
 

 

 
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 

(แบบ 69-1)   
 

บริษทั .......... (ช่ือไทย/องักฤษของบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพย)์ …… 
เสนอขาย 

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

 
( - ใหร้ะบุลกัษณะท่ีส าคญัของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย เช่น ประเภทหลกัทรัพย ์จ านวน ราคาเสนอขายต่อหุ้น/หน่วย  
และในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้เฉพาะบุคคลท่ีก าหนด (placement) ให้ระบุบุคคลท่ีเสนอขายหลกัทรัพย์ 
ในลกัษณะดงักล่าวไวด้ว้ย 
  - ใหร้ะบุรายละเอียดส าคญัอ่ืนของการเสนอขายหลกัทรัพย ์เช่น บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(เฉพาะกรณีผูถื้อหลกัทรัพยเ์ดิม 
น าหลกัทรัพยอ์อกเสนอขาย) ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูจ้ดัการการรับประกนัการจ าหน่าย  ผูป้ระกนัการจ าหน่าย  
วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยมี์ผลใช้บงัคบั เง่ือนไขการยกเลิกการเสนอขายกรณีท่ีมี 
จ านวนหลกัทรัพยท่ี์ขายไดน้้อยกวา่จ านวนหลกัทรัพยข์ั้นต ่าท่ีบริษทัก าหนด เหตุในการยกเลิกการเสนอขายหลกัทรัพย ์
และการจองซ้ือหลกัทรัพย ์เป็นตน้) 
 - ให้มีค าเตือนผู้ลงทุนว่า  

“ก่อนตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนตอ้งใชวิ้จารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัผูอ้อกหลกัทรัพย ์
และเง่ือนไขของหลกัทรัพย ์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งเป็นอยา่งดี การมีผลใชบ้งัคบั
ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยน้ี์ มิไดเ้ป็นการแสดงวา่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
แนะน าใหล้งทุนในหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย หรือมิไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย  
หรือรับรองความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยน้ี์แต่อยา่งใด  
ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยน้ี์ 
เป็นความรับผิดชอบของผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์

หากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยมี์ขอ้ความหรือรายการท่ีเป็นเทจ็ หรือขาดขอ้ความ 
ท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ผูถื้อหลกัทรัพยท่ี์ไดซ้ื้อหลกัทรัพยไ์ม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพยมี์ผลใชบ้งัคบัและยงัเป็นเจา้ของหลกัทรัพยอ์ยู ่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัหรือ
เจา้ของหลกัทรัพยไ์ดต้ามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ทั้งน้ี ภายใน 
หน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีไดรู้้หรือควรจะไดรู้้วา่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยเ์ป็นเทจ็หรือขาดขอ้ความ 
ท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั แต่ไม่เกินสองปีนบัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบั” 
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- กรณกีารเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยข้อก าหนด 
เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซ่ึงไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ  
(“บริษัทต่างประเทศ”) ให้เพิม่ค าเตือนดังนี้ 
          “ผูล้งทุนอาจมีขอ้จ ากดัและความเส่ียงเก่ียวกบัสิทธิและความคุม้ครองท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บจากการลงทุนในหุ้น 
ท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักฎหมายและกฎเกณฑข์องประเทศท่ีบริษทัต่างประเทศจดัตั้งขึ้น รวมทั้ง 
อาจมีขอ้จ ากดัและความเส่ียงในการด าเนินคดีทางกฎหมายกบับริษทัหรือผูเ้สนอขายหุน้ท่ีมิไดมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นไทย   
ดงันั้น ผูล้งทุนจึงตอ้งศึกษาและติดตามกฎหมายและกฎเกณฑ์นั้น ๆ ดว้ย”- กรณีการเสนอขายท่ีมีการจดัสรรหุน้ส่วนเกิน 
(green shoe option) ใหมี้ขอ้ความดงัน้ีดว้ย 
 “บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยห์รือผูถื้อหุ้นเดิม (แลว้แต่กรณี) จะให้สิทธิผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยซ้ื์อหุน้ภายหลงั 
การเสนอขายหุ้นท่ีจดัจ าหน่าย เพื่อใหผู้จ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยส์ามารถจดัสรรหุน้ส่วนเกินจ านวนได ้และการด าเนินการ
ดงักล่าวจะท าใหมี้ความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพยม์ากขึ้นเม่ือราคาหลกัทรัพยต์ ่ากวา่ราคาเสนอขาย และหากราคาหลกัทรัพย์
สูงกวา่ราคาเสนอขายอาจจะมีปริมาณหลกัทรัพยท่ี์สามารถน ามาซ้ือขายไดม้ากขึ้น” 
 
หมายเหตุ  แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(แบบ 69-1) น้ี เป็นขอ้มูลขั้นต ่าท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
(“บริษทั”) ตอ้งเปิดเผย  โดยขอใหบ้ริษทัพิจารณาขอ้แนะน า คู่มือการจดัท า หรือแบบสอบทานการเปิดเผยขอ้มูล 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปีท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังานเพื่อประกอบการจดัท าดว้ย  
เน่ืองจากขอ้มูลท่ีเปิดเผยส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลในลกัษณะเดียวกนั
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เอกสารแนบต่อไปนีใ้ห้แนบท้ายแบบ 69-1 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบ 

สูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบโดยตรงในการควบคุม 
ดูแลการท าบญัชี เลขานุการบริษทัและตวัแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษทัต่างประเทศ 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหัวหนา้งานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานก ากบัดูแล 
  การปฏิบติังานของบริษทั (compliance)  
เอกสารแนบ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 
เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบติัการก ากบัดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด 
เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 ขอ้มูลในเอกสารแนบขา้งตน้ ใหเ้ปิดเผยตามท่ีก าหนดในเอกสารแนบของแบบ 56-1 One Report ท่ีแนบ
ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์  
 นอกจากน้ี ส าหรับบริษทัหรือบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ใหเ้ปิดเผยขอ้มูล
เพิ่มเติมต่อไปน้ีในเอกสารแนบ 4  
 - ราคาประเมินของท่ีดินหรืออาคารท่ีมีไวเ้พื่อขาย (ไม่รวมทรัพยสิ์นส่วนกลางของโครงการ)   
โดยใหร้ะบุ ช่ือบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกั วนัท่ีประเมินราคา และราคาประเมินไวด้ว้ย  
ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนเป็นคร้ังแรก ราคาประเมินดงักล่าวตอ้งจดัท าไวไ้ม่เกิน 1 ปี 
ก่อนวนัยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล และถา้การประเมินราคาท่ีดินหรืออาคารใดจดัท าไวเ้กิน 6 เดือน ก่อน 
วนัยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล ใหป้รับราคาประเมินท่ีดินหรืออาคารดงักล่าวตามมูลค่างานท่ีไดส่้งมอบให้ลูกคา้
แลว้ดว้ย  ทั้งน้ี การประเมินราคาดงักล่าวตอ้งประเมินโดยบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัท่ีอยูใ่น 
บญัชีรายช่ือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน รวมถึงเป็นการประเมินเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะดว้ย 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 11 
ข้อมูลสรุป (executive summary) 

 
 
 
 

ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน 
บริษัท …………………………………………. (มหาชน) 

(ระยะเวลาการเสนอขาย :...............................) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย 
ผู้เสนอขาย :...........................................................................(“………”) ประเภทธุรกิจ:....................................................... 
จ านวนหลักทรัพย์ทีเ่สนอขาย:............…………………. คิดเป็นร้อยละ ……….ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแลว้ทั้งหมดของ
บริษทัภายหลงัการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ี 
จ านวนหุ้นที่เสนอขายตาม green shoe option (ถ้าม)ี ระบจุ านวนหลกัทรัพยท่ี์จดัสรรส่วนเกิน ช่ือผูใ้ห้ยืมหลกัทรัพย ์ 
ผูจ้ดัหาหลกัทรัพยส่์วนเกิน วนัเร่ิมและวนัส้ินสุดของการซ้ือหลกัทรัพยเ์พื่อส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์จดัสรรส่วนเกิน  

    สัดส่วนการเสนอขาย : ให้ระบจุ านวนหลกัทรัพยแ์ละสัดส่วนท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนแต่ละประเภท เช่น ผูล้งทุนสถาบนั ผูมี้อปุการคุณ 
    กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน pre-emptive right และประชาชนทัว่ไป เป็นตน้ โดยอาจแสดงขอ้มูลในรูปแบบกราฟก็ได ้
เง่ือนไขในการจัดจ าหน่าย : รับประกนัการจ าหน่ายทั้งจ านวน (firm underwriting) หรือไม่รับประกนัการจ าหน่าย (best effort) 
ราคาเสนอขายต่อประชาชน :....................บาท/หุ้น  มูลค่าการเสนอขาย :......................... บาท 
มูลค่าท่ีตราไว้ (par) :.....................................บาท/หุ้น  มูลค่าตามราคาบัญชี (book value)………….บาท/หุ้น 
 การเสนอขายหุ้นหรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าย่ืนค าขออนุญาตต่อส านักงานจนถึงช่วงเสนอขาย ระบจุ านวนหุ้น
หรือหุ้นรองรับหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ และราคาเสนอขายหรือราคาแปลงสภาพ (ถา้มี) 
ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้ออกและหรือผู้เสนอขายหลกัทรัพย์กบักลุ่มท่ีปรึกษาทางการเงินและหรือกลุ่มผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
 ให้ระบุความสัมพนัธร์ะหว่างกนั       
ทีม่าของการก าหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพ่ือประกอบการประเมินราคาหุ้นท่ีเสนอขาย 

• แสดงที่มาของการก าหนดราคาเสนอขาย เช่น การส ารวจความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพย ์(book building) เป็นตน้ 
• แสดงขอ้มูลสถิติหรืออตัราส่วนทางการเงินท่ีสามารถสะทอ้นราคาหุ้นท่ีออกใหม่ เช่น อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น  
(price-earning ratio) อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (dividend yield) หรืออตัราส่วนทางการเงินอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม 
ของแต่ละอุตสาหกรรม พร้อมสมมติฐานในการค านวณดว้ย โดยให้แสดงขอ้มูลของบริษทัและของบริษทัอื่นในอุตสาหกรรม
เดียวกนั และมีลกัษณะของการประกอบธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั  

