาทางการเงิน ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย
ที่ปรึ กษาหรื อผูจ้ ดั การภายใต้สัญญาการจัดการ เป็ นต้น
2. ปัจจัยควำมเสี่ยง
ให้ระบุปัจจัยที่บริ ษทั เห็นว่า อาจทาให้เกิดความเสี่ ยงต่อการลงทุนของผูล้ งทุน
อย่างมีนยั สาคัญ โดยความเสี่ ยงดังกล่าวอาจทาให้ผลู ้ งทุนสู ญเสี ยเงินลงทุนทั้งจานวนหรื อบางส่ วน
หรื อไม่ได้รับผลตอบแทนในอัตราที่ควรจะได้รับ และให้ระบุเฉพาะความเสี่ ยงที่อาจมีผลกระทบต่อ
ผูร้ ะดมทุนหรื อผูถ้ ือศุกูกโดยตรง ไม่ใช่ความเสี่ ยงสาหรับการประกอบธุรกิจทัว่ ไป ทั้งนี้ ให้อธิบาย
ถึงลักษณะความเสี่ ยง เหตุการณ์ที่เป็ นสาเหตุของความเสี่ ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น(ถ้าประเมิน
ผลกระทบเป็ นตัวเลขได้ให้ระบุดว้ ย) แนวโน้มหรื อความเป็ นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ ยงดังกล่าว
นอกจากนี้ หากบริ ษทั มีมาตรการรองรับไว้เป็ นการเฉพาะและสามารถลดความเสี่ ยงได้อย่าง
มีนยั สาคัญแล้ว บริ ษทั อาจอธิ บายเพิ่มเติมไว้ดว้ ยก็ได้ ทั้งนี้ การเปิ ดเผยความเสี่ ยงให้อา้ งอิงให้ผลู ้ งทุน
พิจารณารายละเอียดความเสี่ ยงของตราสารที่เปิ ดเผยในเอกสารสรุ ปสาระสาคัญและความเสี่ ยงของ
ตราสาร (fact sheet) ด้วย
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3. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
- ให้อธิบายการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอานาจ
ในการควบคุมบริ ษทั และลักษณะการประกอบธุรกิจในปี ที่ผา่ นมาโดยสังเขป ทั้งนี้ หากบริ ษทั
มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ การจัดการ หรื อการประกอบธุรกิจ อย่างมีนยั สาคัญ
ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา ให้อธิบายการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องดังกล่าวด้วย
- ให้อธิบายภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม
ที่ดาเนินงานอยูใ่ นปัจจุบนั หรื อกาลังจะดาเนินงาน (กรณี บริ ษทั ที่ยงั ไม่มีการประกอบธุรกิจ) และ
นโยบายการแบ่งการดาเนินงานของบริ ษทั ในกลุ่ม ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย และ
บริ ษทั ร่ วมจานวนมาก ให้แสดงโครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริ ษทั ด้วย
- ในกรณีที่บริ ษทั มีสายผลิตภัณฑ์หรื อกลุ่มธุรกิจมากกว่า 1 สายหรื อ 1 กลุ่ม ให้ระบุ
สัดส่วนรายได้จากแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรื อกลุ่มธุรกิจ โดยอย่างน้อยให้แสดงสัดส่วนรายได้ของ
สายผลิตภัณฑ์หรื อกลุ่มธุรกิจที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกาไรขาดทุนรวม
ของปี บัญชีล่าสุ ด ตามตาราง ดังนี้ ในกรณี ที่หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริ ษทั ได้แสดง
ผลการดาเนินงานของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ไว้ครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีวา่ ด้วยการเสนอข้อมูล
ทางการเงินจาแนกตามส่วนงานแล้ว อาจอธิบายโครงสร้างรายได้เฉพาะปี ล่าสุดก็ได้ (เช่น บริ ษทั มี
รายได้จากการประกอบธุรกิจ A ร้อยละ 65 และธุรกิจ B ร้อยละ 35 พร้อมทั้งอธิบายอ้างอิงถึงหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง)
โครงสร้างรายได้
สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ

ดาเนินการ
โดย

% การถือ
หุน้ ของ
บริ ษทั

ปี 25..
รายได้2

%

ปี 25..
รายได้2

%

ปี 25..
รายได้2

สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจที่ 1
สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจที่ 2
สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจที่ 3
รวม
100
100
1
กรณี ที่บริ ษทั เพิ่งเคยกระจายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในช่วง 1 หรื อ 2 ปี ที่ผา่ นมา ให้แสดงตาราง
โครงสร้างรายได้เฉพาะในช่วง 1 หรื อ 2 ปี ที่ผา่ นมาแล้วแต่กรณี
2
รายได้ ให้รวมถึงส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ยจากการลงทุนด้วย
4. กำรประกอบธุรกิจของแต่ ละสำยผลิตภัณฑ์
(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
ให้อธิบายลักษณะผลิตภัณฑ์หรื อบริ การเพื่อให้ผลู ้ งทุนเข้าใจลักษณะธุรกิจของ
บริ ษทั ในปี ที่ผา่ นมา รวมถึงการได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ สัมปทาน หรื อการส่งเสริ ม

