
 
 

          แบบ 69/247-1 

แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยพ์ร้อมการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์
บริษทั    (ไทย/องักฤษ) 

ประสงคจ์ะเสนอขายหลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ีต่อผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทั (ให้ระบุช่ือบริษทัจดทะเบียนท่ีถูกเสนอซ้ือหลกัทรัพย)์   

ประเภทหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย (ระบุลกัษณะเฉพาะของแต่ละหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย) จ านวน     
พร้อมกบัการเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์ (ระบุประเภทหลกัทรัพยท่ี์เสนอซ้ือ)     ของบริษทั  (ให้ระบุชื่อบริษทัจดทะเบียน)  

ในสัดส่วน       
ระยะเวลาการเสนอขายและเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์ตั้งแต่           ถึง    

(ให้ระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นระยะเวลารับซ้ือสุดทา้ยท่ีจะไม่ขยายอีกแลว้หรือไม่) 

- เง่ือนไขในการรับซ้ือและการยกเลิกค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์      
(ใหร้ะบุใหช้ดัเจนถึงเหตุการณ์ท่ีจะท าใหมี้การยกเลิกการปรับโครงสร้างการถือหุน้และการจดัการ 
และการก าหนดเง่ือนไขในการปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ละหน่วยงานท่ีมีอ านาจ
หนา้ท่ีตามกฎหมายในการก ากบัดูแลการปรับโครงสร้างของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยแ์ละบริษทั 
จดทะเบียนท่ีถูกเสนอซ้ือหลกัทรัพย)์ 

- วนัสุดทา้ยท่ีผูแ้สดงเจตนาขายหลกัทรัพยส์ามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายไดค้ือ วนัท่ี   
- ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์จดัเตรียมค าเสนอซ้ือ 
      หลกัทรัพย ์และแสดงความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุน้และ 

การจดัการ คือ           
- วนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย  ์            
-     วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยมี์ผลใชบ้งัคบั     

 การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยน้ี์มิไดเ้ป็นการแสดงวา่ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บรองถึงความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพย ์และมิไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย (ขอ้ความ
ในวรรคน้ี ตอ้งมีขนาดไม่เลก็กวา่ขอ้ความทัว่ไปในแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบัน้ี) 
 หากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยมี์ขอ้ความหรือรายการท่ีเป็นเทจ็  
หรือขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ผูถื้อหลกัทรัพยมี์สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัท่ี 
ออกหลกัทรัพยไ์ด ้ ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
มีผลใชบ้งัคบั 
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สารบัญ 
           
                                              หนา้ 

ส่วนท่ี 1 รายละเอยีดเกี่ยวกบัแผนการปรับโครงสร้าง 
 และข้อมูลอ่ืนเพ่ือการตัดสินใจของผู้ถือหลกัทรัพย์ 

1.   วตัถุประสงคแ์ละเหตุผลในการปรับโครงสร้างการถือหุน้และการจดัการ 
2.   ขอ้มูลสรุปของบริษทั 

2.1  บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
2.2  บริษทัจดทะเบียนท่ีถูกเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์

3.   ภาพรวมของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยแ์ละบริษทัจดทะเบียนท่ีถูก 
                           เสนอซ้ือหลกัทรัพยภ์ายหลงัการปรับโครงสร้างการถือหุน้และการจดัการ 

4.   ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุน้และการจดัการ 
 4.1  ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์

(1) ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
   (2) ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนท่ีถูกเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์

 4.2  ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนท่ีถูกเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์
 4.3  ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินเก่ียวกบัความเหมาะสมของแผนการ 

        ปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ        
       (ขอ้ 4.2 เฉพาะกรณีการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจดัการของ 
       บริษทัจดทะเบียนโดยบริษทัลงทุน) 

5.   ขอ้มูลอ่ืนท่ีจ าเป็นต่อผูล้งทุน 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกีย่วกบัการเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ 

