แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
(แบบ 69-1)
บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์) ……
เสนอขาย
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
( - ให้ระบุลักษณะที่สาคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย เช่น ประเภทหลักทรัพย์ จานวน ราคาเสนอขายต่อหุ้น/หน่วย
และในกรณีที่เป็นการเสนอขายให้เฉพาะบุคคลที่กาหนด (placement) ให้ระบุบุคคลที่เสนอขายหลักทรัพย์
ในลักษณะดังกล่าวไว้ด้วย
- ให้ระบุรายละเอียดสาคัญอื่นของการเสนอขายหลักทรัพย์ เช่น บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (เฉพาะกรณีผู้ถือหลักทรัพย์เดิม
นาหลักทรัพย์ออกเสนอขาย) ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการรับประกันการจาหน่าย ผู้ประกันการจาหน่าย
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายกรณีที่มี
จานวนหลักทรัพย์ที่ขายได้น้อยกว่าจานวนหลักทรัพย์ขั้นต่าที่บริษัทกาหนด เหตุในการยกเลิกการเสนอขายหลักทรัพย์
และการจองซื้อหลักทรัพย์ เป็นต้น)
- ให้มีคาเตือนผู้ลงทุนว่า
“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์
และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับ
ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แนะนาให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด
ทั้งนี้ การรั บรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้
เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความ
ที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซ้ื อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือ
เจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่ได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้อง
แจ้งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับ”

-2- กรณีการเสนอขายที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (green shoe option) ให้มีข้อความดังนี้ด้วย
“บริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือผู้ถือหุ้นเดิม (แล้วแต่กรณี) จะให้สิทธิผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ซื้อหุ้นภายหลัง
การเสนอขายหุ้นที่จัดจาหน่าย เพื่อให้ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์สามารถจัดสรรหุ้นส่วนเกินจานวนได้ และ
การดาเนินการดังกล่าวจะทาให้มีความต้องการซื้อหลักทรัพย์มากขึ้นเมื่อราคาหลักทรัพย์ตากว่
่ าราคาเสนอขาย
และหากราคาหลักทรัพย์สูงกว่าราคาเสนอขายอาจจะมีปริมาณหลักทรัพย์ที่สามารถนามาซื้อขายได้มากขึ้น”
หมายเหตุ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) นี้ เป็นข้อมูลขั้นต่าที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
(“บริษัท”) ต้องเปิดเผย โดยขอให้บริษัทพิจารณาข้อแนะนา คู่มือการจัดทา หรือแบบสอบทานการเปิดเผยข้อมูล
ในแบบ 69-1 ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน (ถ้ามี) เพื่อประกอบการจัดทาด้วย ทั้งนี้ บริษัทสามารถใช้ข้อแนะนา
คู่มือการจัดทา หรือแบบสอบทานการเปิดเผยข้อมูลสาหรับแบบ 56-1 ทีอ่ ยูบ่ นเว็บไซต์ของสานักงาน เป็นแนวทาง
ในการจัดทาข้อมูลในส่วนที่ 2.2 ถึง 2.4 ของแบบ 69-1 ได้ เนื่องจากข้อมูลที่เปิดเผยส่วนใหญ่เป็นข้อมูลในลักษณะ
เดียวกัน
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ข้อมูลสรุป (executive summary)
ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุป
เกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษัท”) ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษา
ข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์และบริษัท หรืออาจศึกษาข้อมูล
ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสานักงาน ก.ล.ต.

ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน
บริษัท …………………………………………. (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย :...............................)
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผู้เสนอขาย :...............................................................................................(“………”) ประเภทธุรกิจ:.......................................................
จานวนหุ้นที่เสนอขาย:............………………….หุ้น คิดเป็นร้อยละ ……….ของจานวนหุ้นที่ออกและเรียกชาระแล้วทั้งหมด
ของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้
สัดส่วนการเสนอขายหุ้น: ระบุจานวนหุ้นและสัดส่วนที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนแต่ละประเภท เช่น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้มีอปุ การคุณ
ประชาชนทั่วไป เป็นต้น
เงื่อนไขในการจัดจาหน่าย:
รับประกันการจาหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจานวน (Firm Underwriting)
ไม่รับประกันการจาหน่าย (Best Effort)
ราคาเสนอขายต่อประชาชน :....................บาท/หุ้น
มูลค่าการเสนอขาย :......................... บาท
การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 90 วันก่อนหน้า
ไม่มี
จานวนหุน้ หรือหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพ :.…........หุ้น ราคาเสนอขายหรือราคาแปลงสภาพ :.............บาท
มูลค่าที่ตราไว้ (par) :.....................................บาท/หุ้น
มูลค่าตามราคาบัญชี (book value)………………...บาท/หุน้
ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
 แสดงที่มาของการกาหนดราคาเสนอขาย เช่น การสารวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (book building) เป็นต้น
 แสดงข้อมูลสถิติหรืออัตราส่วนทางการเงินที่สามารถสะท้อนราคาหุ้นที่ออกใหม่ เช่น อัตราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุ้น
(price-earning ratio) อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (dividend yield) หรืออัตราส่วนทางการเงินอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม
ของแต่ละอุตสาหกรรม พร้อมสมมติฐานในการคานวณด้วย โดยให้แสดงข้อมูลของบริษทั และของบริษทั อื่นในอุตสาหกรรม
เดียวกัน และมีลักษณะของการประกอบธุรกิจทีใ่ กล้เคียงกัน
สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด silent period : จานวน............หุ้น คิดเป็นร้อยละ ………ของจานวนหุ้นที่ออกและ
เรียกชาระแล้วทั้งหมดของบริษทั ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นี้
กรณีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นครั้งแรก (“IPO”)
ตลาดรอง:
SET
mai
หมวดธุรกิจ (sector): ………………………………………
เกณฑ์เข้าจดทะเบียน:
profit test
market capitalization test
(ในกรณีทบี่ ริษทั จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยเกณฑ์ market capitalization test และมีผลการดาเนินงานขาดทุน
ให้ระบุด้วยว่า บริษทั มีผลขาดทุนเท่าใด และจะเริ่มมีผลกาไรเมื่อใด โดยให้อ้างอิงข้อมูลไปยังส่วนที่แสดงประมาณการทางการเงิน
(ถ้ามี) ด้วย)
กรณีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่มีหนุ้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (“SPO”)
ข้อมูลเกี่ยวกับราคาและมูลค่าการซื้อขาย:ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับราคาและมูลค่าการซื้อขายรายเดือนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาของ
หุ้นสามัญของบริษทั (อาจแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟหรือตารางก็ได้)
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วัตถุประสงค์การใช้เงิน : บริษัทอาจแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟ
หรือบรรยายก็ได้
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ให้ระบุนโยบายที่บริษทั กาหนดไว้
และในกรณีที่บริษทั ยังมีขาดทุนสะสม (ในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ) ให้ระบุให้ชัดว่า “ในปี............บริษัทมีผลขาดทุนสะสม
จานวน......................จึงทาให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่
ผู้ถือหุ้นได้ จนกว่าผลขาดทุนสะสมของบริษัทจะหมดไป”
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-7ส่วนที่ 1
ข้อมูลสรุป (executive summary)
สรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานย้อนหลัง 3 ปี และไตรมาสล่าสุด หรือเท่าที่มีผลการดาเนินงานจริง: ให้แสดงข้อมูลตาม
งบการเงินรวม โดยให้แสดงเฉพาะตัวเลขและอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ ๆ เท่านั้น และในกรณีที่บริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมที่มี
อัตราส่วนเฉพาะของอุตสาหกรรมนั้น เช่น อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (สาหรับธุรกิจโรงแรม) ให้แสดงอัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย
ข้อมูล
ไตรมาส ........
ปี ..............
ปี ............
ปี .............
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
รายได้รวม
ต้นทุน
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิต่อหุน้ ( EPS)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนผู้ถือหุน้ (D/E ratio)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น (ROE)
ระบุชื่ออัตราส่วนเฉพาะของอุตสาหกรรม เช่น อัตราการ
เข้าพักเฉลี่ย (สาหรับธุรกิจโรงแรม) เป็นต้น
คาอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน: ให้สรุปเฉพาะรายการที่สาคัญ ๆ เท่านั้น
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
นักลงทุนสัมพันธ์ …………………………………….(ระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์)................................................................................
1

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (executive summary) แก้ไขโดยโดยประกาศ ที่ ทจ. 53/2556 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 9)
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2556
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ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ส่วนที่ 2.1
วัตถุประสงค์การใช้เงิน
บริษัท
ประกอบธุรกิจ
โดยมีที่ตั้งสานักงานใหญ่ที่
เลขทะเบียนบริษัท
Home Page (ถ้ามี)
โทรศัพท์
โทรสาร
มีวัตถุประสงค์ในการนาเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ประมาณ
ล้านบาท ไปใช้ดังนี้
วัตถุประสงค์การใช้เงิน
จานวนเงิน
ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
1.
2.
3.

ส่วนที่ 2.2
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ให้อธิบายภาพรวมที่มาและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือกลุ่มบริษัท
ซึ่งประกอบด้วยบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ที่ดาเนินงานอยู่ในปัจจุบัน หรือกาลังจะดาเนินงาน
แล้วแต่กรณี โดยให้อธิบายในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดาเนินงานของบริษัทหรือ
กลุ่มบริษัทในภาพรวม ตามที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด (ถ้ามี) โดยอธิบายเท่าที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม
เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางในการติดตามทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทต่อไป
ทั้งนี้ สาหรับการอธิบายเป้าหมายการดาเนินธุรกิจข้างต้น ให้อธิบายเป้าหมาย
การดาเนินธุรกิจที่บริษัทมุ่งหวังไว้ในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า (อาจเป็นข้อมูลในเชิงตัวเลขหรือไม่ก็ได้)
และจะมีการอธิบายความคืบหน้าของการดาเนินงานตามเป้าหมายในการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในแบบ 56-1
ของแต่ละปี เช่น บริษัทมีแผนทีจ่ ะมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 20 ภายใน 3 ปีขา้ งหน้า หรือบริษัทมีแผนที่จะพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตลงร้อยละ 10 ภายในปีนี้ เป็นต้น
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ให้อธิบายประวัติความเป็นมา และการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงอานาจในการควบคุมบริษัท และลักษณะการประกอบธุรกิจในปีที่ผ่านมาโดยสังเขป
ทั้งนี้ หากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ หรือการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสาคัญ
หรือมีเหตุการณ์สาคัญอื่น (เช่น การควบรวมกิจการ) ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ให้อธิบายการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องดังกล่าวด้วย
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้
- ให้อธิบายนโยบายการแบ่งการดาเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
- ให้แสดงข้อมูลแผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท โดยให้ระบุสัดส่วน
การถือหุ้น และสัดส่วนของสิทธิออกเสียง (ในกรณีที่แตกต่างจากสัดส่วนการถือหุ้น) ไว้ด้วย และในกรณีที่
การถือหุ้นในบริษัทย่อยเป็นการตกลงร่วมทุนกับกลุ่มธุรกิจอื่น ให้ระบุชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของ
ผู้ร่วมทุนนั้นด้วย (หากมีบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมจานวนมาก อาจจัดรวมกันเป็นกลุ่มธุรกิจก็ได้)
- กรณีเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)
ให้ระบุขนาดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก และขนาดของบริษัทอื่น โดยเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท
ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง1ด้วย
1

ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้
ที่ออกใหม่ และประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการพิจารณาขนาดของ
บริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทั อื่น (holding company)
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
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ในกรณีที่บริษัทหรือกลุ่มบริษัทเป็นบริษัทในเครือ หรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจของ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และโดยสภาพการดาเนินธุรกิจหลักของบริษัทอาจต้องสัมพันธ์ พึ่งพิง3 หรือแข่งขันกับ
ธุรกิจอื่นในกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อย่างมีนัยสาคัญ บริษัทควรอธิบายโครงสร้างหรือสถานภาพนั้น
รวมทั้งลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างกัน โดยควรแสดงแผนภาพโครงสร้างธุรกิจโดยรวมของ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่าที่ทาได้ด้วย พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลและโอกาสหรือความจาเป็นที่ต้องมีการพึ่งพิงหรือ
สนับสนุนระหว่างกัน รวมทั้งความสาคัญเชิงกลยุทธ์ (positioning) ของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทต่อกลุ่มธุรกิจ
ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในกรณีที่โครงสร้างธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทในกลุ่มมีการแข่งขันกันอย่างมีนัยสาคัญ
ควรอธิบายให้ชัดเจนด้วยว่า บริษัทมีกลไกการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นให้ได้รับความเป็นธรรมหรือการบริหาร
จัดการบริษัทจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจ
ภาพรวมการดาเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ในกรณีที่บริษัทมีสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจมากกว่า 1 สาย หรือ 1 กลุ่ม ให้ระบุ
สัดส่วนรายได้จากแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ โดยอย่างน้อยให้แสดงสัดส่วนรายได้ของสายผลิตภัณฑ์
หรือกลุ่มธุรกิจที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกาไรขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสุด ตามตาราง ดังนี้
ทั้งนี้ ในกรณีที่หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทได้แสดงผลการดาเนินงานของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
ไว้ครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยการเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงานแล้ว อาจอธิบาย
โครงสร้างรายได้เฉพาะปีล่าสุดก็ได้ (เช่น บริษัทมีรายได้จากการประกอบธุรกิจ A ร้อยละ 65 และธุรกิจ B
ร้อยละ 35 พร้อมทั้งอธิบายอ้างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง)

2

ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อนีก้ ็ได้ หากเป็นกรณีที่การดาเนินธุรกิจหลักของบริษัท มิได้มคี วามสัมพันธ์หรือ
เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจอืน่ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างมีนัยสาคัญ หรือมีความสัมพันธ์กันแต่เพียงครั้งคราว
เฉพาะธุรกรรม เช่น ใช้บริการโฆษณา กู้ยืมเงิน เช่าทรัพย์สิน เป็นต้น
3
ตัวอย่างของความสัมพันธ์หรือพึ่งพิง เช่น การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ทางเทคนิค หรือการจัดหาวัตถุดบิ
การใช้ตราสินค้าร่วมกัน เป็นต้น
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สายผลิตภัณฑ์/
กลุ่มธุรกิจ

ดาเนิน
การโดย

%
การถือหุ้น
ของบริษัท

ปี 25..
รายได้2

ปี 25..
%

รายได้2

ปี 25..
%

รายได้2

%

งวด
ล่าสุด
รายได้2

%

สายผลิตภัณฑ์/
กลุ่มธุรกิจที่ 1
สายผลิตภัณฑ์/
กลุ่มธุรกิจที่ 2
สายผลิตภัณฑ์/
กลุ่มธุรกิจที่ 3
รายได้อื่น3 (ถ้ามี)
รวม
100
100
100
100
1
กรณีที่บริษัทได้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (Initial public offering) ในช่วง 1 หรือ 2 ปีที่ผ่านมา
ให้แสดงตารางโครงสร้างรายได้เฉพาะในช่วง 1 หรือ 2 ปีทผี่ ่านมา แล้วแต่กรณี
2
รายได้ ให้รวมถึงส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียจากการลงทุนด้วย
3
ให้อธิบายลักษณะและสัดส่วนของรายได้อื่น ซึ่งหากรายได้อื่นใดมีสัดส่วนที่มีนัยสาคัญ ให้อธิบายแยกออกมาด้วย

2.2 ให้อธิบายข้อมูลดังต่อไปนี้แยกตามแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ (ตามตาราง
โครงสร้างรายได้) ทั้งนี้ ในการอธิบายของแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ ให้มีข้อมูลอย่างน้อยตาม
ข้อ 2.2.1 ถึง 2.2.4 ดังนี้ (หากมีสายผลิตภัณฑ์เดียวอาจไม่ต้องแยกหัวข้อนี้ โดยอาจอธิบายไว้ภายใต้หัวข้อ
ลักษณะการประกอบธุรกิจก็ได้)
2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ให้อธิบายลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจลักษณะธุรกิจ
ของบริษัท รวมทั้งปัจจัยสาคัญที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจากัดการประกอบธุรกิจ เช่น ใบอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจ สัมปทาน เป็นต้น ทั้งนี้ ถ้ายังอยู่ระหว่างการได้รับการส่งเสริมการลงทุน ให้ระบุ
พร้อมทั้งอธิบายลักษณะสิทธิประโยชน์ที่ได้รับด้วย
กรณีบริษัทหรือบริษัทย่อยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ให้อธิบายลักษณะโครงการที่มีนัยสาคัญที่กาลังดาเนินการอยู่ในปัจจุบันในแต่ละโครงการ เช่น ชื่อและที่ตั้งโครงการ
ประเภทโครงการ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จานวนหน่วย พื้นที่ขาย/เช่า มูลค่าโครงการ ความคืบหน้าการขาย
ความคืบหน้าการพัฒนาโครงการ
2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน
(ก) ให้อธิบายนโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ที่สาคัญ เช่น กลยุทธ์การแข่งขัน (เช่น การแข่งขันด้วย ราคา การให้บริการ การรับประกัน หรือ คุณภาพสินค้า
ซึ่งอาจอธิบายในเชิงเปรียบเทียบกับคู่แข่งในภาพรวม โดยไม่จาเป็นต้องเป็นข้อมูลเชิงตัวเลข) ลักษณะลูกค้า

- 12 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย หากมีการส่งผลิตภัณฑ์ออกไปจาหน่ายต่างประเทศ
ให้ระบุสัดส่วนการจาหน่ายในประเทศต่อการส่งออกไปจาหน่ายต่างประเทศ ชื่อประเทศหรือกลุ่มประเทศ
ที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วย
(ข) ให้อธิบายสภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม จานวนคู่แข่ง
โดยประมาณ ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่ง สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท ชื่อคู่แข่ง
(โดยทั่วไปไม่จาเป็นต้องเปิดเผย เว้นแต่ในกรณีที่ในอุตสาหกรรมนี้มีคู่แข่งเพียงรายเดียวหรือน้อยราย
ที่เป็นผู้นาตลาด) รวมทั้งแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
(ก) ให้อธิบายลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจาหน่าย เช่น การผลิต
(จานวนโรงงาน กาลังการผลิตรวม นโยบายการผลิตที่สาคัญ (ถ้ามี)) การจัดหาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์
เพื่อจาหน่าย สภาพปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ (เช่น การขาดแคลนวัตถุดิบ ผลการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่อ
การใช้วัตถุดิบ) จานวนผู้จาหน่ายวัตถุดิบ รวมทั้งสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ (ในกรณี
เป็นสถาบันการเงิน ให้อธิบายในเรื่องแหล่งที่มาของเงินทุน และการให้กู้ยืม)
(ข) หากกระบวนการผลิต หรือการกาจัดวัตถุดิบเหลือใช้มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ให้อธิบายการดาเนินการของบริษัทเพื่อลดผลกระทบในเรื่องดังกล่าว (ในกรณีที่มีรายจ่ายการลงทุน
ในการควบคุมสิ่งแวดล้อมในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา หรือคาดว่าจะมีรายจ่ายดังกล่าวในอนาคต ให้ระบุด้วย) และ
ระบุว่าผลการปฏิบัติจริงในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดหรือไม่ หากมีข้อพิพาทหรือ
ถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้ระบุด้วย พร้อมทั้งอธิบายแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าว
2.2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (เฉพาะกรณีที่การประกอบธุรกิจมีลักษณะเป็น
โครงการหรือชิ้นงาน ซึ่งแต่ละโครงการหรือชิ้นงานมีมูลค่าสูง และใช้เวลานานในการส่งมอบงาน เช่น
ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจต่อเรือ เป็นต้น)
ให้แสดงมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันหลังสุดที่เป็นไปได้ หากเป็น
โครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของรายได้รวมตามงบการเงินรวมของปีบัญชีล่าสุด ให้ระบุเป็น
รายชิ้นที่คาดว่าจะส่งมอบในแต่ละช่วงเวลา
หมายเหตุ ในเรื่องการระบุชื่อลูกค้าหรือผู้จัดจาหน่าย (supplier) ที่มีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 30
ของรายได้รวมในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเดิมกาหนดให้เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยนั้น ตามแบบแสดงรายการข้อมูล
นี้ไม่บังคับให้ต้องระบุชื่อ แต่หากบริษัทมีการพึ่งพิงลูกค้าหรือผู้จัดจาหน่ายรายใดที่มีบทบาทสาคัญต่อการ
อยู่รอดของบริษัท ก็ให้เปิดเผยเป็นปัจจัยความเสี่ยง โดยหากมีสัดส่วนเกินร้อยละ 30 ของรายได้รวมหรือ
ยอดซื้อรวม ตามแต่กรณี ตามงบการเงินรวม ก็ให้ระบุจานวนราย ลักษณะความสัมพันธ์และประเภทของสินค้า
ที่ซื้อขาย อย่างไรก็ดี หากบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อลูกค้าหรือผู้จัดจาหน่ายให้แก่บุคคลอื่น เช่น
ผู้ลงทุนหรือนักวิเคราะห์ด้านหลักทรัพย์หรือการลงทุน ก็ให้ระบุชื่อดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลเท่าเทียมกันด้วย

- 13 3. ปัจจัยความเสี่ยง
ให้ระบุปัจจัยที่บริษัทเห็นว่า เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญ ซึ่งรวมถึง
- ความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท ให้ระบุและอธิบายปัจจัยที่
ฝ่ายจัดการเห็นว่า อาจทาให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยสาคัญต่อการประกอบธุรกิจ การดาเนินงาน ฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงาน หรือความดารงอยู่ของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท
- ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ ให้ระบุและอธิบายความเสี่ยงทีอ่ าจทาให้
ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ได้รับผลตอบแทนหรือสิทธิที่ควรจะได้รับหรือสูญเสียเงินลงทุนทั้งจานวนหรือบางส่วน
ในการเปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงข้างต้น ให้ระบุเฉพาะปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท
กลุ่มบริษัท หรือผู้ถือหลักทรัพย์โดยตรง ไม่ใช่ความเสี่ยงสาหรับการประกอบธุรกิจหรือการลงทุนทั่วไป
โดยให้อธิบายถึงลักษณะความเสี่ยง เหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
(ถ้าประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ให้ระบุด้วย) แนวโน้มหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าว
นอกจากนี้ หากบริษัทมีมาตรการรองรับไว้เป็นการเฉพาะและสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีนัยสาคัญแล้ว
บริษัทอาจอธิบายเพิ่มเติมไว้ด้วยก็ได้
4. การวิจัยและพัฒนา
ให้อธิบายนโยบายการวิจัยและพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ (พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม) หรือเทคโนโลยีการผลิต พร้อมทั้งแสดงรายจ่ายในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมาสาหรับ
การทาวิจัยและพัฒนาดังกล่าว กรณีที่ไม่มี ให้ระบุว่าไม่มี พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบด้วย
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
5.1 ให้อธิบายลักษณะสาคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ใน
การประกอบธุรกิจไม่ว่าจะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นหรือไม่ (เช่น ที่ดิน อาคาร โรงงาน เครือ่ งจักร
โดยอาจแสดงยอดรวมของทรัพย์สินประเภทเดียวกันไว้ด้วยกัน โดยไม่ต้องแยกแสดงเป็นเครื่องจักร
แต่ละเครื่อง และไม่จาเป็นต้องแยกแสดงเป็นรายบริษัท) ลักษณะกรรมสิทธิ์ และหากมีการทาสัญญาเช่า
ทรัพย์สินระยะยาว ให้สรุปสาระสาคัญของสัญญาด้วย (เฉพาะในเรื่องระยะเวลาการเช่าที่เหลือ และหน้าที่
หรือภาระผูกพันของบริษัทตามสัญญานั้น (ถ้ามี)) ทั้งนี้ หากมีการใช้ทรัพย์สินใดเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน
ให้ระบุวงเงินของภาระหลักประกันของทรัพย์สินนั้นด้วย
ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สาคัญในการประกอบธุรกิจ
เช่น สิทธิบัตร สัมปทาน ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ให้อธิบายลักษณะสาคัญ เงื่อนไข รวมทั้งผลต่อ
การดาเนินธุรกิจและอายุสิทธิดังกล่าว
5.2 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้แสดง
ราคาประเมินของที่ดินหรืออาคารที่มีไว้เพื่อขายด้วย (ไม่รวมทรัพย์สินส่วนกลางของโครงการ) โดยให้ระบุ
ชื่อบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก วันที่ประเมินราคา และราคาประเมินไว้ด้วย โดยในกรณี
ที่บริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ราคาประเมินดังกล่าวต้องจัดทาไว้ไม่เกิน 1 ปี ก่อน

