แบบ 69/247-1
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
บริ ษทั
(ไทย/อังกฤษ)
ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ดงั ต่อไปนี้ ต่อผูถ้ ือหลักทรัพย์ของบริ ษทั (ให้ระบุชื่อบริ ษทั จดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (ระบุลกั ษณะเฉพาะของแต่ละหลักทรัพย์ที่เสนอขาย) จานวน
พร้อมกับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ (ระบุประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ) ของบริ ษทั (ให้ระบุชื่อบริ ษทั จดทะเบียน)
ในสัดส่วน
ระยะเวลาการเสนอขายและเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่
ถึง
(ให้ระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นระยะเวลารับซื้อสุ ดท้ายที่จะไม่ขยายอีกแล้วหรื อไม่)

- เงื่อนไขในการรับซื้ อและการยกเลิกคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
(ให้ระบุให้ชดั เจนถึงเหตุการณ์ที่จะทาให้มีการยกเลิกการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ
และการกาหนดเงื่อนไขในการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่มีอานาจ
หน้าที่ตามกฎหมายในการกากับดูแลการปรับโครงสร้างของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์และบริ ษทั
จดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์)
- วันสุดท้ายที่ผแู ้ สดงเจตนาขายหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้คือ วันที่
- ที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ จัดเตรี ยมคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ และแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และ
การจัดการ คือ
- วันที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
- วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บงั คับ
การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์น้ ีมิได้เป็ นการแสดงว่า
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ได้รับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ และมิได้ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (ข้อความ
ในวรรคนี้ ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าข้อความทัว่ ไปในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้ )
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีขอ้ ความหรื อรายการที่เป็ นเท็จ
หรื อขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ผูถ้ ือหลักทรัพย์มีสิทธิเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากบริ ษทั ที่
ออกหลักทรัพย์ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
มีผลใช้บงั คับ

2
สารบัญ
หน้า
ส่ วนที่ 1

ส่ วนที่ 2

ส่ วนที่ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้ าง
และข้ อมูลอื่นเพื่อการตัดสิ นใจของผู้ถือหลักทรัพย์
1. วัตถุประสงค์และเหตุผลในการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ
2. ข้อมูลสรุ ปของบริ ษทั
2.1 บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
2.2 บริ ษทั จดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์
3. ภาพรวมของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์และบริ ษทั จดทะเบียนที่ถูก
เสนอซื้อหลักทรัพย์ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ
4. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ
4.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
(1) ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
(2) ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์
4.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์
4.3 ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนการ
ปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
(ข้อ 4.2 เฉพาะกรณีการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการของ
บริ ษทั จดทะเบียนโดยบริ ษทั ลงทุน)
5. ข้อมูลอื่นที่จาเป็ นต่อผูล้ งทุน
ข้ อมูลเกีย่ วกับการเสนอซื้อหลักทรัพย์
1. ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอซื้อหลักทรัพย์
1.1 รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขายพร้อมกับการทาคาเสนอซื้อ
1.2 ชื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
1.3 วิธีการแสดงเจตนาขาย
1.4 วันที่และวิธีการส่งมอบหลักทรัพย์หรื อชาระราคาหลักทรัพย์หรื อ
วิธีการชาระราคาหลักทรัพย์
1.5 การดาเนิ นการในกรณี ที่ยกเลิกการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
1.6 การคานวณสัดส่ วนการเสนอซื้อหลักทรัพย์
2. มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
3. ตารางเวลา (timetable)
4. บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
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ส่ วนที่ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้ างและข้ อมูลอื่น
เพื่อการตัดสิ นใจของผู้ถือหลักทรัพย์
1. วัตถุประสงค์ของการเสนอขายหลักทรัพย์และการทาคาเสนอซื้อ
ให้ระบุวตั ถุประสงค์ เหตุผล และความจาเป็ นในการเสนอขายหลักทรัพย์และ
การทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ ้น และการจัดการของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
และบริ ษทั จดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์
2. ข้อมูลสรุ ปของบริ ษทั
2.1 บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ (บริ ษทั …………..)