1.   ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์
1.1  รายละเอียดของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายพร้อมกบัการท าค าเสนอซ้ือ 
1.2  ช่ือตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพย ์
1.3  วิธีการแสดงเจตนาขาย 
1.4  วนัท่ีและวิธีการส่งมอบหลกัทรัพยห์รือช าระราคาหลกัทรัพยห์รือ 

                                   วิธีการช าระราคาหลกัทรัพย ์
1.5  การด าเนินการในกรณีท่ียกเลิกการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์
1.6  การค านวณสัดส่วนการเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์

2.   มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
3.   ตารางเวลา (timetable) 
4.   บุคคลอา้งอิงอ่ืน ๆ  

ส่วนท่ี 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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ส่วนท่ี 1 
รายละเอยีดเกี่ยวกบัแผนการปรับโครงสร้างและข้อมูลอ่ืน 

เพ่ือการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์ 
 
 1. วตัถุประสงคข์องการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละการท าค าเสนอซ้ือ 
  ใหร้ะบุวตัถุประสงค ์เหตุผล และความจ าเป็นในการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ 
การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์พื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้น และการจดัการของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์
และบริษทัจดทะเบียนท่ีถูกเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์
  2. ขอ้มูลสรุปของบริษทั 
  2.1  บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(บริษทั…………..) 
   ใหส้รุปขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัท่ีออกหลกัทรัพยโ์ดยยอ่ เพื่อให้เขา้ใจภาพรวม
ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์โดยระบุถึง ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตภณัฑห์รือ
บริการ สถานภาพในการแข่งขนั โครงสร้างการถือหุน้ โครงสร้างการจดัการ รายช่ือกรรมการและ
ผูบ้ริหาร พร้อมทั้งระบุใหผู้ล้งทุนสามารถขอรับขอ้มูลรายละเอียดของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ามแบบ 
56-1 (ถา้มี) และงบการเงินท่ีผา่นมาของผูข้ออนุญาตไดจ้ากท่ีปรึกษาทางการเงินหรือบุคคลอ่ืนท่ี
ก าหนด 
  2.2  บริษทัจดทะเบียนท่ีถูกเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(บริษทั…………….) 
   ใหส้รุปขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัท่ีถูกเสนอซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยยอ่ เพื่อให้เขา้ใจ
ภาพรวมในการด าเนินธุรกิจของบริษทัท่ีถูกเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์โดยระบุถึง ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
ผลิตภณัฑห์รือบริการ สถานภาพในการแข่งขนั โครงสร้างการถือหุน้ โครงสร้างการจดัการ รายช่ือ
กรรมการและผูบ้ริหาร พร้อมทั้งระบุใหผู้ล้งทุนสามารถขอรับขอ้มูลรายละเอียดของบริษทัท่ีถูกเสนอ
ซ้ือหลกัทรัพยต์ามแบบ 56-1 (ถา้มี) และงบการเงินท่ีผา่นมาของบริษทัท่ีถูกเสนอซ้ือหลกัทรัพยไ์ดจ้าก
ท่ีปรึกษาทางการเงินหรือบุคคลอ่ืนท่ีก าหนด 
 3. ภาพรวมของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยแ์ละบริษทัจดทะเบียนท่ีถูกเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยภ์ายหลงัการปรับโครงสร้างการถือหุ้น และการจดัการ 
   ใหส้รุปภาพรวมของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยแ์ละบริษทัจดทะเบียนท่ีถูกเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยภ์ายหลงัการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการอยา่งนอ้ยในประเด็นดงัน้ี 

-  ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม และนโยบาย 
การแบ่งการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั   