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด silent period : จ านวน............หุ้น คิดเป็นร้อยละ ………ของจ านวนหุ้นท่ีออก 
และเรียกช าระแลว้ทั้งหมดของบริษทัภายหลงัการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 
กรณกีารเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นคร้ังแรก (“IPO”)  
ตลาดรอง: SET หรือ mai  หมวดธุรกิจ (sector): ……………………………………… 
เกณฑ์เข้าจดทะเบียน: profit test หรือ market capitalization test (หากเขา้ดว้ยเกณฑ ์market capitalization test และมีผลการด าเนินงาน
ขาดทนุ ให้ระบุผลขาดทนุ และจะเร่ิมมีผลก าไรเม่ือใด โดยให้อา้งอิงขอ้มูลไปยงัส่วนท่ีแสดงประมาณการทางการเงิน (ถา้มี)) 
ผลการประเมิน CG ของบริษัท ระบุผลประเมินยอ้นหลงั 3 ปี (ถา้มี) 
ข้อมูลส าคัญอ่ืน เช่น เง่ือนไขการอนุญาตของส านกังาน เง่ือนไขการรับหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้ผกูพนัในแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพย ์ขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีส าคญั ขอ้จ ากดัของผูถื้อหุ้นในต่างประเทศในการไดรั้บสิทธิซ้ือหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 
กรณบีริษัทต่างประเทศ ต้องผ่านการพจิารณาเบื้องต้นจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในการรับหุ้น IPO เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว   
ระบุภาษาที่ใช้ในการจัดท าหนังสือช้ีชวน และรายงานต่าง ๆ ตามหน้าท่ีหลังการเสนอขายหลักทรัพย์  ไทย องักฤษ หรือทั้งไทยและองักฤษ 
กรณกีารเสนอขายหุ้นเพิม่ทุนของบริษัทท่ีมีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัราคาและมูลค่าการซ้ือขายของหุ้น
สามญัของบริษทัในท านองเดียวกบัที่ก าหนดในขอ้ 5 ของส่วนท่ี 4 ของแบบ 69-1 (อาจแสดงในรูปแบบกราฟหรือตารางก็ได)้ 
 
 

 ข้อมูลสรุปนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือช้ีชวน ซ่ึงเป็นเพยีงข้อมูลสรุป 
 เกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเส่ียงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษัท”)  ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษา 
 ข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือช้ีชวนฉบับเตม็ ซ่ึงสามารถขอได้จากผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์และบริษัท หรืออาจศึกษาข้อมลู 
 ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือช้ีชวนที่บริษัทย่ืนต่อส านักงาน ก.ล.ต. ได้ทีเ่วบ็ไซต์ของส านักงาน ก.ล.ต. 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลสรุป (executive summary) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปปัจจัยความเส่ียง  
1. …….…………………………….………………………… 
2. …….…………………………….………………………… 
3. …….…………………………….………………………… 
(กรณีเป็นบริษทัต่างประเทศ ตอ้งระบุและอธิบายความเส่ียงต่อ
การลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัต่างประเทศ ตามหลกัเกณฑ ์
ท่ีก าหนด*  รวมทั้งขอ้จ ากดัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจากการลงทุน 
ในหลกัทรัพยต์่างประเทศดว้ย)  

*ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบั
การเสนอขายหุ้นท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศซ่ึงไม่มีหุน้เป็น
หลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
 

สัดส่วนรายได้ :  อาจแสดงขอ้มูลในรูปแบบกราฟหรือบรรยาย 
ก็ได ้ ทั้งน้ี หากมีขอ้มูลแยกตาม segment ให้แสดงขอ้มูลดงักล่าว
ไวด้ว้ย  
…….…………………………….………………………….…
…..…….…………………………….………………………….
……..…….…………………………….………………………
….……..…….…………………………….……………………
…….……..…….…………………………….…………………
……….……..…….…………………………….………………
………….……..…….…………………………….……………
…………….……..…….…………………………….…………
……………….……..…….…………………………….………
………………….……..…….…………………………….……
…………………….…….. 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ให้แสดงรายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้น 
ของผูถื้อหุ้นรายใหญ่  โดยอาจแสดงตามกลุ่มผูถื้อหุ้นก็ได ้ 
และให้แสดงสัดส่วนการถือหุ้นทั้งก่อนและหลงั IPO โดยอาจ
แสดงขอ้มูลในรูปแบบกราฟก็ได ้และในกรณีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏ
ขา้งตน้ ยงัไม่แสดงถึงบคุคลท่ีเป็นผูถื้อหุ้นท่ีแทจ้ริง ให้ระบ ุ
ช่ือบุคคลหรือกลุ่มบคุคลหลกัท่ีเป็นผูถื้อหุ้นท่ีแทจ้ริง 
…….…………………………….………………………….……..
…….…………………………….………………………….……..
…….…………………………….………………………….……..
…….…………………………….………………………….……..
…….…………………………….………………………….……..
…….…………………………….………………………….……..
…….…………………………….………………………….……..
…….…………………………….………………………….……..
…….…………………………….………………………….……..
…….…………………………….………………………….…….. 

คณะกรรมการบริษัท 
1. …….…………………………….…………………………. 
2. …….…………………………….…………………………. 
3. …….…………………………….…………………………. 
4. …….…………………………….…………………………. 
5. …….…………………………….…………………………. 
6. …….…………………………….…………………………. 
7. …….…………………………….…………………………. 
8. …….…………………………….…………………………. 
9. …….…………………………….…………………………. 
10. …….…………………………….…………………………. 