ให้สรุ ปข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์โดยย่อ เพื่อให้เข้าใจภาพรวม
ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ โดยระบุถึง ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การ สถานภาพในการแข่งขัน โครงสร้างการถือหุน้ โครงสร้างการจัดการ รายชื่อกรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร พร้อมทั้งระบุให้ผลู ้ งทุนสามารถขอรับข้อมูลรายละเอียดของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตามแบบ
56-1 (ถ้ามี) และงบการเงินที่ผา่ นมาของผูข้ ออนุญาตได้จากที่ปรึ กษาทางการเงินหรื อบุคคลอื่นที่
กาหนด
2.2 บริ ษทั จดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์ (บริ ษทั …………….)
ให้สรุ ปข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยย่อ เพื่อให้เข้าใจ
ภาพรวมในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ที่ถูกเสนอซื้ อหลักทรัพย์ โดยระบุถึง ลักษณะการประกอบธุ รกิจ
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ สถานภาพในการแข่งขัน โครงสร้างการถือหุน้ โครงสร้างการจัดการ รายชื่อ
กรรมการและผูบ้ ริ หาร พร้อมทั้งระบุให้ผลู ้ งทุนสามารถขอรับข้อมูลรายละเอียดของบริ ษทั ที่ถูกเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์ตามแบบ 56-1 (ถ้ามี) และงบการเงินที่ผา่ นมาของบริ ษทั ที่ถูกเสนอซื้ อหลักทรัพย์ได้จาก
ที่ปรึ กษาทางการเงินหรื อบุคคลอื่นที่กาหนด
3. ภาพรวมของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์และบริ ษทั จดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ
ให้สรุ ปภาพรวมของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์และบริ ษทั จดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ ้นและการจัดการอย่างน้อยในประเด็นดังนี้
- ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม และนโยบาย
การแบ่งการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
- โครงสร้างการถือหุน้ ให้ระบุรายชื่อของกลุ่มที่คาดว่าจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
10 รายแรก รวมทั้งสัดส่ วนการถือหุน้ ทั้งนี้ ในกรณีโครงสร้างการถือหุน้ ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายหลังการปรับโครงสร้าง ให้พิจารณาจากการออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ้นรายดังกล่าว
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิให้บริ ษทั จดทะเบียนปรับโครงสร้างในครั้งนี้ และหากมีการทาสัญญา
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หรื อข้อตกลงหรื อบันทึกความเข้าใจระหว่างบริ ษทั จดทะเบียนกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ให้ระบุสาระสาคัญ
ของสัญญาดังกล่าวด้วย
- โครงสร้างการจัดการ กรรมการและผูบ้ ริ หาร
- ผลของการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อทุนจดทะเบียนของบริ ษทั (เฉพาะบริ ษทั
ที่ออกหลักทรัพย์)
- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
- นโยบายและวิธีการโอน / ซื้อขาย ทรัพย์สินของบริ ษทั จดทะเบียน โดยให้อธิบาย
รายละเอียดอย่างน้อยเกี่ยวกับวิธีที่ใช้ในการโอนหรื อซื้อขายทรัพย์สิน จานวนและราคาที่ใช้ในการโอน /
ซื้อ ขาย และวิธีการคานวณค่าตอบแทนดังกล่าว (ถ้ามี) ในกรณีที่มีการโอน / ซื้อ ขาย ทรัพย์สินของ
บริ ษทั จดทะเบียน
- ปัจจัยความเสี่ ยง
4. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ
4.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์
(1) ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ให้อธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานตาม
งบการเงินของบริ ษทั และงบการเงินรวม (ถ้ามี) ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ในปัจจุบนั โดยสังเขป
พร้อมทั้งอธิบายผลกระทบของการปรับโครงสร้างครั้งนี้ ต่อฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของ
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งในกรณี ที่การปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการประสบความสาเร็ จ