-  โครงสร้างการถือหุน้ ให้ระบุรายช่ือของกลุ่มท่ีคาดวา่จะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  
10 รายแรก รวมทั้งสัดส่วนการถือหุน้  ทั้งน้ี ในกรณีโครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย  ์
ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นภายหลงัการปรับโครงสร้าง ใหพ้ิจารณาจากการออกเสียงของผูถื้อหุ้นรายดงักล่าว 
ในการประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติัใหบ้ริษทัจดทะเบียนปรับโครงสร้างในคร้ังน้ี  และหากมีการท าสัญญา 
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หรือขอ้ตกลงหรือบนัทึกความเขา้ใจระหวา่งบริษทัจดทะเบียนกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ ให้ระบุสาระส าคญั
ของสัญญาดงักล่าวดว้ย 

-  โครงสร้างการจดัการ กรรมการและผูบ้ริหาร 
-  ผลของการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อทุนจดทะเบียนของบริษทั (เฉพาะบริษทั 

ท่ีออกหลกัทรัพย)์ 
-  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
-  นโยบายและวิธีการโอน / ซ้ือขาย ทรัพยสิ์นของบริษทัจดทะเบียน โดยให้อธิบาย 

รายละเอียดอยา่งนอ้ยเก่ียวกบัวิธีท่ีใชใ้นการโอนหรือซ้ือขายทรัพยสิ์น จ านวนและราคาท่ีใชใ้นการโอน /
ซ้ือ ขาย และวิธีการค านวณค่าตอบแทนดงักล่าว (ถา้มี) ในกรณีท่ีมีการโอน / ซ้ือ ขาย ทรัพยสิ์นของ 
บริษทัจดทะเบียน 

-  ปัจจยัความเส่ียง 
 4.   ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุน้และการจดัการ 

4.1  ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย  ์
   (1)  ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย  ์
    ใหอ้ธิบายเชิงวิเคราะห์เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตาม 
งบการเงินของบริษทัและงบการเงินรวม (ถา้มี) ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัโดยสังเขป  
พร้อมทั้งอธิบายผลกระทบของการปรับโครงสร้างคร้ังน้ีต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของ 
บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ทั้งในกรณีท่ีการปรับโครงสร้างการถือหุน้และการจดัการประสบความส าเร็จ 
และไม่ประสบความส าเร็จ และใหอ้ธิบายผลกระทบทางบญัชีท่ีอาจเกิดขึ้นกบังบการเงินรวมของ 
กลุ่มบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์รวมทั้งผลกระทบทางภาษีดว้ย (ถา้มี)  ทั้งน้ี ใหแ้สดงตารางสรุปงบดุล  
งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนผูถื้อหุ้น โดยเปรียบเทียบ 
ส าหรับงบการเงินและงบการเงินรวมของ 3 ปี ท่ีผา่นมา งวดล่าสุด และประมาณการงบการเงินภายหลงั 
การปรับโครงสร้าง โดยให้เลือกแสดงเฉพาะรายการท่ีมีนยัส าคญั พร้อมทั้งสรุปรายงานการตรวจสอบ 