%

100
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การลงทุน พร้อมทั้งอธิบายลักษณะสิ ทธิประโยชน์ที่ได้รับด้วย
กรณีบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ให้อธิบาย
ลักษณะโครงกำรที่มีนัยสำคัญที่กาลังดาเนิ นการอยูใ่ นปั จจุบนั ในแต่ละโครงการ เช่น ชื่อและที่ต้ งั
โครงการ ประเภทโครงการ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จานวนหน่วย พื้นที่ขาย/เช่า มูลค่าโครงการ
ความคืบหน้าการขาย ความคืบหน้าในการพัฒนาโครงการ
(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน
(ก) ให้อธิบายการทาการตลาดของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่สาคัญในปี ที่ผา่ นมา
ซึ่งอาจอธิบายในเชิงเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งในภาพรวม โดยไม่จาเป็ นต้องเป็ นข้อมูลเชิงตัวเลข ลักษณะ
ลูกค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย หากมีการส่งผลิตภัณฑ์ออกไป
จาหน่ายต่างประเทศ ให้ระบุสัดส่วนการจาหน่ายในประเทศต่อการส่งออกไปจาหน่ายต่างประเทศ
ชื่อประเทศหรื อกลุ่มประเทศที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การด้วย
(ข) ให้อธิบายสภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปี ที่ผา่ นมา และแนวโน้ม
ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต เช่น จานวนคู่แข่งโดยประมาณ ขนาดของบริ ษทั
เมื่อเทียบกับคู่แข่ง สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริ ษทั ชื่อคู่แข่ง (โดยทัว่ ไปไม่จาเป็ น
ต้องเปิ ดเผย เว้นแต่ในกรณี ที่ในอุตสาหกรรมนี้มีคู่แข่งเพียงรายเดียว หรื อน้อยรายที่เป็ นผูน้ าตลาด)
เป็ นต้น
(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
(ก) ให้อธิบายลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจาหน่ายในปี ที่ผา่ นมา
เช่น การผลิต (จานวนโรงงาน กาลังการผลิตรวม) การจัดหาวัตถุดิบหรื อผลิตภัณฑ์เพื่อจาหน่าย
จานวนผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบ รวมทั้งสัดส่ วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ
(ข) หากกระบวนการผลิต หรื อการกาจัดวัตถุดิบเหลือใช้มีผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อมให้อธิบายการดาเนินการของบริ ษทั เพื่อลดผลกระทบในเรื่ องดังกล่าว และระบุวา่
ผลการปฏิบตั ิจริ งในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมาเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดหรื อไม่ หากมีขอ้ พิพาทหรื อ
ถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมให้ระบุดว้ ย พร้อมทั้งอธิบายแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าว
(4) งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ (เฉพาะกรณีที่การประกอบธุรกิจมีลกั ษณะเป็ นโครงการ
หรื อชิ้นงาน ซึ่งแต่ละโครงการหรื อชิ้นงานมีมูลค่าสู ง และใช้เวลานานในการส่งมอบงาน เช่น ธุรกิจ
ก่อสร้าง ธุรกิจต่อเรื อ เป็ นต้น)
ให้แสดงมูลค่างานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ ณ วันหลังสุดที่เป็ นไปได้ หากเป็ นโครงการ
ที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของรายได้รวมตามงบการเงินรวมของปี บัญชีล่าสุ ด ให้ระบุเป็ นรายชิ้น
ที่คาดว่าจะส่งมอบในแต่ละช่วงเวลา
หมายเหตุ ในเรื่ องการระบุชื่อลูกค้าหรื อผูจ้ ดั จาหน่าย (supplier) ที่มีสัดส่วนเกินกว่า
ร้อยละ 30 ของรายได้รวมในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา หากบริ ษทั มีการพึ่งพิงลูกค้าหรื อผูจ้ ดั จาหน่ายรายใด
ที่มีบทบาทสาคัญต่อการอยู่รอดของบริ ษทั ก็ให้เปิ ดเผยเป็ นปั จจัยความเสี่ ยง โดยหากมีสัดส่วนเกิน
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ร้อยละ 30 ของรายได้รวมหรื อยอดซื้อรวม ตามแต่กรณี ตามงบการเงินรวม ก็ให้ระบุจานวนราย
ลักษณะความสัมพันธ์และประเภทของสิ นค้าที่ซ้ือขาย อย่างไรก็ดี หากบริ ษทั มีการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับชื่อลูกค้าหรื อผูจ้ ดั จาหน่ายให้แก่บุคคลอื่น เช่น ผูล้ งทุนหรื อนักวิเคราะห์ดา้ นหลักทรัพย์
หรื อการลงทุน ก็ให้ระบุชื่อดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลด้วย เพื่อให้ผลู ้ งทุนมีขอ้ มูล
เท่าเทียมกันด้วย
5. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ
(1) ให้อธิบายลักษณะสาคัญของทรัพย์สินถำวรหลักที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้
ในการประกอบธุรกิจไม่วา่ จะมีกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินนั้นหรื อไม่ (เช่น ที่ดิน อาคาร โรงงาน
เครื่ องจักร โดยอาจแสดงยอดรวมของทรัพย์สินประเภทเดียวกันไว้ดว้ ยกัน โดยไม่ตอ้ งแยกแสดงเป็ น
เครื่ องจักรแต่ละเครื่ อง และไม่จาเป็ นต้องแยกแสดงเป็ นรายบริ ษทั ) ลักษณะกรรมสิ ทธิ์ และหากมี
การทาสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว ให้สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาด้วย (เฉพาะในเรื่ องระยะเวลา
การเช่าที่เหลือ และหน้าที่หรื อภาระผูกพันของบริ ษทั ตามสัญญานั้น (ถ้ามี) ) ทั้งนี้ หากมีการใช้
ทรัพย์สินใดเป็ นหลักประกันการกูย้ มื เงิน ให้ระบุวงเงินของภาระหลักประกันของทรัพย์สินนั้นด้วย
(2) ในกรณีที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่สาคัญในการประกอบ
ธุรกิจ เช่น สิ ทธิบตั ร สัมปทาน ลิขสิ ทธิ์ เครื่ องหมายการค้า ให้อธิบายลักษณะสาคัญ เงื่อนไข รวมทั้ง
ผลต่อการดาเนินธุรกิจและอายุสิทธิดงั กล่าว
6. ข้อพิพำททำงกฎหมำย
ให้อธิบายโดยสังเขปถึงข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยเป็ นคู่ความ
หรื อคู่กรณี โดยที่คดีหรื อข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุ ด ทั้งนี้ ให้อธิบายเฉพาะ (1) คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบ
ต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยที่มีจานวนสู งกว่าร้อยละ 5 ของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันสิ้ นปี
บัญชีล่าสุ ด ทั้งนี้ กรณี ที่ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นติดลบ ให้อธิบายเฉพาะคดีที่มีจานวนสู งกว่าร้อยละ 10 ของ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน ณ วันสิ้ นปี บัญชีล่าสุ ด (2) คดีที่กระทบต่อการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั อย่างมี
นัยสาคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็ นตัวเลขได้ และ (3) คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจ
โดยปกติของบริ ษทั โดยไม่ตอ้ งอธิบายคดีที่เป็ นส่วนหนึ่งของการประกอบธุรกิจปกติ เช่น การฟ้อง
บังคับชาระหนี้จากลูกค้าในกรณี ที่บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์เป็ นสถาบันการเงิน เป็ นต้น
ในการอธิบายข้อพิจารณาข้างต้น ให้ระบุถึงศาลที่กาลังพิจารณาคดี วันเริ่ มคดี คู่ความ
และมูลคดี และความคืบหน้าของคดี และให้ระบุกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องที่เป็ นคู่ความกับ
บริ ษทั ด้วย
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7. โครงสร้ ำงเงินทุน
(1) หลักทรัพย์ของบริ ษทั
(ก) บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน
ล้านบาท เรี ยกชาระแล้ว
ล้านบาท
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ
หุน้ หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ (ถ้ามี) มูลค่าหุน้ ละ
บาท
ในกรณีที่บริ ษทั มีหลักทรัพย์ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น ให้ระบุ
ชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนนั้นด้วย
(ข) ในกรณีที่บริ ษทั มีหุน้ ประเภทอื่นที่มีสิทธิหรื อเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
เช่น หุน้ บุริมสิ ทธิ ให้อธิบายลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ เช่น จานวน มูลค่า และสิ ทธิและเงื่อนไข
ที่แตกต่างจากหุ้นสามัญ เป็ นต้น
(ค) ในกรณี ที่บริ ษทั มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุน้ สามัญ เช่น หุน้ กู้ ตัว๋ เงิน ศุกูก
หรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพ ให้อธิบายลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ ใช้หลักการใดของศาสนาอิสลาม
(กรณีศุกูก) ประเภทหุน้ กู้ หรื อตัว๋ เงิน จานวนและมูลค่าที่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอน วันครบกาหนดไถ่ถอน
หลักประกัน และเงื่อนไขอื่นที่เป็ นสาระสาคัญ เช่น การให้สิทธิไถ่ถอนหุน้ กู้ ตัว๋ เงิน หรื อศุกูก
ก่อนครบกาหนด (put option และ call option) เป็ นต้น และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้
ตัว๋ เงิน หรื อศุกูก ครั้งหลังสุ ด
