
 
 

แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูก 
(แบบ 69-SUKUK) 

 
บริษทั .......... (ช่ือไทย/องักฤษของผูร้ะดมทุน) ……(ตวัอกัษรขนาดไม่ต ่ากวา่   ) 
บริษทั .......... (ช่ือไทย/องักฤษของผูเ้สนอขายศุกูก) ……(ตวัอกัษรขนาดไม่เกิน   ) 

 
เสนอขาย 

 
ช่ือเฉพาะของศุกูก 

ลกัษณะท่ีส าคญัของศุกูก 
รายละเอียดอ่ืนๆ 

 
  - ใหร้ะบุลกัษณะท่ีส าคญัของศุกูกท่ีเสนอขาย เช่น ศุกูกท่ีออกเป็นไปตามหลกัการประเภทใดของ
ศาสนาอิสลาม ทรัพยสิ์นท่ีใชอ้า้งอิง (โดยกรณีศุกูกไม่มีประกนัตอ้งระบุดว้ยวา่ทรัพยสิ์นท่ีใชอ้า้งอิง 
ไม่ถือเป็นหลกัประกนัของศุกูก ผูล้งทุนยงัคงมีความเส่ียงในระดบัเดียวกบัเจา้หน้ีสามญัของผูร้ะดมทุน) 
จ านวน ผลตอบแทน อาย ุบุคคลท่ีสามารถซ้ือศุกูก (เฉพาะกรณีท่ีไม่ไดเ้สนอขายต่อบุคคลทัว่ไป)  
ผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หลกัประกนัหรือผูค้  ้าประกนั (ถา้มี) 
  - รายละเอียดท่ีส าคญัอ่ืนๆ เช่น ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (กรณีท่ีผูถื้อศุกูกเดิมน าศุกูกออกเสนอขาย) ศุกูกทรัสตี  
ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษาชะรีอะฮ ์ ผูจ้ดัการการรับประกนัการจ าหน่าย ผูป้ระกนัการจ าหน่าย 
วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั เง่ือนไขการยกเลิกการเสนอขายกรณีท่ีมีจ านวนศุกูกท่ีขาย
ไดน้อ้ยกวา่จ านวนศุกูกขั้นต ่าท่ีผูร้ะดมทุนก าหนด เป็นตน้ 
  - ให้มีค ำเตือนผู้ลงทุนว่ำ  

“ก่อนตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนตอ้งใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบั 
ผูร้ะดมทุนและเง่ือนไขของศุกูก รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง 
เป็นอยา่งดี การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกน้ี มิไดเ้ป็นการแสดงวา่
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์นะน าใหล้งทุนในศุกูกท่ีเสนอขาย หรือมิได้
ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของศุกูกท่ีเสนอขาย หรือมิไดรั้บรองวา่ศุกูกท่ีเสนอขายเป็นไปตาม 
หลกัศาสนาอิสลาม หรือรับรองความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการ
เสนอขายศุกูกแต่อยา่งใด ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูล
การเสนอขายศุกูกน้ีเป็นความรับผิดชอบของผูร้ะดมทุนและผูเ้สนอขายศุกูก 
 หากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกมีขอ้ความหรือรายการท่ีเป็นเท็จ หรือขาด
ขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ผูถื้อศุกูกท่ีไดซ้ื้อศุกูกไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีแบบแสดง 
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รายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกนั้นมีผลใชบ้งัคบั มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัหรือผูถื้อศุกูกได้
ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ทั้งน้ี ภายในหน่ึงปี 
นบัแต่วนัท่ีไดรู้้หรือควรไดรู้้วา่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกเป็นเทจ็หรือขาดขอ้ความ 
ท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั แต่ไม่เกินสองปีนบัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูก 
มีผลใชบ้งัคบั” 
 

รำยกำรข้อมูลและกำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 
 

 1. กรณีท่ีผูร้ะดมทุนมีหุน้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  1.1 ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลและรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลตามแบบแนบทา้ยของแบบ  
69-SUKUK  ทั้งน้ี เฉพาะขอ้มูลในส่วนท่ี 2 ท่ีเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัผูร้ะดมทุน อาจใช้วิธีอ้ำงองิข้อมูลจำก 
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1 หรือแบบ 56-SUKUK) ล่ำสุด งบกำรเงินประจ ำงวด 
กำรบัญชีล่ำสุด (เปรียบเทียบ 2 ปี) งบกำรเงินรำยไตรมำสล่ำสุด โดยใหร้ะบุแหล่งอา้งอิงขอ้มูล 
ท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบได ้เช่น website ของส านกังาน website ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
ประเทศไทย เป็นตน้  พร้อมทั้งใหแ้สดงค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน
ของผู้ระดมทุนส ำหรับงวดไตรมำสล่ำสุดดังกล่ำวและผลกำรด ำเนินงำนสะสมตั้งแต่ต้นปีบัญชีปัจจุบัน
ถึงไตรมำสล่ำสุดด้วย   
    -  นอกจากน้ี ในกรณีท่ีมีขอ้มูลเพิ่มเติมอ่ืนใดท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน   
ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวเพิ่มเติม โดยอาจระบุแหล่งอา้งอิงขอ้มูลเพิ่มเติมอ่ืนใด เช่น website ของ
ส านกังาน website ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ website ของผูร้ะดมทุน เป็นตน้   
ซ่ึงผูล้งทุนสามารถตรวจสอบได ้และใหส้รุปสาระส าคญัของขอ้มูลประกอบดว้ย  
  1.2 ใหมี้การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล ดงัน้ี 
  ในการรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบัน้ี ให้จดัท าตามส่วนท่ี 4  
ของแบบแนบทา้ยของแบบ 69- SUKUK  ทั้งน้ี หากมีการอา้งอิงขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลใด ๆ ท่ีผูล้งทุน
สามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุในขอ้ 1.1 ขา้งตน้ ให้ระบุขอ้ความต่อไปน้ีไวใ้นย่อหนา้ถดัจากการรับรอง
ความถูกตอ้งของขอ้มูลดงักล่าว 

   “การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูร้ะดมทุนและ 
ผูเ้สนอขายศุกูกตามท่ีปรากฏในแหล่งขอ้มูลท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุไวใ้นแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกฉบบัน้ี  ทั้งน้ี ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความ
รับผิดชอบต่อความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลท่ีอา้งอิงนั้น เช่นเดียวกบัการน าขอ้มูลมาแสดงใหป้รากฏ
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกฉบบัน้ี”  
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2. กรณีผูร้ะดมทุนไม่มีหุน้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลและรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลตามแบบแนบทา้ยของแบบ 69-SUKUK  
ทั้งน้ี เฉพาะขอ้มูลในส่วนท่ี 2 ท่ีเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัผูร้ะดมทุน บริษทัอาจเลือกเปิดเผยขอ้มูลโดยมี
รายละเอียดเป็นไปตามแบบ 56-1/แบบ 56-SUKUK (ถา้มี) โดยอนุโลม แทนก็ได ้โดยขอ้มูลท่ีจดัท า
ตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัในขณะท่ียืน่แบบ 69-SUKUK 
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แบบแนบทา้ย 
69-SUKUK 

 
สำรบัญ  

หน้ำ 
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 
 

ส่วนท่ี 2  ข้อมูลผู้ระดมทุน 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 
2. ปัจจยัความเส่ียง 
3. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ ์
5. ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 
6. ขอ้พิพาททางกฎหมาย 
7. โครงสร้างเงินทุน 
8. การจดัการ 
9. การควบคุมภายใน 
10. รายการระหวา่งกนั 
11. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
12. ขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ส่วนท่ี 3 ข้อมูลทรัสตีผู้ออกศุกูก (ให้เปิดเผยเฉพำะกรณีท่ีทรัสตีผู้ออกศุกูกเป็นนิติบุคคลแยกต่ำงหำก 

จำกผู้ระดมทุน) 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 
2. ผูถื้อหุน้ 
3. รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร 
4. โครงสร้างเงินทุน 

 
ส่วนท่ี 4 รำยละเอยีดโครงสร้ำงศุกูก 

1. รายละเอียดทรัพยสิ์นท่ีใชอ้า้งอิง 
2. โครงสร้างศุกูก 
3. รายละเอียดของท่ีปรึกษาชะรีอะฮ์ 
4. สรุปสาระส าคญัของสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง 
5. ขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ส่วนท่ี 5  ข้อมูลเกีย่วกบักำรเสนอขำยศุกูก 
1. รายละเอียดของศุกูกท่ีเสนอขาย 
2. ขอ้จ ากดัการโอนศุกูกท่ีเสนอขาย 
3. การจอง การจ าหน่าย และการจดัสรร 