ของผูส้อบบญัชีวา่ในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมาผูส้อบบญัชีไดใ้ห้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบมีเง่ือนไข
หรือไม่ ในกรณีท่ีใหค้วามเห็นแบบมีเง่ือนไขใหอ้ธิบายดว้ย 
หมายเหต ุ: ประมาณการงบการเงินดงักล่าวใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินจดัท าโดยใชส้มมติฐานท่ีวา่บริษทั 
ท่ีออกหลกัทรัพยจ์ะถือหุ้นในบริษทัจดทะเบียนเท่ากบัสัดส่วนการถือหุ้นท่ีเป็นเง่ือนไขในการยกเลิก 
การเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์
   (2)  ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน 
ท่ีถูกเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์
         ใหอ้ธิบายเชิงวิเคราะห์เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตาม 
งบการเงินของบริษทัและงบการเงินรวม (ถา้มี) ของบริษทัจดทะเบียนท่ีถูกเสนอซ้ือหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนั 
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โดยสังเขป พร้อมทั้งอธิบายผลกระทบของการปรับโครงสร้างคร้ังน้ีต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน
ของบริษทัจดทะเบียนท่ีถูกเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์ทั้งในกรณีท่ีการปรับโครงสร้างการถือหุน้และการจดัการ
ประสบความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จ  และใหอ้ธิบายผลกระทบทางบญัชีท่ีอาจเกิดขึ้นกบั 
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัจดทะเบียนท่ีถูกเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์รวมทั้งผลกระทบทางภาษีดว้ย (ถา้มี)  
ทั้งน้ี ใหแ้สดงตารางสรุปงบดุล งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปล่ียนแปลง 
ในส่วนผูถื้อหุน้ โดยเปรียบเทียบส าหรับงบการเงินและงบการเงินรวมของ 3 ปี ท่ีผา่นมา งวดล่าสุด  
และประมาณการงบการเงินภายหลงัการปรับโครงสร้าง โดยใหเ้ลือกแสดงเฉพาะรายการท่ีมีนยัส าคญั  
พร้อมทั้งสรุปรายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีวา่ในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมาผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเห็น 
ในรายงานการตรวจสอบแบบมีเง่ือนไขหรือไม่ ในกรณีท่ีใหค้วามเห็นแบบมีเง่ือนไขใหอ้ธิบายดว้ย 
หมายเหต ุ: ประมาณการงบการเงินดงักล่าวใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินจดัท าโดยใชส้มมติฐานท่ีวา่บริษทั 
จดทะเบียนจะถูกเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์ท่ากบัสัดส่วนการถือหุน้ท่ีเป็นเง่ือนไขในการยกเลิกการเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยพ์ร้อมกบัการท าค าเสนอซ้ือ 