(ง) ในกรณีที่กลุ่มผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่มีขอ้ ตกลงระหว่างกัน (shareholding agreement)
ในเรื่ องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อการบริ หารงานของบริ ษทั โดยที่ขอ้ ตกลง
ดังกล่าวมีบริ ษทั ร่ วมลงนามด้วย ให้ระบุ พร้อมทั้งอธิบายสาระสาคัญที่มีผลต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั
(2) ผูถ้ ือหุน้
ให้ระบุรายชื่อกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งจานวนหุ ้นที่ถือและสัดส่ วน
การถือหุน้ ล่าสุ ด ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และผูถ้ ือหุน้ ที่อยูภ่ ายใต้ผมู ้ ีอานาจควบคุม
เดียวกันเป็ นกลุ่มเดียวกัน
(ก) กลุ่มผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก
(ข) กลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบาย
การจัดการ หรื อการดาเนินงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ (เช่น มีการส่งบุคคลเข้าเป็ นกรรมการที่มี
อานาจจัดการ (authorized director))
ในกรณีที่รายชื่อกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ที่ปรากฏดังกล่าวข้างต้น ยังไม่แสดงถึงบุคคล
ที่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่แท้จริ ง เช่น รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่แสดงไว้เป็ น holding company หรื อ nominee account
ให้ระบุชื่อบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลหลักที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่แท้จริ ง รวมทั้งธุรกิจหลักของบุคคลดังกล่าวด้วย
เว้นแต่จะมีเหตุอนั สมควรที่ทาให้ไม่อาจทราบผูถ้ ือหุน้ ที่แท้จริ งได้
(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ให้ระบุนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ที่จะจ่ายให้ผถู ้ ือหุน้ รวมทั้งนโยบาย
ที่บริ ษทั ย่อยจะจ่ายให้บริ ษทั ด้วย
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8. กำรจัดกำร
(1) โครงสร้างการจัดการ :
(1.1) ให้อธิบายโครงสร้างกรรมการบริ ษทั ว่าประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด
กี่ชุด เช่น คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร เป็ นต้น และขอบเขตอานาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด
(1.2) ให้ระบุรายชื่อกรรมการ และหากกรรมการรายใดเป็ นกรรมการอิสระหรื อ
กรรมการในชุดอื่นตาม (1.1) ให้ระบุให้ชดั เจน นอกจากนี้ ให้ระบุรายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู ้
และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริ ษทั และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
ของกรรมการรายดังกล่าวด้วย
(1.3) ให้ระบุหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ได้แก่ คุณสมบัติ และ
กระบวนการสรรหา
(1.4) จานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจานวนครั้งที่กรรมการ
แต่ละรายเข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี ที่ผา่ นมา
(1.5) ให้ระบุรายชื่อและตาแหน่งของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
และรายชื่อของเลขานุการบริ ษทั
ทั้งนี้ ให้แนบข้อมูลของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
เกี่ยวกับวุฒิการศึกษาล่าสุด ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็ นกรรมการ
(เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)) ประสบการณ์หลัก
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั และประวัติการกระทาผิด รวมทั้งรายชื่อของกรรมการในบริ ษทั ย่อย
ตามเอกสารแนบ และในกรณีที่กรรมการอิสระของบริ ษทั ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระของ
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการดารงตาแหน่ง
ของกรรมการรายดังกล่าวไว้ดว้ ย
(2) การสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หาร : ให้ระบุวา่ วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้ง
เป็ นกรรมการผ่านคณะกรรมการสรรหา (nominating committee) หรื อไม่ จานวนกรรมการที่มาจาก
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่แต่ละกลุ่ม (ถ้ามี) และให้อธิบายสิ ทธิของผูล้ งทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ
(ให้ระบุวา่ การแต่งตั้งกรรมการใช้วิธีที่ผถู ้ ือหุน้ สามารถแบ่งคะแนนเสี ยงของตนในการเลือกตั้ง
กรรมการเพื่อให้ผใู ้ ดมากน้อยตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด (cumulative voting) หรื อวิธีการ
แต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง)
(3) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร : ให้อธิบายในประเด็นดังนี้
(3.1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
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(ก) ให้แสดงค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั แต่ละรายในปี ที่ผา่ นมา โดยให้
ระบุเฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการเท่านั้น ในกรณี กรรมการได้รับค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ ริ หาร
ตาม (ข) ด้วย ให้แยกระบุค่าตอบแทนไว้ใน (ข) และให้อธิบายลักษณะค่าตอบแทนด้วย (เช่น
ค่าตอบแทนกรรมการรายนาย ก เท่ากับ xx บาท ในปี 25xx โดยเป็ นค่าตอบแทนในรู ปเบี้ยประชุมและ
บาเหน็จกรรมการซึ่งแปรตามผลการดาเนินงานของบริ ษทั เป็ นต้น)
ทั้งนี้ ในกรณี ที่กรรมการอิสระของบริ ษทั เป็ นกรรมการอิสระของ
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ให้แสดงค่าตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระ
แต่ละรายได้รับจากบริ ษทั ดังกล่าวในปี ที่ผา่ นมาด้วย
(ข) ให้แสดงค่าตอบแทนรวมและจานวนรายของกรรมการบริ หารและผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั ในปี ที่ผา่ นมา และให้อธิบายลักษณะค่าตอบแทนด้วย (ในข้อนี้ คาว่า “ผูบ้ ริ หาร” ให้หมายความว่า
ผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หารสี่ รายแรกต่อจากผูจ้ ดั การลงมา และผูบ้ ริ หารรายที่สี่ทุกราย โดยไม่รวมถึงผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
หรื อการเงินหากตาแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ ายไม่ได้อยูใ่ นระดับเดียวกันกับผูบ้ ริ หารรายที่สี่ ) ในกรณีที่ค่าตอบแทน
ในปี ที่ผา่ นมาไม่สะท้อนค่าตอบแทนที่แท้จริ ง (เช่น มีการตั้งผูบ้ ริ หารใหม่จานวนมากในปี ปัจจุบนั )
ให้ประมาณค่าตอบแทนดังกล่าวสาหรับปี ปัจจุบนั ด้วย
ทั้งนี้ สาหรับบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น (holding
company) ให้แสดงค่าตอบแทนและจานวนรายของกรรมการและผูบ้ ริ หารทุกคนของบริ ษทั ย่อยที่เป็ น
ธุรกิจหลักในปี ที่ผา่ นมาตามแนวทางข้างต้นด้วย
(3.2) ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)
ให้แสดงค่าตอบแทนอื่นและอธิบายลักษณะของค่าตอบแทนนั้น เช่น โครงการ
ให้สิทธิซ้ือหุน้ หรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพแก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร (อธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร
หลักทรัพย์ดงั กล่าว และสัดส่วนการได้รับหุน้ ของกรรมการและผูบ้ ริ หารเมื่อเทียบกับจานวนหุน้ หรื อ
โครงการทั้งหมด) รวมทั้งเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามแนวทางที่กาหนดไว้ใน (3.1)
(4) การกากับดูแลกิจการ : ให้อธิบายว่าที่ผา่ นมาบริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2549 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กาหนดหรื อไม่ หากมีเรื่ องใดที่บริ ษทั มิได้มีการปฏิบตั ิตามหลักการดังกล่าว ให้ระบุเรื่ องที่ไม่ปฏิบตั ิ
นั้น พร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบ ทั้งนี้ ในการแสดงเหตุผลประกอบดังกล่าว บริ ษทั อาจเลือกใช้
วิธีอา้ งอิงไปยังคาอธิบายที่เกี่ยวข้องในหัวข้ออื่นก็ได้
(5) การดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน : ให้อธิบายว่าบริ ษทั มีนโยบายและวิธีการดูแล
กรรมการและผูบ้ ริ หารในการนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้ง
เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ ต่อสาธารณชนหรื อไม่
อย่างไร (เช่น การกาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ และมาตรการลงโทษ
หากบริ ษทั พบว่า มีการนาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เป็ นต้น) เพื่อให้ผลู ้ งทุนเห็นภาพว่า
บริ ษทั มีมาตรการป้องกันการที่กรรมการและผูบ้ ริ หารใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในอย่างไร