 

ส่วนท่ี 6  กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 
 

เอกสารแนบ 1 ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหารและผูมี้อ านาจควบคุมของผูร้ะดมทุน 
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ยของผูร้ะดมทุน 
เอกสารแนบ 4 งบการเงิน 
เอกสารแนบ 5 อ่ืนๆ 
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ส่วนท่ี 1 

ข้อมูลสรุป (executive summary) 
 

1. ใหส้รุปสาระส าคญัของขอ้มูลผูร้ะดมทุนในส่วนท่ี 2 ขอ้มูลทรัสตีผูอ้อกศุกูกในส่วนท่ี 3  
รายละเอียดโครงการศุกูกในส่วนท่ี 4 และขอ้มูลการเสนอขายศุกูกในส่วนท่ี 5 โดยยอ่ เพื่อใหผู้ล้งทุน
เขา้ใจภาพรวมของการด าเนินธุรกิจของผูร้ะดมทุน โครงสร้างศุกูก รายละเอียดการเสนอขาย 
  

2. ใหแ้สดงขอ้มูลเก่ียวกบัการน าเงินไปใช ้(วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน จ านวนเงินและ
ระยะเวลาท่ีใชเ้งินโดยประมาณ) 
  
 (ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนท่ี 2 ส่วนท่ี 3 และ ส่วนท่ี 4  ก่อนตัดสินใจจองซื้อศุกูก) 
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ส่วนท่ี 2 

ข้อมูลผู้ระดมทุน 
 
   ขอ้มูลต่อไปน้ีใหเ้ปิดเผยถึงขอ้มูลของผูร้ะดมทุน โดยไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูล
ของทรัสตีผูอ้อกศุกูก ยกเวน้หวัขอ้ท่ีก าหนดใหต้อ้งเปิดเผยขอ้มูลทรัสตีผูอ้อกศุกูกดว้ย  ทั้งน้ี ขอ้มูล 
ท่ีก าหนดใหเ้ปิดเผยเป็นเพียงขอ้มูลขั้นต ่า ผูร้ะดมทุนควรพิจารณาเปิดเผยขอ้มูลรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีช่วย
ท าใหผู้ล้งทุนเขา้ใจและเห็นภาพธุรกิจของผูร้ะดมทุนไดช้ดัเจนขึ้น 
 
1. ข้อมูลท่ัวไป  
 1. ช่ือ  สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษทั โทรศพัท ์โทรสาร 
Home Page (ถา้มี) จ านวนและชนิดของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 
 2. ช่ือ สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่ ประเภทธุรกิจ โทรศพัท ์โทรสาร จ านวนและชนิด
ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของนิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ านวนหุน้ 
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 
 3. ช่ือ สถานท่ีตั้ง โทรศพัท ์โทรสารของบุคคลอา้งอิงอ่ืน ๆ เช่น นายทะเบียน
หลกัทรัพย ์sukuk trustee ท่ีปรึกษาชะรีอะฮ ์ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย  
ท่ีปรึกษาหรือผูจ้ดัการภายใตส้ัญญาการจดัการ เป็นตน้ 
 
2. ปัจจัยควำมเส่ียง 
 ใหร้ะบุปัจจยัท่ีบริษทัเห็นวา่ อาจท าใหเ้กิดความเส่ียงต่อการลงทุนของผูล้งทุน 
อยา่งมีนยัส าคญั โดยความเส่ียงดงักล่าวอาจท าใหผู้ล้งทุนสูญเสียเงินลงทุนทั้งจ านวนหรือบางส่วน 
หรือไม่ไดรั้บผลตอบแทนในอตัราท่ีควรจะไดรั้บ และใหร้ะบุเฉพาะความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อ 
ผูร้ะดมทุนหรือผูถื้อศุกูกโดยตรง ไม่ใช่ความเส่ียงส าหรับการประกอบธุรกิจทัว่ไป  ทั้งน้ี ใหอ้ธิบาย 
ถึงลกัษณะความเส่ียง เหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของความเส่ียง ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น(ถา้ประเมิน 
ผลกระทบเป็นตวัเลขไดใ้หร้ะบุดว้ย) แนวโนม้หรือความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดความเส่ียงดงักล่าว 
นอกจากน้ี หากบริษทัมีมาตรการรองรับไวเ้ป็นการเฉพาะและสามารถลดความเส่ียงไดอ้ยา่ง 
มีนยัส าคญัแลว้ บริษทัอาจอธิบายเพิ่มเติมไวด้ว้ยก็ได ้ทั้งน้ี การเปิดเผยความเส่ียงใหอ้า้งอิงใหผู้ล้งทุน
พิจารณารายละเอียดความเส่ียงของตราสารท่ีเปิดเผยในเอกสารสรุปสาระส าคญัและความเส่ียงของ 
ตราสาร (fact sheet) ดว้ย 
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3. ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ  

- ใหอ้ธิบายการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงอ านาจ 
ในการควบคุมบริษทั และลกัษณะการประกอบธุรกิจในปีท่ีผา่นมาโดยสังเขป  ทั้งน้ี หากบริษทั 
มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ การจดัการ หรือการประกอบธุรกิจ อยา่งมีนยัส าคญั  
ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา ใหอ้ธิบายการเปล่ียนแปลงในเร่ืองดงักล่าวดว้ย  

- ใหอ้ธิบายภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 
ท่ีด าเนินงานอยูใ่นปัจจุบนั หรือก าลงัจะด าเนินงาน (กรณีบริษทัท่ียงัไม่มีการประกอบธุรกิจ) และ
นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษทัในกลุ่ม  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และ 
บริษทัร่วมจ านวนมาก ให้แสดงโครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทัดว้ย  
 - ในกรณีท่ีบริษทัมีสายผลิตภณัฑห์รือกลุ่มธุรกิจมากกวา่ 1 สายหรือ 1 กลุ่ม ใหร้ะบุ
สัดส่วนรายไดจ้ากแต่ละสายผลิตภณัฑห์รือกลุ่มธุรกิจ โดยอยา่งนอ้ยใหแ้สดงสัดส่วนรายไดข้อง 
สายผลิตภณัฑห์รือกลุ่มธุรกิจท่ีมีมูลค่าเกินกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วมตามงบก าไรขาดทุนรวม 
ของปีบญัชีล่าสุด ตามตาราง ดงัน้ี ในกรณีท่ีหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัไดแ้สดง 
ผลการด าเนินงานของแต่ละสายผลิตภณัฑไ์วค้รบถว้นตามมาตรฐานการบญัชีวา่ดว้ยการเสนอขอ้มูล 
ทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานแลว้ อาจอธิบายโครงสร้างรายไดเ้ฉพาะปีล่าสุดก็ได ้(เช่น บริษทัมี
รายไดจ้ากการประกอบธุรกิจ A ร้อยละ 65 และธุรกิจ B ร้อยละ 35 พร้อมทั้งอธิบายอา้งอิงถึงหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง) 
 
 โครงสร้างรายได ้  

สายผลิตภณัฑ/์กลุ่มธุรกิจ ด าเนินการ
โดย 

% การถือ
หุน้ของ
บริษทั 

ปี 25.. 
รายได้2 

 
% 

ปี 25.. 
รายได้2 

 
% 

ปี 25.. 
รายได้2 

 
% 

สายผลิตภณัฑ/์กลุ่มธุรกิจท่ี 1         
สายผลิตภณัฑ/์กลุ่มธุรกิจท่ี 2 
สายผลิตภณัฑ/์กลุ่มธุรกิจท่ี 3 

        

รวม    100  100  100 
1กรณีท่ีบริษทัเพิ่งเคยกระจายหลกัทรัพยต่์อประชาชนในช่วง 1 หรือ 2 ปีท่ีผา่นมา ใหแ้สดงตาราง
โครงสร้างรายไดเ้ฉพาะในช่วง 1 หรือ 2 ปีท่ีผา่นมาแลว้แต่กรณี 
2 รายได ้ใหร้วมถึงส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียจากการลงทุนดว้ย 