(3)  ผลกระทบอ่ืนต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนท่ีถูกเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์
    ใหอ้ธิบายผลกระทบในดา้นอ่ืนต่อประโยชน์ของผูถื้อหลกัทรัพย ์ทั้งในกรณี 
ท่ีผูถื้อหลกัทรัพยต์ดัสินใจท่ีจะขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน และกรณีท่ีผูถื้อหลกัทรัพยย์งัคงถือ
หลกัทรัพยใ์นบริษทัจดทะเบียนต่อไป รวมทั้งใหร้ะบุถึงผลกระทบท่ีผูถื้อหลกัทรัพยท่ี์ตดัสินใจเขา้ถือ
หลกัทรัพยใ์นบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยไ์ม่สามารถใชสิ้ทธิในฐานะผูถื้อหุ้นเพื่ออกเสียงในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั 
บริษทัจดทะเบียนท่ีถูกเสนอซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยตรงได ้ แต่ตอ้งใชสิ้ทธิออกเสียงผา่นบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
ซ่ึงจะเป็นผูใ้ชสิ้ทธิในบริษทัจดทะเบียนท่ีถูกเสนอซ้ือหลกัทรัพยอี์กทอดหน่ึง  ทั้งน้ี หากบริษทัท่ีออก
หลกัทรัพยไ์ดจ้ดัใหมี้มาตรการใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหุ้น เช่น ในขอ้บงัคบับริษทัมีการก าหนด 
ใหก้ารท าธุรกรรมบางประเภทของบริษทัจดทะเบียนตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 
ท่ีออกหลกัทรัพยก่์อน ใหอ้ธิบายมาตรการดงักล่าวดว้ย 
  4.2  ความเห็นของคณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนท่ีถูกเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์
(เฉพาะกรณีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์พื่อปรับโครงสร้างการถือหุน้และการจดัการเป็นบริษทัลงทุนท่ี 
จดัตั้งใหม)่  
         ใหร้ะบุวา่คณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนท่ีถูกเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์ห็นดว้ย
หรือไม่กบัความเห็นของคณะกรรมการบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์หากไม่เห็นดว้ยใหอ้ธิบายเหตุผลโดยชดัแจง้ 
หรือหากความเห็นของคณะกรรมการไม่เป็นเอกฉนัท ์ให้แสดงความเห็นของกรรมการแต่ละรายดว้ย  
(ในกรณีท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์ป็นนิติบุคคลอ่ืนนอกจากบริษทัลงทุน คณะกรรมการของบริษทั 
จดทะเบียนตอ้งใหค้วามเห็นเก่ียวกบัค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยต์ามแบบ 250-2 ของประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 40 /2552  เร่ือง แบบรายการและระยะเวลาจดัท าความเห็นเก่ียวกบัค าเสนอซ้ือ  
ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2552) 
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  ทั้งน้ี ใหแ้นบหนงัสือแสดงความเห็นของคณะกรรมการขา้งตน้ ซ่ึงคณะกรรมการ
ทุกคนของบริษทัจดทะเบียนไดล้งลายมือช่ือเพื่อรับรองวา่ไดใ้หค้วามเห็นอยา่งถูกตอ้งครบถว้นไม่ขาด
ขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญัท่ีจะมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทั 
จดทะเบียน 
 4.3  ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินเก่ียวกบัความเหมาะสมของแผนการปรับ
โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
        ใหร้ะบุความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินเก่ียวกบัความเหมาะสมของการปรับ
โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการและผลกระทบของเร่ืองดงักล่าวต่อประโยชน์ของผูถื้อหลกัทรัพย์ 
ของบริษทัจดทะเบียน รวมทั้งความเหมาะสมของราคาหรืออตัราส่วนการแลกเปล่ียนหลกัทรัพย ์
        ทั้งน้ี ใหแ้นบหนงัสือแสดงความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินขา้งตน้  
ซ่ึงผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนัของท่ีปรึกษาทางการเงินไดล้งลายมือช่ือรับรองวา่ไดพ้ิจารณาใหค้วามเห็น 
ในกรณีดงักล่าวดว้ยความรอบคอบตามหลกัมาตรฐานวิชาชีพโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหลกัทรัพย์
เป็นส าคญัดว้ย 
 5.   ขอ้มูลอ่ืนท่ีจ าเป็นต่อผูล้งทุน 
  ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยเ์ปิดเผยขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเห็นวา่เป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการ
ตดัสินใจของผูล้งทุน  ทั้งน้ี ใหร้ะบุวา่ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบหรือขอดูส าเนาแบบ 56-1 เพื่อตรวจดู 
ขอ้มูลขา้งตน้ไดท่ี้บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
หรือท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยปฏิบติัตามระเบียบท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด และหากมีขอ้มูลท่ีเปลี่ยนแปลงจาก 
แบบ 56-1 อยา่งมีนยัส าคญัใหอ้ธิบายดว้ย  ทั้งน้ี ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลของบริษทัจดทะเบียนท่ีถูกเสนอซ้ือ
หลกัทรัพย ์บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมตามหลกัเกณฑข์า้งตน้ดว้ย 
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ส่วนท่ี 2 
ข้อมูลเกีย่วกบัการเสนอซ้ือหลกัทรัพย์และบุคคลอ้างองิอ่ืน ๆ  