- 11 -

(6) บุคลากร : ให้แสดงจานวนพนักงานทั้งหมด และจานวนพนักงานในแต่ละ
สายงานหลักและในกรณีที่บริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานอย่างมีนยั สาคัญ หรื อมีขอ้ พิพาท
ด้านแรงงานที่สาคัญในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา ให้อธิบายเหตุผลและนโยบายในเรื่ องดังกล่าว นอกจากนี้
ให้แสดงผลตอบแทนรวมของพนักงานและอธิบายลักษณะผลตอบแทนนั้น (เช่น เป็ นเงินเดือน โบนัส
และเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็ นต้น) รวมทั้งอธิ บายนโยบายในการพัฒนาพนักงาน
9. กำรควบคุมภำยใน
ให้สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสม
ของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั และการติดตามควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยว่า
สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจากการที่กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารนาไปใช้โดยมิชอบ
หรื อโดยไม่มีอานาจหรื อไม่ และที่ผา่ นมาบริ ษทั มีขอ้ บกพร่ องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ในเรื่ องใดบ้าง ถ้ามี บริ ษทั ได้แก้ไขข้อบกพร่ องดังกล่าวเสร็ จสิ้ นแล้วหรื อไม่ เพราะเหตุใด ทั้งนี้
หากคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นที่ต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั หรื อ
ผูส้ อบบัญชีมีขอ้ สังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในประการใด ให้ระบุไว้ในที่น้ ีดว้ ย นอกจากนี้
ให้แนบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นเอกสารแนบท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลนี้ดว้ ย
10. รำยกำรระหว่ำงกัน (ถ้ำมี)
ให้อธิบายลักษณะของรายการระหว่างกันที่ผา่ นมา และนโยบายในการทารายการ
ระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต
(1) เปิ ดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี ที่ผา่ นมา โดยให้ระบุ
ชื่อกลุ่มบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ (เช่น เป็ นบิดาของผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริ ษทั
ที่ผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่ถือหุ้นร้อยละสามสิ บ) และเปิ ดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน เช่น ลักษณะ ปริ มาณ
เงื่อนไขของรายการระหว่างกัน อัตราดอกเบี้ย ราคาซื้อ ราคาขาย มูลค่าของรายการระหว่างกัน หรื อค่าเช่า
ที่เกิดขึ้นจริ ง พร้อมทั้งแสดงราคาประเมิน หรื ออัตราค่าเช่า ที่ประเมินโดยบุคคลที่สาม หรื อแสดงได้วา่
เป็ นราคาที่เป็ นธรรม ทั้งนี้ หากเป็ นรายการระหว่างกันกับบริ ษทั ร่ วมหรื อบริ ษทั ย่อยที่มีกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละสิ บ
จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลนั้นก็ได้
(2) อธิบายความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวว่าเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั แล้วหรื อไม่ อย่างไร ทั้งนี้ ถ้ามีความเห็นของกรรมการอิสระในเรื่ อง
ดังกล่าวที่แตกต่างจากมติคณะกรรมการให้เปิ ดเผยความเห็นนั้นด้วย
(3) อธิบายนโยบายหรื อแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
หมายเหตุ
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(1) หากหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริ ษทั ได้เปิ ดเผยรายการระหว่างกันตาม (1)
ครบถ้วนแล้ว ไม่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลใน (1) ซ้ าในส่ วนนี้ แต่ให้อา้ งอิงไปถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ที่เกี่ยวข้อง
(2) หากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมรวมกัน
เกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงของบริ ษทั ดังกล่าว ให้อธิบายเหตุผลประกอบ
ที่ให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุน้ ในบริ ษทั ดังกล่าวแทนการถือหุ้นของบริ ษทั โดยตรงด้วย
(3) ในกรณีที่รายการระหว่างกันมีจานวนมากและแต่ละรายการมีมูลค่าน้อย บริ ษทั
อาจจัดกลุ่มรายการดังกล่าวตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ เช่น ธนาคารพาณิชย์สามารถจัดกลุ่ม
ของรายการรับฝากเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งไว้ดว้ ยกัน
11. ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
(1) ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ป
ให้แสดงข้อมูลจากงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญที่สะท้อนถึง
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในธุรกิจหลักของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยอย่างน้อยต้องมีขอ้ มูล
เปรี ยบเทียบ 2 ปี ที่ผา่ นมา
หมายเหตุ
การจัดทาประมาณการงบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้ให้เป็ นไปตาม
ความสมัครใจของบริ ษทั และจะจัดทาเป็ นระยะเวลาใดก็ได้ แต่หากประสงค์จะจัดทาและเปิ ดเผย
บริ ษทั ต้องจัดทาประมาณการด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้มนั่ ใจว่าสมมติฐานที่ใช้จดั ทาประมาณการ
นั้นสมเหตุสมผลแล้ว โดยต้องแสดงสมมติฐานพร้อมทั้งคาอธิบายไว้อย่างชัดเจนด้วย และในการจัดทา
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี บริ ษทั ต้องอธิบายว่าผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงินที่เกิดขึ้นจริ ง
แตกต่างจากประมาณการที่ทาไว้อย่างไร ทั้งนี้ หากประมาณการดังกล่าวจัดทาขึ้นโดยมีเหตุอนั ควร
ทราบอยูแ่ ล้วว่า สมมติฐานนั้นไม่สมเหตุสมผล แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวอาจเข้าข่ายอันเป็ นเท็จ
หรื อทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิดในข้อเท็จจริ ง ซึ่งบริ ษทั อาจเข้าข่ายฝ่ าฝื นมาตรา 278 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
อนึ่ง หากบริ ษทั ประสงค์จะเปิ ดเผยหรื อเผยแพร่ ขอ้ มูลใดๆ ที่เกี่ยวกับแนวโน้ม
หรื อประมาณการผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในเชิงตัวเลขต่อนักวิเคราะห์หรื อผูล้ งทุน บริ ษทั ต้อง
จัดทาและแสดงประมาณการดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลด้วย