 
4. กำรประกอบธุรกจิของแต่ละสำยผลติภัณฑ์ 

(1) ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 
 ใหอ้ธิบายลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการเพื่อใหผู้ล้งทุนเขา้ใจลกัษณะธุรกิจของ
บริษทัในปีท่ีผา่นมา รวมถึงการไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ สัมปทาน หรือการส่งเสริม 
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การลงทุน พร้อมทั้งอธิบายลกัษณะสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บดว้ย 
 กรณีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ใหอ้ธิบาย
ลกัษณะโครงกำรท่ีมีนัยส ำคัญท่ีก าลงัด าเนินการอยูใ่นปัจจุบนัในแต่ละโครงการ เช่น ช่ือและท่ีตั้ง
โครงการ ประเภทโครงการ กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย จ านวนหน่วย พื้นท่ีขาย/เช่า มูลค่าโครงการ  
ความคืบหนา้การขาย ความคืบหนา้ในการพฒันาโครงการ 
 (2) การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
 (ก) ใหอ้ธิบายการท าการตลาดของผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีส าคญัในปีท่ีผา่นมา 
ซ่ึงอาจอธิบายในเชิงเปรียบเทียบกบัคู่แข่งในภาพรวม โดยไม่จ าเป็นตอ้งเป็นขอ้มูลเชิงตวัเลข ลกัษณะ
ลูกคา้ กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย หากมีการส่งผลิตภณัฑอ์อกไป
จ าหน่ายต่างประเทศ ให้ระบุสัดส่วนการจ าหน่ายในประเทศต่อการส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ  
ช่ือประเทศหรือกลุ่มประเทศท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑห์รือบริการดว้ย 
 (ข) ใหอ้ธิบายสภาพการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมในปีท่ีผา่นมา และแนวโนม้
ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต  เช่น จ านวนคู่แข่งโดยประมาณ ขนาดของบริษทั
เม่ือเทียบกบัคู่แข่ง สถานภาพและศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษทั ช่ือคู่แข่ง (โดยทัว่ไปไม่จ าเป็น 
ตอ้งเปิดเผย เวน้แต่ในกรณีท่ีในอุตสาหกรรมน้ีมีคู่แข่งเพียงรายเดียว หรือนอ้ยรายท่ีเป็นผูน้ าตลาด)  
เป็นตน้ 
 (3) การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
 (ก) ใหอ้ธิบายลกัษณะการจดัใหไ้ดม้าซ่ึงผลิตภณัฑเ์พื่อจ าหน่ายในปีท่ีผา่นมา  
เช่น การผลิต (จ านวนโรงงาน ก าลงัการผลิตรวม) การจดัหาวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑเ์พื่อจ าหน่าย  
จ านวนผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ รวมทั้งสัดส่วนการซ้ือวตัถุดิบในประเทศและต่างประเทศ 
 (ข)  หากกระบวนการผลิต หรือการก าจดัวตัถุดิบเหลือใชมี้ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มใหอ้ธิบายการด าเนินการของบริษทัเพื่อลดผลกระทบในเร่ืองดงักล่าว และระบุวา่ 
ผลการปฏิบติัจริงในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมาเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือไม่ หากมีขอ้พิพาทหรือ 
ถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มใหร้ะบุดว้ย พร้อมทั้งอธิบายแนวทางการแกไ้ขขอ้พิพาทดงักล่าว 
 (4) งานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ (เฉพาะกรณีท่ีการประกอบธุรกิจมีลกัษณะเป็นโครงการ
หรือช้ินงาน ซ่ึงแต่ละโครงการหรือช้ินงานมีมูลค่าสูง และใชเ้วลานานในการส่งมอบงาน เช่น ธุรกิจ
ก่อสร้าง ธุรกิจต่อเรือ เป็นตน้)  
 ใหแ้สดงมูลค่างานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ ณ วนัหลงัสุดท่ีเป็นไปได ้หากเป็นโครงการ 
ท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของรายไดร้วมตามงบการเงินรวมของปีบญัชีล่าสุด ใหร้ะบุเป็นรายช้ิน 
ท่ีคาดวา่จะส่งมอบในแต่ละช่วงเวลา 
 หมายเหต ุในเร่ืองการระบุช่ือลูกคา้หรือผูจ้ดัจ าหน่าย (supplier) ท่ีมีสัดส่วนเกินกวา่
ร้อยละ 30 ของรายไดร้วมในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา หากบริษทัมีการพึ่งพิงลูกคา้หรือผูจ้ดัจ าหน่ายรายใด 
ท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการอยู่รอดของบริษทั ก็ใหเ้ปิดเผยเป็นปัจจยัความเส่ียง โดยหากมีสัดส่วนเกิน 
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ร้อยละ 30 ของรายไดร้วมหรือยอดซ้ือรวม ตามแต่กรณี ตามงบการเงินรวม ก็ใหร้ะบุจ านวนราย 
ลกัษณะความสัมพนัธ์และประเภทของสินคา้ท่ีซ้ือขาย  อยา่งไรก็ดี หากบริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัช่ือลูกคา้หรือผูจ้ดัจ าหน่ายใหแ้ก่บุคคลอ่ืน เช่น ผูล้งทุนหรือนกัวิเคราะห์ดา้นหลกัทรัพย ์
หรือการลงทุน ก็ใหร้ะบุช่ือดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลดว้ย เพื่อใหผู้ล้งทุนมีขอ้มูล 
เท่าเทียมกนัดว้ย 
 
5. ทรัพย์สินท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกจิ 
 (1) ใหอ้ธิบายลกัษณะส าคญัของทรัพย์สินถำวรหลักท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยใช ้
ในการประกอบธุรกิจไม่วา่จะมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นนั้นหรือไม่ (เช่น ท่ีดิน อาคาร โรงงาน 
เคร่ืองจกัร โดยอาจแสดงยอดรวมของทรัพยสิ์นประเภทเดียวกนัไวด้ว้ยกนั โดยไม่ตอ้งแยกแสดงเป็น
เคร่ืองจกัรแต่ละเคร่ือง และไม่จ าเป็นตอ้งแยกแสดงเป็นรายบริษทั) ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ และหากมี 
การท าสัญญาเช่าทรัพยสิ์นระยะยาว ใหส้รุปสาระส าคญัของสัญญาดว้ย (เฉพาะในเร่ืองระยะเวลา 
การเช่าท่ีเหลือ และหนา้ท่ีหรือภาระผกูพนัของบริษทัตามสัญญานั้น (ถา้มี) ) ทั้งน้ี หากมีการใช้
ทรัพยสิ์นใดเป็นหลกัประกนัการกูย้มืเงิน ใหร้ะบุวงเงินของภาระหลกัประกนัของทรัพย์สินนั้นดว้ย 
 (2) ในกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีส าคญัในการประกอบ
ธุรกิจ เช่น สิทธิบตัร สัมปทาน ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคา้ ใหอ้ธิบายลกัษณะส าคญั เง่ือนไข รวมทั้ง 
ผลต่อการด าเนินธุรกิจและอายสิุทธิดงักล่าว 
  
6. ข้อพพิำททำงกฎหมำย 
 ใหอ้ธิบายโดยสังเขปถึงขอ้พิพาททางกฎหมาย ซ่ึงบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นคู่ความ
หรือคู่กรณี โดยท่ีคดีหรือขอ้พิพาทยงัไม่ส้ินสุด  ทั้งน้ี ใหอ้ธิบายเฉพาะ (1) คดีท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบ
ต่อสินทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัยอ่ยท่ีมีจ านวนสูงกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัส้ินปี
บญัชีล่าสุด  ทั้งน้ี กรณีท่ีส่วนของผูถื้อหุ้นติดลบ ให้อธิบายเฉพาะคดีท่ีมีจ านวนสูงกวา่ร้อยละ 10 ของ
สินทรัพยห์มุนเวียน ณ วนัส้ินปีบญัชีล่าสุด (2) คดีท่ีกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งมี
นยัส าคญั แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได ้และ (3) คดีท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจ
โดยปกติของบริษทั โดยไม่ตอ้งอธิบายคดีท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการประกอบธุรกิจปกติ เช่น การฟ้อง
บงัคบัช าระหน้ีจากลูกคา้ในกรณีท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์ป็นสถาบนัการเงิน เป็นตน้ 
 ในการอธิบายขอ้พิจารณาขา้งตน้ ใหร้ะบุถึงศาลท่ีก าลงัพิจารณาคดี วนัเร่ิมคดี คู่ความ
และมูลคดี และความคืบหนา้ของคดี และใหร้ะบุกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีเป็นคู่ความกบั
บริษทัดว้ย  
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7. โครงสร้ำงเงินทุน 
 (1) หลกัทรัพยข์องบริษทั 
 (ก) บริษทัมีทุนจดทะเบียน                ลา้นบาท เรียกช าระแลว้             ลา้นบาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามญั                  หุน้ หุน้บุริมสิทธิ                หุน้ (ถา้มี) มูลค่าหุน้ละ            บาท  