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : ให้สรุปขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีส าคญั 
โดยแยกอธิบายตาม business segment ในมุมมองของผูบ้ริหาร เช่น ผลิตภณัฑ/์บริการ ภูมิศาสตร์หรือประเทศ เป็นตน้ และให้อธิบาย
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัในกลุม่โดยสังเขป โดยอาจแสดงแผนภาพการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีส าคญัตามความ
เหมาะสม
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

วัตถุประสงค์การใช้เงิน : อาจแสดงขอ้มูลในรูปแบบกราฟหรือ
บรรยายก็ได ้
...........................................................................................................
...........................................................................................................
........................................................................................................... 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ให้ระบุเป็นร้อยละของก าไรสุทธิ
ของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหากมีขาดทนุสะสม ให้ระบุ
จ านวนขาดทุนสะสม พร้อมทั้งระบุว่า บริษทัไม่สามารถ
จ่ายเงินปันผลไดจ้นกว่าผลขาดทนุสะสมของบริษทัจะหมดไป 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลสรุป (executive summary) 

 
สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี และไตรมาสล่าสุด หรือเท่าท่ีมีผลการด าเนินงานจริง: ให้แสดงขอ้มูล 
ตามงบการเงินรวม โดยให้แสดงเฉพาะตวัเลขและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั และในกรณีท่ีบริษทัอยูใ่นอุตสาหกรรม 
ท่ีมีอตัราส่วนเฉพาะของอุตสาหกรรมนั้น เช่น อตัราการเขา้พกัเฉล่ีย (ส าหรับธุรกิจโรงแรม) ให้แสดงอตัราส่วนดงักล่าวเพ่ิมเติมดว้ย 
ตวัอยา่งเช่น 

ข้อมูล ไตรมาส ........ ปี .............. ปี ............ ปี ............. 

สินทรัพย์รวม      

หนีสิ้นรวม     

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

รายได้รวม     

ต้นทุน     

ก าไรสุทธ ิ     

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)     

เงินปันผลต่อหุ้น     

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E ratio)     

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)     

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)     

ระบุช่ืออตัราส่วนเฉพาะของอุตสาหกรรม เช่น อัตรา 
การเข้าพกัเฉลี่ย (ส าหรับธุรกิจโรงแรม) เป็นต้น 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน: ให้อธิบายการเปล่ียนแปลงของรายการท่ีส าคญั 
................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 

นักลงทุนสัมพนัธ์/ตัวแทนติดต่อประสานงานในไทย…………….(ระบุช่ือและเบอร์โทรศพัท)์................................................................ 
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ส่วนท่ี 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 
 

ส่วนท่ี 2.1 
วัตถุประสงค์การใช้เงิน 

 
บริษทั   มีวตัถุประสงคใ์นการน าเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังน้ี

ประมาณ  ลา้นบาท ไปใชด้งัน้ี 
 

 
หมายเหตุ:   
(1)  ใหเ้ปิดเผยประมาณการมูลค่าเงินท่ีใชแ้ยกแต่ละวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน โดยอาจเปิดเผยขอ้มูลในลกัษณะ 

 เป็นช่วง (range) ท่ีเหมาะสมได ้และใหเ้รียงล าดบัการใชเ้งินตามความส าคญัของวตัถุประสงคแ์ต่ละเร่ือง     

วัตถุประสงค์การใช้เงิน จ านวนเงินที่ใช้
โดยประมาณ 

ระยะเวลาที่ใช้
เงนิโดยประมาณ 

รายละเอียด 

1. เพื่อใชใ้นการซ้ือสินทรัพย ์
หรือลงทุนในกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ
ปัจจุบนั  

  - กรณีเป็นการซ้ือสินทรัพย ์ให้อธิบาย
เก่ียวกบัประเภทสินทรัพยแ์ละ 
จ านวนเงินท่ีใชโ้ดยประมาณ  

- กรณีเป็นการลงทนุในกิจการ ใหอ้ธิบาย
ลกัษณะกิจการท่ีจะลงทุน สถานะ 
การลงทุน และจ านวนเงินท่ีใช้
โดยประมาณ 

 

ทั้งน้ี กรณีการซ้ือสินทรัพย ์หรือลงทุน 
ในกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ
ปัจจุบนั ใหอ้ธิบายเหตุผลและท่ีมาของ 
การเขา้ไปซ้ือสินทรัพยห์รือลงทุน 
ในกิจการดงักล่าวดว้ย 

2. เพื่อใชใ้นการซ้ือสินทรัพย ์
หรือลงทุนในกิจการท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ
ปัจจุบนั 

  

3. เพื่อช าระคืนเงินกู ้หรือหน้ี
จากการออกตราสารหน้ี 

  - กรณีเป็นการช าระหน้ีท่ีมีกบักลุ่ม 
ท่ีปรึกษาทางการเงินหรือกลุม่ตวักลาง 
ในการเสนอขายหลกัทรัพย ์ให้เปิดเผย 
terms and conditions ของหน้ีดงักล่าว
เพิ่มเติมดว้ย   

- กรณีอ่ืน ๆ ใหเ้ปิดเผยอยา่งนอ้ยในเร่ือง
จ านวนเงินและระยะเวลาการใชเ้งิน 

4. กรณีอ่ืน ๆ เช่น เงินทุนท่ีใช้
หมุนเวียนในกิจการ 
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 ทั้งน้ี หากเงินระดมทุนท่ีไดรั้บในคร้ังน้ีไม่เพียงพอส าหรับวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินท่ีระบไุว ้ใหเ้ปิดเผย 
 แหล่งเงินทุนท่ีจะจดัหาเพิม่เติมดว้ย   