 
 1.   ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์

 1.1  รายละเอียดหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายพร้อมกบัการท าค าเสนอซ้ือ 
                       ใหส้รุปสาระส าคญัของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายตามแบบและรายการท่ีก าหนด
ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยต์ามแบบ 69-1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนวา่ดว้ยการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์โดยอนุโลม 
    1.2  ช่ือตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพย ์     
    1.3  วิธีการแสดงเจตนาขาย       
    1.4  วนัท่ีและวิธีการส่งมอบหลกัทรัพยห์รือวิธีการช าระราคาหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ 

    ผูแ้สดงเจตนาขาย________________________________________________ 
                                   1.5  การด าเนินการในกรณีท่ียกเลิกการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย_์______________ 

 1.6  แสดงขอ้มูลท่ีมาของการก าหนดสัดส่วนดงักล่าว ในกรณีใชห้ลายวิธี
ประกอบกนั ใหร้ะบุทุกวิธี 

2.   มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
 ใหส้รุปมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์และบริษทัจดทะเบียน 

ท่ีถูกเสนอซ้ือหลกัทรัพยซ่ึ์งมีมติเห็นชอบใหป้รับโครงสร้างการถือหุน้และการจดัการในคร้ังน้ี 
  3.   ตารางเวลา (timetable) 
        ใหร้ะบุตารางเวลาท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยจ์ะด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ โดยให้
แสดงรายละเอียดตามล าดบัของเหตุการณ์ตั้งแต่เร่ิมตน้ จนปรับโครงสร้างแลว้เสร็จ  ทั้งน้ี ไม่จ าเป็นตอ้ง
ระบุวนัท่ีชดัเจนแต่ให้ระบุวนัท่ีโดยอา้งอิงกบัวนัส าคญัต่าง ๆ เช่น วนัประชุมผูถื้อหุน้ วนัท่ีเสนอซ้ือ
หลกัทรัพย ์วนัท่ีใหแ้สดงเจตนาขายหลกัทรัพย ์/ วนัสุดทา้ยของการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 
    นอกจากน้ี ให้ระบุวา่ช่วงเวลาใดของการปรับโครงสร้างท่ีอาจมีผลกระทบต่อ 
การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องผูถื้อหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เช่น ช่วงเวลาท่ีตลาดหลกัทรัพยส์ั่งเพิกถอน
หลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน จนถึงระยะเวลาท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์ขา้จดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ทน 
  4.   บุคคลอา้งอิงอ่ืน ๆ  
   (1)  นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ใหร้ะบุช่ือ ท่ีตั้ง หมายเลขโทรศพัทแ์ละโทรสาร 

   (2)  ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ให้ระบุช่ือ ท่ีตั้ง หมายเลขโทรศพัทแ์ละโทรสาร 
    (3)  ผูส้อบบญัชี ใหร้ะบุช่ือส านกังาน ท่ีตั้ง หมายเลขโทรศพัทแ์ละโทรสาร  
ช่ือผูส้อบบญัชี และเลขทะเบียนผูส้อบบญัชี 
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    (4) ท่ีปรึกษากฎหมาย ใหร้ะบุช่ือส านกังาน ท่ีตั้ง หมายเลขโทรศพัทแ์ละโทรสาร
    (5)  ท่ีปรึกษาทางการเงิน ให้ระบุช่ือส านกังาน ท่ีตั้ง หมายเลขโทรศพัทแ์ละ
โทรสาร 

(6)  ท่ีปรึกษาหรือผูจ้ดัการภายใตส้ัญญาการจดัการ  ให้ระบุช่ือส านกังาน ท่ีตั้ง  
หมายเลขโทรศพัทแ์ละโทรสาร 

(7)  สถาบนัการเงินท่ีติดต่อประจ า ใหร้ะบุช่ือสถาบนัการเงินท่ีใหสิ้นเช่ือและ 
รับฝากเงินประจ ารวมทั้งยอดคงคา้งของสินเช่ือและเงินฝากรวม ณ วนัท่ีมีขอ้มูลหลงัสุด แต่ไม่เกิน 30 วนั 
ก่อนวนัยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
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ส่วนท่ี 3 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

      
 
 ใหก้รรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยแ์ละบริษทัท่ีถูก 
เสนอซ้ือหลกัทรัพยล์งลายมือช่ือพร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) และกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามผกูพนั
ท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตรา (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล เพื่อรับรอง
ความถูกตอ้งของขอ้มูลของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี ใหก้ารรับรอง 
ความถูกตอ้งของขอ้มูลเป็นไปตามแบบและรายการท่ีก าหนดไวใ้นการรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล
ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยต์ามแบบ 69-1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนวา่ดว้ยการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์โดยอนุโลม 
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