ในกรณีท่ีบริษทัมีหลกัทรัพยไ์ปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอ่ื์น ให้ระบุ 
ช่ือตลาดหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนนั้นดว้ย 
 (ข) ในกรณีท่ีบริษทัมีหุน้ประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุ้นสามญั 
เช่น หุน้บุริมสิทธิ ใหอ้ธิบายลกัษณะส าคญัของหลกัทรัพย ์เช่น จ านวน มูลค่า และสิทธิและเง่ือนไข 
ท่ีแตกต่างจากหุ้นสามญั เป็นตน้   
 (ค) ในกรณีท่ีบริษทัมีหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีไม่ใช่หุน้สามญั เช่น หุน้กู ้ตัว๋เงิน ศุกูก  
หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ ใหอ้ธิบายลกัษณะส าคญัของหลกัทรัพย ์ใชห้ลกัการใดของศาสนาอิสลาม 
(กรณีศุกูก) ประเภทหุน้กู ้หรือตัว๋เงิน จ านวนและมูลค่าท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน วนัครบก าหนดไถ่ถอน 
หลกัประกนั และเง่ือนไขอ่ืนท่ีเป็นสาระส าคญั เช่น การใหสิ้ทธิไถ่ถอนหุน้กู้ ตัว๋เงิน หรือศุกูก 
ก่อนครบก าหนด (put option และ call option) เป็นตน้ และการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกู ้  
ตัว๋เงิน หรือศุกูก คร้ังหลงัสุด 

(ง) ในกรณีท่ีกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่มีขอ้ตกลงระหวา่งกนั (shareholding agreement) 
ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือการบริหารงานของบริษทัโดยท่ีขอ้ตกลง
ดงักล่าวมีบริษทัร่วมลงนามดว้ย ใหร้ะบุ พร้อมทั้งอธิบายสาระส าคญัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของบริษทั 

(2)  ผูถื้อหุน้ 
ใหร้ะบุรายช่ือกลุ่มผูถื้อหุ้นดงัต่อไปน้ี พร้อมทั้งจ านวนหุ้นท่ีถือและสัดส่วน 

การถือหุน้ล่าสุด  ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และผูถื้อหุน้ท่ีอยูภ่ายใตผู้มี้อ  านาจควบคุม
เดียวกนัเป็นกลุ่มเดียวกนั 

(ก)  กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก  
(ข)  กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย  

การจดัการ หรือการด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั (เช่น มีการส่งบุคคลเขา้เป็นกรรมการท่ีมี
อ านาจจดัการ (authorized director)) 

ในกรณีท่ีรายช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏดงักล่าวขา้งตน้ ยงัไม่แสดงถึงบุคคล 
ท่ีเป็นผูถื้อหุ้นท่ีแทจ้ริง เช่น รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีแสดงไวเ้ป็น holding company หรือ nominee account  
ใหร้ะบุช่ือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหลกัท่ีเป็นผูถื้อหุน้ท่ีแทจ้ริง รวมทั้งธุรกิจหลกัของบุคคลดงักล่าวดว้ย 
เวน้แต่จะมีเหตุอนัสมควรท่ีท าใหไ้ม่อาจทราบผูถื้อหุน้ท่ีแทจ้ริงได้ 
 (3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
  ใหร้ะบุนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัท่ีจะจ่ายให้ผูถื้อหุน้ รวมทั้งนโยบาย 
ท่ีบริษทัยอ่ยจะจ่ายใหบ้ริษทัดว้ย 
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8. กำรจัดกำร 
 (1) โครงสร้างการจดัการ :  
                                (1.1)  ให้อธิบายโครงสร้างกรรมการบริษทัวา่ประกอบดว้ยคณะกรรมการทั้งหมด 
ก่ีชุด เช่น คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนด 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร เป็นตน้ และขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของกรรมการแต่ละชุด 
                                (1.2)  ให้ระบุรายช่ือกรรมการ และหากกรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระหรือ
กรรมการในชุดอ่ืนตาม (1.1) ใหร้ะบุใหช้ดัเจน  นอกจากน้ี ใหร้ะบุรายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้
และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
ของกรรมการรายดงักล่าวดว้ย 
                                 (1.3)  ใหร้ะบุหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ ไดแ้ก่ คุณสมบติั และ
กระบวนการสรรหา    
                                 (1.4)  จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ และจ านวนคร้ังท่ีกรรมการ 
แต่ละรายเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปีท่ีผา่นมา 
                                 (1.5)  ใหร้ะบุรายช่ือและต าแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม (ถา้มี)  
และรายช่ือของเลขานุการบริษทั 
                                  ทั้งน้ี ใหแ้นบขอ้มูลของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั
เก่ียวกบัวุฒิการศึกษาล่าสุด ประวติัการอบรมเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีและทกัษะของการเป็นกรรมการ 
(เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)) ประสบการณ์หลกั 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั และประวติัการกระท าผิด รวมทั้งรายช่ือของกรรมการในบริษทัยอ่ย 
ตามเอกสารแนบ และในกรณีท่ีกรรมการอิสระของบริษทัด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของ 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั  ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกบัการด ารงต าแหน่ง
ของกรรมการรายดงักล่าวไวด้ว้ย 

(2) การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร : ให้ระบุวา่วิธีการคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการผา่นคณะกรรมการสรรหา (nominating committee) หรือไม่ จ านวนกรรมการท่ีมาจาก 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่แต่ละกลุ่ม (ถา้มี) และใหอ้ธิบายสิทธิของผูล้งทุนรายยอ่ยในการแต่งตั้งกรรมการ  
(ใหร้ะบุวา่ การแต่งตั้งกรรมการใชวิ้ธีท่ีผูถื้อหุน้สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้ง
กรรมการเพื่อใหผู้ใ้ดมากนอ้ยตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั (cumulative voting) หรือวิธีการ
แต่งตั้งกรรมการแต่ละรายตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมด 
ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)  
 (3) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร : ใหอ้ธิบายในประเด็นดงัน้ี 
       (3.1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
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                                       (ก) ใหแ้สดงค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัแต่ละรายในปีท่ีผา่นมา โดยให้
ระบุเฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการเท่านั้น  ในกรณีกรรมการไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหาร  
ตาม (ข) ดว้ย ใหแ้ยกระบุค่าตอบแทนไวใ้น (ข) และใหอ้ธิบายลกัษณะค่าตอบแทนดว้ย (เช่น 
ค่าตอบแทนกรรมการรายนาย ก เท่ากบั xx บาท ในปี 25xx โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเบ้ียประชุมและ
บ าเหน็จกรรมการซ่ึงแปรตามผลการด าเนินงานของบริษทั เป็นตน้) 
   ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระของบริษทัเป็นกรรมการอิสระของ 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ให้แสดงค่าตอบแทนรวมท่ีกรรมการอิสระ 
แต่ละรายไดรั้บจากบริษทัดงักล่าวในปีท่ีผา่นมาดว้ย 
   (ข) ใหแ้สดงค่าตอบแทนรวมและจ านวนรายของกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร 
ของบริษทัในปีท่ีผา่นมา และใหอ้ธิบายลกัษณะค่าตอบแทนดว้ย (ในขอ้น้ี ค  าวา่ “ผูบ้ริหาร” ใหห้มายความวา่ 
ผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารส่ีรายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา และผูบ้ริหารรายท่ีส่ีทุกราย โดยไม่รวมถึงผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
หรือการเงินหากต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายไม่ไดอ้ยูใ่นระดบัเดียวกนักบัผูบ้ริหารรายท่ีส่ี) ในกรณีท่ีค่าตอบแทน 
ในปีท่ีผา่นมาไม่สะทอ้นค่าตอบแทนท่ีแทจ้ริง (เช่น มีการตั้งผูบ้ริหารใหม่จ านวนมากในปีปัจจุบนั)  
ใหป้ระมาณค่าตอบแทนดงักล่าวส าหรับปีปัจจุบนัดว้ย 
  ทั้งน้ี ส าหรับบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (holding 
company) ใหแ้สดงค่าตอบแทนและจ านวนรายของกรรมการและผูบ้ริหารทุกคนของบริษทัยอ่ยท่ีเป็น
ธุรกิจหลกัในปีท่ีผา่นมาตามแนวทางขา้งตน้ดว้ย 

(3.2) ค่าตอบแทนอ่ืน (ถา้มี) 
ใหแ้สดงค่าตอบแทนอ่ืนและอธิบายลกัษณะของค่าตอบแทนนั้น เช่น โครงการ 