- 14 วันยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และถ้าการประเมินราคาที่ดินหรืออาคารใดจัดทาไว้เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่น
แบบแสดงรายการข้อมูล ให้ปรับราคาประเมินที่ดินหรืออาคารดังกล่าวตามมูลค่างานที่ได้ส่งมอบให้ลูกค้าแล้ว
ด้วย ทั้งนี้ การประเมินราคาดังกล่าวต้องประเมินโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักที่อยู่
ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน รวมถึงเป็นการประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะด้วย
5.3 ให้อธิบายนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (เช่น ธุรกิจที่บริษัทจะลงทุน)
5.4 ในกรณีทบี่ ริษัทประสงค์จะเปิดเผยราคาประเมินทรัพย์สิน เช่น บริษัทมีการปรับโครงสร้าง
การดาเนินธุรกิจ อันเป็นผลให้มีการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือมีการตีราคาทรัพย์สินใหม่ในระหว่าง
รอบระยะเวลาบัญชี ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีการประเมิน และราคาประเมิน พร้อมทั้งแนบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินดังกล่าว ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินจะต้องทาโดย ที่ปรึกษา
ทางการเงินหรือบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สานักงานให้ความเห็นชอบ
หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สานักงานให้การยอมรับ แล้วแต่กรณี โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4
ทั้งนี้ ในกรณี 5.2 และ 5.4 หากเป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในต่างประเทศ จะต้องกระทา
โดยบุคคลที่บริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินที่ร่วมจัดทาและรับรองความถูกต้องของแบบแสดงรายการข้อมูล
พิจารณาว่า มีความเหมาะสมและสามารถประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงได้อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอ
โดยผู้ที่ทาหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวต้องเข้าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย
(1) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินหรือบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่อยู่ในบัญชี
รายชื่อที่สานักงานให้ความเห็นชอบ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สานักงานให้การยอมรับ
(2) ในกรณีที่ผู้ที่ทาหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นบุคคลต่างประเทศ ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังนี้
(ก) อยู่ในบัญชีรายชื่อของทางการหรือหน่วยงานกากับดูแลของประเทศอันเป็นที่ตั้ง
ของทรัพย์สินกาหนดให้สามารถทาหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินนั้น ๆ ได้
(ข) ในกรณีที่ไม่ปรากฏบัญชีรายชื่อตาม (ก) ผู้ที่ทาหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ต้องเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
1. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งมีผลงาน
เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในประเทศอันเป็นที่ตั้งของทรัพย์สินนั้น
2. เป็นบุคคลที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานในการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินที่เป็นสากล
3. เป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีเครือข่ายกว้างขวางในระดับสากล
(international firm)
6. โครงการในอนาคต (future plan)
ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยมีโครงการในอนาคต ให้อธิบายลักษณะโครงการ ผลตอบแทน
ที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้งปัจจัยที่อาจทาให้โครงการไม่สามารถดาเนินไปตามแผนได้
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ให้อธิบายโดยสังเขปถึงข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือ
คู่กรณี โดยที่คดีหรือข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุด ทั้งนี้ ให้อธิบายเฉพาะ (1) คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์
ของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีจานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด ทั้งนี้
กรณีที่ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ ให้อธิบายเฉพาะคดีที่มีจานวนสูงกว่าร้อยละ 10 ของสินทรัพย์หมุนเวียน
ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด (2) คดีที่กระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสาคัญ
แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ และ (3) คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย โดยไม่ต้องอธิบายคดีที่เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบธุรกิจปกติ เช่น การฟ้องบังคับ
ชาระหนี้จากลูกค้าในกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์เป็นสถาบันการเงิน เป็นต้น
ในการอธิบายข้อพิจารณาข้างต้น ให้ระบุถึงศาลที่กาลังพิจารณาคดี วันเริ่มคดี คู่ความและ
มูลคดี และความคืบหน้าของคดี และความเห็นของบริษัทเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของคดีหรือข้อพิพาท
ต่อการดาเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย และให้ระบุกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นคู่ความ
กับบริษัทด้วย
8. ข้อมูลสาคัญอื่น
ให้ระบุข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ หากบริษทั
เห็นว่า มีข้อมูลอื่นที่จาเป็นซึ่งเป็นประโยชน์หรืออาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
หรือเพื่อความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุนทุกกลุ่ม โดยบริษัทยังคงมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

ส่วนที่ 2.3
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
9.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน
ล้านบาท เรียกชาระแล้ว
ล้านบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น (ถ้ามี) มูลค่าหุ้นละ
บาท
ในกรณีที่บริษัทมีหลักทรัพย์ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น ให้ระบุ
ชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนนั้นด้วย
(2) ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น
หุ้นบุริมสิทธิ ให้อธิบายลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ เช่น จานวน มูลค่า และสิทธิและเงื่อนไขที่แตกต่างจาก
หุ้นสามัญ ลักษณะบุคคลที่ถือหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าว เป็นต้น ทั้งนี้ หากบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ให้ระบุรายชื่อและจานวนที่แต่ละรายถือด้วย
(3) ในกรณีที่บริษัทมีโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) หรือมีการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทน
ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR) ที่มีหุ้นของบริษัทนั้นเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง ให้ระบุจานวนหุ้น พร้อมทั้ง
อธิบายถึงผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นอันเนื่องมาจากการที่กองทุนรวมหรือผู้ออก NVDR
ดังกล่าวไม่ใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
9.2 ผู้ถือหุ้น
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ให้ระบุรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งจานวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน
การถือหุ้นล่าสุด ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอานาจควบคุมเดียวกัน
เป็นกลุ่มเดียวกัน
(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก
(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการจัดการ
หรือการดาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ (เช่น มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการที่มีอานาจจัดการ
(authorized director))
ในกรณีที่รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ปรากฏดังกล่าวข้างต้น ยังไม่แสดงถึงบุคคล
ที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง เช่น รายชื่อผู้ถือหุ้นที่แสดงไว้เป็น holding company หรือ nominee account
ให้ระบุชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหลักที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง รวมทั้งธุรกิจหลักของบุคคลดังกล่าวด้วย
เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรที่ทาให้ไม่อาจทราบผู้ถือหุ้นที่แท้จริงได้
(2) ในกรณีที่บริษัทมีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)
ให้แสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักตามแนวทางที่กาหนดไว้ใน (1) ด้วย
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ในกรณีที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่มีข้อตกลงระหว่างกัน ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย
ให้ระบุ พร้อมทั้งอธิบายสาระสาคัญที่มีผลต่อการดาเนินงานของบริษัท
9.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
(1) กรณีที่บริษัทมีหลักทรัพย์แปลงสภาพ เช่น ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
หุ้นกู้แปลงสภาพ ให้อธิบายลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ เช่น ประเภท อายุ อัตราดอกเบี้ย อัตราและราคา
แปลงสภาพ จานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพ จานวนและมูลค่าที่เสนอขาย จานวนและมูลค่า
ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ จานวนและมูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน วันครบกาหนดไถ่ถอน หลักประกัน
และเงื่อนไขอื่นที่เป็นสาระสาคัญ เช่น การให้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกาหนด (put option
และ call option) เป็นต้น
(2) กรณีที่บริษัทมีหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ เช่น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน ให้อธิบายลักษณะ
สาคัญของหลักทรัพย์ดังกล่าว เช่น ประเภทหุ้นกู้ หรือตั๋วเงิน จานวนและมูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน วันครบ
กาหนดไถ่ถอน หลักประกัน เงื่อนไขอื่นที่เป็นสาระสาคัญ เช่น การให้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้หรือตั๋วเงินก่อน
ครบกาหนด (put option และ call option) เงื่อนไขในการกู้ยืมเงิน เป็นต้น และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ครั้งหลังสุดของหุ้นกู้หรือตั๋วเงิน ผู้ออกหุ้นกู้หรือตั๋วเงิน หรือผู้ค้าประกันการชาระหนี้ตามตราสาร แล้วแต่กรณี
9.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ให้ระบุนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบายที่
บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทด้วย
10. โครงสร้างการจัดการ
10.1 คณะกรรมการ
ให้ระบุรายชื่อของกรรมการและผู้มีอานาจควบคุมบริษัท (ถ้ามี) และหากกรรมการรายใด
เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการในชุดอื่นใดของบริษัท ให้ระบุให้ชัดเจน นอกจากนี้
ให้ระบุจานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ในปีที่ผ่านมา
ในกรณีที่เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)
ให้ระบุข้อมูลของกรรมการและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ตามแนวทาง
ข้างต้นด้วย
ทั้งนี้ ให้แนบข้อมูลของกรรมการและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย
ที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมการของบริษัทย่อยตามเอกสารแนบ 2 ด้วย
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ให้ระบุรายชื่อและตาแหน่งของผู้บริหารของบริษัท พร้อมทั้งแสดงแผนภาพโครงสร้าง
ภายในบริษัท (organization chart) ในกรณีที่เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding
company) ให้ระบุรายชื่อและตาแหน่งของผู้บริหาร รวมถึงแผนภาพโครงสร้างภายใน ของบริษัทย่อยที่เป็น
บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักด้วย
ทั้งนี้ ให้แนบข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ด้วย
10.3 เลขานุการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล
การทาบัญชี
ให้ระบุชื่อของเลขานุการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการทาบัญชี พร้อมทั้งแนบข้อมูลของเลขานุการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชีตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ด้วย
10.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร : ให้อธิบายในประเด็นดังนี้
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(ก) ให้แสดงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแต่ละรายในปีที่ผ่านมา โดยให้
ระบุเฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการเท่านั้น ในกรณีกรรมการได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร
ตาม (ข) ด้วย ให้แยกระบุค่าตอบแทนไว้ใน (ข) และให้อธิบายลักษณะค่าตอบแทนด้วย (เช่น ค่าตอบแทน
กรรมการรายนาย ก เท่ากับ xx บาท ในปี 25xx โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมและบาเหน็จกรรมการ
ซึ่งแปรตามผลการดาเนินงานของบริษัท เป็นต้น)
ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่
บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ให้แสดงค่าตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระแต่ละรายได้รับจาก
บริษัทดังกล่าวในปีที่ผ่านมาด้วย
(ข) ให้แสดงค่าตอบแทนรวมและจานวนรายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร
ของบริษัทในปีที่ผ่านมา และให้อธิบายลักษณะค่าตอบแทนด้วย (ในข้อนี้ คาว่า “ผู้บริหาร” ให้หมายความว่า
ผู้จัดการ ผู้บริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย โดยไม่รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชี
หรือการเงินหากตาแหน่งผู้จัดการฝ่ายไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับผู้บริหารรายที่สี่)
ในกรณีที่ค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาไม่สะท้อนค่าตอบแทนที่แท้จริง (เช่น
มีการตั้งผู้บริหารใหม่จานวนมากในปีปัจจุบัน) ให้ประมาณค่าตอบแทนดังกล่าวสาหรับปีปัจจุบันด้วย
(2) ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)
ให้แสดงค่าตอบแทนอื่นและอธิบายลักษณะของค่าตอบแทนนั้น เช่น
โครงการให้สิทธิซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพแก่กรรมการและผู้บริหาร (อธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าว และสัดส่วนการได้รับหุ้นของกรรมการและผู้บริหารเมื่อเทียบกับจานวนหุ้นหรือ
โครงการทั้งหมด) รวมทั้งเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่กาหนดไว้ใน (1)
ทั้งนี้ สาหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)
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ธุรกิจหลักในปีที่ผ่านมาตามแนวทางข้างต้นด้วย
10.5 บุคลากร : ให้แสดงจานวนพนักงานทั้งหมด และจานวนพนักงานในแต่ละ
สายงานหลัก และในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานอย่างมีนัยสาคัญ หรือมีข้อพิพาท
ด้านแรงงานที่สาคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ให้อธิบายเหตุผลและนโยบายในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้
ให้แสดงผลตอบแทนรวมของพนักงานและอธิบายลักษณะผลตอบแทนนั้น (เช่น เป็นเงินเดือน โบนัส
และเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น) รวมทั้งอธิบายนโยบายในการพัฒนาพนักงาน
11. การกากับดูแลกิจการ
ให้บริษัทอธิบายการดาเนินการหรือการปฏิบัติการเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่มีสาระ
สาคัญอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ และในกรณีที่บริษัทมิได้มีการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
สาหรับบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดในเรื่องใด ให้ระบุเรื่องที่ไม่ปฏิบัติ
พร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบด้วย ทั้งนี้ ในการแสดงเหตุผลประกอบดังกล่าว บริษัทอาจเลือกใช้วิธีอ้างอิง
ไปยังคาอธิบายที่เกี่ยวข้องในหัวข้ออื่น หรือรายงานอื่นที่เปิดเผยต่อประชาชนทางเว็บไซต์ของบริษัทก็ได้
11.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
ในกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยมีการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ
ให้ระบุไว้ด้วย (ถ้ามี)
11.2 คณะกรรมการชุดย่อย
(1) ให้อธิบายโครงสร้างกรรมการบริษัทว่า ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย
ทั้งหมดกี่ชุด เช่น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น และขอบเขตอานาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด
(2) ให้ระบุรายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทาน
งบการเงินของบริษัท และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของกรรมการรายดังกล่าวด้วย
11.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
(1) กรรมการอิสระ
- ให้ระบุหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ได้แก่ คุณสมบัติ และ
กระบวนการสรรหา
- หากในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา กรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือการให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระมีหรือเคยมีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กาหนด4 ให้บริษัทเปิดเผยลักษณะ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทาให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด เหตุผลและความจาเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้ง
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
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- 20 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่เห็นว่า การเป็นกรรมการอิสระของบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด : ให้ระบุว่าวิธีการคัดเลือกบุคคล
ที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดผ่านคณะกรรมการสรรหา (nominating committee) หรือไม่
จานวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม (ถ้ามี) และให้อธิบายสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการ
แต่งตั้งกรรมการ (ให้ระบุว่า การแต่งตั้งกรรมการใช้วิธีที่ผู้ถือหุ้นสามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้ง
กรรมการเพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด (cumulative voting) หรือวิธีการแต่งตั้ง
กรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
11.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ให้บริษัทไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น
(holding company) หรือเป็นบริษัททั่วไปให้เปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
(1) ให้อธิบายว่าคณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกากับดูแลที่ทาให้สามารถควบคุม
ดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ใน
เงินลงทุนของบริษัทอย่างไร เช่น
- มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
ผู้มีอานาจควบคุม ในบริษัทดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งให้อธิบายว่า
บริษัทมีระเบียบปฏิบัติหรือข้อกาหนดของบริษัทที่ทาให้การส่งตัวแทนดังกล่าวจะต้องได้รับมติเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือไม่ อย่างไร
- การกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและ
ผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทดังกล่าวในการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย
ที่สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ
- กลไกในการกากับดูแลที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงาน การทารายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจาหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ หรือการทารายการสาคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทารายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทานองเดียวกับหลักเกณฑ์
ของบริษัท
- การกาหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอใน
บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก และกลไกอื่นในการกากับดูแลบริษัทย่อยดังกล่าว เช่น
การอนุมัติการเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น
ในกรณีที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding
company) ให้อธิบายกลไกการกากับดูแลข้างต้น พร้อมทั้งระบุว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง5 หรือไม่
อย่างไร ด้วย
5

ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่
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และบริษัทร่วม (shareholders’ agreement) (ถ้ามี) โดยให้เปิดเผยเฉพาะบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีนัยสาคัญ
ต่อการดาเนินงานของกลุ่มบริษัทและเป็นข้อตกลงที่มีผลอย่างมีสาระสาคัญต่อการบริหารงาน หรือมีอานาจ
ควบคุม หรือการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ
11.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ให้อธิบายว่าบริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนาข้อมูล
ภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน
ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือไม่อย่างไร (เช่น การกาหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงาน
การซื้อขายหลักทรัพย์ และมาตรการลงโทษหากบริษัทพบว่า มีการนาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เป็นต้น) เพื่อให้ผู้ลงทุนเห็นภาพว่าบริษัทมีมาตรการป้องกันการที่กรรมการและผู้บริหารใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลภายในอย่างไร
11.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ให้แสดงค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชี สานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ได้รับจากบริษัท
และบริษัทย่อย โดยให้ระบุแยกเป็น
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
การเปิดเผยค่าบริการอื่นให้แสดงข้อมูลของค่าบริการอื่นที่ได้จ่ายไปแล้ว
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการ
ไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และประเภทของการให้บริการอื่น
หมายเหตุ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี
สังกัด ให้รวมถึง
(ก) คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของผู้สอบบัญชี
(ข) กิจการที่มีอานาจควบคุมสานักงานสอบบัญชี กิจการที่ถูกควบคุมโดย
สานักงานสอบบัญชี และกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับสานักงานสอบบัญชี ไม่ว่าจะเป็น
โดยทางตรงหรือทางอ้อม
(ค) กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสาคัญของสานักงานสอบบัญชี
(ง) หุ้นส่วนหรือเทียบเท่าของสานักงานสอบบัญชี
(จ) คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของบุคคลตาม (ง)
(ฉ) กิจการที่ผู้สอบบัญชี บุคคลตาม (ก) (ง) หรือ (จ) มีอานาจควบคุมหรือ
มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาคัญ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาลักษณะของการควบคุมหรือการมีอิทธิพลอย่าง
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ข้างต้น ให้นานิยามตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันมาใช้บังคับ
11.7 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ
ให้อธิบายว่าที่ผ่านมาบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับ
บริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดในเรื่องอื่น ๆ นอกจากเรื่องที่เปิดเผย
ไว้ข้างต้นหรือไม่ หากมีเรื่องใดที่บริษัทมิได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว ให้ระบุเรื่องที่ไม่ปฏิบัตินั้น
พร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบ ทั้งนี้ ในการแสดงเหตุผลประกอบดังกล่าว บริษัทอาจเลือกใช้วิธีอ้างอิง
ไปยังคาอธิบายที่เกี่ยวข้องในหัวข้ออื่น หรือรายงานอื่นที่เปิดเผยต่อประชาชนทางเว็บไซต์ของบริษัทก็ได้
12. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
ให้เปิดเผยนโยบายและการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่แสดงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินธุรกิจปกติ
(in-process) ตั้งแต่การกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ การประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ และ
สะท้อนออกมาในการดาเนินงาน เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัตถุดิบ การออกแบบกระบวน
การผลิต การปฏิบัติต่อพนักงานลูกจ้าง การแข่งขัน การปฏิบัติต่อลูกค้า ฯลฯ โดยอย่างน้อย ควรมีการดูแล
ติดตามให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้เปิดเผยข้อเท็จจริงกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยมีการดาเนิน
ธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในช่วงปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล ผลกระทบต่อ
บริษัทหรือบริษัทย่อย การแก้ไข และแนวทางตรวจสอบป้องกันในอนาคตด้วย
ส่วนกรณีที่บริษัทมีการบริจาคช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากการดาเนิน
ธุรกิจปกติ (after process) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทอาจเปิดเผยกรณีดังกล่าวไว้ด้วย
ก็ได้ โดยให้แยกจากเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย
แนวปฏิบัติ ในการเปิดเผยข้อมูลและจัดทารายงานตามหัวข้อนี้
แนวทางเกี่ยวกับ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
เนื่องจากคาว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม” มีความหมายกว้าง การเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อนี้
จึงให้คานึงถึงแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งปัจจุบันกาหนดหลักการไว้ดังนี้ (“หลักการ 8 ข้อ”)6
(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
6

หลักการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จดั ทาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมี 10 ข้อ
หลักการ 8 ข้อข้างต้น คือ หลักการ 10 ข้อดังกล่าวที่ไม่รวม 2 หัวข้อ คือ การกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้กาหนดให้
เปิดเผยแยกต่างหากภายใต้หัวข้อ “การกากับดูแลกิจการ” ของแบบแสดงรายการข้อมูลนี้แล้ว และหัวข้อรายงาน
ด้านสังคม/สิ่งแวดล้อม ซึ่งคือการเปิดเผยในหัวข้อนี้อยู่แล้ว
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(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
การเลือกเรื่องที่จะดาเนินการและนามาเปิดเผย แต่ละบริษัทมักมีการดาเนินงานด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการข้างต้นอยู่แล้ว จึงสามารถนาเรื่องที่ดาเนินการอยู่แล้วมาเปิดเผยได้
สาหรับบริษัทที่มีความพร้อมในการดาเนินการขั้นต่อไป หากเลือกเรื่องที่จะให้ความสาคัญ
และนามากาหนดเป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการดาเนินงานในเชิงรุก และรายงานความคืบหน้าได้ ก็จะ
เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นต่อการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทหรือบริษัทย่อยนั้นเอง โดยเรื่องที่เลือกดังกล่าว
ควรเป็นเรื่องที่สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท เช่น เป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงอย่างมีนัยสาคัญต่อ
การดาเนินธุรกิจหลัก หรือมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ที่มีนัยสาคัญ เป็นต้น ทั้งนี้
บริษัทควรคานึงถึงแนวทางการจัดทารายงานแห่งความยั่งยืนที่จัดทาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือตามมาตรฐานสากลอื่น เช่น กรอบการจัดทารายงานขององค์กรแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล
(Global Reporting Initiative: GRI) เป็นต้น ประกอบการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อนี้ด้วย
รูปแบบการเปิดเผยข้อมูล บริษัทอาจเปิดเผยหรือจัดทารายงานโดยมีสาระสาคัญ
ตามที่กาหนดตามหัวข้อนี้ ด้วยวิธีใดดังต่อไปนี้ก็ได้
(ก) เปิดเผยข้อมูลภายใต้หัวข้อนี้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
(ข) อ้างอิงไปยังรายงานที่จัดทาแยกเล่มที่เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท
(ค) เปิดเผยสาระสาคัญโดยรวมอยู่กับข้อมูลการดาเนินงานอื่น ๆ ของบริษัท โดยอธิบาย
กระบวนการจัดทารายงานไว้ในหัวข้อนี้
สาระสาคัญของข้อมูลที่เปิดเผย ให้เปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
12.1 นโยบายภาพรวม : ให้อธิบายว่าคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้การดาเนินธุรกิจของ
บริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders)
ตามหลักการ 8 ข้อ อย่างไร โดยควรระบุวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ที่นาไปสู่ความยั่งยืนไว้ด้วย
12.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน : ให้อธิบายในเรื่องดังนี้
(1) กระบวนการจัดทารายงาน เช่น อธิบายถึงการกาหนดหลักการ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ที่บริษัทให้ความสาคัญในการดาเนินการ มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลที่ใช้ เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทเลือก
ดาเนินการและการจัดทารายงานตามมาตรฐานสากล ให้ระบุชื่อองค์กร หรือมาตรฐานสากลที่ใช้ดาเนินการ
และการจัดทารายงานดังกล่าวไว้ด้วย