(2) คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ให้อธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับ ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน การเปลี่ยนแปลง
ที่สาคัญ ปัจจัยที่เป็ นสาเหตุหรื อมีผลต่อฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน หรื อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
หากบริ ษทั เคยแจ้งแผนการดาเนินงานหรื อประมาณการงบการเงินไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
หรื อแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ให้อธิบายผลการปฏิบตั ิตามแผนดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ หากบริ ษทั
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มีสายผลิตภัณฑ์หรื อกลุ่มธุรกิจมากกว่า 1 สาย/กลุ่ม ให้อธิบายผลการดาเนินการในแต่ละสายผลิตภัณฑ์
หรื อกลุ่มธุรกิจที่มีนยั สาคัญด้วย
นอกจากนี้ ในกรณี ที่มีแนวโน้ม ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรื อปัจจัยที่อาจมีผลต่อ
ฐานะการเงินหรื อผลการดาเนินงานอย่างมีนยั สาคัญในอนาคต ให้บริ ษทั อธิบายด้วย เช่น
- ในกรณีที่บริ ษทั มีโครงการหรื อการวิจยั พัฒนาที่จะกระทบต่อผลการดาเนินงาน
และฐานะการเงินในอนาคตอันใกล้ (ประมาณ 1 ปี ) ให้บริ ษทั อธิบายรายละเอียดของโครงการหรื อ
การวิจยั และพัฒนาดังกล่าว เช่น ลักษณะโครงการ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรื อการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์เดิม
ความคืบหน้า ผลกระทบที่อาจมีต่อผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
- ในกรณีที่บริ ษทั มีการออกศุกูก ซึ่งมีขอ้ กาหนดให้บริ ษทั ต้องดารงอัตราส่วน
ทางการเงิน ให้บริ ษทั เปิ ดเผยว่า บริ ษทั สามารถดารงอัตราส่วนดังกล่าวได้ตามข้อกาหนดหรื อไม่
(แสดงข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินตามงบการเงินประจางวดการบัญชีล่าสุดเปรี ยบเทียบกับอัตราส่วน
ที่ตอ้ งดารงข้างต้น) ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่สามารถดารงอัตราส่วนได้ตามข้อกาหนด ให้ระบุผลกระทบ
และการดาเนินการของบริ ษทั
(4) ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ให้แสดงค่าตอบแทนที่ผสู ้ อบบัญชี สานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด และ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด ได้รับจาก
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยให้ระบุแยกเป็ น
(4.1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
(4.2) ค่าบริ การอื่น (non-audit fee)
การเปิ ดเผยค่าบริ การอื่นให้แสดงข้อมูลของค่าบริ การอื่นที่ได้จ่ายไปแล้ว
ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา และค่าบริ การอื่นที่จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยงั ให้บริ การ
ไม่แล้วเสร็จในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา และประเภทของการให้บริ การอื่น
ทั้งนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชี
ที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด ให้รวมถึง
(ก) คู่สมรสและบุตรที่ยงั ต้องพึ่งพิงหรื ออยูใ่ นอุปการะของผูส้ อบบัญชี
(ข) กิจการที่มีอานาจควบคุมสานักงานสอบบัญชี กิจการที่ถูกควบคุมโดย
สานักงานสอบบัญชี และกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับสานักงานสอบบัญชี ไม่วา่ จะเป็ น
โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
(ค) กิจการที่อยูภ่ ายใต้อิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญของสานักงานสอบบัญชี
(ง) หุน้ ส่วนหรื อเทียบเท่าของสานักงานสอบบัญชี
(จ) คู่สมรสและบุตรที่ยงั ต้องพึ่งพิงหรื ออยูใ่ นอุปการะของบุคคลตาม (ง)
(ฉ) กิจการที่ผสู ้ อบบัญชี บุคคลตาม (ก) (ง) หรื อ (จ) มีอานาจควบคุมหรื อ
มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญ ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
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เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาลักษณะของการควบคุมหรื อการมีอิทธิพล
อย่างเป็ นสาระสาคัญที่จะเข้าข่ายเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงาน
สอบบัญชีขา้ งต้น ให้นานิยามตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันมาใช้บงั คับ
12. ข้ อมูลอื่นที่เกีย่ วข้ อง
ให้ระบุขอ้ มูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ
หากบริ ษทั เห็นว่า มีขอ้ มูลอื่นที่จาเป็ นซึ่งเป็ นประโยชน์หรื ออาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของ
ผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ หรื อเพื่อความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลของผูล้ งทุนทุกกลุ่ม โดยบริ ษทั
ยังคงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเปิ ดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งให้
ผูล้ งทุนทราบเพื่อประกอบการตัดสิ นใจลงทุน
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ส่ วนที่ 3
ข้ อมูลทรัสตีผ้ อู อกศุ กกู (ให้เปิ ดเผยเฉพาะกรณีที่ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกเป็ นนิติบุคคลแยกต่างหาก
จากผูร้ ะดมทุน)
1. ข้อมูลทัว่ ไป
ให้ระบุชื่อ สถานที่ต้ งั สานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริ ษทั โทรศัพท์ โทรสาร
Home Page (ถ้ามี) จานวนและชนิดของหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั
2. ผูถ้ ือหุน้
ให้ระบุรายชื่อกลุ่มผูถ้ ือหุ้นที่ถือหุน้ สูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจานวนหุน้ ที่ถือและสัดส่ วน
การถือหุน้ ล่าสุ ด ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และผูถ้ ือหุน้ ที่อยูภ่ ายใต้ผมู ้ ีอานาจ
ควบคุมเดียวกันเป็ นกลุ่มเดียวกัน
3. รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ให้ระบุรายชื่อและค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
4. รายละเอียดของกองทรัสต์ของบริ ษทั
- ให้ระบุวา่ บริ ษทั มีกองทรัสต์ท้ งั หมดกี่กอง แต่ละกองออกศุกูกใด (ให้ระบุชื่อเฉพาะของศุกูก)
- ให้ระบุวา่ ทรัพย์สินในแต่ละกองทรัสต์คืออะไร
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ส่ วนที่ 4
รำยละเอียดโครงสร้ ำงศุกกู
1.