ใหสิ้ทธิซ้ือหุน้หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพแก่กรรมการและผูบ้ริหาร (อธิบายหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัสรร 
หลกัทรัพยด์งักล่าว และสัดส่วนการไดรั้บหุน้ของกรรมการและผูบ้ริหารเม่ือเทียบกบัจ านวนหุน้หรือ
โครงการทั้งหมด) รวมทั้งเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดไวใ้น (3.1) 

(4) การก ากบัดูแลกิจการ : ใหอ้ธิบายวา่ท่ีผา่นมาบริษทัมีการปฏิบติัตามหลกัการ 
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2549 ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ก าหนดหรือไม่  หากมีเร่ืองใดท่ีบริษทัมิไดมี้การปฏิบติัตามหลกัการดงักล่าว ใหร้ะบุเร่ืองท่ีไม่ปฏิบติั
นั้น  พร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบ  ทั้งน้ี ในการแสดงเหตุผลประกอบดงักล่าว บริษทัอาจเลือกใช ้
วิธีอา้งอิงไปยงัค าอธิบายท่ีเก่ียวขอ้งในหวัขอ้อ่ืนก็ได ้

(5) การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน : ใหอ้ธิบายวา่บริษทัมีนโยบายและวิธีการดูแล 
กรรมการและผูบ้ริหารในการน าขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้ง 
เพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือไม่ 
อยา่งไร (เช่น การก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และมาตรการลงโทษ
หากบริษทัพบวา่ มีการน าขอ้มูลภายในไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน เป็นตน้) เพื่อใหผู้ล้งทุนเห็นภาพวา่
บริษทัมีมาตรการป้องกนัการท่ีกรรมการและผูบ้ริหารใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลภายในอย่างไร 
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(6) บุคลากร : ใหแ้สดงจ านวนพนกังานทั้งหมด และจ านวนพนกังานในแต่ละ 

สายงานหลกัและในกรณีท่ีบริษทัมีการเปล่ียนแปลงจ านวนพนกังานอยา่งมีนยัส าคญั หรือมีขอ้พิพาท
ดา้นแรงงานท่ีส าคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา ใหอ้ธิบายเหตุผลและนโยบายในเร่ืองดงักล่าว  นอกจากน้ี 
ใหแ้สดงผลตอบแทนรวมของพนกังานและอธิบายลกัษณะผลตอบแทนนั้น (เช่น เป็นเงินเดือน โบนสั 
และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นตน้) รวมทั้งอธิบายนโยบายในการพฒันาพนกังาน 
 
9. กำรควบคุมภำยใน 

ใหส้รุปความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัความเพียงพอและความเหมาะสม 
ของระบบการควบคุมภายในของบริษทัและการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยวา่
สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ยจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบ
หรือโดยไม่มีอ านาจหรือไม่ และท่ีผา่นมาบริษทัมีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายใน 
ในเร่ืองใดบา้ง  ถา้มี  บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องดงักล่าวเสร็จส้ินแลว้หรือไม่ เพราะเหตุใด  ทั้งน้ี  
หากคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นท่ีต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทั หรือ 
ผูส้อบบญัชีมีขอ้สังเกตเก่ียวกบัการควบคุมภายในประการใด ใหร้ะบุไวใ้นท่ีน้ีดว้ย  นอกจากน้ี  
ใหแ้นบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นเอกสารแนบทา้ยแบบแสดงรายการขอ้มูลน้ีดว้ย  
 
10. รำยกำรระหว่ำงกัน (ถ้ำมี) 
 ใหอ้ธิบายลกัษณะของรายการระหวา่งกนัท่ีผา่นมา และนโยบายในการท ารายการ 
ระหวา่งบริษทัและบริษทัย่อย กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในอนาคต 
 (1) เปิดเผยรายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปีท่ีผา่นมา โดยให้ระบุ 
ช่ือกลุ่มบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสัมพนัธ์ (เช่น เป็นบิดาของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษทั 
ท่ีผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุ้นร้อยละสามสิบ) และเปิดเผยขอ้มูลรายการระหวา่งกนั เช่น ลกัษณะ ปริมาณ 
เง่ือนไขของรายการระหวา่งกนั อตัราดอกเบ้ีย ราคาซ้ือ ราคาขาย มูลค่าของรายการระหวา่งกนั หรือค่าเช่า
ท่ีเกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งแสดงราคาประเมิน หรืออตัราค่าเช่า ท่ีประเมินโดยบุคคลท่ีสาม หรือแสดงไดว้า่
เป็นราคาท่ีเป็นธรรม  ทั้งน้ี หากเป็นรายการระหวา่งกนักบับริษทัร่วมหรือบริษทัยอ่ยท่ีมีกรรมการ 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยถื์อหุ้นรวมกนัไม่เกินร้อยละสิบ
จะไม่เปิดเผยขอ้มูลนั้นก็ได ้
 (2) อธิบายความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดงักล่าววา่เป็นไปเพื่อ 
ประโยชน์สูงสุดของบริษทัแลว้หรือไม่ อยา่งไร  ทั้งน้ี ถา้มีความเห็นของกรรมการอิสระในเร่ือง
ดงักล่าวท่ีแตกต่างจากมติคณะกรรมการให้เปิดเผยความเห็นนั้นดว้ย 
  (3) อธิบายนโยบายหรือแนวโนม้การท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต 
 หมายเหต ุ 
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(1) หากหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัไดเ้ปิดเผยรายการระหวา่งกนัตาม (1) 
ครบถว้นแลว้ ไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลใน (1) ซ ้าในส่วนน้ี แต่ใหอ้า้งอิงไปถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) หากบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ถือหุน้ในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมรวมกนั 
เกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทัดงักล่าว ใหอ้ธิบายเหตุผลประกอบ 
ท่ีใหบุ้คคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวแทนการถือหุ้นของบริษทัโดยตรงดว้ย 
 (3)  ในกรณีท่ีรายการระหวา่งกนัมีจ านวนมากและแต่ละรายการมีมูลค่านอ้ย บริษทั
อาจจดักลุ่มรายการดงักล่าวตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ เช่น  ธนาคารพาณิชยส์ามารถจดักลุ่ม
ของรายการรับฝากเงินจากบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ไวด้ว้ยกนั       
 
11. ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 
 (1) ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป  
  ใหแ้สดงขอ้มูลจากงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัท่ีสะทอ้นถึง
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในธุรกิจหลกัของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีขอ้มูล
เปรียบเทียบ 2 ปี ท่ีผา่นมา 
  หมายเหตุ 

การจดัท าประมาณการงบการเงินในแบบแสดงรายการขอ้มูลน้ีใหเ้ป็นไปตาม
ความสมคัรใจของบริษทั และจะจดัท าเป็นระยะเวลาใดก็ได ้แต่หากประสงคจ์ะจดัท าและเปิดเผย 
บริษทัตอ้งจดัท าประมาณการดว้ยความระมดัระวงั เพื่อใหม้ัน่ใจวา่สมมติฐานท่ีใชจ้ดัท าประมาณการ
นั้นสมเหตุสมผลแลว้ โดยตอ้งแสดงสมมติฐานพร้อมทั้งค  าอธิบายไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย และในการจดัท า
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี บริษทัตอ้งอธิบายวา่ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินท่ีเกิดขึ้นจริง 
แตกต่างจากประมาณการท่ีท าไวอ้ยา่งไร  ทั้งน้ี หากประมาณการดงักล่าวจดัท าขึ้นโดยมีเหตุอนัควร
ทราบอยูแ่ลว้วา่ สมมติฐานนั้นไม่สมเหตุสมผล แบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวอาจเขา้ข่ายอนัเป็นเทจ็
หรือท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิดในขอ้เทจ็จริง ซ่ึงบริษทัอาจเขา้ข่ายฝ่าฝืนมาตรา 278 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 
  อน่ึง หากบริษทัประสงคจ์ะเปิดเผยหรือเผยแพร่ขอ้มูลใดๆ ท่ีเก่ียวกบัแนวโนม้
หรือประมาณการผลการด าเนินงานของบริษทัในเชิงตวัเลขต่อนกัวิเคราะห์หรือผูล้งทุน บริษทัตอ้ง
จดัท าและแสดงประมาณการดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลดว้ย 
 (2) ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
   ใหอ้ธิบายเชิงวิเคราะห์เก่ียวกบั ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลง 
ท่ีส าคญั ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน หรือการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  
หากบริษทัเคยแจง้แผนการด าเนินงานหรือประมาณการงบการเงินไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
หรือแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ใหอ้ธิบายผลการปฏิบติัตามแผนดงักล่าวดว้ย  ทั้งน้ี หากบริษทั 
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มีสายผลิตภณัฑห์รือกลุ่มธุรกิจมากกวา่ 1 สาย/กลุ่ม ใหอ้ธิบายผลการด าเนินการในแต่ละสายผลิตภณัฑ์
หรือกลุ่มธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัดว้ย 
 นอกจากน้ี ในกรณีท่ีมีแนวโนม้ ความเปล่ียนแปลงใด ๆ  หรือปัจจยัท่ีอาจมีผลต่อ
ฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงานอยา่งมีนยัส าคญัในอนาคต ใหบ้ริษทัอธิบายดว้ย เช่น  
 - ในกรณีท่ีบริษทัมีโครงการหรือการวิจยัพฒันาท่ีจะกระทบต่อผลการด าเนินงาน 
และฐานะการเงินในอนาคตอนัใกล ้(ประมาณ 1 ปี)  ใหบ้ริษทัอธิบายรายละเอียดของโครงการหรือ 
การวิจยัและพฒันาดงักล่าว เช่น  ลกัษณะโครงการ  ผลิตภณัฑใ์หม่ หรือการปรับปรุงผลิตภณัฑเ์ดิม 
ความคืบหนา้  ผลกระทบท่ีอาจมีต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน  