- 24 (2) การดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ เช่น การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัตถุดิบ การออกแบบกระบวนการผลิต การปฏิบัติต่อพนักงานลูกจ้าง นโยบายการ
แข่งขัน ฯลฯ เป็นไปด้วยความเป็นธรรม การรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันการมีส่วนร่วมกับการคอร์รัปชั่น
การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย อย่างไร หรือในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันการมีส่วนร่วมกับ
การคอร์รัปชั่น ฯลฯ บริษัทได้ดาเนินการอย่างไรให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว ตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง
การกาหนดแนวปฏิบัติ การสื่อสารกับพนักงานและลูกจ้าง การตรวจสอบการปฏิบัติ เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณี
ที่บริษัทมีข้อมูลตัวชี้วัดการดาเนินการดังกล่าว บริษัทควรระบุข้อมูลไว้ด้วย
12.3 การดาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี) : หากมีกรณี
ดังต่อไปนี้ เกิดขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อยในช่วงปีที่ผ่านมา ให้เปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีนั้น พร้อมทั้ง
อธิบายเหตุผล ผลกระทบต่อบริษัทหรือบริษัทย่อย การแก้ไข และแนวทางตรวจสอบป้องกันในอนาคตด้วย
(1) บริษัทและบริษัทย่อยถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงาน
ที่มีอานาจหน้าที่ว่าการดาเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ
อย่างมีนัยสาคัญ ทั้งนี้ หากเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล บริษัทหรือบริษัทย่อยตกเป็นคู่ความ
หรือคู่กรณี บริษัทอาจเปิดเผยโดยอ้างอิงไปยังหัวข้อข้อพิพาททางกฎหมายก็ได้
(2) การดาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนหรือถูกกล่าวหาว่ามีผลกระทบ
ด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือไม่เป็นไปตามหลักการ 8 ข้อ โดยเฉพาะกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชน
และเป็นกรณีที่อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง หรือความน่าเชื่อถือ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
อย่างมีนัยสาคัญ
12.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process) บริษัทอาจเปิดเผย
กิจกรรมดังกล่าวของบริษัทหรือบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมาไว้ด้วยก็ได้
แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
บริษัทควรเปิดเผยการดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกันมิให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทและ
บริษัทย่อย มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นเป็นหัวข้อแยกต่างหากจากหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กิจการ โดยควรเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังต่อไปนี้
นโยบาย ควรเปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องนโยบายการดาเนินธุรกิจของบริษัท
และบริษัทย่อยที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น ไม่ว่าด้วยการเรียก รับ และจ่ายสินบน โดยอาจจะ
ระบุขอบเขตการดาเนินการด้วยก็ได้
ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่มีมติในเรื่องดังกล่าวหรือยังไม่ดาเนินการ ควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทมีมติรับทราบด้วยว่า คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
โดยกฎหมายดังกล่าวรวมถึง กฎหมายเกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น
และหน้าที่ดูแลข้างต้น รวมถึงการดูแลให้มีการดาเนินการในเรื่องที่ระบุในหัวข้อ “การดาเนินการ” ด้วย
โดยควรเสนอให้คณะกรรมการทบทวนการมีความเหมาะสมในการมีนโยบายข้างต้นอย่างน้อยทุกปี

- 25 ในกรณีที่บริษัทมีการประกาศเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมกับองค์กรใด เช่น โครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC)7 หรือคณะกรรมการบริษัท
มีเจตนารมณ์ที่จะดาเนินการเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่นในสังคม อาจระบุไว้ด้วยก็ได้
การดาเนินการ ควรระบุการดาเนินการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายในการป้องกัน
การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นที่ได้ดาเนินการแล้ว ในเรื่องต่อไปนี้
(1) การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ เพื่อระบุการดาเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย
ที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
(2) การกาหนดแนวปฏิบัติเพื่อควบคุม ป้องกัน และติดตามความเสี่ยงจากการคอร์รัปชั่น
(3) การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น
(4) แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
(5) การให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีที่สานักงานให้ความเห็นชอบ สอบทาน
ความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมด
ทั้งนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลข้างต้นด้วยการอ้างอิงไปยังข้อมูลหรือเอกสารที่เปิดเผยใน
เว็บไซต์ของบริษัทก็ได้ และหากบริษัทเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่กาหนดให้บริษัทต้องมี
กระบวนการในทานองเดียวกันนี้ เช่น โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
(Collective Anti-Corruption: CAC) บริษัทสามารถเปิดเผยการดาเนินการหรือความคืบหน้าด้วยการอ้างอิง
การดาเนินการตามโครงการนั้น ๆ ได้
13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
13.1 ให้สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ในเรื่องดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
(ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง)8 ทีจ่ ัดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน เพื่อประกอบการประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้วย
โครงการแนวร่วมปฏิบัตขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) เป็นการแสดง
ความร่วมมือของภาคเอกชนในการร่วมกันดาเนินงานตามกรอบและขั้นตอนสากลว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้าง
มาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด โดยบริษัทที่เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัตจิ ะต้องลงนามในคาประกาศเจตนารมณ์
และยื่นต่อสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (“IOD”) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโครงการ ทั้งนี้ บริษทั
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลและเอกสารได้ที่ www.thai-iod.com หมวด “โครงการพิเศษ”
8
กรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission : COSO) กาหนดองค์ประกอบหลักที่จาเป็นในการควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่ (1) การควบคุมภายใน
องค์กร (Control Environment) (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (3) การควบคุม การปฏิบัติงาน
(Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และ (5) ระบบ
การติดตาม (Monitoring Activities)
7

- 26 (1) ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
และการจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนินการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการติดตาม
ควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยว่า สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่
กรรมการหรือผู้บริหารนาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอานาจหรือไม่
(2) ให้อธิบายว่าที่ผ่านมาบริษัทมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
เรื่องใดบ้าง ถ้ามี บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ เพราะเหตุใด
13.2 ให้ระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจาก
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในประการใด
ให้ระบุไว้ด้วย ทั้งนี้ ให้แนบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ไม่ว่าจะมีความเห็นเป็นเช่นใด)
เป็นเอกสารแนบท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลนี้ด้วย
13.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
(1) ให้ระบุชื่อผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท และกรณีที่มี
ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) ให้ระบุด้วย
หากบริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอก (outsource) ในการทาหน้าที่ดังกล่าว
ให้ระบุชื่อของกิจการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว พร้อมทั้ง ชื่อบุคคล
ทีไ่ ด้รับมอบหมายจากกิจการที่สังกัดนั้นให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ ให้แนบข้อมูลของผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวตามรายละเอียดที่ปรากฏใน
เอกสารแนบ 3 ด้วย
(2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ได้ดูแลให้ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้ว
หรือไม่ อย่างไร
(3) การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่ กรณีทไี่ ม่ได้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทมีแนวปฏิบัติอย่างไร
14. รายการระหว่างกัน (ถ้ามี)
ให้อธิบายลักษณะของรายการระหว่างกันที่ผ่านมา และนโยบายในการทารายการระหว่าง
บริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต ดังนี้
(1) เปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา โดยให้ระบุ
ชื่อกลุ่มบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ (เช่น เป็นบิดาของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัทที่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นร้อยละสามสิบ) และเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน เช่น ลักษณะ ปริมาณ เงื่อนไข
ของรายการระหว่างกัน อัตราดอกเบี้ย ราคาซื้อ ราคาขาย มูลค่าของรายการระหว่างกัน หรือค่าเช่าที่เกิดขึ้นจริง
พร้อมทั้งแสดงราคาประเมิน หรืออัตราค่าเช่า ที่ประเมินโดยบุคคลที่สาม หรือแสดงได้ว่าเป็นราคาที่เป็นธรรม
ทั้งนี้ หากเป็นรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยที่มี กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละสิบ จะไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นก็ได้

- 27 (2) อธิบายความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทแล้วหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ ถ้ามีความเห็นของกรรมการอิสระในเรื่องดังกล่าวที่แตกต่างจาก
มติคณะกรรมการให้เปิดเผยความเห็นนั้นด้วย
(3) อธิบายมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน และให้ระบุว่า
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น มีส่วนในการอนุมัติหรือไม่ และมีการดูแล
เรื่องดังกล่าวอย่างไร
(4) อธิบายนโยบายและแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
(5) ในกรณีที่มีการแสดงราคาประเมินประกอบการทารายการระหว่างกัน ให้บริษัท
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีการประเมินและราคาประเมิน พร้อมทั้งให้แนบข้อมูลเกี่ยวกับ
การประเมินราคาดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4
หมายเหตุ
(1) หากหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกันตาม (1)
ครบถ้วนแล้ว ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลใน (1) ซ้าในส่วนนี้ แต่ให้อ้างอิงไปถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ที่เกี่ยวข้อง
(2) หากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่า
ร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทดังกล่าว ให้อธิบายเหตุผลประกอบที่ให้บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวแทนการถือหุ้นของบริษัทโดยตรงด้วย

ส่วนที่ 2.4
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
15. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ให้สรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (หรือเท่าที่มีการดาเนินงานจริง
และปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด โดยให้แสดงข้อมูล ดังนี้
(ก) ให้สรุปรายงานการสอบบัญชี
(ข) ตารางสรุปงบการเงินรวมหรืองบการเงิน (ในกรณีที่ไม่มีบริษัทย่อย) โดยให้เลือกแสดง
เฉพาะรายการที่มีนัยสาคัญ
(ค) ให้แสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงิน และผลการดาเนินงาน
ในธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย
นอกจากนี้ ให้แนบงบการเงินสาหรับงวด (ตรวจสอบแล้ว) 3 ปีที่ผ่านมา (หรือเท่าที่มี
การดาเนินงานจริง) ของบริษัทและงบการเงินรวมไว้ท้ายแบบแสดงรายการข้อมูล โดยอย่างน้อยงบการเงิน
ปีล่าสุดต้องลงลายมือชื่อโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ทั้งนี้ โดยทั่วไปไม่จาเป็นต้อง
แนบงบการเงินรายไตรมาสของปีปัจจุบัน เว้นแต่จะมีหมายเหตุประกอบงบการเงินในเรื่องสาคัญที่
เปลี่ยนแปลงจากงบการเงินประจางวดล่าสุดอย่างมีนัยสาคัญ
หมายเหตุ
(1) ในกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นหรือโครงสร้าง
การดาเนินงาน หรือขนาดของธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสาคัญ และงบการเงินตรวจสอบ
สาหรับปีบัญชีล่าสุด ไม่แสดงผลการดาเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตามโครงสร้างใหม่
ให้บริษัทจัดทางบการเงินรวมสาหรับงวดบัญชีล่าสุดเสมือนบริษัทได้จัดโครงสร้างใหม่ดังกล่าวตั้งแต่
งวดบัญชีก่อนเต็มปีบัญชี หากมีบางรายการไม่สามารถจัดทาได้หรือต้องตั้งสมมติฐานเพิ่มเติมให้ระบุด้วย
(2) การจัดทาประมาณการงบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้ให้เป็นไปตาม
ความสมัครใจของบริษัท และจะจัดทาเป็นระยะเวลาใดก็ได้ แต่หากประสงค์จะจัดทาและเปิดเผย
บริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินต้องจัดทาประมาณการด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าสมมติฐาน
ที่ใช้จัดทาประมาณการนั้นสมเหตุสมผลแล้ว โดยต้องแสดงสมมติฐานพร้อมทั้งคาอธิบายไว้อย่างชัดเจนด้วย
และในการจัดทาแบบ 56-1 บริษัทต้องอธิบายว่าผลการดาเนินงานและฐานะการเงินที่เกิดขึ้นจริง แตกต่างจาก
ประมาณการที่ทาไว้อย่างไร ทัง้ นี้ หากประมาณการดังกล่าวจัดทาขึ้นโดยมีเหตุอันควรทราบอยู่แล้วว่า
สมมติฐานนั้นไม่สมเหตุสมผล แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวอาจเข้าข่ายแสดงข้อมูลที่เป็นเท็จหรือ
ปกปิดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ซึ่งบริษัท (และที่ปรึกษาทางการเงิน) อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 278
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
อนึ่ง หากบริษัทประสงค์จะเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับแนวโน้มหรือ
ประมาณการผลการดาเนินงานของบริษัทในเชิงตัวเลขต่อผู้ลงทุน บริษัทต้องจัดทาและแสดงประมาณการดังกล่าว
ในแบบแสดงรายการข้อมูลด้วย ไม่เช่นนั้นบริษัทอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ

- 29 16. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)
ให้เปิดเผยการวิเคราะห์และอธิบายถึงการดาเนินงานและฐานะทางการเงินในมุมมองของ
ฝ่ายจัดการ โดยระบุสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วย อย่างน้อยในประเด็นดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ สามารถใช้กราฟ
หรือภาพประกอบการอธิบายตามความเหมาะสมด้วยก็ได้ และในกรณีที่บริษัทมีสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
มากกว่า 1 สาย/กลุ่ม ให้วิเคราะห์และอธิบายถึงการดาเนินการในแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจที่มี
นัยสาคัญด้วย
16.1 ให้วิเคราะห์การดาเนินงานและฐานะทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ปัจจัย
ที่เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงิน การดาเนินงาน หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในช่วงปีที่ผ่านมา
โดยให้อธิบายเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน (benchmark) ที่สาคัญด้วย
- การวิเคราะห์ขา้ งต้น ให้อธิบายสาหรับปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด
สาหรับงบการเงินในช่วง 2 ปีก่อนหน้านี้ ให้อธิบายประกอบเฉพาะกรณีที่ฐานะการเงินหรือผลการดาเนินงาน
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการดาเนินงานปัจจุบันของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
- เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ขอให้อธิบาย
อย่างน้อยเกี่ยวกับภาพรวมของการดาเนินงาน ผลกระทบจากเหตุการณ์สาคัญหรือปัจจัยสาคัญ เช่น การรวม
ธุรกิจหรือกิจการ การยกเลิกหรือหยุดการดาเนินธุรกิจ การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสาคัญ
ผลการดาเนินงานและความสามารถในการทากาไร สภาพคล่องและแหล่งเงินทุนของบริษัท คุณภาพของ
สินทรัพย์ การบริหารจัดการธุรกรรมนอกงบดุล การเปลี่ยนแปลงหรือการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่มี
นัยสาคัญ ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีหรือความเห็นของผู้สอบบัญชีอย่างมีเงื่อนไขต่อรายการบัญชีที่เป็น
สาระสาคัญ (ถ้ามี) รวมถึงผลการปฏิบัติตามแผนการดาเนินธุรกิจและเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้เชื่อมโยง
กับข้อมูลทางการเงิน
- หากบริษัทเคยแจ้งแผนการดาเนินงานหรือประมาณการงบการเงินไว้ใน
แบบแสดงรายการข้อมูลหรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ให้อธิบายผลการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวด้วย
- ในกรณีบริษัทมีการออกตราสารหนี้ ซึ่งมีข้อกาหนดให้บริษัทต้องดารงอัตราส่วน
ทางการเงิน ให้บริษัทเปิดเผยว่า บริษัทสามารถดารงอัตราส่วนดังกล่าวได้ตามข้อกาหนดหรือไม่ (แสดงข้อมูล
อัตราส่วนทางการเงินตามงบการเงินประจางวดการบัญชีล่าสุดเปรียบเทียบกับอัตราส่วนที่ต้องดารงข้างต้น)
ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดารงอัตราส่วนได้ตามข้อกาหนด ให้ระบุผลกระทบและการดาเนินการของบริษัท
16.2 ให้อธิบายปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดาเนินงาน
อย่างมีนัยสาคัญในอนาคต (forward looking) ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอก เช่น แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ
ความเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดหรืออุตสาหกรรม และปัจจัยภายใน เช่น นโยบาย กลยุทธ์ การบริหารงาน
ของบริษัท การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงทางธุรกิจที่อาจกระทบต่อการดาเนินงาน รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ เพื่อให้
ผู้ลงทุนสามารถเข้าใจและวิเคราะห์ทิศทางการดาเนินงานของบริษัทในอนาคตได้
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีโครงการหรือการวิจัยพัฒนาที่จะกระทบต่อผลการดาเนินงาน
และฐานะการเงินในอนาคตอันใกล้ (ประมาณ 1 ปี) ให้บริษัทอธิบายรายละเอียดของโครงการหรือการวิจัย
และพัฒนาดังกล่าว เช่น ลักษณะโครงการ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม ความคืบหน้า
ผลกระทบที่อาจมีต่อผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน

ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ในกรณีหลักทรัพย์ที่เสนอขายมีรายละเอียดอื่นที่สาคัญที่ควรอธิบายเพิ่มเติมจาก
ข้อมูลในหน้าแรกเพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจลักษณะของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ให้สรุปลักษณะสาคัญของ
หลักทรัพย์ที่เสนอขายเพิ่มเติมด้วย เช่น
กรณีเสนอขายหุ้นเดิมพร้อมหุ้นที่ออกใหม่ ให้ระบุจานวนและสัดส่วนด้วย
กรณีเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้สรุปวิธีการใช้สิทธิ เงื่อนไขการปรับสิทธิ
และค่าเสียหาย เป็นต้น
2. ข้อจากัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (ถ้ามี เช่น สิทธิในการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
ข้อจากัดการโอนหลักทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนไว้กับสานักงาน เป็นต้น)
3. ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
กรณีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่ยังไม่มีตลาดรอง หรือการเสนอขายหุ้นที่มี
ตลาดรองหรือใบสาคัญแสดงสิทธิในหุ้นดังกล่าวแต่ราคาเสนอขายหุ้น หรือราคาการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิแตกต่างจากราคาหุ้นในตลาดรองอย่างมีนัยสาคัญ ให้อธิบายที่มาของการกาหนด
ราคาเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
กรณีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ให้แสดงข้อมูลสถิติหรืออัตราส่วนทางการเงิน
ที่สามารถสะท้อนราคาของหุ้นที่ออกใหม่ เช่น อัตราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุ้น (price-earning ratio)
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (dividend yield) หรืออัตราส่วนทางการเงินอื่นใดที่สามารถสะท้อน
ราคาหุ้นตามความเหมาะสมของแต่ละอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยให้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบกับข้อมูล
ของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีลักษณะของการประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน
ทั้งนี้ ให้แสดงสมมติฐานในการคานวณข้อมูลทางการเงินดังกล่าวด้วย
5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
กรณีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนหรือใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียน
หรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับราคาและมูลค่าการซื้อขายรายเดือนในรอบ 12 เดือน
ที่ผ่านมาของหุ้นสามัญของผู้ออกหลักทรัพย์นั้น
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เดือน

ราคาเฉลี่ย

ราคาสูงสุด

ราคาต่าสุด

มูลค่าการซื้อเฉลี่ยต่อวัน

หมายเหตุ 1. เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ ให้ปรับข้อมูลเกี่ยวกับราคาตามผลกระทบการเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้
ของหุ้นหรือการเสนอขายหุน้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม พร้อมทั้งระบุวิธีปรับราคาด้วย
2. ให้ระบุวิธีคานวณราคาเฉลี่ยด้วย

6. การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร
6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์
ให้ระบุว่าบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดจาหน่ายหรือไม่
6.2 ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ (กรณีผ่านผู้จัดจาหน่าย) ให้ระบุ
(1) ผู้จัดการการรับประกันการจาหน่ายและจัดจาหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และ
หมายเลขโทรศัพท์
(2) ผู้ประกันการจาหน่ายและจัดจาหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
(3) ผู้จัดจาหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
(4) ตัวแทนผู้จัดจาหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
6.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ให้ระบุข้อตกลงระหว่างผู้เสนอขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ที่เกี่ยวกับเงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย ทั้งนี้ ให้แสดงจานวนเงินค่าหลักทรัพย์ที่ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์จะได้รับหลังจากหักค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายไว้ด้วย
6.4 ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์
ให้ระบุจานวนประกอบรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเสนอขายหลักทรัพย์
โดยสังเขป
6.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
ให้ระบุวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน เช่น วัน เวลา สถานที่ เป็นต้น
6.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์
ให้ระบุหลักการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อ โดยระบุชื่อกลุ่มบุคคล และ
สัดส่วน หรือจานวนหลักทรัพย์ที่จะได้รับจัดสรรอย่างชัดเจน หากมีการแบ่งจานวนหลักทรัพย์และเสนอขาย
ต่อผู้ลงทุนต่างประเทศ ให้ระบุด้วย
6.7 วันและวิธีการจองและการชาระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์
ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการจองซื้อหลักทรัพย์ การกาหนดจานวน
ในการจองซื้อหลักทรัพย์ต่อราย วิธีการชาระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ ชื่อบริษัทเงินทุนหรือธนาคารพาณิชย์
ที่เป็นตัวแทนรับเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ วิธีการและเงื่อนไขในการถอนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์คืน
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ให้ระบุการจัดสรรกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
6.9 เหตุและวิธีการในการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์
ให้ระบุเหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่ทาให้บริษัทต้องคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์
ตลอดจนวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์
6.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์
ให้ระบุวิธีการ และระยะเวลาในการส่งมอบ

ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
1. ในกรณีเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์โดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
1.1 กรรมการบริหารทุกคนและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน
บัญชีและการเงิน ให้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้ง
มอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและ
รูปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่น
สาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับ
ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสาคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุม
ภายใน ณ วันที่ ......................................................... ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทา
ที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้า
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับ
เอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่า
ไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ*
1.
2.
3.
4.
5.
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ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอานาจ
1.2 กรรมการคนอื่นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์นอกจาก 1.1 ให้ลงลายมือชื่อ
พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนาม
กากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าว
ไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับ
ที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ
ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้
…....………...................... เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของ …..........…..................... กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว
ดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ*

ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.

ผู้รับมอบอานาจ
หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็นที่ทาให้
บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้
เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าวอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วย
ทางร่างกายหรือทางจิต หรือได้รับการผ่อนผันจากสานักงานในกรณีอนื่ ใดที่มีเหตุจาเป็นและสมควร
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่างหนังสือชี้ชวน
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2.1 ให้เจ้าของหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูล หากเจ้าของ
หลักทรัพย์เป็นนิติบุคคล ให้กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล9 ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับ
ตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย
โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้
“ ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง [ในฐานะผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล] ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัย
ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับ
ที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ
ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้
........................................... เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของ .................................... กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว
ดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ*
1.
2.
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอานาจ

หมายเหตุ * หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็นที่ทาให้
บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้
เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าวอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วย
ทางร่างกายหรือทางจิต หรือได้รับการผ่อนผันจากสานักงานในกรณีอนื่ ใดที่มีเหตุจาเป็นและสมควร
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือ
ชี้ชวน
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ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย

- 36 2.2 พร้อมกันนี้ให้กรรมการทุกคนและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด
ในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
ในแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบดังต่อไปนี้
2.2.1 กรรมการบริหารทุกคนและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด
ในสายงานบัญชีและการเงิน ให้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล
โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ที่เจ้าของหลักทรัพย์ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และ
ด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด
ในสายงานบัญชีและการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่น
สาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของ
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผย
ข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสาคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย
อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ............................................ ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึง
ข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจ
มีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับ
ที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ...…..................................................... เป็น
ผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ .................................
กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตาแหน่ง

ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ*

1.
2.
3.
4.
5.
ลายมือชื่อ
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2.2.2 กรรมการคนอื่นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์นอกจาก 2.2.1 ให้ลงลายมือชื่อ
พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า
ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับ
ที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ
ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ........................
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ....................................
กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ*

ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
ผู้รับมอบอานาจ
หมายเหตุ  หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็นที่ทาให้
บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้
เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าวอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วย
ทางร่างกายหรือทางจิต หรือได้รับการผ่อนผันจากสานักงานในกรณีอนื่ ใดที่มีเหตุจาเป็นและสมควร
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่างหนังสือชี้ชวน

- 38 3. การรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)
ให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท
(ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ขอรับรองว่าข้าพเจ้า
(1) ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน
ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
(2) ได้พิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคตแล้ว
เห็นว่า สมมติฐานได้จัดทาขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อบริษัทหรือผู้ลงทุน
อย่างชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์มีการระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทในอนาคตในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์)”
ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบแสดง
รายการข้อมูลบางส่วน หรือเห็นว่าข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบายเงื่อนไขไว้เพิ่มเติม เช่น
“เว้นแต่ข้อมูลในเรื่อง ………………. ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์นี้ ที่ข้าพเจ้าไม่สามารถให้ความเห็นได้ เนื่องจาก …………..……….. (ไม่มีข้อมูลเพียงพอ
ที่จะตรวจสอบ หรือไม่ได้รับความร่วมมือจากกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในการตรวจสอบข้อมูล
ในเรื่องนี้)” หรือ
“เว้นแต่ข้อความในหน้า……..ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าควรใช้ข้อความ……… …...แทน”
ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินนาข้อมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น
มาอ้างอิง ให้ระบุข้อความเพิ่มเติม ดังนี้
“เว้นแต่ข้อมูลในเรื่อง …………….….. ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์นี้ ที่ข้าพเจ้าใช้ข้อมูลจาก .…………………..…… ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้
เป็นอย่างดี”
ชื่อ
1.
2.