และไม่ประสบความสาเร็ จ และให้อธิบายผลกระทบทางบัญชีที่อาจเกิดขึ้นกับงบการเงินรวมของ
กลุ่มบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ รวมทั้งผลกระทบทางภาษีดว้ ย (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้แสดงตารางสรุ ปงบดุล
งบกาไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนผูถ้ ือหุ้น โดยเปรี ยบเทียบ
สาหรับงบการเงินและงบการเงินรวมของ 3 ปี ที่ผา่ นมา งวดล่าสุด และประมาณการงบการเงินภายหลัง
การปรับโครงสร้าง โดยให้เลือกแสดงเฉพาะรายการที่มีนยั สาคัญ พร้อมทั้งสรุ ปรายงานการตรวจสอบ
ของผูส้ อบบัญชีวา่ ในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมาผูส้ อบบัญชีได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบมีเงื่อนไข
หรื อไม่ ในกรณีที่ให้ความเห็นแบบมีเงื่อนไขให้อธิ บายด้วย
หมายเหตุ : ประมาณการงบการเงินดังกล่าวให้ที่ปรึ กษาทางการเงินจัดทาโดยใช้สมมติฐานที่วา่ บริ ษทั
ที่ออกหลักทรัพย์จะถือหุ้นในบริ ษทั จดทะเบียนเท่ากับสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็ นเงื่อนไขในการยกเลิก
การเสนอซื้ อหลักทรัพย์
(2) ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั จดทะเบียน
ที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์
ให้อธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานตาม
งบการเงินของบริ ษทั และงบการเงินรวม (ถ้ามี) ของบริ ษทั จดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์ในปัจจุบนั
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โดยสังเขป พร้อมทั้งอธิบายผลกระทบของการปรับโครงสร้างครั้งนี้ต่อฐานะการเงิน และผลการดาเนินงาน
ของบริ ษทั จดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งในกรณี ที่การปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ
ประสบความสาเร็ จและไม่ประสบความสาเร็ จ และให้อธิบายผลกระทบทางบัญชีที่อาจเกิดขึ้นกับ
งบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั จดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์ รวมทั้งผลกระทบทางภาษีดว้ ย (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ให้แสดงตารางสรุ ปงบดุล งบกาไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ในส่วนผูถ้ ือหุน้ โดยเปรี ยบเทียบสาหรับงบการเงินและงบการเงินรวมของ 3 ปี ที่ผา่ นมา งวดล่าสุด
และประมาณการงบการเงินภายหลังการปรับโครงสร้าง โดยให้เลือกแสดงเฉพาะรายการที่มีนยั สาคัญ
พร้อมทั้งสรุ ปรายงานการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีวา่ ในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมาผูส้ อบบัญชีได้ให้ความเห็น
ในรายงานการตรวจสอบแบบมีเงื่อนไขหรื อไม่ ในกรณีที่ให้ความเห็นแบบมีเงื่อนไขให้อธิบายด้วย
หมายเหตุ : ประมาณการงบการเงินดังกล่าวให้ที่ปรึ กษาทางการเงินจัดทาโดยใช้สมมติฐานที่วา่ บริ ษทั
จดทะเบียนจะถูกเสนอซื้ อหลักทรัพย์เท่ากับสัดส่ วนการถือหุน้ ที่เป็ นเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์พร้อมกับการทาคาเสนอซื้อ
(3) ผลกระทบอื่นต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์
ให้อธิบายผลกระทบในด้านอื่นต่อประโยชน์ของผูถ้ ือหลักทรัพย์ ทั้งในกรณี
ที่ผถู ้ ือหลักทรัพย์ตดั สิ นใจที่จะขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียน และกรณีที่ผถู ้ ือหลักทรัพย์ยงั คงถือ
หลักทรัพย์ในบริ ษทั จดทะเบียนต่อไป รวมทั้งให้ระบุถึงผลกระทบที่ผถู ้ ือหลักทรัพย์ที่ตดั สิ นใจเข้าถือ
หลักทรัพย์ในบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถใช้สิทธิในฐานะผูถ้ ือหุ้นเพื่ออกเสี ยงในเรื่ องที่เกี่ยวกับ
บริ ษทั จดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยตรงได้ แต่ตอ้ งใช้สิทธิออกเสี ยงผ่านบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ซึ่งจะเป็ นผูใ้ ช้สิทธิในบริ ษทั จดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์อีกทอดหนึ่ง ทั้งนี้ หากบริ ษทั ที่ออก