- ในกรณีท่ีบริษทัมีการออกศุกูก ซ่ึงมีขอ้ก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งด ารงอตัราส่วน
ทางการเงิน ใหบ้ริษทัเปิดเผยวา่ บริษทัสามารถด ารงอตัราส่วนดงักล่าวไดต้ามขอ้ก าหนดหรือไม่ 
(แสดงขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงินตามงบการเงินประจ างวดการบญัชีล่าสุดเปรียบเทียบกบัอตัราส่วน 
ท่ีตอ้งด ารงขา้งตน้)  ในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถด ารงอตัราส่วนไดต้ามขอ้ก าหนด ให้ระบุผลกระทบ
และการด าเนินการของบริษทั  
 (4) ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
  ใหแ้สดงค่าตอบแทนท่ีผูส้อบบญัชี ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั และ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกัด ไดรั้บจาก
บริษทัและบริษทัยอ่ย โดยให้ระบุแยกเป็น  

(4.1)   ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 
(4.2)   ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 

            การเปิดเผยค่าบริการอ่ืนใหแ้สดงขอ้มูลของค่าบริการอ่ืนท่ีไดจ่้ายไปแลว้ 
ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา และค่าบริการอ่ืนท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัใหบ้ริการ 
ไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา และประเภทของการใหบ้ริการอ่ืน 
                                            ทั้งน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชี 
ท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั ใหร้วมถึง 

(ก) คู่สมรสและบุตรท่ียงัตอ้งพึ่งพิงหรืออยูใ่นอุปการะของผูส้อบบญัชี 
(ข) กิจการท่ีมีอ านาจควบคุมส านกังานสอบบญัชี  กิจการท่ีถูกควบคุมโดย 

ส านกังานสอบบญัชี  และกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบัส านกังานสอบบญัชี ไม่วา่จะเป็น 
โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

(ค)  กิจการท่ีอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัของส านกังานสอบบญัชี 
(ง)  หุน้ส่วนหรือเทียบเท่าของส านกังานสอบบญัชี 
(จ) คู่สมรสและบุตรท่ียงัตอ้งพึ่งพิงหรืออยูใ่นอุปการะของบุคคลตาม (ง) 
(ฉ)  กิจการท่ีผูส้อบบญัชี บุคคลตาม (ก) (ง) หรือ (จ) มีอ านาจควบคุมหรือ 

มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญั ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม  
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                    เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาลกัษณะของการควบคุมหรือการมีอิทธิพล 
อยา่งเป็นสาระส าคญัท่ีจะเขา้ข่ายเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังาน 
สอบบญัชีขา้งตน้ ใหน้ านิยามตามมาตรฐานการบญัชีว่าดว้ยเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมาใชบ้งัคบั 

12. ข้อมูลอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง  
 ใหร้ะบุขอ้มูลอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั   
หากบริษทัเห็นวา่ มีขอ้มูลอ่ืนท่ีจ าเป็นซ่ึงเป็นประโยชน์หรืออาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของ 
ผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั หรือเพื่อความเท่าเทียมกนัในการเขา้ถึงขอ้มูลของผูล้งทุนทุกกลุ่ม  โดยบริษทั
ยงัคงมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มูลใหถู้กตอ้ง และไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ให้ 
ผูล้งทุนทราบเพื่อประกอบการตดัสินใจลงทุน 
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ส่วนท่ี 3  
ข้อมูลทรัสตีผู้ออกศุกูก (ใหเ้ปิดเผยเฉพาะกรณีท่ีทรัสตีผูอ้อกศุกูกเป็นนิติบุคคลแยกต่างหาก 

จากผูร้ะดมทุน) 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 

ใหร้ะบุช่ือ  สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษทั โทรศพัท ์โทรสาร 
Home Page (ถา้มี) จ านวนและชนิดของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 

2. ผูถื้อหุน้ 
ใหร้ะบุรายช่ือกลุ่มผูถื้อหุ้นท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจ านวนหุน้ท่ีถือและสัดส่วน 
การถือหุน้ล่าสุด  ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และผูถื้อหุน้ท่ีอยูภ่ายใตผู้มี้อ  านาจ
ควบคุมเดียวกนัเป็นกลุ่มเดียวกนั 

3. รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร 
ใหร้ะบุรายช่ือและค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร 

4. รายละเอียดของกองทรัสตข์องบริษทั 
- ใหร้ะบุวา่บริษทัมีกองทรัสต์ทั้งหมดก่ีกอง แต่ละกองออกศุกูกใด (ใหร้ะบุช่ือเฉพาะของศุกูก) 
- ใหร้ะบุวา่ทรัพยสิ์นในแต่ละกองทรัสตค์ืออะไร  
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ส่วนท่ี 4 
รำยละเอยีดโครงสร้ำงศุกูก 

 
1. รายละเอียดทรัพยสิ์นท่ีใชอ้า้งอิง 

ใหเ้ปิดเผยถึงรายละเอียดของทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการอา้งอิงส าหรับการออกศุกูกในคร้ังน้ี โดยให้
เปิดเผยถึงลกัษณะของทรัพยสิ์น และมูลค่าตามบญัชีของทรัพยสิ์นดงักล่าว 

2. โครงสร้างศุกูก 
ใหอ้ธิบายวา่การออกศุกูกในคร้ังน้ีมีโครงสร้างท่ีส าคญั ขั้นตอน และกระบวนการตั้งแต่การยืน่
ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน การขายใบทรัสต ์ การตั้งกองทรัสต ์การโอนทรัพยสิ์นเขา้กองทรัสต ์
(อธิบายตามล าดบัขั้นตอนท่ีเกิดขึ้นก่อนหลงั โดยควรมีแผนภาพประกอบค าอธิบายดว้ย เพื่อให้
ง่ายต่อการท าความเขา้ใจของผูล้งทุน) วิธีการการเรียกเก็บกระแสรายรับจากสินทรัพยท่ี์ใชอ้า้งอิง
เพื่อมาช าระผลตอบแทนศุกูก  และกระบวนการหากเกิดเหตุผิดนดัช าระหน้ีหรือเม่ือศุกูกส้ินอาย ุ

3. รายละเอียดของท่ีปรึกษาชะรีอะฮ์ 
ใหร้ะบุช่ือของท่ีปรึกษาชะรีอะฮ ์ประวติัการศึกษา ความรู้ความสามารถ และประวติัในการท า
หนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาชะรีอะฮ์ 

4. สรุปสาระส าคญัของสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง 
ใหส้รุปสาระส าคญัของร่างสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกศุกูก  
โดยอยา่งนอ้ยใหส้รุปภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูร้ะดมทุน ทรัสตีผูอ้อกศุกูก ศุกูกทรัสตี 
และผูถื้อศุกูก ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต ์เหตุผิดนดัช าระหน้ี  

5. ขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน 
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ส่วนท่ี 5 
ข้อมูลเกีย่วกบักำรเสนอขำยศุกูก 

1. รำยละเอยีดของศุกูกท่ีเสนอขำย 
ใหแ้สดงผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ รวมทั้งรายละเอียดการวิเคราะห์การจดัอนัดบัความ

น่าเช่ือถือของศุกูกท่ีเสนอขาย 
ในกรณีท่ีศุกูกท่ีเสนอขายมีรายละเอียดอ่ืนท่ีส าคญัท่ีควรอธิบายเพิ่มเติมจากขอ้มูลในหนา้แรก เพื่อให้