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

- 39 เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด
ในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี
และเลขานุการบริษัท
1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด
ในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และ
เลขานุการบริษัท
1.1 ให้แสดงรายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล
การทาบัญชีของบริษัท และเลขานุการบริษัท ตามตาราง ดังนี้
ชื่อ-สกุล/ อายุ
คุณวุฒิ
สัดส่วน
ตาแหน่ง/ (ปี) ทางการศึกษา การถือหุ้น
วันที่ได้รับ
/ประวัติ
ในบริษัท
แต่งตั้ง
อบรม
(%)
(1)

(2)

(3)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
(4)

ประสบการณ์ทางาน
(5)
ช่วงเวลา ตาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/
บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ

1.2 ให้อธิบายหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทด้วย
1.3 กรณีเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) ให้แสดง
รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุม ของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยมี
รายละเอียดเช่นเดียวกับข้อมูลในตาราง 1.1 ด้วย นอกจากนี้ ให้ระบุให้ชัดเจนด้วยว่า กรรมการ ผู้บริหาร และ
ผู้มีอานาจควบคุม ของบริษัทย่อยดังกล่าวรายใดเป็นบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติส่งเข้าเป็นกรรมการ
ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุม ของบริษัทย่อยดังกล่าว
ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี ให้บริษัทที่ขออนุญาตเสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในแบบ 69-1 ที่ยื่นต่อสานักงานตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

- 40 หมายเหตุ
(1) สาหรับตาแหน่งกรรมการ ให้ระบุประเภทของกรรมการด้วย เช่น กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทตามที่กาหนดในหนังสือรับรอง สาหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ
การเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี ให้ระบุว่าเป็นผู้ทไี่ ด้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการทาบัญชี แล้วแต่กรณีด้วย นอกจากนี้ สาหรับเลขานุการบริษัท หากเป็นการใช้บริการ
หน่วยงานภายนอกบริษัท (outsource) (อาจเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลก็ได้) ให้ระบุชื่อของนิติบุคคลหรือบุคคล
ที่บริษัทแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานเป็นเลขานุการบริษัท พร้อมกับชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากนิติบุคคลที่สังกัดนั้น
ให้ปฏิบัติงานดังกล่าวและตาแหน่งของบุคคลในนิติบุคคลที่สังกัดด้วย
(2) ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะและสถาบันการศึกษาของ
กรรมการ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท โดยให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษา
รวมถึงวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง และหากจบการศึกษาสูงกว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรี ให้เปิดเผย
คุณวุฒิทางการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป รวมถึงประวัติการอบรมโดยให้เปิดเผยสถาบันที่ให้การอบรมและ
หลักสูตรการอบรม ดังนี้
- สาหรับกรรมการให้เปิดเผยประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็น
กรรมการ (เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD))
- สาหรับผู้ทไี่ ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินให้เปิดเผยประวัติ
การอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน (orientation) และการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้าน
บัญชี และสาหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชีให้เปิดเผยประวัติ
การอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี โดยให้เปิดเผยจานวนชั่วโมงที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับด้านบัญชี
เพิ่มเติมด้วย ในกรณีที่เป็นหลักสูตรที่จัดอบรมเป็นการภายใน (in-house training) ให้ระบุความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบว่า หลักสูตรมีความสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและจานวนชั่วโมงอบรม
ของหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามที่สานักงานกาหนด หรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้ สาหรับผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชีให้เปิดเผยว่าเป็นเป็นผู้ทาบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไข
ของการเป็นผู้ทาบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วย
- สาหรับเลขานุการบริษัทให้เปิดเผยประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรู้พื้นฐาน
ของเลขานุการบริษัท (เช่น การอบรมจากชมรมเลขานุการบริษัทไทย)
(3) ให้ระบุการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะของบุคคลดังกล่าว รวมถึงหุ้นที่มีบุคคลอื่นใดถือหลักทรัพย์ไว้แทนกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
ผู้มีอานาจควบคุม คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ให้ระบุจานวนหุ้นทางอ้อม
และจานวนหุ้นที่มีบุคคลอื่นถือหุ้นไว้แทนแยกต่างหากจากกรณีถือหุ้นเองโดยตรงด้วย
(4) ให้ระบุถึงความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารด้วยกัน โดยความสัมพันธ์
ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรสและความสัมพันธ์โดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมาย ทั้งนี้ ให้ระบุเฉพาะความสัมพันธ์ลาดับ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้า
น้า อา รวมทั้งคู่สมรส และบุตร ของบุคคลดังกล่าว

- 41 (5) ให้ระบุประสบการณ์ของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล
การทาบัญชีอย่างน้อยดังนี้
(ก) ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย แล้วแต่กรณี
อย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ทั้งนี้ สาหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ
การเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชีให้เปิดเผยประสบการณ์
ทางานด้านบัญชีหรือการเงิน หรือ ด้านใด ๆ แล้วแต่กรณี โดยประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชีหรือ
การเงินภายในระยะ 5 ปีย้อนหลัง หรือประสบการณ์ทางานใด ๆ ที่มีประโยชน์โดยตรงต่อการดาเนินกิจการ
ภายในระยะ 7 ปีย้อนหลัง ในกรณีที่เป็นประสบการณ์ทางานของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด
ในสายงานบัญชีและการเงินเป็นประสบการณ์ทางานด้านใด ๆ ให้ระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่า
ประสบการณ์ดังกล่าวเป็นประสบการณ์ทางานที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการดาเนินกิจการและระยะเวลา
การทางานดังกล่าวเป็นไปตามที่ประกาศกาหนดหรือไม่ อย่างไร
(ข) หากมีการดารงตาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปีที่ผ่านมา ให้ระบุ
ชื่อบริษัทไว้ด้วย
(ค) กรณีที่กรรมการอิสระของบริษัทดารงตาแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่
บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ให้ระบุไว้ด้วย
2. ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมรายใดดารงตาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร
ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัท ให้แสดงข้อมูลการดารงตาแหน่งของกรรมการ
ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุม ตามตารางดังนี้
รายชื่อบริษัท
รายชื่อ
ตัวอย่าง
นาย ก.
นาย ข.

บริษัท

บริษัทย่อย
1
2
3

บริษัทร่วม
1
2
3

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
1
2
3

//
X
/
X
/
/
/
/
/
หมายเหตุ
1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร
2. บริษัทที่เกี่ยวข้อง ให้หมายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ของประกาศนี้

- 42 3. ประวัติกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุม
ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุม
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การกระทาการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทาให้สาคัญผิด หรือปกปิด
ข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสาคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
(3) การกระทาอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทาดังกล่าว

- 43 เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
ให้แสดงรายชื่อกรรมการของบริษัทย่อยตามตาราง ดังนี้
รายชื่อบริษัทย่อย
บริษัท ….
บริษัท ….
บริษัท ….
รายชื่อกรรมการ
ตัวอย่าง
นาย ก.
//
/
/
นาย ข.
/
X
หมายเหตุ
1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร
2. บริษัทย่อย ให้หมายถึง บริษัทย่อยที่มีนัยสาคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม
ตามงบกาไรขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสุด

- 44 เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ให้แสดงรายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของ
บริษัท (ถ้ามี) โดยให้มีสาระสาคัญในเรื่องดังต่อไปนี้
1. กรณีเป็นพนักงานภายในบริษัท
(1) ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อของบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ปฏิบัติงานเป็น
หัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท และตาแหน่ง
(2) คุณวุฒิทางการศึกษา โดยให้รวมถึงวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องด้วย
หากจบการศึกษาสูงกว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรี ให้เปิดเผยคุณวุฒิทางการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป
(3) ประสบการณ์การทางาน และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
(4) สาหรับหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน ให้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบด้วย
2. กรณีใช้บริการหน่วยงานภายนอก (outsource)
(1) ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อของนิติบุคคลหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทให้ปฏิบัติงาน
เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท แล้วแต่กรณี
(2) ให้ระบุชื่อของบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากนิติบุคคลที่สังกัดให้ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างาน
ผู้ตรวจสอบภายในหรือหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท แล้วแต่กรณี และตาแหน่งในนิติบุคคล
ที่สังกัด พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวตามแนวทางที่กาหนดไว้ในข้อ 1 ข้างต้นด้วย

- 45 เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
กรณีที่บริษัทมีการแสดงหรือประสงค์จะเปิดเผยราคาประเมินในแบบแสดงรายการข้อมูล เช่น
การแสดงราคาประเมินประกอบการทารายการระหว่างกัน บริษัทมีการปรับโครงสร้างการดาเนินธุรกิจ
อันเป็นผลให้มีการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและประสงค์จะเปิดเผยราคาประเมินที่เกี่ยวข้อง
บริษัทมีการตีราคาทรัพย์สินใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี เป็นต้น ให้บริษัทแสดงรายละเอียดของ
ข้อมูลการประเมินราคาดังกล่าวโดยมีสาระสาคัญในเรื่อง ดังนี้
(1) ทรัพย์สินที่มีการประเมินราคาและราคาประเมิน ซึ่งจัดทาขึ้นล่วงหน้าก่อนการทารายการนั้น
ไม่เกิน 6 เดือน
(2) ชื่อผู้ที่ทาหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้แก่ ที่ปรึกษาทางการเงินหรือบริษัทประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สานักงานให้การยอมรับ แล้วแต่กรณี
(3) ชื่อผู้ประเมินหลักที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
(4) วัตถุประสงค์การประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในกรณีที่เป็น
รายงานประเมินราคาทรัพย์สินที่จัดทาโดยบริษัทประเมิน มูลค่าทรัพย์สิน หรือมีคายินยอมของผู้ที่ทาหน้าที่
ประเมินราคาทรัพย์สินให้เผยแพร่ความเห็นนั้นได้ในกรณีที่เป็นรายงานประเมินราคาทรัพย์สินที่จัดทาโดย
ที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
(5) วันที่ในรายงานประเมินราคาทรัพย์สิน

แบบแสดงรายการข ้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
(แบบ 69-ASEAN)
แบบแสดงรายการข ้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
กรณีบริษัทไทยเสนอขายหลักทรัพย์ในไทยและประเทศกลุม
่ อาเซียนพร ้อมกันหรือในเวลาใกล ้เคียงกัน
Registration Statement for Thai-incorporated Company to offer for sale of securities
in Thailand and ASEAN member country simultaneously or in proximate period
่ บริษัททีเ่ สนอขายหลักทรัพย์)
(ชือ
(Commercial Name of the Issuer)
- ให ้ระบุลก
ั ษณะทีส
่ าคัญของหลักทรัพย์ทเี่ สนอขาย เช่น ประเภทหลักทรัพย์ จานวน ราคาเสนอขายต่อหุ ้น เป็ นต ้น
Disclose offer statistics such as type of securities, number of securities to be offered, offer price etc.
- ให ้ระบุรายละเอียดสาคัญอืน
่ ของการเสนอขายหลักทรัพย์ เช่น ทีป
่ รึกษาทางการเงิน ผู ้จัดการการจัดจาหน่าย
ผู ้ร่วมจัดจาหน่าย วันทีแ
่ บบแสดงรายการข ้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มผ
ี ลใช ้บังคับ เหตุในการยกเลิกการเสนอขาย
้ หลักทรัพย์ เป็ นต ้น
หลักทรัพย์ และการจองซือ
Disclose other material information such as financial advisor, lead-underwriter, co-underwriter, effective
date of registration statement, circumstances that lead to cancellation of securities offering, securities
subscription etc.
คำเตือน :
“เอกสารนี้เป็ นเอกสารสาคัญ ผู ้ลงทุนต ้องใช ้วิจารณญาณในการพิจารณาข ้อมูลรายละเอียดเกีย
่ วกับผู ้ออกหลักทรั พย์และ
เงื่อ นไขของหลั กทรั พ ย์ รวมทั ง้ ความเหมาะสมในการลงทุน และความ เสี่ย งที่เกีย
่ วข ้องเป็ นอย่า งดีก ่อ นตั ด สิน ใจลงทุ น
หากมีข ้อสงสัย ผู ้ลงทุนควรปรึกษาทีป
่ รึกษากฎหมาย ทีป
่ รึกษาการลงทุน ทีป
่ รึกษาด ้านภาษี หรือทีป
่ รึกษาทีเ่ กีย
่ วข ้อง
การมีผลใช ้บังคับของแบบแสดงรายการข ้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได ้เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือสานั กงานคณะกรรมการก ากับหลั กทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แนะนาให ้ลงทุนในหลักทรัพย์ทเี่ สนอขาย หรือมิได ้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทเี่ สนอขาย หรือรับรองความ
ครบถ ้วนและถูกต ้องของข ้อมูลในแบบแสดงรายการข ้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด การมีผลใช ้บังคับของแบบ
แสดงรายการข ้อมู ล นี้ ไ ม่ ไ ด แ
้ สดงว่ า ผู เ้ สนอขายหลั ก ทรั พ ย์ไ ด ป
้ ฏิบั ต ิต ามกฎหมายหรือ กฎเกณฑ์ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ย วข อ
้ ง
นอกจากนี้ สานั กงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์มไิ ด ้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการลงทุน ใน
หลักทรัพย์ของผู ้เสนอขายหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ การรับรองความถูกต ้องครบถ ้วนของข ้อมูลในแบบแสดงรายการข ้อมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพย์นี้เป็ นความรับผิดชอบของผู ้เสนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข ้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มข
ี ้อความหรือรายการทีเ่ ป็ นเท็จ หรือขาดข ้อความทีค
่ วรต ้องแจ ้งใน
้ หลักทรัพย์ไม่เกินหนึง่ ปี นับแต่วน
สาระสาคัญ ผู ้ถือหลักทรัพย์ทไี่ ด ้ซือ
ั ทีแ
่ บบแสดงรายการข ้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ิ ธิเรียกร ้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ ้าของหลักทรัพย์ได ้ตามมาตรา 82
มีผลใช ้บังคับและยังเป็ นเจ ้าของหลักทรัพย์อยูม
่ ส
ี ท
แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้ นี้ ภายในหนึง่ ปี นับแต่วันทีไ่ ด ้รู ้หรือควรจะได ้รู ้ว่า
แบบแสดงรายการข ้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็ นเท็จหรือขาดข ้อความทีค
่ วรต ้องแจ ้งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปี
นั บจากวันทีแ
่ บบแสดงรายการข ้อมูลดังกล่าวมีผลใช ้บังคับ”
Warnings :
“This document is important. Prior to making an investment decision, investors must exercise own judgment
when considering detailed information relating to the securities issuer and the conditions of securities,
including the suitability for investment and the relevant risk exposure. If you are in any doubt as to the action
you should take, you should consult your legal, financial, tax, or other professional adviser.
A copy of this registration statement has been registered by the Office of Securities and Exchange
Commission. The effectiveness of this registration statement neither represent that the Securities and
Exchange Commission, the Capital Market Supervisory Board or the Office of Securities and Exchange
Commission have suggested investment in the offered securities; nor contain any assurance in relation to the
value or returns on the offered securities; nor shall certify the accuracy and completeness of information
contained in this registration statement. Effectiveness of this registration statement by the Office of Securities
and Exchange Commission does not imply that the legal or regulatory requirements have been complied with.
The Office of Securities and Exchange Commission has not, in any way, considered the merits of the shares,
as the case may be, being offered for investment. The liability for certification of the accuracy and
completeness of information contained in this registration statement is vested in the securities offeror.
If the registration statement contains any false statement or omits to state any material information which
should have been disclosed, the securities holders who purchased this securities within one year from the date
of effectiveness of the registration statement shall be entitled to claim damages from the securities offeror or
the securities owners pursuant to section 82 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) within one
year from the date on which the fact that the registration statement contained false information becomes
known or should have been known, but not exceeding two years from the effective date of registration
statement.”
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้ ว้ ย
- กรณีกำรเสนอขำยทีม
่ ก
ี ำรจ ัดสรรหุน
้ สว่ นเกิน (green shoe option) ให้มข
ี อ
้ ควำมด ังนีด
ื้ หุ ้นภายหลังการเสนอขาย
“บริษัททีอ
่ อกหลักทรัพย์หรือผู ้ถือหุ ้นเดิม (แล ้วแต่กรณี) จะให ้สิทธิผู ้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ซอ
หุ ้นที่จั ดจาหน่ าย เพื่อ ให ้ผู ้จัดจาหน่ ายหลักทรั พย์สามารถจัดสรรหุ ้นส่วนเกินจานวนได ้ และการดาเนินการดังกล่าวจะ
้ หลักทรัพย์มากขึน
ทาให ้มีความต ้องการซือ
้ เมือ
่ ราคาหลักทรัพย์ต่ากว่าราคาเสนอขาย และหากราคาหลักทรัพย์สงู กว่า
้ ขายได ้มากขึน
ราคาเสนอขายอาจจะมีปริมาณหลักทรัพย์ทส
ี่ ามารถนามาซือ
้ ”
- In case an offering includes green shoe option, the following statement must be included
“The securities issuer or its existing shareholders (as the case maybe) allows the underwriter to allocate
additional number of shares originally set by the securities issuer to investors. However, the underwriter is
required to purchase those shares at a later date, resulting in higher demand when share price is below
initial public offering price. In contrary, higher number of shares will be traded if the share price is above
initial public offering price.
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สำรบ ัญ
หน้ำ

สว่ นที่ 1

ข้อมูลสรุป บริษ ัททีอ
่ อกหล ักทร ัพย์ และข้อมูลเกีย
่ วก ับกำรเสนอขำยหล ักทร ัพย์
สว่ นที่ 1.1

ข้อมูลสรุป (executive summary)

สว่ นที่ 1.2

บริษ ัททีอ
่ อกหล ักทร ัพย์และข้อมูลเกีย
่ วก ับ
กำรเสนอขำยหล ักทร ัพย์

สว่ นที่ 2

สว่ นที่ 3

Executive Summary and Corporate and Offering Information
สว่ นที่ 2.1

Executive Summary

สว่ นที่ 2.2

Corporate and Offering Information

กำรร ับรองควำมถูกต้องของข้อมูล (Certification of the Accuracy of
Information)
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สว่ นที่ 1
ข้อมูลสรุป บริษ ัททีอ
่ อกหล ักทร ัพย์ และข้อมูลเกีย
่ วก ับกำรเสนอขำยหล ักทร ัพย์
สว่ นที่ 1.1
ข้อมูลสรุป (executive summary)
้ วน ซึง่ เป็นเพียง
ข้อมูลสรุปนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหล ักทร ัพย์และหน ังสือชีช
่ งของบริษ ัททีอ
ข้อมูลสรุปเกีย
่ วก ับกำรเสนอขำย ล ักษณะและควำมเสีย
่ อกและเสนอขำยหล ักทร ัพย์ (“บริษ ัท”)
้ วนฉบ ับเต็ม ซึง่ สำมำรถขอได้จำกผูจ
ด ังนน
ั้ ผูล
้ งทุนต้องศึกษำข้อมูลในรำยละเอียดจำกหน ังสือชีช
้ ัดจำหน่ำย
้
หล ักทร ัพย์และบริษ ัท หรืออำจศึกษำข้อมูลได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหน ังสือชีชวนทีบ
่ ริษ ัทยืน
่ ต่อ
สำน ักงำน ก.ล.ต. ได้ท ี่ website ของสำน ักงำน ก.ล.ต.
ข้อมูลสรุปของกำรเสนอขำยหุน
้ ทีอ
่ อกใหม่ตอ
่ ประชำชน
บริษ ัท …………………………………………. (มหำชน)
(ระยะเวลำกำรเสนอขำย:...............................)
ข้อมูลเกีย
่ วก ับกำรเสนอขำย
ผูเ้ สนอขำย:.................................................................(“………”) ประเภทธุรกิจ:..............................................
จำนวนหุน
้ ทีเ่ สนอขำย:............………………….หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ ……….ของจานวนหุ ้นทีอ
่ อกและเรียกชาระแล ้วทัง้ หมด
ของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ ้นเพิม
่ ทุนในครัง้ นี้
ั วนกำรเสนอขำยหุน
สดส่
้ : ระบุจานวนหุ ้นและสัดส่วนทีเ่ สนอขายต่อผู ้ลงทุนแต่ละประเภท เช่น ผู ้ลงทุนสถาบัน ผู ้มีอป
ุ การะคุณ
ประชาชนทั่วไป เป็ นต ้น
เงือ
่ นไขในกำรจ ัดจำหน่ำย:

รับประกันการจาหน่ายอย่างแน่นอนทัง้ จานวน (Firm Underwriting)
ไม่รับประกันการจาหน่าย (Best Effort)

รำคำเสนอขำยต่อประชำชน:....................บาท/หุ ้น

มูลค่ำกำรเสนอขำย:......................... บาท

กำรเสนอขำยหุน
้ หรือหล ักทร ัพย์แปลงสภำพในช่วง 90 ว ันก่อนหน้ำ
ไม่ม ี

จานวนหุ ้นหรือหุ ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพ:.…...หุ ้น ราคาเสนอขายหรือราคาแปลงสภาพ:........บาท

มูลค่ำทีต
่ รำไว้ (par):.....................................บาท/หุ ้น

มูลค่ำตำมรำคำบ ัญชี (book value):….....บาท/หุ ้น

ทีม
่ ำของกำรกำหนดรำคำเสนอขำยและข้อมูลทำงกำรเงินเพือ
่ ประกอบกำรประเมินรำคำหุน
้ ทีเ่ สนอขำย
้ หลักทรัพย์ (book building) เป็ นต ้น
 แสดงทีม่ าของการกาหนดราคาเสนอขาย เช่น การสารวจความต ้องการซือ

 แสดงข ้อมูลสถิตห
ิ รืออัตราส่วนทางการเงินทีส
่ ามารถสะท ้อนราคาหุ ้นทีอ
่ อกใหม่ เช่น อัตราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุ ้น
(price-earning ratio) อัตราส่วนเงินปั นผลตอบแทน (dividend yield) หรืออัตราส่วนทางการเงินอืน
่ ๆ ตามความ
เหมาะสมของแต่ละอุตสาหกรรมพร ้อมสมมติฐานในการคานวณด ้วยโดยให ้แสดงข ้อมูลของบริษัทและของบริษัทอืน
่
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีลก
ั ษณะของการประกอบธุรกิจทีใ่ กล ้เคียงกัน
ั วนหุน
สดส่
้ ของ “ผูม
้ ส
ี ว่ นร่วมในกำรบริหำร” ทีไ่ ม่ตด
ิ silent period: จานวน............หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ ………ของ
จานวนหุ ้นทีอ
่ อกและเรียกชาระแล ้วทัง้ หมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ ้นเพิม
่ ทุนในครัง้ นี้
กรณีกำรเสนอขำยหุน
้ ทีอ
่ อกใหม่เพือ
่ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหล ักทร ัพย์ฯ เป็นครงแรก
ั้
(“IPO”)
ตลำดรอง:

SET

mai

หมวดธุรกิจ (sector): ………………………………………
เกณฑ์เข้ำจดทะเบียน:

profit test

market capitalization test

(ในกรณีทบ
ี่ ริษัทจะเข ้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด ้วยเกณฑ์ market capitalization test และมีผลการดาเนินงานขาดทุน
ให ้ระบุด ้วยว่า บริษัทมีผลขาดทุนเท่าใด และจะเริม
่ มีผลกาไรเมือ
่ ใด โดยให ้อ ้างอิงข ้อมูลไปยังส่วนทีแ
่ สดงประมาณการทาง
การเงิน (ถ ้ามี) ด ้วย)
กรณีกำรเสนอขำยหุน
้ เพิม
่ ทุนของบริษ ัททีม
่ ห
ี น
ุ ้ จดทะเบียนในตลำดหล ักทร ัพย์ฯ (“SPO”)
้ ขำย: ให ้แสดงข ้อมูลเกีย
้ ขายรายเดือนในรอบ 12 เดือน 4
ข้อมูลเกีย
่ วก ับรำคำและมูลค่ำกำรซือ
่ วกับราคาและมูลค่าการซือ
ทีผ
่ ่านมาของหุ ้นสามัญของบริษัท (อาจแสดงข ้อมูลในรูปแบบกราฟหรือตารางก็ได ้)
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ว ัตถุประสงค์กำรใชเ้ งิน:บริษัทอาจแสดงข ้อมูลในรูปแบบ

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล : ให ้ระบุนโยบายทีบ
่ ริษัทกาหนด

กราฟหรือบรรยายก็ได ้

ไว ้ และในกรณีทบ
ี่ ริษัทยังมีขาดทุนสะสม (ในงบการเงิน

...............................................................................