(2)  หากวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินขา้งตน้เป็นการลงทุนในโครงการในอนาคต ใหอ้ธิบายลกัษณะโครงการ 
ผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ รวมทั้งปัจจยัท่ีอาจท าให้โครงการไม่สามารถด าเนินการไปตามแผนได ้ 

(3)  หากเป็นการท ารายการกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ใหเ้ปิดเผยเป็นรายการระหวา่งกนัท่ีจะเกิดขึ้น 
 ในอนาคตดว้ย 

 
ท้ังนี ้แนวทางการเปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงินให้เป็นไปตามคู่ มือการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และข้อมูลประจ าปี ท่ีก าหนดไว้บนเวบ็ไซต์ของส านักงาน 
 



 

 

ส่วนที่ 2.2  การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน 
1. โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 
2. การบริหารจดัการความเส่ียง 
3. การขบัเคล่ือนธุรกิจเพื่อความยัง่ยนื 
4. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and 

Analysis : MD&A) 
5. ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอ่ืน 

 

ส่วนที่ 2.3  การก ากับดูแลกิจการ 
6. นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 
7. โครงสร้างการก ากบัดูแลกิจการ และขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหาร พนกังานและอ่ืน ๆ 
8. รายงานผลการด าเนินงานส าคญัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ 
9. การควบคุมภายในและรายการระหวา่งกนั 

 
ขอ้มูลในส่วนท่ี 2.2 และส่วนท่ี 2.3 ขา้งตน้ ใหเ้ปิดเผยตามท่ีก าหนดในส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ของ 
แบบ 56-1 One Report ท่ีแนบทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
วิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์และ
ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ีเพิ่มเติมในหวัขอ้ 4 และหวัขอ้ 9.2 
 
หัวข้อ เร่ือง ข้อมูลเพิม่เติมจากแบบ 56-1 One Report 
4 การวิเคราะห์และ

ค าอธิบายของฝ่าย
จดัการ (Management 
Discussion and 
Analysis : MD&A) 

- ใหเ้พิ่มสรุปรายงานการสอบบญัชีของงบการเงิน 3 ปียอ้นหลงัและ 
งบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด  
- ขอ้ 4.1 ใหวิ้เคราะห์ขอ้มูลทางการเงินโดยใหค้รอบคลุมไปถึงงบการเงินงวด
ไตรมาสล่าสุดของปีปัจจุบนั  
- ขอ้ 4.3 ใหแ้สดงขอ้มูลจากงบการเงินไตรมาสล่าสุดของปีปัจจุบนัและ
อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัท่ีส าคญัท่ีสะทอ้นถึงฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงานในธุรกิจหลกัของบริษทัและบริษทัย่อย 
- ขอ้ 4.4 ในกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยมีโครงการในอนาคต ใหอ้ธิบาย
ลกัษณะโครงการ ผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ รวมทั้งปัจจยัท่ีอาจท าให้
โครงการไม่สามารถด าเนินการไปตามแผนได ้ 

9.2 รายการระหวา่งกนั 
(ถา้มี) 

ใหเ้พิ่มการเปิดเผยขอ้มูลรายการระหวา่งกนัในช่วงไตรมาสของปีปัจจุบนัดว้ย 
(นอกเหนือจากการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัของปีก่อนหนา้)  อยา่งไรก็ดี 
ส าหรับบริษทัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์โดยใช ้
งบการเงินประจ าปีส้ินสุดตั้งแต่วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เป็นตน้ไป  
ใหเ้ปิดเผยรายการระหวา่งกนัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา และไตรมาสล่าสุด และ 
ใหอ้ธิบายมาตรการและขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนั และ 
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หัวข้อ เร่ือง ข้อมูลเพิม่เติมจากแบบ 56-1 One Report 
ใหร้ะบุวา่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้น ท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้น  
มีส่วนในการอนุมติัหรือไม่ และมีการดูแลเร่ืองดงักล่าวอยา่งไร 

 

 
ส่วนที่ 2.4  ข้อมูลเปรียบเทียบกฎหมายและกฎเกณฑ์ของต่างประเทศ 
กรณีบริษทัต่างประเทศ หรือบริษทัไทยท่ีเป็น holding company ท่ีมีบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมประกอบ 
ธุรกิจหลกัในต่างประเทศ ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงัน้ี 

1. เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งกฎหมายและกฎเกณฑข์องต่างประเทศท่ีใชบ้งัคบักบับริษทั 
บริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วมในต่างประเทศ กบักฎหมายและกฎเกณฑข์องประเทศไทยท่ีใชบ้งัคบักบับริษทั
มหาชนจ ากดั ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การบริหารกิจการและการคุม้ครองผูถื้อหุ้นในเร่ืองท่ีส าคญั 

2. กลไกท่ีบริษทัจดัใหมี้ขึ้นเพื่อใหก้ารบริหารกิจการของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 
ในต่างประเทศ และการคุม้ครองผูถื้อหุน้ในเร่ืองท่ีส าคญั เทียบเคียงไดก้บักฎหมายและกฎเกณฑข์องประเทศ
ไทยท่ีใชก้ ากบัดูแลบริษทัมหาชนจ ากดั 



 

 