หลักทรัพย์ได้จดั ให้มีมาตรการใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้น เช่น ในข้อบังคับบริ ษทั มีการกาหนด
ให้การทาธุรกรรมบางประเภทของบริ ษทั จดทะเบียนต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ที่ออกหลักทรัพย์ก่อน ให้อธิ บายมาตรการดังกล่าวด้วย
4.2 ความเห็นของคณะกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์
(เฉพาะกรณีบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการเป็ นบริ ษทั ลงทุนที่
จัดตั้งใหม่)
ให้ระบุวา่ คณะกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์เห็นด้วย
หรื อไม่กบั ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ หากไม่เห็นด้วยให้อธิบายเหตุผลโดยชัดแจ้ง
หรื อหากความเห็นของคณะกรรมการไม่เป็ นเอกฉันท์ ให้แสดงความเห็นของกรรมการแต่ละรายด้วย
(ในกรณีที่บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์เป็ นนิติบุคคลอื่นนอกจากบริ ษทั ลงทุน คณะกรรมการของบริ ษทั
จดทะเบียนต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามแบบ 250-2 ของประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40 /2552 เรื่ อง แบบรายการและระยะเวลาจัดทาความเห็นเกี่ยวกับคาเสนอซื้อ
ลงวันที่ 3 สิ งหาคม 2552)
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ทั้งนี้ ให้แนบหนังสื อแสดงความเห็นของคณะกรรมการข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการ
ทุกคนของบริ ษทั จดทะเบียนได้ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองว่าได้ให้ความเห็นอย่างถูกต้องครบถ้วนไม่ขาด
ข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญที่จะมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหลักทรัพย์ของบริ ษทั
จดทะเบียน
4.3 ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนการปรับ
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
ให้ระบุความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินเกี่ยวกับความเหมาะสมของการปรับ
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการและผลกระทบของเรื่ องดังกล่าวต่อประโยชน์ของผูถ้ ือหลักทรัพย์
ของบริ ษทั จดทะเบียน รวมทั้งความเหมาะสมของราคาหรื ออัตราส่ วนการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์
ทั้งนี้ ให้แนบหนังสื อแสดงความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินข้างต้น
ซึ่งผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันของที่ปรึ กษาทางการเงินได้ลงลายมือชื่อรับรองว่าได้พิจารณาให้ความเห็น
ในกรณีดงั กล่าวด้วยความรอบคอบตามหลักมาตรฐานวิชาชีพโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหลักทรัพย์
เป็ นสาคัญด้วย
5. ข้อมูลอื่นที่จาเป็ นต่อผูล้ งทุน
ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์เปิ ดเผยข้อมูลอื่นใดที่เห็นว่าเป็ นข้อมูลที่จาเป็ นต่อการ
ตัดสิ นใจของผูล้ งทุน ทั้งนี้ ให้ระบุวา่ ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบหรื อขอดูสาเนาแบบ 56-1 เพื่อตรวจดู
ข้อมูลข้างต้นได้ที่บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรื อที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบตั ิตามระเบียบที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด และหากมีขอ้ มูลที่เปลี่ยนแปลงจาก
แบบ 56-1 อย่างมีนยั สาคัญให้อธิบายด้วย ทั้งนี้ ให้เปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั จดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมตามหลักเกณฑ์ขา้ งต้นด้วย
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ส่ วนที่ 2
ข้ อมูลเกีย่ วกับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ และบุคคลอ้ างอิงอื่น ๆ
1. ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอซื้อหลักทรัพย์
1.1 รายละเอียดหลักทรัพย์ที่เสนอขายพร้อมกับการทาคาเสนอซื้อ
ให้สรุ ปสาระสาคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขายตามแบบและรายการที่กาหนด