เฉพาะกิจการ) ให ้ระบุให ้ชัดว่า “ในปี ..............บริษัทมี

...............................................................................

ผลขาดทุนสะสมจานวน......................จึงทาให ้ไม่สามารถ

...............................................................................

จ่ายเงินปั นผลให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นได ้ จนกว่าผลขาดทุนสะสมของ

.................................................................................

...

บริษัทจะหมดไป”

รำยละเอียดเกีย
่ วก ับผูเ้ สนอขำยหล ักทร ัพย์ : ให ้สรุปข ้อมูลเกีย
่ วกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
ทีส
่ าคัญ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ั วนรำยได้: บริษัทอาจแสดงข ้อมูลในรูปแบบกราฟหรือ
่ และสัดส่วนการถือหุ ้น
ผู
ถ
้ อ
ื หุน
้ รำยใหญ่: ให ้แสดงรายชือ
สดส่
.........................................................................................................................................................................
ของผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ ทัง้ นี้ บริษัทอาจแสดงตามกลุม
่ ผู ้ถือหุ ้น
บรรยายก็ได ้ทัง้ นี้ หากมีข ้อมูลแยกตาม segment ให ้แสดง
.........................................................................................................................................................................
ก็
ได ้ โดยให ้แสดงสัดส่วนการถือหุ ้นทัง้ ก่อนและหลัง IPO
ข ้อมูลดังกล่าวไว ้ด ้วย
...................
…….…………………………….………………………….……..…….
…….…………………………….………………………….……..…….…
…………………………….………………………….……..…….……

………………………….………………………….……..…….…………

……………………….………………………….……..…….…………

………………….………………………….……..…….…………………

………………….………………………….……..…….………………

………….………………………….……..…….…………………………

…………….………………………….……..…….……………………

….………………………….……..…….…………………………….……

……….………………………….……..…….…………………………

…………………….……..…….…………………………….……………

….………………………….……..…….…………………………….…

…………….……..…….…………………………….……………………

……………………….……..…….…………………………….………

…….……..…….…………………………….………………………….…

………………….……..…….…………………………….……………

…….……..…….…………………………….………………………….…

………………….……..…….…………………………….……………

…….……..…….…………………………….………………………….…

………………….……..…….…………………………….……………
………………….……..…….…………………………….……………

…….……..…….…………………………….………………………….…

คณะกรรมกำรบริษ ัท

่ ง
สรุปปัจจ ัยควำมเสีย

1. …….…………………………….………………………………….

1. …….…………………………….…………………………………….

2. …….…………………………….………………………….……….

2. …….…………………………….…………………………………….

3. …….…………………………….………………………….……….

3. …….…………………………….…………………………………….

4. …….…………………………….………………………….……….

4. …….…………………………….…………………………………….

5. …….…………………………….………………………….……….

5. …….…………………………….…………………………………….

6. …….…………………………….………………………….……….

6. …….…………………………….…………………………………….

7. …….…………………………….………………………….……….

7. …….…………………………….…………………………………….

8. …….…………………………….………………………….……….

8. …….…………………………….…………………………………….

9. …….…………………………….………………………….……….

9. …….…………………………….…………………………………….

10. …….…………………………….………………………….……….

10. …….…………………………….…………………………………….

…….……..…….…………………………….………………………….…

11.
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สรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนย้อนหล ัง 3 ปี และไตรมำสล่ำสุด หรือเท่ำทีม
่ ผ
ี ลกำรดำเนินงำนจริง : ให ้แสดง
ข ้อมูลตามงบการเงินรวม โดยให ้แสดงเฉพาะตัวเลขและอัตราส่วนทางการเงินทีส
่ าคัญ ๆ เท่านัน
้ และในกรณีทบ
ี่ ริษัทอยูใ่ น
อุตสาหกรรมทีม
่ อ
ี ต
ั ราส่วนเฉพาะของอุตสาหกรรมนัน
้ เช่น อัตราการเข ้าพั กเฉลีย
่ (สาหรับธุรกิจโรงแรม) ให ้แสดงอัตราส่วน
ดังกล่าวเพิม
่ เติมด ้วย
ข้อมูล

ไตรมำส ........

ปี ..............

ปี ............

ปี .............

สินทร ัพย์รวม
ิ รวม
้ น
หนีส
ส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้
รำยได้รวม
ต้นทุน
กำไรสุทธิ
กำไรสุทธิตอ
่ หุน
้ ( EPS)
ิ ต่อส่วนผูถ
้ น
อ ัตรำส่วนหนีส
้ อ
ื หุน
้
(D/E ratio)
อ ัตรำผลตอบแทนต่อสินทร ัพย์ (ROA)
อ ัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้
(ROE)
ื่ อ ัตรำส่วนเฉพำะของอุตสำหกรรม
ระบุชอ
เช่น อ ัตรำกำรเข้ำพ ักเฉลีย
่ (สำหร ับธุรกิจ
โรงแรม) เป็นต้น
คำอธิบำยเกีย
่ วก ับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน: ให ้สรุปเฉพาะรายการทีส
่ าคัญ ๆ เท่านัน
้
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

ั ันธ์ …………………………..……...(ระบุชอ
ื่ และเบอร์โทรศัพท์)............................................................... 6
น ักลงทุนสมพ

สว่ นที่ 1.2
บริษ ัททีอ
่ อกหล ักทร ัพย์และข้อมูลเกีย
่ วก ับกำรเสนอขำยหล ักทร ัพย์
การแสดงข ้อมูลในส่วนนีใ้ ห ้แสดงข ้อมูลเป็ นภาษาไทย โดยสาระสาคัญของข ้อมูลทีแ
่ สดงต ้องตรงกับ
ข ้อมูลในส่วนที่ 2.2 Corporate and Offering Information ทัง้ นี้ ให ้แสดงงบการเงินและงบการเงินรวม
ของบริษัททีอ
่ อกหลักทรัพย์ทจ
ี่ ัดทาตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนทีอ
่ อกตามความในมาตรา 56
แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็ นส่วนหนึง่ ของการแสดงข ้อมูล
ในส่วนนีด
้ ้วย
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สว่ นที่ 2
Executive Summary and Corporate and Offering Information
สว่ นที่ 2.1
Executive Summary
This executive summary is part of the registration statement and prospectus registered with the
Office of the Securities and Exchange Commission. This executive summary contains brief
information of the securities issuer ("Company"), offering details and risk factors. Investors must
read this executive summary together with the entire Prospectus, which can be obtained from the
underwriter and the Company. Alternatively, investors can download registration statement and
Prospectus submitted by the Company to the SEC on the SEC’s website
SUMMARY OF THE OFFERING OF NEWLY ISSUED SHARES TO THE GENERAL PUBLIC
……………(Name of the Company)……………
(Offering Period: ...............................)
Offering Information:
Company Name:..........................................(“…Trading Symbol…”) Industry:…………....................
Number of Offering Shares:............………………….amounting to ……….% of the Company’s total issued and
paid-up shares after the completion of this offering
Allocation and allotment of offering shares: disclose number and percentage of offering shares allocate to
each type of investors e.g. institutional investors, general public or patron of the issuer
Underwriting agreement:

Firm underwriting

Offering Price:....................Baht per share

Best effort

Offering Size:......................... Baht

Has the Company offered shares or convertible securities during the last 90 days prior to this
offering:
No

Yes –

provide details on the number of shares / reserved shares for conversion
of convertible securities and conversion price.

Par Value:.....................................Baht per share

Book Value:………………...Baht per share

Price determination process and comparable financial statistics for determining offering price:

 Explain the manner of determination of the offering price such as book-building etc.
 Disclose any statistics or financial ratios such as price-earning ratio, dividend yield or other means of
calculation suitable for the industry used as a basis for establishing the offering price and compare such
information with data of other listed companies in the same industry or companies with similar business
as well as stating assumptions used in the calculation.
Portion of shareholding by strategic shareholders not subject to silent period: …………shares
amounting to …% of the Company’s total issued and paid-up shares after the completion of this offering
In case of Initial Public Offering (“IPO”)
Secondary market:

SET

mai

profit test

market capitalization test

Sector:…………………
Listing qualification:

(If the Company is to be listed under market capitalization test and is currently making losses, the Company is
required to disclose the amount of such losses.)
In case of Secondary Public Offering (“SPO”)
Disclose historical prices and trading volume during the last 12 months of the Company’s shares
(the Company may choose to disclose information in a tabular or graphical format).
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Use of proceeds: (the Company may disclose

Dividend Policy: Disclose dividend policy of the

information in a tabular or graphical format)

Company (If the Company has accumulated losses as

.................................................................................

shown in its separate financial statements, the

.................................................................................

Company must state that “the Company has

.................................................................................

accumulated losses as of …(year)… amounting

.................................................................................

to…(amount)…., thus the Company is unable to pay

.................................................................................

dividend until accumulated losses are eliminated”)

.................................................................................
.
Company Information: Summarize information regarding principal business of the Company and its major
subsidiaries
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Major
Shareholders: Disclose name and
Revenue Structure: Describe revenue structure of
.........................................................................................................................................................................
shareholding of each major shareholder (disclose by
the Company (graphical presentation is acceptable)
.........................................................................................................................................................................
group
of shareholders is acceptable) before and
…….…………………………….………………………….………….…
.........................................................................................................................................................................
after
IPO
………………………….………………………….………….……………
.........................................................................................................................................................................
…….…………………………….………………………….………….…
……………….………………………….………….………………………
...............................................................................................................
………………………….………………………….………….…………
…….………………………….………….…………………………….…
………………….………………………….………….…………………

……………………….………….…………………………….……………

………….………………………….………….…………………………

…………….………….…………………………….………………………

….………………………….………….…………………………….……

….………….…………………………….………………………….……

…………………….………….…………………………….……………

…….……………………………….………………………….………….

…………….………….…………………………….……………………

…….……………………………….………………………….………….

…………….………….…………………………….……………………

………………….………………………….………….……………

Board of Directors:

Summary of Risk Factors:

1. ..........................................................................

1. ...........................................................................

2. ..........................................................................
3. ..........................................................................
4. ..........................................................................
5. ..........................................................................
6. ..........................................................................
7. ..........................................................................
8. ..........................................................................
9. ..........................................................................
10. ..........................................................................
.

.
2. ...........................................................................
.
3. ...........................................................................
.
4. ...........................................................................
.
5. ...........................................................................
.
6. ...........................................................................
.
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Summary of financial statements and business operation for the past 3 financial years and
latest financial period (or such shorter period that the Company has been in operation):
Disclose only significant items and financial ratios in the following table based on information shown in
consolidated financial statements. In case the Company operates in an industry with specific ratio such as
average occupancy ratio (for hotel business), the Company must disclose these additional ratios.
Details

Quarter …..

Year….

Year….

Year….

Total assets
Total liabilities
Total shareholders’ equity
Total revenues
Total costs
Net profit (loss)
Earnings (loss) per share
Debt-to-equity ratio (D/E)
Return on assets (ROA)
Return on equity (ROE)
Industry specific ratio such as
average occupancy ratio (for hotel
business)
Summary of management’s discussion and analysis: describe only significant items
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
............................................
Investor Relations Officer: …………………………… (Name and Contact details)
..............................................
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สว่ นที่ 2.2
Corporate and Offering Information

I. IDENTITY OF DIRECTORS, SENIOR MANAGEMENT, ADVISERS, AGENTS AND
OTHER INDEPENDENT THIRD PARTIES
A. Directors and Senior Management
Provide the names, nationality, addresses and functions of the issuer’s directors and senior
management.
B. Corporate Secretary and the Chief Accountant (or equivalent)
Provide the name, professional qualifications and address of the secretary and the chief
accountant (or equivalent) of the issuer (if any).
C. Advisers
1. Provide the names and addresses of –
(a) the issuer's principal bankers to the extent the issuer has a continuing
relationship with such entities;
(b) the sponsor for listing or issue manager to the offer;
(c) the underwriter to the offer, if any; and
(d) the legal advisers to the offer.
D. Auditors
Provide the names, addresses and professional qualifications (including any membership in
a professional body) of the issuer’s auditors for the preceding three completed financial
years.
E. Registrars and Agents
Provide the names, addresses and professional qualifications (including any membership in
a professional body) of the issuer’s share registrar, transfer agents, receiving bankers for
the application monies and any other persons connected with the public offering.

II. OFFER STATISTICS AND EXPECTED TIMETABLE
A. Offer Statistics
For each method of offering, state the total amount of the offer, including the offer price or
the method of determining the price and the number of shares to be offered.
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B. Method and Expected Timetable
For all offerings, and separately for each group of targeted potential investors,
the registration statement shall state the following information to the extent applicable to
the offering procedure:
1. The time period during which the offer will be open, and where and to whom
purchase or subscription applications shall be addressed. Describe whether the
purchase period may be extended or shortened, and the manner and duration of
possible extensions or possible early closure or shortening of this period.
Describe the manner in which the latter shall be made public. If the exact dates are
not known when the prospectus is first filed or distributed to the public, describe the
arrangements for announcing the final or definitive date or period.
2. Method and time limits for paying up for the shares being offered; where payment
is partial, the manner and dates on which amounts due are to be paid.
3. Where applicable, methods of and time limits for —
(a) the delivery of the documents evidencing title to the shares being offered
(including temporary documents of title, if applicable) to subscribers or
purchasers; and
(b) the book-entry transfers of the shares being offered in favour of
subscribers or purchasers.
4. A full description of the manner in which results of the distribution of the shares
being offered are to be made public, and where appropriate, the manner for
refunding excess amount paid by applicants (including whether interest will be paid).
III.

KEY INFORMATION

A. Selected Financial Data
1. The issuer shall provide from the audited financial statements provided in response
to Part VIII. Financial Information, selected audited historical financial data
regarding the issuer or, if the issuer is the holding company of a group, the group
which shall be presented for the three latest financial years (or such shorter period
that the issuer has been in operation), in the same currency as the financial
statements provided in response to Part VIII. Financial Information. If interim period
financial statements are included, the selected financial data should be updated for
that interim period. If selected financial data for an interim period is provided,
comparative data (except information found in the statement of financial position)
from the corresponding period in the previous financial year shall also be provided.
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2. The selected financial data presented shall include items generally corresponding to
the following, except that the specific line items presented should be expressed in
the same manner as the corresponding line items in the issuer's financial statements.
Such data shall include, at a minimum, net sales or operating revenues; income
(loss) from operations; income (loss) from continuing operations; net income (loss);
net income (loss) from operations per share; income (loss) from continuing
operations per share; total assets; total liabilities; net assets or liabilities; capital
stock (excluding long term debt and redeemable preferred stock); number of shares
as adjusted to reflect changes in capital; dividends declared per share in respect of
each class of shares in both the currency of the financial statements and the Thai
Baht, including the formula used for any adjustments to dividends declared and
giving particulars for each such class of shares; net income per share and diluted
net income per share. Per share amounts must be determined in accordance with
the body of accounting principles used in preparing the financial statements.
3. Where the financial statements provided in response to Part VIII. Financial
Information are prepared in a currency other than the Thai Baht, disclosure of the
exchange rate between the financial reporting currency and the Thai Baht should be
provided, using the exchange rate designated by that country for this purpose, if
any:
(a) at the latest practicable date;
(b) the highest and lowest exchange rates for each month during the
previous six months; and
(c) for the three most recent financial years and any subsequent interim
period for which financial statements are presented, the average rates for
each period, calculated by using the average of the exchange rates
between that financial reporting currency and the Thai Baht on the last
day of each month during the period.
B. Capitalization and Indebtedness
A statement of capitalization and indebtedness (distinguishing between guaranteed and
non-guaranteed, and secured and unsecured, indebtedness) as of a date no earlier than 60
days prior to the effective date of the registration statement shall be provided showing the
issuer's, or if the issuer is the holding company of a group, the group’s capitalization on an
actual basis and, if applicable, as adjusted to reflect the sale of new shares being issued
and the intended application of the net proceeds therefrom. Indebtedness also includes
indirect and contingent indebtedness.

13

C. Reasons for the Offer and Use of Proceeds
1. The registration statement shall disclose the estimated net amount, and percentage
of the proceeds broken down into each principal intended use thereof and, where
possible, the timeframe for the full utilization of the proceeds for each principal
intended use. If the anticipated proceeds will not be sufficient to fund all the
proposed purposes, the order of priority of such purposes should be given, as well
as the amount and sources of other funds needed. Disclose also how the proceeds
will be used pending their eventual utilization for the proposed purposes.
2. If the issuer has no specific plans for the proceeds, it should discuss the principal
reasons for the offering.
3. Where the offer is not fully underwritten on a firm commitment basis, state the
minimum amount which, in the reasonable opinion of the directors of the issuer,
must be raised by the offer of shares.
4. If the proceeds are being used directly or indirectly to acquire or to refinance the
acquisition of assets, other than in the ordinary course of business, briefly describe
the assets and their cost. If the assets have been or will be acquired from related
parties of the issuer, disclose the persons from whom they will be acquired and how
the cost to the issuer is/or will be determined.
5. If the proceeds may or will be used to finance or refinance the acquisition of other
businesses, give a brief description of such businesses and information on the status
of the acquisitions.
6. If any material part of the proceeds is to be used to discharge, reduce or retire
indebtedness, describe the interest rate and maturity of such indebtedness and, for
indebtedness incurred within the past year, the uses to which the proceeds of such
indebtedness were put.
D. Expenses of the Issue
The following information shall be provided:
1. The amount of discount or commission per share, and the total amount of discounts
or commissions, agreed upon between the underwriters or other placement or selling
agents and the issuer or offeror, as well as the percentage such discounts or
commissions represent of the total amount of the offer.
2. A reasonably itemized statement of the major categories of expenses incurred in
connection with the issuance and distribution of the shares to be listed or offered
(in absolute terms and as a percentage of the total amount of the offer) and by
whom the expenses are payable, if other than the issuer. If any of the shares are
to be offered for the account of a selling shareholder, indicate the portion of such
expenses to be borne by such shareholder.
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Indicate the amount of any expense specifically charged to the subscriber or
purchaser of the shares being offered. The information may be given subject to
future contingencies. If the amounts of any items are not known, estimates
(identified as such) shall be given.
E. Risk Factors
The registration statement shall prominently disclose risk factors that are specific to the
issuer and its industry, and the shares being offered, which had materially affected or could
materially affect, directly or indirectly, the issuer’s financial position and results and business
operations, and investments by shareholders of the issuer, in a section headed "Risk
Factors". Issuers are encouraged, but not required, to list the risk factors in the order of
their priority to the issuer. The Risk Factors section is intended to be a summary of more
detailed discussion contained elsewhere in the registration statement.

IV. INFORMATION ON THE ISSUER
A. History and Development of the Issuer
The following information shall be provided:
1. The website address of the issuer, if any.
2. The legal and commercial name of the issuer.
3. The date of incorporation and the length of life of the issuer, except where indefinite.
4. The domicile and legal form of the issuer, the legislation under which the issuer
operates, its country of incorporation and the address and telephone number of its
registered office (or principal place of business if different from its registered office).
Provide the name and address of the issuer's agents in Thailand, if any.
5. The length of time for which the business of the issuer, or if the issuer is the holding
company of a group, of the group has been carried on and the important events in
the development of the issuer's business, e.g. information concerning the nature
and results of any material reclassification, merger or consolidation of the issuer or
any of its significant subsidiaries; acquisitions or dispositions of material assets other
than in the ordinary course of business; any material changes in the mode of
conducting the business; material changes in the types of products produced or
services rendered; name changes; or the nature and results of any bankruptcy,
receivership or similar proceedings with respect to the issuer or significant
subsidiaries.
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6. A description, including the amount invested, of the issuer's material capital
expenditures and divestitures (including interests in other companies), since the
beginning of the issuer's last three financial years to the date of the registration
statement.
7. Information concerning the material capital expenditures and divestitures currently
in progress, including the distribution of these investments geographically (home
and abroad) and the method of financing (internal or external).
8. An indication of any public takeover offers by third parties in respect of the issuer's
shares or by the issuer in respect of other companies' shares which have occurred
from the beginning of the last financial year to the latest practicable date.
The price or exchange terms attaching to such offers and the outcome thereof are
to be stated.
B. Business Overview
The information required by this item may be presented on the same basis as that used to
determine the issuer’s business segments under the body of accounting principles used in
preparing the financial statements. The following information shall be provided:
1. A description of the nature of the issuer's operations and its principal activities,
stating the main categories of products sold and/or services performed for each of
the last three financial years. Indicate any significant new products and/or services
that have been introduced between the beginning of the period comprising the three
most recent completed financial years and the latest practicable date and, to the
extent the development of new products or services has been publicly disclosed,
give the status of development.
2. A description of the principal markets in which the issuer competes, including a
breakdown of total revenues by category of activity and geographic market for each
of the last three financial years.
3. A description of the seasonality of the issuer's main business.
4. A description of the sources and availability of raw materials, including a description
of whether prices of principal raw materials are volatile.
5. A description of the marketing channels used by the issuer, including an explanation
of any special sales methods, such as installment sales.
6. Summary information regarding the extent to which the issuer is dependent, if at
all, on patents or licenses, industrial, commercial or financial contracts (including
contracts with customers or suppliers) or new manufacturing processes, where such
factors are material to the issuer's business or profitability.
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7. The basis for any statements made by the issuer regarding its competitive position
shall be disclosed.
8. A description of the material effects of government regulations on the issuer's
business, identifying the regulatory body.
C. Organizational Structure
1. If the issuer is part of a group, include a brief description of the group and the
issuer's position within the group. Provide information on each of the issuer's
subsidiaries and associated companies which account for 10% or more of the
absolute amount of the net assets, net liabilities or profit or loss before tax,
respectively, of the group for any of the two most recent completed financial years,
including its name, country of incorporation or residence, principal place of business,
principal activities, proportion of ownership interest and, if different, proportion of
voting power held by the issuer.
D. Property, Plants and Equipment
1. The issuer shall provide information regarding any material tangible fixed assets,
including leased properties, and any major encumbrances thereon, including a
description of the size and uses of the property; productive capacity and extent of
utilization of the issuer's facilities for each of the last three completed financial years;
how the assets are held; the products produced; and the location.
2. Describe any regulatory requirements and environmental issues that may materially
affect the issuer’s utilization of the assets. With regard to any material plans to
construct, expand or improve facilities, describe the nature of and reason for the
plan, an estimate of the amount of expenditures including the amount of
expenditures already paid, a description of the method of financing the activity, the
estimated dates of start and completion of the activity, and the increase of
production capacity anticipated after completion.