ส่วนที่ 3   
งบการเงิน  

(แนบงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีส าหรับงวด 3 ปียอ้นหลงั (หรือเท่าท่ีมีการด าเนินงานจริง) และ 
ไตรมาสล่าสุดของปีปัจจุบนั รวมทั้งงบการเงินเสมือน (ถา้มี)) 
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ส่วนท่ี 4 
ข้อมูลเกีย่วกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์ 

 
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 

        ในกรณีหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายมีรายละเอียดอ่ืนท่ีส าคญัท่ีควรอธิบายเพิ่มเติม 
จากขอ้มูลในหนา้แรกเพื่อใหผู้ล้งทุนเขา้ใจลกัษณะของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย ใหส้รุปลกัษณะส าคญั 
ของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายเพิม่เติมดว้ย เช่น 

        กรณีเสนอขายหุน้เดิมพร้อมหุ้นท่ีออกใหม่ ใหร้ะบุจ านวนและสัดส่วนดว้ย 
        กรณีเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหส้รุปวิธีการใชสิ้ทธิ เง่ือนไขการปรับสิทธิ  

และค่าเสียหาย เป็นตน้ 

2. ข้อจ ากัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (ถา้มี เช่น สิทธิในการถือหุน้ของชาวต่างชาติ  
ขอ้จ ากดัการโอนหลกัทรัพยท่ี์ไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส านกังาน เป็นตน้) 

3. ที่มาของการก าหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 
กรณีการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ท่ียงัไม่มีตลาดรอง หรือการเสนอขายหุน้ท่ีมี 

ตลาดรองหรือใบส าคญัแสดงสิทธิในหุน้ดงักล่าวแต่ราคาเสนอขายหุน้ หรือราคาการใชสิ้ทธิตาม 
ใบส าคญัแสดงสิทธิแตกต่างจากราคาหุน้ในตลาดรองอยา่งมีนยัส าคญั ใหอ้ธิบายท่ีมาของการก าหนด 
ราคาเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าว 

4. ข้อมูลทางการเงินเพ่ือประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย 

กรณีการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ใหแ้สดงขอ้มูลสถิติหรืออตัราส่วนทางการเงิน 
ท่ีสามารถสะทอ้นราคาของหุน้ท่ีออกใหม่ เช่น อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (price-earning ratio)  
อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (dividend yield) หรืออตัราส่วนทางการเงินอ่ืนใดท่ีสามารถสะทอ้น 
ราคาหุน้ตามความเหมาะสมของแต่ละอุตสาหกรรม เป็นตน้ โดยใหแ้สดงขอ้มูลเปรียบเทียบกบัขอ้มูล 
ของบริษทัอ่ืนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั และมีลกัษณะของการประกอบธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั   
ทั้งน้ี ใหแ้สดงสมมติฐานในการค านวณขอ้มูลทางการเงินดงักล่าวดว้ย 

5.   ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง 
      กรณีการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนหรือใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัท่ีมีหุ้นจดทะเบียน 

หรือซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ใหแ้สดงขอ้มูลเก่ียวกบัราคาและมูลค่าการซ้ือท่ีผา่นมาของหุ้นสามญั 
ของผูอ้อกหลกัทรัพยน์ั้นดงัน้ี 

 (1) ราคาและมูลค่าการซ้ือของแต่ละปีในช่วง 3 ปีล่าสุด  
 (2) ราคาและมูลค่าการซ้ือของแต่ละไตรมาสในช่วง 2 ปีล่าสุด   
 (3) ราคาและมูลค่าการซ้ือของแต่ละเดือนในช่วง 6 เดือนล่าสุด 
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ช่วงเวลา ราคาเฉลี่ย ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด มูลค่าการซ้ือเฉลี่ยต่อวัน 
รายปี     
รายไตรมาส     
รายเดือน     
หมายเหตุ  1.  เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ ใหป้รับขอ้มูลเก่ียวกบัราคาตามผลกระทบการเปล่ียนแปลงมูลค่า 
        ท่ีตราไวข้องหุ้นหรือการเสนอขายหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม  พร้อมทั้งระบุวิธีปรับราคาดว้ย          
   2.  ให้ระบุวิธีค  านวณราคาเฉล่ียดว้ย 

 นอกจากน้ี ใหเ้ปิดเผยมูลค่าการซ้ือ (trading value) และสัดส่วนมูลค่าการซ้ือรายปี  
(trading value) ต่อมูลค่าตามราคาตลาดโดยรวมของหลกัทรัพย ์(market capitalization) รายปี ส าหรับช่วง  
3 ปีท่ีผา่นมา รวมทั้งใหเ้ปิดเผยขอ้มูลการโดนสั่งพกัการซ้ือขาย (SP) ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมาดว้ย (ถา้มี) 