ผูล้งทุนเขา้ใจลกัษณะของศุกูกท่ีเสนอขาย ใหส้รุปลกัษณะส าคญัของศุกูกท่ีเสนอขายเพิ่มเติมดว้ย เช่น 
วิธีการในการจ่ายผลตอบแทนและการช าระหน้ี ประเภทและมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั เป็นตน้ 
2. ข้อจ ำกดักำรโอนศุกูกท่ีเสนอขำย (ถา้มี เช่น ขอ้จ ากดัการโอนศุกูกท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส านกังาน  
เป็นตน้) 
3. กำรจอง กำรจ ำหน่ำย และกำรจัดสรร 

(1) วิธีการเสนอขายศุกูก  
 ใหร้ะบุวา่เป็นการเสนอขายศุกูกผา่นผูจ้ดัจ าหน่ายหรือไม่ 

(2) ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์(กรณีผา่นผูจ้ดัจ าหน่าย) ใหร้ะบุ 
 (ก) ผูจ้ดัการการรับประกนัการจ าหน่ายและจดัจ าหน่าย ใหร้ะบุช่ือ ท่ีอยู ่และ 
                      หมายเลขโทรศพัท ์
 (ข) ผูป้ระกนัการจ าหน่ายและจดัจ าหน่าย ใหร้ะบุช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ 
 (ค) ผูจ้ดัจ าหน่าย ใหร้ะบุช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ 
 (ง) ตวัแทนผูจ้ดัจ าหน่าย ใหร้ะบุช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ 

(3) เง่ือนไข และค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่ายศุกูก  
 ใหร้ะบุขอ้ตกลงระหวา่งผูเ้สนอขายศุกูกกบัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวกบัเง่ือนไขและ
ค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่าย  ทั้งน้ี ใหแ้สดงจ านวนเงินค่าศุกูกท่ีผูเ้สนอขายศุกูกจะไดรั้บหลงัจาก 
หกัค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่ายไวด้ว้ย 
 (4) ค่าใชจ่้ายในการเสนอขายศุกูก  
 ใหร้ะบุจ านวนประกอบรายการท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทั้งหมดในการเสนอขายศุกูก โดยสังเขป 

(5) วิธีการขอรับหนงัสือช้ีชวนและใบจองซ้ือศุกูก  
 ใหร้ะบุวิธีการขอรับหนงัสือช้ีชวน เช่น วนั เวลา สถานท่ี เป็นตน้ 

(6) วิธีการจดัสรรศุกูก  
 ใหร้ะบุหลกัการจดัสรรศุกูกใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือ โดยระบุช่ือกลุ่มบุคคล และสัดส่วน หรือ 
จ านวนศุกูกท่ีจะไดรั้บจดัสรรอยา่งชดัเจน หากมีการแบ่งจ านวนศุกูกและเสนอขายต่อผูล้งทุน 
ต่างประเทศ ให้ระบุดว้ย 
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(7) วนัและวิธีการจองและการช าระเงินค่าจองซ้ือศุกูก  
 ใหร้ะบุรายละเอียดเก่ียวกบัระยะเวลาการจองซ้ือศุกูก การก าหนดจ านวนในการจองซ้ือศุกูก
ต่อราย วิธีการช าระเงินค่าจองซ้ือศกุูก ช่ือบริษทัเงินทุนหรือธนาคารพาณิชยท่ี์เป็นตวัแทนรับเงิน 
ค่าจองซ้ือศุกูก วิธีการและเง่ือนไขในการถอนเงินค่าจองซ้ือศุกูกคืน  

(8) การจดัสรรในกรณีท่ีมีผูจ้องซ้ือศุกูกเกินกวา่จ านวนศุกูกท่ีเสนอขาย 
 ใหร้ะบุการจดัสรรกรณีท่ีมีผูจ้องซ้ือศุกูกเกินกวา่จ านวนศุกูกท่ีเสนอขาย 

(9) วิธีการคืนเงินค่าจองซ้ือศุกูก  
 ใหร้ะบุวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซ้ือศุกูกในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือไม่ไดรั้บ 
การจดัสรรศุกูก 

(10) วิธีการส่งมอบศุกูก  
 ใหร้ะบุวิธีการ และระยะเวลาในการส่งมอบ 
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ส่วนที่ 6 

กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 

1.  ในกรณีเป็นการเสนอขายศุกูกโดยทรัสตีผูอ้อกศุกูก 
1.1  ใหก้รรมการบริหารทุกคนและผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงาน

บญัชีของผูร้ะดมทุนและทรัสตีผูอ้อกศุกูก ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดง
รายการขอ้มูล พร้อมทั้งมอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
แทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูก 
ฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริหารของผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก  
(แลว้แต่กรณี)หรือผูด้  ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าว 
ถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั  
นอกจากน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีประกอบเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดง 
รายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูก ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะ
การเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของ ผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี)  
และบริษทัยอ่ยแลว้  

(2)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัให้ผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก  
(แลว้แต่กรณี) มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจว่าผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี)  
ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งของผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) และ 
บริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหผู้ร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก  
(แลว้แต่กรณี) มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว  
และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  ณ  วนัท่ี  ................................................   
ต่อผูส้อบบญัชีแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อก 
ศุกูก (แลว้แต่กรณี) และบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ 
ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบั
เอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ 
ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 
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                    ช่ือ             ต าแหน่ง     ลายมือช่ือ* 

1.                                                                                                              
2.                                                                         
3.                                                                                                              
4.                                                                         
5.                                                                         

ช่ือ            ต าแหน่ง                  ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                              

1.2 กรรมการคนอ่ืนของผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) นอกจาก 1.1  
ใหล้งลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล พร้อมทั้งมอบอ านาจให้ 
บุคคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูก 
ฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการของผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) 
ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือขาด
ขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบั 
ท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็  
ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้
…....………...................... เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มี 
ลายมือช่ือของ …..........…..................... ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ 
ดงักล่าวขา้งตน้” 

ช่ือ             ต าแหน่ง      ลายมือช่ือ* 
1.                                                                                                              
2.                                                                         
3.                                                                                                            
4.                                                                        
5.                                                                        

         ช่ือ           ต าแหน่ง        ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                              
  

 หมายเหตุ หากในวนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังาน มีเหตุจ าเป็นท่ีท าให้ 
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บุคคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้ ผูร้ะดมทุน 
/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี)  ตอ้งจดัให้บุคคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที  เวน้แต่เหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าว 
ไม่สามารถลงลายมือช่ือไดเ้กิดจากการท่ีบุคคลดงักล่าว อยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบั
ตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) ไม่จ าตอ้งจดัให้
บุคคลดงักล่าวลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน หรือเป็นกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจ าเป็น 
และสมควรโดยไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน 

2.  ในกรณีเป็นการเสนอขายศุกูกโดยผูถื้อศุกูก 
2.1  ใหผู้ถื้อศุกูกลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูล หากผูถื้อศุกูกเป็นนิติบุคคล 

ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลทุกคนลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) พร้อมทั้ง 
มอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความ 
และรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูก 
ฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงั [ในฐานะผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคล] ขา้พเจา้ ขอรับรองวา่ 
/ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่** ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือขาด
ขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบั 
ท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็  
ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้
........................................... เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มี 
ลายมือช่ือของ .................................... ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ 
ดงักล่าวขา้งตน้” 

       ช่ือ             ต าแหน่ง       ลายมือช่ือ* 

1.                                                                               
2.                                                                         
3.                                                                             
4.                                                                        
5.                                                                        

         ช่ือ           ต าแหน่ง             ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                              
 
 

 หมายเหตุ หากในวนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังาน มีเหตุจ าเป็น 
ท่ีท าใหบุ้คคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้  
ผูถื้อศุกูกตอ้งจดัใหบุ้คคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที  เวน้แต่เหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือช่ือ 
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ไดเ้กิดจากการท่ีบุคคลดงักล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วย
ทางร่างกายหรือทางจิต ผูถื้อศุกูกไม่จ าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวน หรือเป็นกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน 

 ใหใ้ชค้  าวา่ “ขอรับรองวา่” ส าหรับผูถื้อศุกูกท่ีเป็นกรรมการบริหาร และใหใ้ช้
ค าวา่ “ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่” ส าหรับผูถื้อศุกูกท่ีไม่ใช่กรรมการบริหาร” 

2.2  พร้อมกนัน้ีใหก้รรมการทุกคนและผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงาน
บญัชีของผูร้ะดมทุนและทรัสตีผูอ้อกศุกูกลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดง
รายการขอ้มูลดงักล่าวดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบดงัต่อไปน้ี 