V. OPERATING AND FINANCIAL REVIEW AND PROSPECTS
Discuss the issuer's financial condition, changes in financial condition and results of operations
for each year and interim period for which financial statements are required, including the
causes of material changes from year to year in financial statement line items, to the extent
necessary for an understanding of the issuer's business as a whole. Information provided also
shall relate to all separate segments of the issuer. Provide the information specified below as
well as such other information that is necessary for an investor’s understanding of the issuer’s
financial condition, changes in financial condition and results of operation.
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A. Operating Results
1. Provide information regarding significant factors, including unusual or infrequent
events or new developments, materially affecting the issuer's income from
operations, indicating the extent to which income was so affected. Describe any
other significant component of revenue or expenses necessary to understand the
issuer's results of operations.
2. To the extent that the financial statements disclose material changes in net sales or
revenues, provide a narrative discussion of the extent to which such changes are
attributable to changes in prices or to changes in the volume or amount of products
or services being sold or to the introduction of new products or services between
corresponding periods.
3. Describe the impact of inflation, if material. If the currency in which financial
statements are presented is of a country that has experienced hyperinflation,
the existence of such inflation, a five year history of the annual rate of inflation and
a discussion of the impact of hyperinflation on the issuer's business shall be
disclosed.
4. Provide information regarding the impact of foreign currency fluctuations on the
issuer, if material, and the extent to which foreign currency net investments are
hedged by currency borrowings and other hedging instruments.
5. Provide information regarding any governmental, economic, fiscal, monetary political
policies or factors that have materially affected, or could materially affect, directly
or indirectly, the issuer's operations or investments by the shareholders in Thailand.
B. Liquidity and Capital Resources
The following information shall be provided:
1. Information regarding the issuer's liquidity (both short and long term), including:
(a) a description of the internal and external sources of liquidity and a brief
discussion of any material unused sources of liquidity. Include a statement
by the issuer that, in its opinion, the working capital is sufficient for the
issuer’s requirements for a period of 12 months from the date of issue of
registration statement, or, if not, how it proposes to provide the additional
working capital needed;
(b) an evaluation of the sources and amounts of the issuer's cash flows from
operating, investing and financing activities in respect of each financial year
required to be included in the registration statement and, if interim cash
flow statement has been included in the registration statement,
the period covered by the interim cash flow statement. This includes the
nature and extent of any legal, financial, or economic restrictions on the

18

ability of subsidiaries to transfer funds to the issuer in the form of cash
dividends, loans or advances and the impact such restrictions have had or
are expected to have on the ability of the issuer to meet its cash
obligations.
(c) information on the level of borrowings at the end of the period under
review, the seasonality of borrowing requirements and the maturity profile
of borrowings and committed borrowing facilities, with a description of any
restrictions on their use. Foreign borrowings should be separately identified
with the corresponding foreign currencies amount. Disclose gearing ratios
for the period under review.
2. If the issuer or any other entity in the group is in breach of any of the terms and
conditions or covenants associated with any credit arrangement or bank loan which
could materially affect the issuer’s financial position and results or business
operations, or the investments by holders of securities in the issuer—
(a) a statement of that fact;
(b) details of the credit arrangement or bank loan; and
(c) details of any action taken or to be taken by the issuer or other entity in
the group, as the case may be, to rectify the situation (including the status
of any restructuring negotiations or agreement, if applicable).
3. A statement as to whether there have been any defaults on payments of either
interest and/or principal sums in respect of any borrowings throughout the past one
financial year and the subsequent financial period thereof as at the latest practicable
date.
4. Information regarding the type of financial instruments used, the maturity profile of
debt, currency and interest rate structure. The discussion also should include funding
and treasury policies and objectives in terms of the manner in which treasury
activities are controlled, the currencies in which cash and cash equivalents are held,
the extent to which borrowings are at fixed rates, and the use of financial
instruments for hedging purposes.
5. Information regarding the issuer's material commitments for capital expenditures as
of the latest practicable date and an indication of the general purpose of such
commitments and the anticipated sources of funds needed to fulfill such
commitments.
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C. Research and Development
Provide a description of the issuer's research and development policies for the last three
completed financial years, where it is significant, including the amount spent (and such
amount as a percentage of the net sales or revenue) during each of the last three financial
years on issuer-sponsored research and development activities.
D. Trend Information, Profit Forecast and Cash Flow Forecast
1. The issuer should discuss, for at least the current financial year, the business and
financial prospects and identify any significant recent trends in production, sales and
inventory, and costs and selling prices since the latest financial year. The issuer also
should discuss, for at least the current financial year, any known trends,
uncertainties, demands, commitments or events that are reasonably likely to have a
material effect on the issuer’s net sales or revenues, income from continuing
operations, profitability, liquidity or capital resources, or that would cause reported
financial information to be not necessarily indicative of future operating results or
financial condition. If there are no such trends, uncertainties, demands,
commitments or events, provide an appropriate statement to that effect.
2. Discuss the state of the order book since the end of the most recent period for which
annual or interim financial statements have been provided in the registration
statement. Where such information is not relevant to the business of the issuer;
provide an appropriate statement to that effect and the reason for this.
3. Where a profit forecast or cash flow forecast is disclosed, state the extent to which
projected sales or revenues are based on secured contracts or orders, and the
reasons for expecting to achieve the projected sales or revenues, and profit or cash
flow (as the case may be), and discuss the impact of any likely change in business
and operating conditions on the forecast.
4. Where a profit forecast or cash flow forecast is disclosed, state the basis and all
principal assumptions, if any, upon which the directors of the issuer have based their
profit forecast or cash flow forecast.
5. Where a profit forecast or cash flow forecast is disclosed, include in the registration
statement, a statement by the directors of the issuer to the effect that they have
stated the profit forecast or cash flow forecast after due and careful enquiry, and
that they individually and collectively take responsibility for the profit forecast or
cash flow forecast.
6. Where a profit forecast or cash flow forecast is disclosed, include in the registration
statement a statement–
(a) by an auditor, the sponsor or the issue manager to the effect that, based
on his examination, no matter has come to his attention which gives him
reason to believe that the assumptions do not provide reasonable grounds
for the profit forecast or the cash flow forecast; and
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(b) by an auditor that the profit forecast or cash flow forecast, is properly
prepared and calculated on the basis of the assumptions disclosed, and is
consistent with the accounting policies and standards adopted by the
issuer.
7. For the purpose of this Part V. D –
(a) “profit forecast” refers to a forecast of profit for any period of time after the
effective date of the registration statement or an estimate of profit for any
period of time from the end of the financial period covered by the most recent
financial statements (whether audited, pro forma or interim) that are
included in the registration statement to a date no later than the effective
date; and
(b) “cash flow forecast” refers to a forecast of cash flow for any period of time
after the effective date of the registration statement or an estimate of cash
flow for any period of time from the end of the financial period covered by
the most recent financial statements (whether audited, pro forma or interim)
that are included in the registration statement to a date no later than the
effective date.

VI. DIRECTORS, SENIOR MANAGEMENT AND EMPLOYEES
A. Directors and Senior Management
The following information shall be disclosed with respect to the issuer's directors and senior
management including the chief financial officer (or equivalent) and the chief accountant
(or equivalent), and any employees such as scientists, researchers or designers upon
whose work the issuer is dependent:
1. Name, business experience, educational and professional qualifications, functions
and areas of experience or responsibility in the issuer.
2. Principal business activities performed outside the issuer (including, in the case of
directors, other principal directorships at present and in the last five years).
3. Date of birth or age.
4. The nature of any family relationship between (a) any of the persons named above;
and (b) any of the persons named above and any major shareholder of the issuer.
5. Any arrangement or understanding with major shareholders, customers, suppliers
or others, pursuant to which any person referred to above was selected as a director
or member of senior management of the issuer.
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6. In case the chief financial officer (or equivalent) and the chief accountant
(or equivalent), the following information shall be disclosed:
(a) name and position;
(b) educational and professional qualifications;
(c) work experiences in companies or organizations
-

at least 5 years for work experiences in accounting/finance fields or

-

at least 7 years for work experiences in other fields which are
directly beneficial to the issuer’s operation;

(d) training courses attended, names of training institutions and a number of
training hours relating accounting topics.


For the chief financial officer (or equivalent), specify an orientation
course and Continuing Professional Development courses.



For

the

chief

accountant

(or

equivalent),

specify

Continuing

Professional Development courses; and
(e) the audit committee’s opinion for the following matters:


If work experiences of the chief financial officer (or equivalent) were
not in accounting/finance fields, specify the audit committee’s opinion
whether such work experiences were directly beneficial to the issuer’s
operation and whether the years of work experiences comply with the
provisions as specified in the notification of the Capital Market
Supervisory Board relating to application for and approval of offer for
sale of newly issued shares.



If the Continuing Professional Development courses attended were an
in-house training, specify the audit committee’s opinion whether such
courses were related and beneficial to the issuer and whether the
training hours were related to accounting topics.

The disclosure requirement in number 6 only apply to IPO applications filed with
the SEC on or after 1 January 2018.
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B. Management Reporting Structure
Provide the management reporting structure of the issuer.
C. Material Background Information
1. Disclose the following matters concerning a director, senior management member
or significant person of the issuer:
(a) whether at any time during the last ten years, an application or a petition
under any bankruptcy laws of any jurisdiction was filed against him or
against a partnership of which he was a partner at the time when he was
a partner or at any time within two years from the date he ceased to be a
partner;
(b) whether at any time during the last ten years, an application or a petition
under any law of any jurisdiction was filed against an entity (not being a
partnership) of which he was a director or an equivalent person or a senior
management member, at the time when he was a director or an equivalent
person or a senior management member of that entity or at any time within
two years from the date he ceased to be a director or an equivalent person
or a senior management member of that entity, for the winding up or
dissolution of that entity or, where that entity is the trustee of a business
trust, that business trust, on the ground of insolvency;
(c) whether there is any unsatisfied judgment against him;
(d) whether he has ever been convicted of any offence, in any country,
involving fraud or dishonesty which is punishable with imprisonment, or
has been the subject of any criminal proceedings (including any pending
criminal proceedings of which he is aware) for such purpose;
(e) whether he has ever been convicted of any offence, in any country,
involving a breach of any law or regulatory requirement that relates to the
securities or futures industry in any country, or has been the subject of any
criminal proceedings (including any pending criminal proceedings of which
he is aware) for such breach;
(f) whether at any time during the last ten years, judgment has been entered
against him in any civil proceedings in any country involving a breach of
any law or regulatory requirement that relates to the securities or futures
industry in any country, or a finding of fraud, misrepresentation or
dishonesty on his part, or he has been the subject of any civil proceedings
(including any pending civil proceedings of which he is aware) involving an
allegation of fraud, misrepresentation or dishonesty on his part;
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(g) whether he has ever been convicted in any country of any offence in
connection with the formation or management of any entity or business
trust;
(h) whether he has ever been disqualified from acting as a director or an
equivalent person of any entity (including the trustee of a business trust),
or from taking part directly or indirectly in the management of any entity
or business trust;
(i) whether he has ever been the subject of any order, judgment or ruling of
any court, tribunal or governmental body permanently or temporarily
enjoining him from engaging in any type of business practice or activity;
(j) whether he has ever, to his knowledge, been concerned with the
management or conduct, in any country, of the affairs of —
(i) any corporation which has been investigated for a breach of any law
or regulatory requirement governing corporations in any country;
(ii) any entity (not being a corporation) which has been investigated for
a breach of any law or regulatory requirement governing such entities
in any country;
(iii) any business trust which has been investigated for a breach of any
law or regulatory requirement governing business trusts in any
country; or
(iv) any entity or business trust which has been investigated for a breach
of any law or regulatory requirement that relates to the securities or
futures industry in any country,
in connection with any matter occurring or arising during the period when
he was so concerned with the entity or business trust;
(k) whether he has been the subject of any current or past investigation or
disciplinary proceedings, or has been reprimanded or issued any warning,
by any regulatory authority, exchange, professional body or government
agency, in any country.
D. Compensation
1. Disclose:
(a) the amount of compensation paid for each of the three most recent
completed financial years; and
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(b) estimated amount of compensation paid and to be paid for the whole of
the current financial year;
to each director of the issuer.
2. Disclose in bands of US$50,000:
(a) the amount of compensation paid for each of the three most recent
completed financial years; and
(b) estimated amount of compensation paid and to be paid for the whole of
the current financial year;
to each member of the issuer’s senior management other than directors.
3. The compensation to be disclosed under paragraphs 1 and 2 of this Part VI. D must
include contingent or deferred compensation accrued for the year, even if the
compensation is payable at a later date. If any portion of the compensation was paid
(a) pursuant to a bonus or profit-sharing plan, provide a brief description of the plan
and the basis upon which such persons participate in the plan; or (b) in the form of
stock options, provide the title and amount of securities covered by the options, the
exercise price, the purchase price (if any), and the expiration date of the options.
4. Any estimated amount of compensation that is to be paid pursuant to any bonus or
profit-sharing plan or any other profit-linked agreement or arrangement, but which
has not yet been paid, may be excluded from the calculation of the estimated
amount of compensation in respect of the whole of the current financial year,
provided that that fact is stated.
5. Disclose the total amounts set aside or accrued by the issuer or its subsidiaries to
provide pension, retirement or similar benefits, if any.
E. Board Practices
The following information shall be given with respect to, unless otherwise specified, each of
the issuer's directors, and members of its administrative, supervisory or management
bodies.
1. Date of expiration of the current term of office, if applicable, and the period during
which the person has served in that office.
2. Details of directors' service contracts with the issuer or any of its subsidiaries
providing for benefits upon termination of employment, or an appropriate negative
statement. For a service contract with a fixed term, state the term of each such
contract, the unexpired term and the name of the relevant director.
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3. Details relating to the issuer's audit committee, nomination committee and
remuneration committee, including the names of committee members and a
summary of the terms of reference under which the committee operates.
F. Employees
Provide either the number of employees at the end of the period or the average for the
period for each of the past three financial years (and changes in such numbers, if material)
and, if possible, a breakdown of persons employed by main category of activity and
geographic location. Also disclose any significant change in the number of employees, and
information regarding the relationship between management and labor unions. If the issuer
employs a significant number of temporary employees, include disclosure of the number of
temporary employees on an average during the most recent financial year.
G. Share Ownership
1. With respect to the issuer’s directors and members of its administrative, supervisory
or management bodies, provide information as to their share ownership in the issuer
as of the latest practicable date and immediately after the offer (including disclosure
on an individual basis of the number of shares and percent of shares outstanding of
that class, and whether they have different voting rights or an appropriate negative
statement) held directly, or deemed to be held, by the persons and options granted
to them on the issuer's shares. Information regarding options shall include: the title
and amount of securities called for by the options; the exercise price; the purchase
price, if any; the period during which the option is exercisable and the expiration
date of the options.
2. Disclose any contractual undertaking provided by any party (including but not limited
to the issuer’s directors and members of its administrative, supervisory or
management bodies) to observe a moratorium on the transfer or disposal of his
interest in the shares of the issuer.

VII.

MAJOR SHAREHOLDERS, RELATED PARTY TRANSACTIONS AND CONFLICTS OF
INTERESTS
A. Major Shareholders
1. The following information shall be provided regarding the issuer's major
shareholders:
(a) the names of the major shareholders, and the number of shares and the
percentage of outstanding shares of each class owned by each of them as
of the most recent practicable date and immediately after the offer, or an
appropriate negative statement if there are no major shareholders.
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(b) any significant change in the percentage ownership held by any major
shareholders in the last three years prior to the latest practicable date.
(c) whether the issuer's major shareholders have different voting rights, or an
appropriate negative statement.
2. Information shall be provided as to the portion of each class of securities held in
Thailand and the number of record holders in Thailand.
3. To the extent known to the issuer, state whether the issuer is directly or indirectly
owned or controlled by another corporation(s), by any foreign government or by any
other natural or legal person(s) severally or jointly, and, if so, give the name(s) of
such controlling corporation(s), government or other person(s), and briefly describe
the nature of such control, including the amount and proportion of capital held giving
a right to vote.
4. Describe any arrangements, known to the issuer, the operation of which may at a
subsequent date result in a change in control of the issuer.
5. Describe any arrangements for involving the directors and employees of the group
in the capital of the issuer, including any arrangement that involves the issue or
grant of options or shares or securities of the issuer.
B. Related Party Transactions
1. Provide the information required below for the period since the beginning of the
issuer’s preceding three financial years up to the date of the registration statement,
with respect to transactions or loans between the issuer and its related parties.
2. Describe the nature and extent of any transactions or presently proposed
transactions which are material to the issuer or the related party, or any transactions
that are unusual in their nature or conditions, involving goods, services, or tangible
or intangible assets, to which the issuer or any of its parent or subsidiaries was a
party.
3. Disclose the amount of outstanding loans (including guarantees of any kind) made
by the issuer or any of its parent or subsidiaries to or for the benefit of any of the
persons listed above. The information given should include the largest amount
outstanding during the period covered, the amount outstanding as of the latest
practicable date, the nature of the loan and the transaction in which it was incurred,
and the interest rate on the loan.
4. For each transaction referred to in this Part VII.B —
(a) that has been completed or will be completed at or before the close of
the offer, disclose whether or not the transaction has been or will be carried
out on an arm’s length basis;
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(b) that will continue after the close of the offer, disclose —
(i) whether or not the transaction has been carried out on an arm’s
length basis; and
(ii) the procedure undertaken or which will be undertaken to ensure that
such transaction will be carried out on an arm’s length basis; or
(c) that has been proposed, disclose the procedure which will be undertaken
to ensure that such transaction will be carried out on an arm’s length basis.
5. For each loan referred to in this Part VII.B —
(a) that has been repaid or will be repaid at or before the close of the offer,
disclose whether or not the loan was made on an arm’s length basis;
(b) that is to be repaid, whether partly or wholly, after the close of the offer,
disclose —
(i) whether or not the loan was made on an arm’s length basis; and
(ii) when the loan is intended or required to be repaid; or
(c) that has been proposed, disclose the procedure which will be undertaken
to ensure that such loan will be made on an arm’s length basis.
6. Where transactions or loans referred to in this Part VII.B are similar and recurring in
nature or could otherwise be grouped in a meaningful manner, the information
required with respect to this Part VII.B should be provided on an aggregate basis, if
the aggregate of these transactions or loans are material in the context of the offer.
C. Conflict of Interests
1. Where a director or significant person of the issuer or his associate has an interest
in any entity carrying on the same business or dealing in similar products as the
issuer or, if the issuer is the holding company of a group, as the group, disclose —
(a) the name of that entity;
(b) the name of the director or significant person involved;
(c) the nature and extent of his interest in that entity and the extent to which
he is involved in the management of that entity either directly or indirectly;
and
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(d) whether any conflict of interests thereby arising has been or is to be
resolved or mitigated and, if so, how it has been or is proposed to be
resolved or mitigated.
D. Interests of Experts, Counsel, Underwriters and Financial Advisers
If any of the named experts, counselors, underwriter or other financial adviser was
employed on a contingent basis, owns an amount of shares in the issuer or its subsidiaries
which is material to that person, has a material, direct or indirect economic interest in the
issuer or that depends on the success of the offering, or otherwise has a material
relationship with the issuer, provide a brief description of the nature and terms of such
contingency, interest or relationship.

VIII.

FINANCIAL INFORMATION
A. Audited Financial Statements
1. The registration statement must contain comparative consolidated financial
statements of the issuer, or if the issuer is a holding company, of the group, that
cover the latest three financial years (or such shorter period that the issuer has been
in operation).
2. If the effective date of the registration statement is more than six months after the
end of the most recent completed financial year for which financial statements is
provided under paragraph 1, the registration statement must contain interim
financial statements of the issuer, or if the issuer is a holding company, of the group,
made up to a date that is not earlier than six months before the effective date of
the registration statement. The registration statement must also include comparative
interim financial statements (other than a statement of financial position) for the
corresponding period in the previous financial year.
3. Where a common control combination involving the issuer has occurred at any time
from the beginning of the latest three financial years up to the effective date of the
registration statement, the financial statements to be provided under paragraph 1
and 2 of this Part VIII.A should be prepared to show the combined financial
information of the issuer and the common control entities or businesses as if the
common control combination had taken place at the beginning of the latest three
financial years or at the time when the common control entities or businesses first
came under common control, whichever date is the later.
For the purpose of this item, “common control combination” means a business
combination in which all the combining entities or businesses are under common
control.
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4. The financial statements to be provided under paragraph 1 and 2 of this Part VIII.A
must be:
(a) prepared in accordance with any of the following accounting standards
unless the SEC Office has rendered a waiver:
(i)

Thai Accounting Standards prepared in accordance with rules issued
by virtue of Section 56 of the Securities and Exchange Commission
B.E. 2535 (1992);

(ii)

International Financial Reporting Standards and International
Accounting Standards (referred to in this Part VIII. as IFRS);

(iii) accounting standards recognized or prescribed by the home regulator
only where the entity under foreign law has also prepared and
disclosed information in the financial statements by presenting effect
of items different from IFRS (Reconciled IFRS);
(b) other than the comparative interim financial statements, if any, which need
not be audited, the financial statements are to be audited in accordance
with the International Standards on Auditing (referred to in this Part VIII.
as ISA).
5. The financial statements to be provided under paragraph 1 and 2 of this Part VIII.A
must be accompanied by –
(a) an audit report or audit reports covering each of the financial statements
(other than the comparative interim financial status); and
(b) a statement identifying the auditors who audited the financial statements
and the membership or memberships of each auditor in any professional
body or bodies.
6. The financial statements to be provided under paragraph 1 or 2 of this Part VIII.A
shall comprise such items as required by part VIII.A 4.
7. If any annual financial statements to be provided under paragraph 1 of this Part
VIII.A relate to a period other than 12 months due to a change in the financial year
end of the issuer, the annual financial statements in respect of that financial year
and the financial years preceding that financial year shall be provided on a restated
12-month basis, so that the financial year end for each of the restated financial
statements corresponds to the financial year end for the most recent completed
financial year.
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B. Pro Forma Financial Statements
1. Where –
(a) the issuer or any entity in the group has acquired or disposed of one or
more asset, or entered into any agreement (including any conditional
agreement) to acquire or dispose of one or more asset during the period
from the beginning of the most recent completed financial year to the
effective date of the registration statement and —
(i) the net book value, or the absolute amount of the profit or loss before
tax, of any of the assets has or would have accounted for 10% or
more of the absolute amount of the net assets or net liabilities, or the
profit or loss before tax, respectively, of the issuer or of the group
(after adjusting for the effects of the group restructuring, where
applicable) in respect of the most recent completed financial year; or
(ii) the total net book value, or the total absolute amount of the profit or
loss before tax, of all the assets together have or would have
accounted for 10% or more of the absolute amount of the net assets
or net liabilities, or the profit or loss before tax, respectively, of the
issuer or the group (after adjusting for the effects of the group
restructuring, where applicable) in respect of the most recent
completed financial year; or
(b) any significant change to the capital structure (including any material
distribution) of the issuer or any other entity in the group, has occurred
during the period between the end of the most recent completed financial
year and the effective date of the registration statement, and the effects
of such acquisitions, disposals or significant changes have not been
reflected in the audited financial statements included in the registration
statement,
provide pro forma financial statements for the most recent completed financial
year and, if interim financial statements have been included in the registration
statement, for the period covered by the interim financial statements.
For the purpose of this item, “asset” means any business, interest in a business or an entity,
or any other asset.
For the avoidance of doubt, a proforma statement of comprehensive income or statement
of cash flows is not required to be provided if the acquisition, disposal or change to the
capital structure has no effect on the audited statement of comprehensive income or
statement of cash flows included in the registration statement respectively.
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2. The pro forma statement of comprehensive income and pro forma statement of cash
flows shall be prepared —
(a) for the most recent completed financial year for which audited financial
statements are provided in accordance with paragraph 1 of Part VIII.A;
and
(b) where any interim financial statements have been provided in accordance
with paragraph 2 of Part VIII.A, for the period covered by the interim
financial statements, as if the acquisition, disposal or significant change
had occurred at the beginning of the most recent completed financial year.
3. The pro forma statement of comprehensive income shall include an item on earnings
per share.
4. The pro forma statement of financial position shall be prepared —
(a) as at the end of the most recent completed financial year as if the
acquisition, disposal or significant change had occurred at the end of that
financial year; and
(b) where any interim financial statements have been provided, as at the end
of the period covered by the interim financial statements, as if the
acquisition, disposal or significant change had occurred at the end of the
period.
5. In respect of the pro forma financial statements state —
(a) that they are prepared for illustrative purposes only and are based on
certain assumptions, after making certain adjustments, to show —
(i) what the financial results and cash flows of the issuer or the group,
as the case may be, for the most recent completed financial year and,
where applicable, the period covered by the interim financial
statements would have been, if the acquisition, disposal or significant
change had occurred at the beginning of that financial year; and
(ii) what the financial position of the issuer or the group, as the case may
be, would have been —
(A) as at the end of the most recent completed financial year, if
the acquisition, disposal or significant change had occurred at
the end of that financial year; and
(B) where applicable, as at the end of the period covered by the
interim financial statements, if the acquisition, disposal or
significant change had occurred at the end of that period;
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(b) that because of their nature, they may not give a true picture of the actual
financial position or results of the issuer or the group, as the case may be;
(c) the basis upon which they are prepared, including the source of each item
of information; and
(d) any material adjustment made to any information used in the preparation
of the pro forma financial statements and the reason for making that
adjustment.
6. Where pro forma financial statements have been provided for any reason referred
to in paragraph 1(a) above, with respect to the pro forma financial statements —
(a) identify each asset referred to in paragraph 1 (a)(i) and (ii) of this Part
VIII.B;
(b) provide a statement that the pro forma financial statements included in the
registration statement have been properly prepared from financial
statements relating to —
(i) the assets in the group; and
(ii) the assets referred to in paragraph 1(a)(i) and (ii) of this Part VIII.B;
(c) provide a statement that the financial statements relating to the assets
referred to in paragraph 1(a)(i) and (ii) of this Part VIII.B which were used
in the preparation of the pro forma financial statements were prepared or
restated in accordance with Part VIII A.4;
(d) state, in respect of each of the financial statements relating to the assets
referred to in paragraph 1(a)(i) and (ii) of this Part VIII.B above which
were used in the preparation of the pro forma financial statements, the
body of accounting standards that was adopted in the preparation of the
financial statements.
7. The financial statements of significant asset or assets related to any major
transaction, referred to in paragraph 1(a)(i) and (ii) of this Part VIII.B, which are
used in the preparation of the pro forma financial statements must be audited. For
other assets, state whether or not the financial statements are audited.
8. If the financial statements referred to in paragraph 7 above are audited,
(a) state the body of auditing standards that was adopted by the auditors in
the audit of the financial statements; and
(b) provide a statement identifying the auditors who audited the financial
statements, together with the membership or memberships of each auditor
in a professional body.
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9. Include, in the registration statement —
(a) a statement that the audit reports for the financial statements referred to
in paragraph 8 above do not contain any material qualification; or
(b) if any of those audit reports contains any material qualification,
modification or disclaimer, a statement —
(i) setting out in full the qualification, modification or disclaimer; and
(ii) providing the reason for the qualification, modification or disclaimer.
10. Include, in the registration statement, an opinion from the auditors of the issuer,
that —
(a) the pro forma financial statements have been properly prepared —
(i) on the basis referred to in paragraph 5 (c) of this Part VIII.B; and
(ii) where the pro forma financial statements have been provided for any
reason referred to in paragraph 1 (a) of this Part VIII.B, in accordance
with the matters referred to in the statements under paragraph 6 (b)
and (c) of this Part VIII.B; and
(b) each material adjustment made to the information used in the preparation
of the pro forma financial statements is appropriate for the purpose of
preparing such financial statements and in accordance with ISA.
C. Change in Accounting Policies
Where there has been any material change to the issuer’s accounting policies, provide a
summary of the material change and the reason for and quantitative impact of such change
on the financial results of the issuer or, if the issuer is a holding company, of the group for
each of the financial years for which financial statements are provided pursuant to
paragraph 1 of this Part VIII.A.
D. Litigation
Provide information on any legal or arbitration proceedings, including those relating to
bankruptcy, receivership or similar proceedings which may have, or have had in the 12
months immediately preceding the date of prospectus, significant effects on the issuer's
financial position or profitability. This includes governmental proceedings pending or known
to be contemplated.
E. Dividends
Describe the issuer’s policy on dividend distributions or, if it does not have a fixed policy,
state so.
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F. Significant Changes
Disclose whether or not any significant change has occurred which may have a material
effect on the financial position and results of the issuer since the date of the annual financial
statements, and/or since the date of the most recent interim financial statements, if any,
included in the registration statement. If there is no such change, provide an appropriate
negative statement.
IX.