 6. การจอง การจ าหน่าย และการจัดสรร 
  6.1 วิธีการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
   ใหร้ะบุวา่บริษทัเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นผูจ้ดัจ าหน่ายหรือไม่ 
  6.2 ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์(กรณีผา่นผูจ้ดัจ าหน่าย) ใหร้ะบุ 
   (1) ผูจ้ดัการการรับประกนัการจ าหน่ายและจดัจ าหน่าย ให้ระบุช่ือ ท่ีอยู ่ 
และหมายเลขโทรศพัท ์
   (2) ผูป้ระกนัการจ าหน่ายและจดัจ าหน่าย ใหร้ะบช่ืุอ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์
   (3) ผูจ้ดัจ าหน่าย ใหร้ะบุช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์
   (4) ตวัแทนผูจ้ดัจ าหน่าย ใหร้ะบุช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์
  6.3 เง่ือนไข และค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ 
   ใหร้ะบุขอ้ตกลงระหวา่งผูเ้สนอขายหลกัทรัพยก์บัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
ท่ีเก่ียวกบัเง่ือนไขและค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่าย  ทั้งน้ี ให้แสดงจ านวนเงินค่าหลกัทรัพยท่ี์ผูเ้สนอขาย 
หลกัทรัพยจ์ะไดรั้บหลงัจากหักค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่ายไวด้ว้ย 
  6.4 ค่าใชจ่้ายในการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
   ใหร้ะบุจ านวนประกอบรายการท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทั้งหมดในการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
โดยสังเขป 
  6.5  วิธีการขอรับหนงัสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหลกัทรัพย ์ 
   ใหร้ะบุวิธีการขอรับหนงัสือช้ีชวน เช่น วนั เวลา สถานท่ี เป็นตน้ 
  6.6 วิธีการจดัสรรหลกัทรัพย ์ 
   ใหร้ะบุหลกัการจดัสรรหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ผูจ้องซ้ือ โดยระบุช่ือกลุ่มบุคคล  
และสัดส่วนหรือจ านวนหลกัทรัพยท่ี์จะไดรั้บจดัสรรอยา่งชดัเจน หากมีการแบ่งจ านวนหลกัทรัพย ์
และเสนอขายต่อผูล้งทุนตา่งประเทศ ใหร้ะบุดว้ย 
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  6.7 วนัและวิธีการจองและการช าระเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพย ์ 
   ใหร้ะบุรายละเอียดเก่ียวกบัระยะเวลาการจองซ้ือหลกัทรัพย ์การก าหนดจ านวน 
ในการจองซ้ือหลกัทรัพยต์่อราย วิธีการช าระเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพย ์ช่ือบริษทัเงินทุนหรือธนาคารพาณิชย ์
ท่ีเป็นตวัแทนรับเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพย ์วิธีการและเง่ือนไขในการถอนเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพยค์ืน  
  6.8 การจดัสรรในกรณีท่ีมีผูจ้องซ้ือหลกัทรัพยเ์กินกวา่จ านวนหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย 
   ใหร้ะบุการจดัสรรกรณีท่ีมีผูจ้องซ้ือหลกัทรัพยเ์กินกวา่จ านวนหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย 
 6.9  เหตุและวิธีการในการคืนเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพย ์
        ใหร้ะบุเหตุการณ์หรือเง่ือนไขท่ีท าใหบ้ริษทัตอ้งคืนเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพย ์ 
ตลอดจนวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพย ์
  6.10 วิธีการส่งมอบหลกัทรัพย ์
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ส่วนที่ 5  
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

1.  ในกรณีเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์โดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
1.1   กรรมการบริหารทุกคนและผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงาน

บญัชีและการเงิน ให้ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล พร้อมทั้ง 
มอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความ 
และรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริหารของบริษทัหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบ
สูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้น 
ส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั   นอกจากน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีประกอบเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดง 
รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบั 
ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี  
เพื่อใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้ง 
ครบถว้นแลว้  รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว  

(3)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี  
และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุม 
ภายใน ณ วนัท่ีล่าสุดท่ีมีต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและ
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท า
รายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

*ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ 
ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบั 
เอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ 
ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

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

*ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                              

1.2   กรรมการคนอ่ืนของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยน์อกจาก 1.1 ใหล้งลายมือช่ือ 
พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล พร้อมทั้งมอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนาม 
ก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไมมี่เหตุอนัควรสงสัยวา่ ขอ้มูลดงักล่าว 
ไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

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

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

         ช่ือ            ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ 

*ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                              
   
หมายเหตุ *ส าหรับบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยท่ี์มิไดย้ื่นแบบ 69-1 ในรูปขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อส านกังานผา่นระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีจดัไวเ้พื่อการดงักล่าว ตอ้งจดัใหมี้การมอบอ านาจใหบุ้คคล
เป็นผูล้งลายมือก ากบัในเอกสารทุกหนา้ของแบบ 69-1 

**หากในวนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังาน มีเหตุจ าเป็นท่ีท าให้บุคคลใด ยงัไม่สามารถ 
ลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้ ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหบุ้คคล
นั้นลงลายมือช่ือทนัที  เวน้แต่เหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือช่ือไดเ้กิดจากการท่ีบุคคลดงักล่าว 
อยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต หรือ
ไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังานในกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ม่จ าตอ้งจดัให้
บุคคลดงักล่าวลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน   
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2.  ในกรณีเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์โดยเจ้าของหลักทรัพย์ 
2.1  ใหเ้จา้ของหลกัทรัพยล์งลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูล หากเจา้ของ 

หลกัทรัพยเ์ป็นนิติบุคคล ใหก้รรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนันิติบคุคล1  ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบั 
ตราบริษทั (ถา้มี)  พร้อมทั้งมอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย 
โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงั [ในฐานะผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคล] ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัย
วา่ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

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

       ช่ือ                         ต าแหน่ง             ลายมือช่ือ** 

1.                                                                                                               
2.                                                                          