2.2.1  กรรมการบริหารทุกคนและผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงาน
บญัชี ใหล้งลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล โดยใหใ้ชข้อ้ความ
และรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวกบัผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อก 
ศุกูก (แลว้แต่กรณี) ท่ีผูถื้อศุกูกไดร้ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกฉบบัน้ีแลว้  
และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริหารของผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี)  
หรือผูด้  ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น 
ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั   นอกจากน้ี ขา้พเจา้
ขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีประกอบเป็นส่วนหน่ึงของ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูก ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 
เก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่
กรณี)และบริษทัยอ่ยแลว้  

(2)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหผู้ร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก 
(แลว้แต่กรณี) มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจว่าผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก  (แลว้แต่กรณี) 
ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งของผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) และ 
บริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

 (3)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหผู้ร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก 
(แลว้แต่กรณี) มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
ขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  ณ  วนัท่ี  ......................................................   
ต่อผูส้อบบญัชีของผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและ 
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อ 
การจดัท ารายงานทางการเงินของผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) และบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนั 
กบัท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้...….........................................  
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เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ .................................  
ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

                     ช่ือ             ต าแหน่ง        ลายมือช่ือ* 
1.                                                                                                              
2.                                                                         
3.                                                                                                              
4.                                                                         
5.                                                                         
 

ช่ือ            ต าแหน่ง                  ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                               

2.2.2  กรรมการคนอ่ืนของผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) 
นอกจาก 2.2.1 ใหล้งลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล โดยให้
ใชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายศุกูกฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการของผูร้ะดมทุน/ผูอ้อก 
ศุกูก (แลว้แต่กรณี) ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ท าให้
ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนั
กบัท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ 
ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให้ 
.................................... เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มี 
ลายมือช่ือของ .................................... ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้
ดงักล่าวขา้งตน้” 

ช่ือ             ต าแหน่ง         ลายมือช่ือ* 
1.                                                                               
2.                                                                         
3.                                                                             
4.                                                                        
5.                                                                        
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        ช่ือ           ต าแหน่ง                  ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                           
 หมายเหตุ หากในวนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังาน มีเหตุจ าเป็นท่ีท าให้ 

บุคคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้ ผูร้ะดมทุน 
/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) ตอ้งจดัใหบุ้คคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที เวน้แต่เหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าว 
ไม่สามารถลงลายมือช่ือไดเ้กิดจากการท่ีบุคคลดงักล่าว อยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบั
ตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) ไม่จ าตอ้งจดัให้
บุคคลดงักล่าวลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน หรือเป็นกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจ าเป็น
และสมควรโดยไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน 

3.  การรับรองการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนัท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือ พร้อมทั้งประทบัตรา

บริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 
“ขา้พเจา้ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของการออกศุกูก ขอรับรองวา่ขา้พเจา้ 
(1)  ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกฉบบัน้ีแลว้  

และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น  
ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

(2)  ไดพ้ิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูร้ะดมทุนในอนาคตแลว้
เห็นวา่ สมมติฐานไดจ้ดัท าขึ้นอยา่งสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อผูร้ะดมทุนหรือผูล้งทุน
อยา่งชดัเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีท่ีผูร้ะดมทุนมีการระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูร้ะดม
ทุนในอนาคตในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูก)” 

ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบแสดง 
รายการขอ้มูลบางส่วน หรือเห็นวา่ขอ้มูลบางส่วนไม่ถูกตอ้งครบถว้น ให้อธิบายเง่ือนไขไวเ้พิ่มเติม เช่น 

“เวน้แต่ขอ้มูลในเร่ือง ………………. ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
ศุกูกน้ี ท่ีขา้พเจา้ไม่สามารถใหค้วามเห็นได ้เน่ืองจาก …………..……….. (ไม่มีขอ้มูลเพียงพอ 
ท่ีจะตรวจสอบ หรือไม่ไดรั้บความร่วมมือจากผูบ้ริหารของผูร้ะดมทุน/ผูเ้สนอขายศุกูก (แลว้แต่กรณี)  
ในการตรวจสอบขอ้มูลในเร่ืองน้ี)” หรือ 

“เวน้แต่ขอ้ความในหนา้……..ซ่ึงขา้พเจา้เห็นวา่ควรใชข้อ้ความ…………...แทน” 
ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินน าขอ้มูลจากบุคคลอ่ืนท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นนั้น 

มาอา้งอิง ให้ระบุขอ้ความเพิ่มเติม ดงัน้ี 
“เวน้แต่ขอ้มูลในเร่ือง …………….….. ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 

ศุกูกน้ี ท่ีขา้พเจา้ใชข้อ้มูลจาก .…………………..…… ซ่ึงขา้พเจา้เห็นวา่เป็นผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองน้ี 
เป็นอยา่งดี” 
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ช่ือ             ต าแหน่ง         ลายมือช่ือ* 
1.                                                                               
2.                                                            



 

 

 เอกสำรแนบ 1 
 

ร่ำงสัญญำก่อตั้งทรัสต์



 

 

 เอกสำรแนบ 2 
 
รำยละเอยีดเกี่ยวกบักรรมกำร ผู้บริหำรและผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ระดมทุน 
 

1.  ใหแ้สดงรายละเอียดของกรรมการ ผูบ้ริหารและผูมี้อ  านาจควบคุมตามตาราง ดงัน้ี 
 
ช่ือ-สกุล/ 
ต าแหน่ง  

(1) 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิ
ทางการ
ศึกษา  
(2) 

สัดส่วนการ
ถือหุน้ใน
บริษทั (%)  

(3) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง 
กรรมการและ
ผูบ้ริหาร (4) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี
ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ 
บริษทั/ประเภท 

ธุรกิจ (5) 
 
 
 
 

       

หมายเหตุ (1) ส าหรับต าแหน่งกรรมการ ใหร้ะบุประเภทของกรรมการดว้ย 
เช่น กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีก าหนดในหนงัสือรับรอง 
    (2) ใหร้ะบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท  
ช่ือคณะและสถาบนัการศึกษา การอบรมเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีและทกัษะของการเป็นกรรมการ  
(เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)) 

  (3) ใหน้บัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะดว้ย 
(4) ใหร้ะบุถึงความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและ

ผูบ้ริหารดว้ยกนั โดยความสัมพนัธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต ความสัมพนัธ์
โดยการสมรสและความสัมพนัธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  ทั้งน้ี ใหร้ะบุเฉพาะความสัมพนัธ์
ล าดบั บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่นอ้ง ลุง ป้า นา้ อา รวมทั้ง คู่สมรส และบุตร ของบุคคลดงักล่าว 
    (5)  ใหร้ะบุประสบการณ์เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 

2. ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหารและผูมี้อ านาจควบคุมรายใดด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือ
ผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งหลายบริษทั ใหแ้สดงขอ้มูลการด ารงต าแหน่ง
ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุม ตามตารางดงัน้ี 
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รายช่ือบริษทั บริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

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

 
// 
/ 

 
X 

 
 
/ 

 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
X 

  

หมายเหต ุ 
1. / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร 
2. บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ใหห้มายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ

ประกาศน้ี 
 

3. ประวติักรรมการ ผูบ้ริหารและผูมี้อ านาจควบคุม 
 ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหารและผูมี้อ านาจควบคุมมีลกัษณะไม่เป็นไปตามประกาศ 
วา่ดว้ยการก าหนดลกัษณะการขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออก
หลกัทรัพย ์ใหร้ะบุดว้ยวา่มีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามขอ้ใด หากไม่มี ไม่ตอ้งระบุ 



 

 

เอกสำรแนบ 3 
 
รำยละเอยีดเกี่ยวกบักรรมกำรของบริษัทย่อย 
 

ใหแ้สดงรายช่ือกรรมการของบริษทัยอ่ยตามตาราง ดงัน้ี 
 
รายช่ือบริษทัย่อย 

รายช่ือกรรมการ 
บริษทั …. บริษทั …. บริษทั …. 

ตวัอยา่ง    
นาย ก. // / / 
นาย ข. / X  
  หมายเหตุ 

1. / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร 
  2.  บริษทัยอ่ย ใหห้มายถึง บริษทัยอ่ยท่ีมีนยัส าคญั เช่น มีรายไดเ้กินกวา่ร้อยละ 10 
ของรายไดร้วมตามงบก าไรขาดทุนรวมของปีบญัชีล่าสุด 



 

 

          เอกสำรแนบ  4 
  งบกำรเงิน



 

 

         เอกสำรแนบ 5 
  อ่ืน ๆ 
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