THE OFFER AND LISTING
A. Offer and Listing Details
1. If there is no established market for the shares to be offered, the registration
statement shall contain information regarding the manner of determination of the
offering price, including who established the price or who is formally responsible for
the determination of the price, the various factors considered in such determination
and the parameters or elements used as a basis for establishing the price.
2. If the issuer’s shareholders have pre-emptive purchase rights and where the exercise
of the right of pre-emption of shareholders is restricted, withdrawn or waived, the
issuer shall indicate the basis for the issue price if the issue is for cash, together with
the reasons for such restriction, withdrawal or waiver and the beneficiaries of such
restriction, withdrawal or waiver if intended to benefit specific persons.
3. Information regarding the price history, if any, of the shares to be offered or listed
shall be disclosed as follows:
(a) for the three most recent full financial years: the annual highest and lowest
market prices;
(b) for the two most recent full financial years and any subsequent period: the
highest and lowest market prices for each full financial quarter;
(c) for the most recent six months: the highest and lowest market prices for
each month.
Information regarding the closing market prices on the last trading day before the
announcement of the offer and (if different) on the latest practicable date shall also
be disclosed.
Information shall be given with respect to the market price in the Thai market as
well as the principal trading market outside the Thai market.
4. If significant trading suspensions occurred in the prior three years preceding the
latest practicable date, they shall be disclosed. If the shares are not regularly traded
in an organized market, information shall be given about any lack of liquidity.
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5. State the type and class of the shares being offered or listed and furnish the following
information:
(a) Indicate whether the shares are registered shares or bearer shares and
provide the number of shares to be issued and to be made available to the
market for each kind of share. The nominal par or equivalent value should
be given on a per share basis and, where applicable, a statement of the
minimum and maximum offer price.
(b) Describe the coupons attached, if applicable.
(c) Describe arrangements for transfer and any restrictions on the free
transferability of the shares.
6. If the rights evidenced by the shares being offered or listed are or may be materially
limited or qualified by the rights evidenced by any other class of securities or by the
provisions of any contract or other documents, include information regarding such
limitation or qualification and its effect on the rights evidenced by the shares to be
listed or offered.
B. Plan of Distribution
1. To the extent known to the issuer, indicate whether major shareholders, directors
or members of the issuer's management, supervisory or administrative bodies intend
to subscribe in the offering, or whether any person intends to subscribe for more
than 5% of the offering.
2. Identify any group of targeted potential investors to whom the shares are offered.
If the offering is being made simultaneously in the markets of two or more countries
and if a tranche has been or is being reserved for certain of these, indicate any such
tranche.
3. If the shares are reserved for allocation to any group of targeted investors, including,
for example, offerings to existing shareholders, directors, or employees and past
employees of the issuer or its subsidiaries, provide details of these and any other
preferential allocation arrangements.
4. Indicate whether the amount of the offering could be increased, such as by the
exercise of an underwriter's over-allotment option or "greenshoe” option, and state
the exercise period and amount under such option.
5. Indicate the amount, and outline briefly the plan of distribution, of any shares that
are to be offered otherwise than through underwriters. If the shares are to be
offered through the selling efforts of brokers or dealers, describe the plan of
distribution and the terms of any agreement or understanding with such entities. If
known, identify the broker(s) or dealer(s) that will participate in the offering and
state the amount to be offered through each broker and dealer.
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6. If simultaneously or almost simultaneously with the creation of shares for which
admission to official listing is being sought, shares of the same class are subscribed
for or placed privately or if shares of other classes are created for public or private
placing, details are to be given of the nature of such operations and of the number
and characteristics of the shares to which they relate.
7. Unless otherwise described under the response to Part X.C., describe the features
of the underwriting relationship together with the amount of shares being
underwritten by each underwriter in privity of contract with the issuer or selling
shareholders. The foregoing information should include a statement as to whether
the underwriters are or will be committed to take and to pay for all of the shares if
any are taken, or whether it is an agency or the type of "best efforts" arrangement
under which the underwriters are required to take and to pay for only such shares
as they may sell to the public.
C. Markets
1. The issuer shall disclose all stock exchanges and other regulated markets on which
the shares to be offered or listed are traded.
2. When an application for admission to any exchange and/or regulated market is being
or will be sought, this must be mentioned with the identity of the exchange, without
creating the impression that the listing necessarily will be approved. If known, the
dates on which the shares will be listed and dealt in should be given.
D. Selling Shareholders
The following information shall be provided:
1. The name and address of the person or entity offering to sell the shares, the nature
of any position, office or other material relationship that the selling shareholder has
had within the past three years with the issuer or where the issuer is the holding
company of the group, the group, or any of its related parties.
2. The number and class of shares being offered by each of the selling shareholders,
and the percentage of the existing and the enlarged equity capital. The amount and
percentage of the securities for each particular type of securities beneficially held by
the selling shareholder as of the latest practicable date and immediately after the
offering shall be specified.
E. Dilution
The following information shall be provided:
1. Where there is a substantial disparity between the public offering price and the
effective cash cost to directors or senior management, major shareholders or their
associates, of equity securities acquired by them in transactions during the past
three years, or which they have the right to acquire, include a comparison of the
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public contribution in the proposed public offering and the effective cash
contributions of such persons.
2. Disclose the amount and percentage of immediate dilution resulting from the
offering, computed as the difference between the offering price per share and the
net book value per share for the equivalent class of security, as of the latest balance
sheet date after adjusting for the effects of the offer, and any disposal or acquisition
which occurred between the latest balance sheet date and the date of the
registration statement, on the net asset value per share.
3. Where the information required under this Part IX.E has been prepared using certain
assumptions and after making certain adjustments on a pro forma basis, state such
fact.
4. In the case of a subscription offering to existing shareholders, disclose the amount
and percentage of immediate dilution if they do not subscribe to the new offering.
X.

ADDITIONAL INFORMATION
A. Share Capital
The following information shall be given as of the date of the most recent balance sheet
included in the financial statements and as of the latest practicable date:
1. The amount of issued capital and, for each class of share capital: (a) the number of
shares authorized; (b)the number of shares issued and fully paid and issued but not
fully paid; (c) the par value per share, or that the shares have no par value; and (d)
a reconciliation of the number of shares outstanding at the beginning and end of the
year. If more than 10% of capital has been paid for with assets other than cash
within the past three years, that fact should be stated.
2. If there are shares not representing capital, the number and main characteristics of
such shares shall be stated.
3. Indicate, if any, the number, book value and face value of shares in the issuer held
by or on behalf of the issuer itself or by subsidiaries of the issuer.
4. Where there is authorized but unissued capital or an undertaking to increase the
capital, for example, in connection with warrants, convertible obligations or other
outstanding equity-linked securities, or subscription rights granted, indicate: (i) the
amount of outstanding equity-linked securities and of such authorized capital or
capital increase and, where appropriate, the duration of the authorization and/or
undertaking; (ii) the categories of persons having preferential subscription rights for
such additional portions of capital; and (iii) the terms, arrangements and procedures
for the share issue corresponding to such portions.
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5. The persons to whom any capital of any member of the group is under option or
agreed conditionally or unconditionally to be put under option, including the title and
amount of securities covered by the options; the exercise price; the purchase price,
if any; the period during which the options are exercisable, and the expiration date
of the options, or an appropriate negative statement. Where options have been
granted or agreed to be granted to all the holders of shares or debt securities of the
issuer or of any entity in the group, or of any class thereof, or to employees under
an employees' share scheme, it will be sufficient so far as the names are concerned,
to record that fact without giving names.
6. A history of share capital of the issuer for the period of three years prior to the latest
practicable date identifying the events during such period which have changed the
amount of the issued capital and/or the number and classes of shares of which it
composed, together with a description of changes in voting rights attached to the
various classes of shares during that time. Details should be given of the price and
terms of any issue including particulars of consideration where this was other than
cash (including information regarding discounts, special terms or installment
payments). If there are no such issues, an appropriate negative statement must be
made. The reason for any reduction of the amount of capital and the ratio of capital
reductions also shall be given.
7. An indication of the resolutions, authorizations and approvals by virtue of which any
shares have been or will be created and/or issued, the nature of the issue and
amount thereof and the number of shares which have been or will be created and /
or issued, if predetermined.
B. Memorandum and Articles of Association
The following information shall be provided:
1. Indicate the register and the entry number therein, if applicable, and describe the
issuer’s objects and purposes and where they can be found in the memorandum and
articles.
2. With respect to directors, provide a summary of any provisions of the issuer's articles
of association or charter and bylaws with respect to: (a) a director's power to vote
on a proposal, arrangement or contract in which the director is interested; (b) the
directors' power (if any), in the absence of and with an independent quorum, to vote
on compensation (including pension or other benefits) to themselves or any
members of their body; (c) borrowing powers exercisable by the directors and how
such borrowing powers can be varied; (d) retirement or non-retirement of directors
under an age limit requirement; and (e) number of shares, if any, required for
director's qualification.
3. Describe the rights, preferences and restrictions attaching to each class of the
shares, including: (a) dividend rights, including the time limit after which dividend
entitlement lapses and an indication of the party in whose favor this entitlement
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operates; (b) voting rights, including whether directors stand for re-election at
staggered intervals and the impact of that arrangement where cumulative voting is
permitted or required; (c) rights to share in the issuer’s profits; (d) rights to share
in any surplus in the event of liquidation; (e) redemption provisions; (f) sinking fund
provisions; (g) liability to further capital calls by the issuer; and (h) any provision
discriminating against any existing or prospective holder of such securities as a result
of such shareholder owning a substantial number of shares.
4. Describe what action is necessary to change the rights of holders of the various
classes of shares, indicating where the conditions are more significant than is
required by law.
5. Describe the conditions governing the manner in which annual general meetings and
extraordinary general meetings of shareholders are convened, including the
conditions of admission.
6. Describe any limitations on the rights to own securities, including the rights of nonresident or foreign shareholders to hold or exercise voting rights on the securities
imposed by foreign law or by the charter or other constituent document of the issuer
or state that there are no such limitations if that is the case.
7. Describe briefly any provision of the issuer's articles of association, charter or bylaws
that would have an effect of delaying, deferring or preventing a change in control of
the issuer and that would operate only with respect to a merger, acquisition or
corporate restructuring involving the issuer (or any of its subsidiaries).
8. Indicate the bylaw provisions, if any, governing the ownership threshold above
which shareholder ownership must be disclosed.
9. With respect to paragraphs 2 through 8 of this Part X.B, if the law applicable to the
issuer in these areas is significantly different from those in Thailand, the effect of
the law in these areas is to be explained.
10. Describe the material conditions imposed by the memorandum and articles of
association governing changes in the capital.
C. Material Contracts
Provide a summary of each material contract, other than contracts entered into in the
ordinary course of business, to which the issuer or any member of the group is a party, for
the two years immediately preceding the date of the registration statement, including dates,
parties, general nature of the contracts, terms and conditions, and amount of any
consideration passing to or from the issuer or any other member of the group.
D. Exchange Controls
Describe any governmental laws, decrees, regulations or other legislation of the home
country of the issuer that may affect:
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1. the import or export of capital, including the availability of cash and cash equivalents
for use by the issuer’s group.
2. the remittance of dividends, interest or other payments to nonresident holders of
the issuer's securities.
E. Taxation
The issuer shall provide information regarding taxes (including withholding provisions) to
which shareholders may be subject. Information should be included as to whether the issuer
assumes responsibility for the withholding of tax at the source and regarding applicable
provisions of any reciprocal tax treaties between the home country and Thailand, or a
statement, if applicable, that there are no such treaties.
F. Dividends and Paying Agents
Disclose any dividend restrictions, the date on which the entitlement to dividends arises, if
known, and any procedures for shareholders to claim dividends. Identify the financial
organizations which, at the time of admission of shares to official listing, are the paying
agents of the issuer in the countries where admission has taken place or is expected to take
place.
G. Statement by Experts
If the prospectus indicates that a statement or report included in it can be attributed to an
expert, disclose the expert’s name, business address and qualifications. Indicate:
(a) that the statement or report, in the form and context in which it is included, has
been included with the consent of that expert, who has authorized the contents of
that portion of the prospectus;
(b) the date on which the statement or report was made; and
(c) whether or not the statement or report was prepared by the expert for the purpose
of incorporation in the prospectus.
H. Sign offs or consents from persons advising the issuer in the preparation of the
registration statement
Where a person is –
(a) named in the prospectus and is required to provide his written consent to be so
named in the prospectus by the law of the jurisdiction in which the offer is made; or
(b) is required to provide his written consent to the issue of the prospectus by the law
of the jurisdiction in which the offer is made,
include a statement that the person has given, and has not withdrawn, his written consent
to being named in the prospectus or to the issue of the prospectus as the case may be.
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I. Documents for Public Inspection
The issuer shall provide an indication of where the documents (or copies thereof) concerning
the issuer which are referred to in the registration statement may be inspected. Exhibits
and documents on display generally should be translated into English, or a summary in
English should be provided. These documents, which shall be made available for public
inspection for a period of at least one year from the effective date of the registration
statement, include:
(a) the constituent documents of the issuer;
(b) every material contract referred to in the registration statement or, where the
contract is not reduced into writing, a memorandum giving full particulars thereof;
(c) the directors’ service contracts referred to in the registration statement;
(d) every report, memorandum, letter, valuation, statement or other document by any
expert any part of which is included or referred to in the registration statement;
(e) the audited financial statements of the issuer for each of the financial years for which
audited financial statements of the issuer have been included in the registration
statement;
(f) if the issuer is the holding company of a group, the respective audited financial
statements of the entities or businesses in the group (being entities or businesses
which have audited financial statements) for each of the financial years for which
audited financial statements of the issuer have been included in the registration
statement;
(g) if the issuer is the holding company of a pro forma group and pro forma financial
statements have been included in the registration statement, the respective audited
financial statements of the entities or businesses in the pro forma group (being
entities or businesses which have audited financial statements), other than the
entities or businesses referred to in sub-paragraph (f), for the financial year in
respect of which pro forma financial statements have been included in the
registration statement;
(h) any interim financial statements of the issuer, group or pro forma group, as the case
may be, which are included in the registration statement;
J. Others
Disclose all approvals and conditions imposed by relevant authorities in respect of the
offering or listing of the shares to which the prospectus relates.
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สว่ นที่ 3
กำรร ับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
Certification of the Accuracy of Information
1. ในกรณีเป็นกำรเสนอขำยหล ักทร ัพย์โดยบริษ ัททีอ
่ อกหล ักทร ัพย์ (The case of securities
offering by the securities issuer)
1.1 กรรมการบริหารทุก คนและผู ้ที่ได ้รับ มอบหมายให ้รับ ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญ ชีและการเงิน
่ พร ้อมทัง้ ประทับตราบริษัท (ถ ้ามี) ในแบบแสดงรายการข ้อมูล พร ้อมทัง้ มอบอานาจให ้บุคคล
ให ้ลงลายมือชือ
ใดลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการข ้อมูลแทนด ้วย โดยให ้ใช ้ข ้อความและรูปแบบ ดังนี้
1.1 Every executive directors and the chief financial officer (or equivalent) of the securities
issuer are required to affix their signature to the registration statement with the Company’s seal
affixed (if any) and entrust an authorized person to initial the registration statement using the
below statement:
“ข ้าพเจ ้าได ้สอบทานข ้อมูลในแบบแสดงรายการข ้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล ้ว และด ้วย
ความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู ้ทีไ่ ด ้รับมอบหมายให ้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี
และการเงิน ข ้าพเจ ้าขอรับรองว่าข ้อมูลดังกล่าวถูกต ้องครบถ ้วน ไม่เป็ นเท็ จ ไม่ทาให ้ผู ้อืน
่ สาคัญผิด หรือไม่
ขาดข ้อมูลทีค
่ วรต ้องแจ ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ ข ้าพเจ ้าขอรับรองว่า
“As an executive director or the chief financial officer (or equivalent), I have duly reviewed
the information contained in this registration statement, appendices and attachments hereto. I
hereby have no reasonable ground to suspect that all of the aforementioned documents either
contain any false or misleading statement in materiality or omission of any material statement
that ought to be declared. I also certify further that:
(1) งบการเงินและข ้อมูลทางการเงินทีป
่ ระกอบเป็ นส่วนหนึง่ ของแบบแสดงรายการข ้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ ได ้แสดงข ้อมูลอย่างถูกต ้องครบถ ้วนในสาระสาคัญเกีย
่ วกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และ
กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล ้ว
(1) the financial statements and financial information of the Company disclosed in the
registration statement are complete and accurate and represent material information regarding
financial position, operating results and cash flow of the Company and its subsidiaries.
(2) ข ้าพเจ ้าเป็ นผู ้รับผิดชอบต่อการจัดให ้บริษัทมีระบบการเปิ ดเผยข ้อมูลทีด
่ ี เพือ
่ ให ้แน่ใจว่าบริษัทได ้
เปิ ดเผยข ้อมู ล ในส่ ว นที่ เ ป็ นสาระส าคั ญ ทั ้ง ของบริษั ทและบริษั ทย่ อ ยอย่ า งถู ก ต อ
้ งครบถ ว้ นแล ว้ รวมทั ้ง
ควบคุมดูแลให ้มีการปฏิบต
ั ต
ิ ามระบบดังกล่าว
(2) I am responsible for setting up of the Company’s disclosure system to ensure that the
Company completely disclosed accurate material information of the Company and its subsidiaries.
(3) ข ้าพเจ ้าเป็ นผู ้รับผิดชอบต่อการจัดให ้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในทีด
่ ี และควบคุมดูแลให ้มีการ
ปฏิ บั ต ิ ต ามระบ บดั งก ล่ า ว แ ล ะข า้ พ เจ า้ ได แ
้ จ ง้ ข อ
้ มู ล การป ระเมิ น ระบ บการค วบ คุ ม ภ ายใน ณ วั น ที่
......................................................... ต่ อ ผู ส
้ อบบั ญ ชีแ ละกรรมการตรวจสอบของบริษั ทแล ว้
ซึง่ ครอบคลุมถึงข ้อบกพร่องและการเปลีย
่ นแปลงทีส
่ าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระทาทีม
่ ิ
ชอบทีอ
่ าจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
(3) I am responsible for setting up and monitor the implementation of the Company’s internal
control system.
I have reported the result of internal control assessment as of
…………………………..to the Company’s auditor and Audit Committee. The assessment covers
weaknesses of internal control system, major changes made to the internal controls system, as well
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as wrongful conduct that may affect the preparation of financial reports of the Company and its
subsidiaries.
ในการนี้ เพือ
่ เป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข
่ ้าพเจ ้าได ้รับรองความ
่ กากับเอกสารนีไ
ถูกต ้องแล ้ว ข ้าพเจ ้าได ้มอบหมายให ้ ............................................ เป็ นผู ้ลงลายมือชือ
้ ว้
่ ของ ................................. กากับไว ้ ข ้าพเจ ้าจะถือว่าไม่ใช่
ทุกหน ้าด ้วย หากเอกสารใดไม่มล
ี ายมือชือ
ข ้อมูลทีข
่ ้าพเจ ้าได ้รับรองความถูกต ้องของข ้อมูลแล ้วดังกล่าวข ้างต ้น”
In this regard, as evidence that each and every page of the documents is of the exact
documents to which I have certified, I have authorized………………………………..to sign an initial
of signature on each and every page of the documents and the amendments thereto.
Accordingly, any document without the initial of signature of…………………………, shall not be
regarded as the information to which I have certified.”
่
ชือ
Name