         ช่ือ                        ต าแหน่ง             ลายมือช่ือ 

*ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                              

   

หมายเหตุ   *ส าหรับเจา้ของหลกัทรัพยท่ี์มิไดย้ื่นแบบ 69-1 ในรูปขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ต่อส านกังานผา่นระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีจดัไวเ้พื่อการดงักล่าว ตอ้งจดัใหมี้การมอบอ านาจใหบุ้คคล
เป็นผูล้งลายมือก ากบัในเอกสารทุกหนา้ของแบบ 69-1 

 ** หากในวนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังาน มีเหตุจ าเป็นท่ีท าใหบุ้คคลใด ยงัไม่สามารถ 
ลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้ ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหบุ้คคล
นั้นลงลายมือช่ือทนัที  เวน้แต่เหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้
เกิดจากการท่ีบุคคลดงักล่าวอยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วย 
ทางร่างกายหรือทางจิต หรือไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังานในกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร ผูเ้สนอขาย
หลกัทรัพยไ์ม่จ าตอ้งจดัให้บุคคลดงักล่าวลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 

 
1  ให้แนบเอกสารหลกัฐานประกอบดว้ย 
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2.2  พร้อมกนัน้ีให้กรรมการทุกคนและผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุด 
ในสายงานบญัชีและการเงินของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยล์งลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบดงัต่อไปน้ี 

2.2.1  กรรมการบริหารทุกคนและผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุด 
ในสายงานบญัชีและการเงิน ใหล้งลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล  
โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวกบับริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
ท่ีเจา้ของหลกัทรัพยไ์ดร้ะบไุวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยฉ์บบัน้ีแลว้  
และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริหารของบริษทัหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุด 
ในสายงานบญัชีและการเงิน ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้น 
ส าคญัผดิ หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั   นอกจากน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีประกอบเป็นส่วนหน่ึง 
ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 
เก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี 
เพื่อใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้ง 
ครบถว้นแลว้  รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบตอ่การจดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี 
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  
ณ  วนัท่ีล่าสุดท่ีมีต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท า
รายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

*ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบั 
ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้...….....................................................  
เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ .................................  
ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

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

*ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                               

2.2.2  กรรมการคนอ่ืนของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยน์อกจาก 2.2.1 ใหล้งลายมือช่ือ 
พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
หลกัทรัพยฉ์บบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่  
ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

*ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบั 
ท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็  
ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้........................ 
เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ....................................  
ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 
 

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

       ช่ือ ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ 

*ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                            
   

หมายเหตุ *ส าหรับบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยท่ี์มิไดย้ื่นแบบ 69-1 ในรูปขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อส านกังานผา่นระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีจดัไวเ้พื่อการดงักล่าว ตอ้งจดัใหมี้การมอบอ านาจใหบุ้คคล
เป็นผูล้งลายมือก ากบัในเอกสารทุกหนา้ของแบบ 69-1 

**หากในวนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังาน มีเหตุจ าเป็นท่ีท าให้บุคคลใด ยงัไม่สามารถ 
ลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้ ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหบุ้คคล
นั้นลงลายมือช่ือทนัที  เวน้แต่เหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือช่ือไดเ้กิดจากการท่ีบุคคลดงักล่าวอยู่
ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต หรือไดรั้บ
การผอ่นผนัจากส านกังานในกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ม่จ าตอ้งจดัให้บุคคล
ดงักล่าวลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
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3.  การรับรองการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) 
ใหผู้มี้อ านาจลงนามผกูพนัท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือ พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั 

(ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 
“ขา้พเจา้ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ขอรับรองวา่ขา้พเจา้ 
(1)  ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยฉ์บบัน้ีแลว้  

และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น  
ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

(2)  ไดพ้ิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษทัในอนาคตแลว้ 
เห็นวา่ สมมติฐานไดจ้ดัท าขึ้นอยา่งสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อบริษทัหรือผูล้งทุน 
อยา่งชดัเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมี์การระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจ 
ของบริษทัในอนาคตในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย)์” 

ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบแสดง 
รายการขอ้มูลบางส่วน หรือเห็นวา่ขอ้มูลบางส่วนไม่ถูกตอ้งครบถว้น ให้อธิบายเง่ือนไขไวเ้พิ่มเติม เช่น 

“เวน้แต่ขอ้มูลในเร่ือง ………………. ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
หลกัทรัพยน้ี์ ท่ีขา้พเจา้ไม่สามารถใหค้วามเห็นได ้เน่ืองจาก …………..……….. (ไม่มีขอ้มูลเพียงพอ 
ท่ีจะตรวจสอบ หรือไม่ไดรั้บความร่วมมือจากกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัในการตรวจสอบขอ้มูล 
ในเร่ืองน้ี)” หรือ 

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

มาอา้งอิง ใหร้ะบุขอ้ความเพิ่มเติม ดงัน้ี 
“เวน้แต่ขอ้มูลในเร่ือง …………….….. ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 

หลกัทรัพยน้ี์ ท่ีขา้พเจา้ใชข้อ้มูลจาก .…………………..…… ซ่ึงขา้พเจา้เห็นวา่เป็นผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองน้ี 
เป็นอยา่งดี” 

                      ช่ือ             ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ 
1.                                                                                                                
2.                                                                          

 