2.

3.

4.

5.

รายละเอียดทรัพย์สินที่ใช้อา้ งอิง
ให้เปิ ดเผยถึงรายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้ในการอ้างอิงสาหรับการออกศุกูกในครั้งนี้ โดยให้
เปิ ดเผยถึงลักษณะของทรัพย์สิน และมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินดังกล่าว
โครงสร้างศุกูก
ให้อธิบายว่าการออกศุกูกในครั้งนี้มีโครงสร้างที่สาคัญ ขั้นตอน และกระบวนการตั้งแต่การยืน่
คาขออนุญาตต่อสานักงาน การขายใบทรัสต์ การตั้งกองทรัสต์ การโอนทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์
(อธิบายตามลาดับขั้นตอนที่เกิดขึ้นก่อนหลัง โดยควรมีแผนภาพประกอบคาอธิบายด้วย เพื่อให้
ง่ายต่อการทาความเข้าใจของผูล้ งทุน) วิธีการการเรี ยกเก็บกระแสรายรับจากสิ นทรัพย์ที่ใช้อา้ งอิง
เพื่อมาชาระผลตอบแทนศุกูก และกระบวนการหากเกิดเหตุผิดนัดชาระหนี้หรื อเมื่อศุกูกสิ้ นอายุ
รายละเอียดของที่ปรึ กษาชะรี อะฮ์
ให้ระบุชื่อของที่ปรึ กษาชะรี อะฮ์ ประวัติการศึกษา ความรู ้ความสามารถ และประวัติในการทา
หน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาชะรี อะฮ์
สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาที่เกี่ยวข้อง
ให้สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาก่อตั้งทรัสต์และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกศุกูก
โดยอย่างน้อยให้สรุ ปภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของผูร้ ะดมทุน ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก ศุกูกทรัสตี
และผูถ้ ือศุกูก ตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ เหตุผิดนัดชาระหนี้
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ให้เปิ ดเผยข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องที่อาจมีผลต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน
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ส่ วนที่ 5
ข้ อมูลเกีย่ วกับกำรเสนอขำยศุ กกู
1. รำยละเอียดของศุกูกที่เสนอขำย
ให้แสดงผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ รวมทั้งรายละเอียดการวิเคราะห์การจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของศุกูกที่เสนอขาย
ในกรณีที่ศุกูกที่เสนอขายมีรายละเอียดอื่นที่สาคัญที่ควรอธิบายเพิ่มเติมจากข้อมูลในหน้าแรก เพื่อให้
ผูล้ งทุนเข้าใจลักษณะของศุกูกที่เสนอขาย ให้สรุ ปลักษณะสาคัญของศุกูกที่เสนอขายเพิ่มเติมด้วย เช่น
วิธีการในการจ่ายผลตอบแทนและการชาระหนี้ ประเภทและมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็ นหลักประกัน เป็ นต้น
2. ข้อจำกัดกำรโอนศุกูกที่เสนอขำย (ถ้ามี เช่น ข้อจากัดการโอนศุกูกที่ได้จดทะเบียนไว้กบั สานักงาน
เป็ นต้น)
3. กำรจอง กำรจำหน่ ำย และกำรจัดสรร
(1) วิธีการเสนอขายศุกูก
ให้ระบุวา่ เป็ นการเสนอขายศุกูกผ่านผูจ้ ดั จาหน่ายหรื อไม่
(2) ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ (กรณีผา่ นผูจ้ ดั จาหน่าย) ให้ระบุ
(ก) ผูจ้ ดั การการรับประกันการจาหน่ายและจัดจาหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และ
หมายเลขโทรศัพท์
(ข) ผูป้ ระกันการจาหน่ายและจัดจาหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
(ค) ผูจ้ ดั จาหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
(ง) ตัวแทนผูจ้ ดั จาหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
(3) เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายศุกูก
ให้ระบุขอ้ ตกลงระหว่างผูเ้ สนอขายศุกูกกับผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับเงื่อนไขและ
ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย ทั้งนี้ ให้แสดงจานวนเงินค่าศุกูกที่ผเู ้ สนอขายศุกูกจะได้รับหลังจาก
หักค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายไว้ดว้ ย
(4) ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายศุกูก
ให้ระบุจานวนประกอบรายการที่เป็ นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเสนอขายศุกูก โดยสังเขป
(5) วิธีการขอรับหนังสื อชี้ชวนและใบจองซื้อศุกูก
ให้ระบุวิธีการขอรับหนังสื อชี้ชวน เช่น วัน เวลา สถานที่ เป็ นต้น
(6) วิธีการจัดสรรศุกูก
ให้ระบุหลักการจัดสรรศุกูกให้แก่ผจู ้ องซื้ อ โดยระบุชื่อกลุ่มบุคคล และสัดส่ วน หรื อ
จานวนศุกูกที่จะได้รับจัดสรรอย่างชัดเจน หากมีการแบ่งจานวนศุกูกและเสนอขายต่อผูล้ งทุน
ต่างประเทศ ให้ระบุดว้ ย
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(7) วันและวิธีการจองและการชาระเงินค่าจองซื้อศุกูก
ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการจองซื้อศุกูก การกาหนดจานวนในการจองซื้ อศุกูก
ต่อราย วิธีการชาระเงินค่าจองซื้อศุกูก ชื่อบริ ษทั เงินทุนหรื อธนาคารพาณิชย์ที่เป็ นตัวแทนรับเงิน
ค่าจองซื้อศุกูก วิธีการและเงื่อนไขในการถอนเงินค่าจองซื้อศุกูกคืน
(8) การจัดสรรในกรณี ที่มีผจู ้ องซื้อศุกูกเกินกว่าจานวนศุกูกที่เสนอขาย
ให้ระบุการจัดสรรกรณี ที่มีผจู ้ องซื้อศุกูกเกินกว่าจานวนศุกูกที่เสนอขาย
(9) วิธีการคืนเงินค่าจองซื้ อศุกูก
ให้ระบุวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซื้อศุกูกในกรณี ที่ผจู ้ องซื้อไม่ได้รับ
การจัดสรรศุกูก
(10) วิธีการส่งมอบศุกูก
ให้ระบุวิธีการ และระยะเวลาในการส่งมอบ
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ส่ วนที่ 6

กำรรับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูล
1. ในกรณี เป็ นการเสนอขายศุกูกโดยทรัสตีผอู ้ อกศุกูก
1.1 ให้กรรมการบริ หารทุกคนและผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงาน
บัญชีของผูร้ ะดมทุนและทรัสตีผอู ้ อกศุกูก ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดง
รายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูล
แทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก
ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ หารของผูร้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก
(แล้วแต่กรณี)หรื อผูด้ ารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว
ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะ
การเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของ ผูร้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก (แล้วแต่กรณี)
และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการจัดให้ผูร้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก
(แล้วแต่กรณี) มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าผูร้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก (แล้วแต่กรณี)
ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่เป็ นสาระสาคัญทั้งของผูร้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก (แล้วแต่กรณี) และ
บริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการจัดให้ผูร้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก
(แล้วแต่กรณี) มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ ................................................
ต่อผูส้ อบบัญชีแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของผูร้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อก
ศุกูก (แล้วแต่กรณี ) และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้า
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับ
เอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่า
ไม่ใช่ขอ้ มูลที่ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
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ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ*

1.
2.
3.
4.
5.
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผูร้ ับมอบอานาจ
1.2 กรรมการคนอื่นของผูร้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก (แล้วแต่กรณี) นอกจาก 1.1
ให้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอานาจให้
บุคคลใดลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก
ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการของผูร้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก (แล้วแต่กรณี )
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อขาด
ข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับ
ที่ขา้ พเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ
ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้
…....………...................... เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของ …..........…..................... กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่ขา้ พเจ้าได้สอบทานแล้ว
ดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ*

ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.

ผูร้ ับมอบอานาจ


หมายเหตุ หากในวันที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็ นที่ทาให้
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บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นแล้ว ผูร้ ะดมทุน
/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก (แล้วแต่กรณี ) ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าว
ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถบังคับ
ตนเองได้ เนื่ องจากเจ็บป่ วยทางร่ างกายหรื อทางจิต ผูร้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก (แล้วแต่กรณี ) ไม่จาต้องจัดให้
บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน หรื อเป็ นกรณี อื่นใดที่มีเหตุจาเป็ น
และสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน

2. ในกรณีเป็ นการเสนอขายศุกูกโดยผูถ้ ือศุกูก
2.1 ให้ผถู ้ ือศุกูกลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูล หากผูถ้ ือศุกูกเป็ นนิติบุคคล
ให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคลทุกคนลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) พร้อมทั้ง
มอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความ
และรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก
ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง [ในฐานะผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล] ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า
/ไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า** ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อขาด
ข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับ
ที่ขา้ พเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ
ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้
........................................... เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของ .................................... กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่ขา้ พเจ้าได้สอบทานแล้ว
ดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ*
1.
2.
3.
4.
5.
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผูร้ ับมอบอานาจ



หมายเหตุ หากในวันที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็ น
ที่ทาให้บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นแล้ว
ผูถ้ ือศุกูกต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อ
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ได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่ วย
ทางร่ างกายหรื อทางจิต ผูถ้ ือศุกูกไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่ างหนังสื อชี้ชวน หรื อเป็ นกรณี อื่นใดที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน

ให้ใช้คาว่า “ขอรับรองว่า” สาหรับผูถ้ ือศุกูกที่เป็ นกรรมการบริ หาร และให้ใช้
คาว่า “ไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า” สาหรับผูถ้ ือศุกูกที่ไม่ใช่กรรมการบริ หาร”

2.2 พร้อมกันนี้ให้กรรมการทุกคนและผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสู งสุ ดในสายงาน
บัญชีของผูร้ ะดมทุนและทรัสตีผอู ้ อกศุกูกลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดง
รายการข้อมูลดังกล่าวด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบดังต่อไปนี้
2.2.1 กรรมการบริ หารทุกคนและผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงาน
บัญชี ให้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล โดยให้ใช้ขอ้ ความ
และรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับผูร้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อก
ศุกูก (แล้วแต่กรณี ) ที่ผถู ้ ือศุกูกได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ หารของผูร้ ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้ อกศุกูก (แล้วแต่กรณี )
หรื อผูด้ ารงตาแหน่งบริ หารสู งสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน
ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้า
ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของ
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของผูร้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก (แล้วแต่
กรณี)และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการจัดให้ผรู ้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก
(แล้วแต่กรณี) มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าผูร้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก (แล้วแต่กรณี)
ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่เป็ นสาระสาคัญทั้งของผูร้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก (แล้วแต่กรณี) และ
บริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการจัดให้ผูร้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก
(แล้วแต่กรณี) มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และ
ข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ ......................................................
ต่อผูส้ อบบัญชีของผูร้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก (แล้วแต่กรณี) แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและ
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อ
การจัดทารายงานทางการเงินของผูร้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก (แล้วแต่กรณี ) และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกัน
กับที่ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ...….........................................
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เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ .................................
กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตาแหน่ง

ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ*

1.
2.
3.
4.
5.
ลายมือชื่อ

ผูร้ ับมอบอานาจ
2.2.2 กรรมการคนอื่นของผูร้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก (แล้วแต่กรณี )
นอกจาก 2.2.1 ให้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล โดยให้
ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายศุกูกฉบับนี้ แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการของผูร้ ะดมทุน/ผูอ้ อก
ศุกูก (แล้วแต่กรณี) ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทาให้
ผูอ้ ื่นสาคัญผิด หรื อขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกัน
กับที่ขา้ พเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ
ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้
.................................... เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของ .................................... กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่ขา้ พเจ้าได้สอบทานแล้ว
ดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ*
1.
2.
3.
4.
5.
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ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผูร้ ับมอบอานาจ


หมายเหตุ หากในวันที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็ นที่ทาให้
บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นแล้ว ผูร้ ะดมทุน
/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก (แล้วแต่กรณี ) ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าว
ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถบังคับ
ตนเองได้ เนื่ องจากเจ็บป่ วยทางร่ างกายหรื อทางจิต ผูร้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก (แล้วแต่กรณี ) ไม่จาต้องจัดให้
บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน หรื อเป็ นกรณี อื่นใดที่มีเหตุจาเป็ น
และสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน

3. การรับรองการปฏิบตั ิหน้าที่ของที่ปรึ กษาทางการเงิน
ให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันที่ปรึ กษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา
บริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงินของการออกศุกูก ขอรับรองว่าข้าพเจ้า
(1) ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน
ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
(2) ได้พิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูร้ ะดมทุนในอนาคตแล้ว
เห็นว่า สมมติฐานได้จดั ทาขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อผูร้ ะดมทุนหรื อผูล้ งทุน
อย่างชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที่ผรู ้ ะดมทุนมีการระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูร้ ะดม
ทุนในอนาคตในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก)”
ในกรณีที่ที่ปรึ กษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบแสดง
รายการข้อมูลบางส่ วน หรื อเห็นว่าข้อมูลบางส่ วนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบายเงื่อนไขไว้เพิ่มเติม เช่น
“เว้นแต่ขอ้ มูลในเรื่ อง ………………. ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ศุกูกนี้ ที่ขา้ พเจ้าไม่สามารถให้ความเห็นได้ เนื่ องจาก …………..……….. (ไม่มีขอ้ มูลเพียงพอ
ที่จะตรวจสอบ หรื อไม่ได้รับความร่ วมมือจากผูบ้ ริ หารของผูร้ ะดมทุน/ผูเ้ สนอขายศุกูก (แล้วแต่กรณี)
ในการตรวจสอบข้อมูลในเรื่ องนี้)” หรื อ
“เว้นแต่ขอ้ ความในหน้า……..ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าควรใช้ขอ้ ความ…………...แทน”
ในกรณี ที่ที่ปรึ กษาทางการเงินนาข้อมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น
มาอ้างอิง ให้ระบุขอ้ ความเพิ่มเติม ดังนี้
“เว้นแต่ขอ้ มูลในเรื่ อง …………….….. ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ศุกูกนี้ ที่ขา้ พเจ้าใช้ขอ้ มูลจาก .…………………..…… ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนี้
เป็ นอย่างดี”
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ชื่อ
1.
2.

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ*

เอกสำรแนบ 1
ร่ ำงสัญญำก่อตั้งทรัสต์

เอกสำรแนบ 2
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำรและผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ระดมทุน
1. ให้แสดงรายละเอียดของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูม้ ีอานาจควบคุมตามตาราง ดังนี้
ชื่อ-สกุล/ อายุ
ตาแหน่ง (ปี )
(1)

คุณวุฒิ
ทางการ
ศึกษา
(2)

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี
ถือหุน้ ใน ทางครอบครัว
ย้อนหลัง
บริ ษทั (%)
ระหว่าง
ช่วงเวลา ตาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/
(3)
กรรมการและ
บริ ษทั /ประเภท
ผูบ้ ริ หาร (4)
ธุรกิจ (5)

หมายเหตุ
(1) สาหรับตาแหน่งกรรมการ ให้ระบุประเภทของกรรมการด้วย
เช่น กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ตามที่กาหนดในหนังสื อรับรอง
(2) ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท
ชื่อคณะและสถาบันการศึกษา การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็ นกรรมการ
(เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD))
(3) ให้นบั รวมหุน้ ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
(4) ให้ระบุถึงความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารด้วยกัน โดยความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์
โดยการสมรสและความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ทั้งนี้ ให้ระบุเฉพาะความสัมพันธ์
ลาดับ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่นอ้ ง ลุง ป้า น้า อา รวมทั้ง คู่สมรส และบุตร ของบุคคลดังกล่าว
(5) ให้ระบุประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
2. ในกรณีที่กรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูม้ ีอานาจควบคุมรายใดดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรื อ
ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องหลายบริ ษทั ให้แสดงข้อมูลการดารงตาแหน่ง
ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุม ตามตารางดังนี้
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รายชื่อบริ ษทั
รายชื่อ
ตัวอย่าง
นาย ก.
นาย ข.

บริ ษทั

บริ ษทั ย่อย
1
2
3

บริ ษทั ร่ วม
1
2
3

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
1
2
3

//
X
/
X
/
/
/
/
/
หมายเหตุ
1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริ หาร
2. บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ให้หมายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ
ประกาศนี้

3. ประวัติกรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูม้ ีอานาจควบคุม
ในกรณีที่กรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูม้ ีอานาจควบคุมมีลกั ษณะไม่เป็ นไปตามประกาศ
ว่าด้วยการกาหนดลักษณะการขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออก
หลักทรัพย์ ให้ระบุดว้ ยว่ามีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามข้อใด หากไม่มี ไม่ตอ้ งระบุ

เอกสำรแนบ 3
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริษัทย่อย
ให้แสดงรายชื่อกรรมการของบริ ษทั ย่อยตามตาราง ดังนี้
รายชื่อบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ….
บริ ษทั ….
บริ ษทั ….
รายชื่อกรรมการ
ตัวอย่าง
นาย ก.
//
/
/
นาย ข.
/
X
หมายเหตุ
1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริ หาร
2. บริ ษทั ย่อย ให้หมายถึง บริ ษทั ย่อยที่มีนยั สาคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10
ของรายได้รวมตามงบกาไรขาดทุนรวมของปี บัญชีล่าสุด

เอกสำรแนบ 4
งบกำรเงิน

เอกสำรแนบ 5
อื่น ๆ