ตาแหน่ง
Position

่ *
ลายมือชือ
Signature*

1.
2.
3.
4.
5.
่
ชือ
Name

ตาแหน่ง
Position

่ *
ลายมือชือ
Signature*

ผู ้รับมอบอานาจ
Authorized Person
่ พร ้อมทัง้ ประทับตรา
1.2 กรรมการคนอืน
่ ของบริษัททีอ
่ อกหลักทรัพย์นอกจาก 1.1 ให ้ลงลายมือชือ
บริษัท (ถ ้ามี) ในแบบแสดงรายการข ้อมูล พร ้อมทัง้ มอบอานาจให ้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารในแบบแสดง
รายการข ้อมูลแทนด ้วย โดยให ้ใช ้ข ้อความและรูปแบบ ดังนี้
1.2 Directors other than those specified in 1.1 are required to affix their signature to the
registration statement with the Company’s seal affixed (if any) and entrust an authorized person
to initial the registration statement using the below statement:
“ข ้าพเจ ้าได ้สอบทานข ้อมูลในแบบแสดงรายการข ้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนีแ
้ ล ้ว และด ้วย
ความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข ้าพเจ ้าไม่มเี หตุอน
ั ควรสงสัยว่า ข ้อมูลดังกล่าวไม่ถก
ู ต ้องครบถ ้วน
เป็ นเท็จ ทาให ้ผู ้อืน
่ สาคัญผิด หรือขาดข ้อมูลทีค
่ วรต ้องแจ ้งในสาระสาคัญ
“As a director, I have duly reviewed the information contained in this registration
statement, appendices and attachments hereto. I hereby have no reasonable ground to suspect
that all of the aforementioned documents either contain any false or misleading statement in
materiality or omission of any material statement that ought to be declared.
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ในการนี้ เพือ
่ เป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข
่ ้าพเจ ้าได ้สอบทานแล ้ว และ
ไม่มเี หตุอน
ั ควรสงสัยว่า ข ้อมูลดังกล่าวไม่ถก
ู ต ้องครบถ ้วน เป็ นเท็จ ทาให ้ผู ้อืน
่ สาคัญผิด หรือขาดข ้อมูลทีค
่ วร
่ กากับเอกสาร
ต ้องแจ ้งในสาระสาคัญ ข ้าพเจ ้าได ้มอบหมายให ้ …....………...................... เป็ นผู ้ลงลายมือชือ
่ ของ …..........…..................... กากับไว ้ ข ้าพเจ ้าจะถือว่า
นีไ
้ ว ้ทุกหน ้าด ้วย หากเอกสารใดไม่มล
ี ายมือชือ
ไม่ใช่ข ้อมูลทีข
่ ้าพเจ ้าได ้สอบทานแล ้วดังกล่าวข ้างต ้น”
In this regard, as evidence that each and every page of the documents is of the exact
documents to which I have certified and have no reasonable ground to suspect that all of the
aforementioned documents either contain any false or misleading statement in materiality or
omission of any material statement that ought to be declared, I have authorized…………………to
sign an initial of signature on each and every page of the documents and the amendments
thereto. Accordingly, any document without the initial of signature of…………………………, shall
not be regarded as the information to which I have certified.”
่
ชือ
Name

ตาแหน่ง
Position

่ *
ลายมือชือ
Signature*

1.
2.
3.
4.
5.
่
ชือ
Name

ตาแหน่ง
Position

่ *
ลายมือชือ
Signature*

ผู ้รับมอบอานาจ
Authorized Person

หมายเหตุหากในวันทีย
่ น
ื่ แบบแสดงรายการข ้อมูลต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็ นทีท
่ าให ้บุคคลใด ยังไม่สามารถลง
่ ในแบบแสดงรายการข ้อมูลได ้ เมือ
้ แล ้ว ผู ้เสนอขายหลักทรัพย์ต ้องจัดให ้บุคคล
ลายมือชือ
่ เหตุดังกล่าวหมดสิน
่ ทันที เว ้นแต่เหตุทท
่ ได ้เกิดจาก
นัน
้ ลงลายมือชือ
ี่ าให ้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชือ
การทีบ
่ ค
ุ คลดังกล่าวอยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได ้ เนือ
่ งจากเจ็บป่ วยทาง
ร่างกายหรือทางจิต หรือได ้รับการผ่อนผันจากสานักงานในกรณีอน
ื่ ใดทีม
่ เี หตุจาเป็ นและสมควร ผู ้เสนอขาย
่ ในแบบแสดงรายการข ้อมูลและร่างหนังสือชีช
้ วน
หลักทรัพย์ไม่จาต ้องจัดให ้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชือ
In case of necessity or a reasonable ground where any person required to affix his signature on
behalf of the securities issuer is unable to affix his signature to certify the accuracy of
information at the time when the registration statement is filed with the SEC Office, the
securities issuer must immediately arrange for such person to affix his signature upon the end
of an incident unless the cause of such person’s inability to affix his signature is that he is
unable to be responsible for his own action or to control himself as a result of his
physical or mental illness or any other cases as deemed necessary and appropriate with a
waiver from the SEC Office, the securities issuer is not required to arrange for such person to sign
his name in the registration statement and the draft prospectus.
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2. ในกรณีเป็นกำรเสนอขำยหล ักทร ัพย์โดยเจ้ำของหล ักทร ัพย์ (The Case of Securities
Offering by Selling Shareholders)
่ ในแบบแสดงรายการข ้อมูล หากเจ ้าของหลักทรัพย์เป็ นนิต ิ
2.1 ให ้เจ ้าของหลักทรัพย์ลงลายมือชือ
่ พร ้อมทัง้ ประทับตราบริษัท (ถ ้ามี) พร ้อม
บุคคล ให ้กรรมการผู ้มีอานาจลงนามผูกพันนิตบ
ิ ค
ุ คล1 ลงลายมือชือ
ทัง้ มอบอานาจให ้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการข ้อมูลแทนด ้วย โดยให ้ใช ้ข ้อความและ
รูปแบบ ดังนี้
2.1 Selling shareholders shall sign their names in the registration statement and, if it is a
juristic person1, all authorized directors who can sign on behalf of the juristic person with the
company’s seal affixed (if any), and entrust an authorized person to initial the registration
statement using the below statement:
“ข ้าพเจ ้าได ้สอบทานข ้อมูลในแบบแสดงรายการข ้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนีแ
้ ล ้ว และด ้วย
ความระมัดระวัง [ในฐานะผู ้มีอานาจลงนามผูกพันนิตบ
ิ ค
ุ คล] ข ้าพเจ ้าไม่มเี หตุอน
ั ควรสงสัยว่าข ้อมูลดังกล่าวไม่
ถูกต ้องครบถ ้วน เป็ นเท็จ ทาให ้ผู ้อืน
่ สาคัญผิด หรือขาดข ้อมูลทีค
่ วรต ้องแจ ้งในสาระสาคัญ
“[As authorized directors who represent the juristic person, I have duly reviewed the
information contained in this registration statement, appendices and attachments hereto. I hereby
have no reasonable ground to suspect that all of the aforementioned documents either contain
any false or misleading statement in materiality or omission of any material statement that ought
to be declared.
ในการนี้ เพือ
่ เป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข
่ ้าพเจ ้าได ้สอบทานแล ้ว และไม่มเี หตุ
อันควรสงสัยว่า ข ้อมูลดังกล่าวไม่ถก
ู ต ้องครบถ ้วน เป็ นเท็จ ทาให ้ผู ้อืน
่ สาคัญผิด หรือขาดข ้อมูลทีค
่ วรต ้องแจ ้ง
่
ในสาระสาคัญ ข ้าพเจ ้าได ้มอบหมายให ้ ........................................... เป็ นผู ้ลงลายมือชือกากับเอกสารนี้
่ ของ .................................... กากับไว ้ ข ้าพเจ ้าจะถือว่าไม่ใช่
ไว ้ทุกหน ้าด ้วย หากเอกสารใดไม่มล
ี ายมือชือ
ข ้อมูลทีข
่ ้าพเจ ้าได ้สอบทานแล ้วดังกล่าวข ้างต ้น”
In this regard, as evidence that each and every page of the documents is of the exact
documents to which I have certified and have no reasonable ground to suspect that all of the
aforementioned documents either contain any false or misleading statement in materiality or
omission of any material statement that ought to be declared, I have authorized………………..to sign
an initial of signature on each and every page of the documents and the amendments thereto.
Accordingly, any document without the initial of signature of…………………………, shall not be
regarded as the information to which I have certified”.
่
่ *
ชือ
ตาแหน่ง
ลายมือชือ
Name
Position
Signature*
1.
2.
3.
4.
5.

1

ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย

Attach an evidence of authority to sign
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่
ชือ
Name

ตาแหน่ง
Position

่ *
ลายมือชือ
Signature*

ผู ้รับมอบอานาจ
Authorized Person
หมายเหตุ *หากในวันทีย
่ น
ื่ แบบแสดงรายการข ้อมูลต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็ นทีท
่ าให ้บุคคลใด ยังไม่สามารถ
่ ในแบบแสดงรายการข ้อมูลได ้ เมือ
้ แล ้ว ผู ้เสนอขายหลักทรัพย์ต ้องจัดให ้
ลงลายมือชือ
่ เหตุดังกล่าวหมดสิน
่ ทันที เว ้นแต่เหตุทท
่ ได ้เกิดจากการทีบ
บุคคลนัน
้ ลงลายมือชือ
ี่ าให ้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชือ
่ ค
ุ คล
ดังกล่าวอยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได ้ เนือ
่ งจากเจ็บป่ วยทางร่างกายหรือทาง
จิต หรือได ้รับการผ่อนผันจากสานักงานในกรณีอน
ื่ ใดทีม
่ เี หตุจาเป็ นและสมควร ผู ้เสนอขายหลักทรัพย์ไม่
่ ในแบบแสดงรายการข ้อมูลและร่างหนังสือชีช
้ วน
จาต ้องจัดให ้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชือ
In case of necessity or a reasonable ground where any person required to affix his signature on
behalf of the securities issuer is unable to affix his signature to certify the accuracy of
information at the time when the registration statement is filed with the SEC Office, the selling
shareholders must immediately arrange for such person to affix his signature upon the end of
an incident unless the cause of such person’s inability to affix his signature is that he is unable
to be responsible for his own action or to control himself as a result of his physical or
mental illness or any other cases as deemed necessary and appropriate with a waiver
from the SEC Office, the selling shareholders are not required to arrange for such person to sign
his name in the registration statement and the draft prospectus.
2.2 พร ้อมกันนีใ้ ห ้กรรมการทุกคนและผู ้ทีไ่ ด ้รับมอบหมายให ้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ
่ พร ้อมทัง้ ประทับตราบริษัท (ถ ้ามี) ในแบบแสดงรายการข ้อมูล
การเงินของบริษัททีอ
่ อกหลักทรัพย์ลงลายมือชือ
ดังกล่าวด ้วย โดยให ้ใช ้ข ้อความและรูปแบบดังต่อไปนี้
2.2 Every directors and the chief financial officer (or equivalent) of the securities issuer
are required to affix their signature to the registration statement with the Company’s seal affixed
(if any) using the below statement:
2.2.1 กรรมการบริหารทุกคนและผู ้ทีไ่ ด ้รับมอบหมายให ้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ
่ พร ้อมทัง้ ประทับตราบริษัท (ถ ้ามี) ในแบบแสดงรายการข ้อมูล โดยให ้ใช ้ข ้อความและ
การเงิน ให ้ลงลายมือชือ
รูปแบบ ดังนี้
2.2.1 Every executive directors and the chief financial officer (or equivalent) of the
Company are required to affix their signature to the registration statement with the Company’s
seal affixed (if any) using the below statement:
“ข ้าพเจ ้าได ้สอบทานข ้อมูลในส่วนทีเ่ กีย
่ วกับบริษัททีอ
่ อกหลักทรัพย์ทเี่ จ ้าของหลักทรัพย์ได ้ระบุ
ไว ้ในแบบแสดงรายการข ้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนีแ
้ ล ้ว และด ้วยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริหารของบริษัทหรือผู ้ทีไ่ ด ้รับมอบหมายให ้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ข ้าพเจ ้า
ขอรับรองว่าข ้อมูลดังกล่าวถูกต ้องครบถ ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให ้ผู ้อืน
่ สาคัญผิด หรือไม่ขาดข ้อมูลทีค
่ วรต ้อง
แจ ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ ข ้าพเจ ้าขอรับรองว่า
“As a director or the chief financial officer (or equivalent) of the Company, I have duly
reviewed the information of the Company contained in this registration statement, appendices
and attachments hereto. I hereby have no reasonable ground to suspect that all of the
aforementioned documents either contain any false or misleading statement in materiality or
omission of any material statement that ought to be declared. I also certify further that:
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(1) งบการเงินและข ้อมูลทางการเงินทีป
่ ระกอบเป็ นส่วนหนึง่ ของแบบแสดงรายการข ้อมูลการ
เสนอขายหลักทรัพย์ ได ้แสดงข ้อมูลอย่างถูกต ้องครบถ ้วนในสาระสาคัญเกีย
่ วกับฐานะการเงิน ผลการ
ดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล ้ว
(1) the financial statements and financial information of the Company disclosed in the
registration statement are complete and accurate and represent material information regarding
financial position, operating results and cash flow of the Company and its subsidiaries.
(2) ข ้าพเจ ้าเป็ นผู ้รับผิดชอบต่อการจัดให ้บริษัทมีระบบการเปิ ดเผยข ้อมูลทีด
่ ี เพือ
่ ให ้แน่ใจว่า
บริษัทได ้เปิ ดเผยข ้อมูลในส่วนทีเ่ ป็ นสาระสาคัญทัง้ ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต ้องครบถ ้วนแล ้ว
รวมทัง้ ควบคุมดูแลให ้มีการปฏิบต
ั ต
ิ ามระบบดังกล่าว
(2) I am responsible for setting up and monitor the implementation of the Company’s
disclosure system to ensure that the Company completely disclosed accurate material information
of the Company and its subsidiaries.
(3) ข ้าพเจ ้าเป็ นผู ้รับผิดชอบต่อการจัดให ้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในทีด
่ ี และควบคุมดูแลให ้
มีการปฏิบต
ั ต
ิ ามระบบดังกล่าว และข ้าพเจ ้าได ้แจ ้งข ้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่
............................................ ต่อผู ้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล ้ว ซึง่ ครอบคลุมถึง
ข ้อบกพร่องและการเปลีย
่ นแปลงทีส
่ าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระทาทีม
่ ช
ิ อบทีอ
่ าจมี
ผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
(3) I am responsible for setting up and monitor the implementation of the Company’s
internal control system. I have reported the result of internal control assessment as of
…………………………..to the Company’s auditor and Audit Committee. The assessment covers
weaknesses of internal control system, major changes made to the internal controls system, as
well as wrongful conduct that may affect the preparation of financial reports of the Company and
its subsidiaries.
ในการนี้ เพือ
่ เป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข
่ ้าพเจ ้าได ้รับรองความ
่ กากับเอกสารนี้
ถูกต ้องแล ้ว ข ้าพเจ ้าได ้มอบหมายให ้ ...…......................................... เป็ นผู ้ลงลายมือชือ
่ ของ ................................. กากับไว ้ ข ้าพเจ ้าจะถือว่าไม่ใช่
ไว ้ทุกหน ้าด ้วย หากเอกสารใดไม่มล
ี ายมือชือ
ข ้อมูลทีข
่ ้าพเจ ้าได ้รับรองความถูกต ้องของข ้อมูลแล ้วดังกล่าวข ้างต ้น”
In this regard, as evidence that each and every page of the documents is of the exact
documents to which I have certified, I have authorized…………………............to sign an initial of
signature on each and every page of the documents and the amendments thereto. Accordingly,
any document without the initial of signature of…………………………, shall not be regarded as the
information to which I have certified.”
่
ชือ
Name

ตาแหน่ง
Position

่ *
ลายมือชือ
Signature*

1.
2.
3.
4.
5.
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่
ชือ
Name

ตาแหน่ง
Position

่ *
ลายมือชือ
Signature*

ผู ้รับมอบอานาจ
Authorized Person
่ พร ้อมทัง้
2.2.2 กรรมการคนอืน
่ ของบริษัททีอ
่ อกหลักทรัพย์นอกจาก 2.2.1 ให ้ลงลายมือชือ
ประทับตราบริษัท (ถ ้ามี) ในแบบแสดงรายการข ้อมูล โดยให ้ใช ้ข ้อความและรูปแบบ ดังนี้
2.2.2 Directors other than those specified in 2.2.1 are required to affix their signature
to the registration statement with the Company’s seal affixed (if any) using the below statement:
“ข ้าพเจ ้าได ้สอบทานข ้อมูลในแบบแสดงรายการข ้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนีแ
้ ล ้ว และ
ด ้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข ้าพเจ ้าไม่มเี หตุอน
ั ควรสงสัยว่า ข ้อมูลดังกล่าวไม่ถก
ู ต ้องครบถ ้วน
เป็ นเท็จ ทาให ้ผู ้อืน
่ สาคัญผิด หรือขาดข ้อมูลทีค
่ วรต ้องแจ ้งในสาระสาคัญ
“As a director, I have duly reviewed the information contained in this registration
statement, appendices and attachments hereto. I hereby have no reasonable ground to suspect
that all of the aforementioned documents either contain any false or misleading statement in
materiality or omission of any material statement that ought to be declared.
ในการนี้ เพือ
่ เป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข
่ ้าพเจ ้าได ้สอบทานแล ้ว
และไม่มเี หตุอน
ั ควรสงสัยว่า ข ้อมูลดังกล่าวไม่ถก
ู ต ้องครบถ ้วน เป็ นเท็จ ทาให ้ผู ้อืน
่ สาคัญผิด หรือขาดข ้อมูลที่
่ กากับเอกสารนีไ
ควรต ้องแจ ้งในสาระสาคัญ ข ้าพเจ ้าได ้มอบหมายให ้ ........................เป็ นผู ้ลงลายมือชือ
้ ว้
่ ของ ....................................กากับไว ้ ข ้าพเจ ้าจะถือว่าไม่ใช่
ทุกหน ้าด ้วย หากเอกสารใดไม่มล
ี ายมือชือ
ข ้อมูลทีข
่ ้าพเจ ้าได ้สอบทานแล ้วดังกล่าวข ้างต ้น”
In this regard, as evidence that each and every page of the documents is of the exact
documents to which I have certified and have no reasonable ground to suspect that all of the
aforementioned documents either contain any false or misleading statement in materiality or
omission of any material statement that ought to be declared, I have authorized……………………to
sign an initial of signature on each and every page of the documents and the amendments
thereto. Accordingly, any document without the initial of signature of…………………………, shall not
be regarded as the information to which I have certified.”
่
ชือ
Name

ตาแหน่ง
Position

่ *
ลายมือชือ
Signature*

1.
2.
3.
4.
5.
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่
ชือ
Name

ตาแหน่ง
Position

่ *
ลายมือชือ
Signature*

ผู ้รับมอบอานาจ
Authorized Person
หมายเหตุหากในวันทีย
่ น
ื่ แบบแสดงรายการข ้อมูลต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็ นทีท
่ าให ้บุคคลใด ยัง
่ ในแบบแสดงรายการข ้อมูลได ้ เมือ
้ แล ้ว ผู ้เสนอขายหลักทรัพย์
ไม่สามารถลงลายมือชือ
่ เหตุดังกล่าวหมดสิน
่ ทันที เว ้นแต่เหตุทท
่ ได ้เกิดจาก
ต ้องจัดให ้บุคคลนัน
้ ลงลายมือชือ
ี่ าให ้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชือ
การทีบ
่ ค
ุ คลดังกล่าวอยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได ้ เนือ
่ งจากเจ็บป่ วยทาง
ร่างกายหรือทางจิต หรือได ้รับการผ่อนผันจากสานักงานในกรณีอน
ื่ ใดทีม
่ เี หตุจาเป็ นและสมควร ผู ้เสนอขาย
่ ในแบบแสดงรายการข ้อมูลและร่างหนังสือชีช
้ วน
หลักทรัพย์ไม่จาต ้องจัดให ้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชือ
In case of necessity or a reasonable ground where any person required to affix his signature on
behalf of the securities issuer is unable to affix his signature to certify the accuracy of
information at the time when the registration statement is filed with the SEC Office, the
securities issuer must immediately arrange for such person to affix his signature upon the end
of an incident unless the cause of such person’s inability to affix his signature is that he is
unable to be responsible for his own action or to control himself as a result of his
physical or mental illness or any other cases as deemed necessary and appropriate with a
waiver from the SEC Office, the securities issuer is not required to arrange for such person to sign
his name in the registration statement and the draft prospectus.
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3. กำรร ับรองกำรปฏิบ ัติหน้ำทีข
่ องทีป
่ รึกษำทำงกำรเงิน (ถ้ำมี) (Certification of Accuracy of
Information by Financial Adviser, if any)
่ พร ้อมทัง้ ประทับตราบริษัท (ถ ้ามี) ในแบบ
ให ้ผู ้มีอานาจลงนามผูกพันทีป
่ รึกษาทางการเงินลงลายมือชือ
แสดงรายการข ้อมูล โดยให ้ใช ้ข ้อความและรูปแบบ ดังนี้
Authorized persons who can sign to bind the financial adviser providing service to the issuer
in the preparation of the registration statement shall sign their names, including official seal of the
company (if any) using the following statement:
“ข ้าพเจ ้าในฐานะทีป
่ รึกษาทางการเงินของบริษัททีอ
่ อกหลักทรัพย์ ขอรับรองว่าข ้าพเจ ้า
“As a financial advisor of the securities issuer, I hereby certify that :
(1) ได ้สอบทานข ้อมูลในแบบแสดงรายการข ้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนีแ
้ ล ้ว และด ้วยความ
ระมัดระวังในฐานะทีป
่ รึกษาทางการเงิน ข ้าพเจ ้าขอรับรองว่า ข ้อมูลดังกล่าวถูกต ้องครบถ ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทา
ให ้ผู ้อืน
่ สาคัญผิด หรือไม่ขาดข ้อมูลทีค
่ วรต ้องแจ ้งในสาระสาคัญ
(1) I have duly reviewed information contained in this registration statement. I hereby
certify that this registration statement contains complete and accurate information, does not
contain any false or misleading statement in materiality or omission of any material statement that
ought to be declared.
(2) ได ้พิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคตแล ้วเห็นว่า สมมติฐานได ้จัดทา
ขึน
้ อย่างสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อบริษัทหรือผู ้ลงทุนอย่างชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีท ี่
บริษัททีอ
่ อกหลักทรัพย์มก
ี ารระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคตในแบบแสดงรายการ
ข ้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์)”
(2) I have duly considered business policy and business plan of the Company. I hereby
confirm that assumptions provide reasonable ground and valid explanation for analyzing potential
impact on the Company and investors (only applicable if the securities issuer discloses its policy
and future business plan in the registration statement)”
ในกรณีทท
ี่ ป
ี่ รึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับแบบแสดงรายการข ้อมูล
บางส่วน หรือเห็นว่าข ้อมูลบางส่วนไม่ถก
ู ต ้องครบถ ้วน ให ้อธิบายเงือ
่ นไขไว ้เพิม
่ เติม เช่น
In the event that the financial advisor is partially unable to verify information contained in
the registration statement or suspects that certain information contains any false or misleading
statement, the financial advisor must disclose certain conditions such as:
“เว ้นแต่ข ้อมูลในเรือ
่ ง ………………. ของแบบแสดงรายการข ้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ ทีข
่ ้าพเจ ้า
ไม่สามารถให ้ความเห็นได ้ เนือ
่ งจาก …………..……….. (ไม่มข
ี ้อมูลเพียงพอทีจ
่ ะตรวจสอบ หรือไม่ได ้รับความ
ร่วมมือจากกรรมการหรือผู ้บริหารของบริษัทในการตรวจสอบข ้อมูลในเรือ
่ งนี)้ ” หรือ
“I could not provide comment on section ……………………….of this registration statement due
to ……………… (insufficient information for verification purpose or directors or executive
management of the securities issuer were uncooperative)
“เว ้นแต่ข ้อความในหน ้า……..ซึง่ ข ้าพเจ ้าเห็นว่าควรใช ้ข ้อความ…………...แทน”
“I have suggested replacing a statement on page………….., with the following
statement………………”
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่ วชาญในด ้านนัน
ในกรณีทท
ี่ ป
ี่ รึกษาทางการเงินนาข ้อมูลจากบุคคลอืน
่ ทีม
่ ค
ี วามเชีย
้ มาอ ้างอิง ให ้ระบุ
ข ้อความเพิม
่ เติม ดังนี้
In the event that the financial advisor makes a reference to information prepared by other
professionals in the registration statement, the following statement must be added.
“เว ้นแต่ข ้อมูลในเรือ
่ ง …………….….. ของแบบแสดงรายการข ้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ ทีข
่ ้าพเจ ้า
่ วชาญในเรือ
ใช ้ข ้อมูลจาก .…………………..…… ซึง่ ข ้าพเจ ้าเห็นว่าเป็ นผู ้เชีย
่ งนีเ้ ป็ นอย่างดี”
“with an exception of section ……………………….of this registration statement in which I have
included information prepared by………………………………..due to his/her expertise in this area”
่
ชือ
Name

ตาแหน่ง
Position

่
ลายมือชือ
Signature

1.
2.
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