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตามแบบ 69-1 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยอนุโลม
1.2 ชื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
1.3 วิธีการแสดงเจตนาขาย
1.4 วันที่และวิธีการส่ งมอบหลักทรัพย์หรื อวิธีการชาระราคาหลักทรัพย์ให้แก่
ผูแ้ สดงเจตนาขาย________________________________________________
1.5 การดาเนินการในกรณี ที่ยกเลิกการทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์_______________
1.6 แสดงข้อมูลที่มาของการกาหนดสัดส่วนดังกล่าว ในกรณีใช้หลายวิธี
ประกอบกัน ให้ระบุทุกวิธี
2. มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
ให้สรุ ปมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ และบริ ษทั จดทะเบียน
ที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์ซ่ ึงมีมติเห็นชอบให้ปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการในครั้งนี้
3. ตารางเวลา (timetable)
ให้ระบุตารางเวลาที่บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์จะดาเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ โดยให้
แสดงรายละเอียดตามลาดับของเหตุการณ์ต้ งั แต่เริ่ มต้น จนปรับโครงสร้างแล้วเสร็ จ ทั้งนี้ ไม่จาเป็ นต้อง
ระบุวนั ที่ชดั เจนแต่ให้ระบุวนั ที่โดยอ้างอิงกับวันสาคัญต่าง ๆ เช่น วันประชุมผูถ้ ือหุน้ วันที่เสนอซื้ อ
หลักทรัพย์ วันที่ให้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ / วันสุดท้ายของการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ เป็ นต้น
นอกจากนี้ ให้ระบุวา่ ช่วงเวลาใดของการปรับโครงสร้างที่อาจมีผลกระทบต่อ
การซื้อขายหลักทรัพย์ของผูถ้ ือหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์สั่งเพิกถอน
หลักทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียน จนถึงระยะเวลาที่หลักทรัพย์ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แทน
4. บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
(1) นายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้ระบุชื่อ ที่ต้ งั หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร
(2) ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ ให้ระบุชื่อ ที่ต้ งั หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร
(3) ผูส้ อบบัญชี ให้ระบุชื่อสานักงาน ที่ต้ งั หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร
ชื่อผูส้ อบบัญชี และเลขทะเบียนผูส้ อบบัญชี
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(4) ที่ปรึ กษากฎหมาย ให้ระบุชื่อสานักงาน ที่ต้ งั หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร
(5) ที่ปรึ กษาทางการเงิน ให้ระบุชื่อสานักงาน ที่ต้ งั หมายเลขโทรศัพท์และ
โทรสาร
(6) ที่ปรึ กษาหรื อผูจ้ ดั การภายใต้สัญญาการจัดการ ให้ระบุชื่อสานักงาน ที่ต้ งั
หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร
(7) สถาบันการเงินที่ติดต่อประจา ให้ระบุชื่อสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อและ
รับฝากเงินประจารวมทั้งยอดคงค้างของสิ นเชื่อและเงินฝากรวม ณ วันที่มีขอ้ มูลหลังสุ ด แต่ไม่เกิน 30 วัน
ก่อนวันยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล

9
ส่ วนที่ 3
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

ให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์และบริ ษทั ที่ถูก
เสนอซื้อหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) และกรรมการที่มีอานาจลงนามผูกพัน
ที่ปรึ กษาทางการเงินลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล เพื่อรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ให้การรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลเป็ นไปตามแบบและรายการที่กาหนดไว้ในการรับรองความถูกต้องของข้อมูล
ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตามแบบ 69-1 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยอนุโลม

