
แบบ 69-SME-PO 

 

 
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (“SME”) 

(แบบ 69-SME-PO) 
 

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

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

 
- ใหมี้ค าเตือนผูล้งทุนวา่  

“ก่อนตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนตอ้งใชวิ้จารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัผูอ้อกหลกัทรัพย ์
และเง่ือนไขของหลกัทรัพย ์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งเป็นอยา่งดี การมีผลใชบ้งัคบั
ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยน้ี์ มิไดเ้ป็นการแสดงวา่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
แนะน าใหล้งทุนในหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย หรือมิไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย หรือ 
รับรองความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยน้ี์แต่อยา่งใด ทั้งน้ี  
การรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยน้ี์เป็นความรับผิดชอบ
ของผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์

การลงทุนในหลกัทรัพยข์องกิจการ SME ผูล้งทุนจะไดรั้บขอ้มูลท่ีแตกต่างไปจากการลงทุนหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ อาทิ รอบระยะเวลาการเปิดเผยขอ้มูลเร่ือง
งบการเงิน รายการขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัท่ีเปิดเผย และขอ้ก าหนดเก่ียวกบัเร่ืองการซ้ือขายในตลาดรอง  รวมทั้งมีหลกัการ
การก ากบัดูแลท่ี เป็นตน้” 
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การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในวงกว้างของ 
บริษัท …………………………………………. จ ากัด 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผู้เสนอขาย :...............................................................................................(“………”)  
มีท่ีตั้งส านกังานใหญ่ท่ี .....................................................................................      
เลขทะเบียนบริษทั ....................................................................... Website (ถา้มี) ............................................................................ 
โทรศพัท ์......................................................................................  
ช่ือผู้ติดต่อ………………................................................………..โทรศพัท ์.......................................................................................... 
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : ให้เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัและผลการด าเนินงาน เช่น  
ประเภทธุรกิจ วตัถุประสงค ์เป้าหมาย กลยทุธ์ โครงสร้างรายได ้(แยกตามสายธุรกิจ/ผลิตภณัฑ)์ ผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทั วตัถุดิบหลกัท่ีใช ้
กลุ่มลูกคา้ ทรัพยสิ์นหลกัท่ีใชใ้นประกอบธุรกิจ การออกหุ้นเพ่ิมทนุในอดีต (ระบุราคาและจ านวนหุ้น) เป็นตน้ 
จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว : 
บริษทัมีทุนจดทะเบียน ………………………. ลา้นบาท  เรียกช าระแลว้ .........................................  ลา้นบาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามญั .............................................หุ้น          หุ้นบุริมสิทธิ ....................................     หุ้น (ถา้มี) มูลค่าหุ้นละ ........... บาท 
จ านวนหุ้นทีเ่สนอขาย:............………………….หุ้น คิดเป็นร้อยละ ……….ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแลว้ทั้งหมด 
ของบริษทัภายหลงัการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 
สัดส่วนการเสนอขายหุ้น: ระบุจ ำนวนหุ้นและสัดส่วนท่ีเสนอขำยต่อผู้ลงทุนแต่ละประเภท 

- ผูล้งทุนสถาบนั   .........................% 
- กิจการเงินร่วมลงทนุ  .........................% 
- นิติบคุคลร่วมลงทุน  .........................% 
- ผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะ  .........................% 
- กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัในเครือ .........................% 

ราคาเสนอขาย :....................บาท/หุ้น    มูลค่าการเสนอขาย :......................... บาท 
มูลค่าท่ีตราไว้ (par) :.....................................บาท/หุ้น  มูลค่าตามราคาบัญชี (book value)………………...บาท/หุ้น 
บริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : ….......................…………….… 
ช่ือผู้สอบบญัชี : ………………………………………………………………… 
ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ : …………(ถา้มี)……………………………………………………… 
ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : …………(ถา้มี)……………………………………………………… 
วัตถุประสงค์การใช้เงิน : บริษทัมีวตัถุประสงคใ์นการน าเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังน้ีประมาณ ………….....บาท ไปใชด้งัน้ี 
 

วัตถุประสงค์การใช้เงิน จ านวนเงิน
โดยประมาณ 

ระยะเวลา
โดยประมาณ 

รายละเอียด 

1. ………………………………………………    

2. ………………………………………………    

3. ………………………………………………    
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ปัจจัยความเส่ียง : ให้ระบุปัจจยัท่ีบริษทัเห็นว่า เป็นความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญั 
1. .....................ระบุช่ือความเส่ียง.................................... 

ในแต่ละความเส่ียง จะมีช่องให้ระบุขอ้มูลดงัน้ี 
- ลกัษณะความเส่ียง ............................................................................................. 
- สาเหตุความเส่ียง................................................................................................. 
- ผลกระทบ.......(ถา้ระบุเป็นตวัเลขไดใ้ห้ระบุดว้ย)................................................ 
- มาตรการลดความเส่ียง / มาตรการรองรับ .......................................................... 
- อื่น ๆ ................................................................................................................... 

2. .…………………………….……………………………….…………………………….………………………… 
3. …….…………………………….……………………………….…………………………….…………………… 
4. …….…………………………….……………………………….…………………………….…………………… 
5. …….…………………………….……………………………….…………………………….…………………… 

ข้อมูลทางการเงิน : ใหส้รุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในปีท่ีผา่นมา และรอบ 6 เดือนล่าสุด (ถา้มี) โดยใหแ้สดงขอ้มูล  
ดงัน้ี 

(ก) งบการเงินและรายงานการสอบบญัชี ซ่ึงเป็นไปตามตามมาตรฐานรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะ  
โดยผา่นการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีท่ีสังกดัอยูใ่นบริษทัสอบบญัชีท่ีผา่นการตรวจสอบคุณภาพจากส านกังาน 
(“ผูส้อบบญัชี SME”) 

(ข) ตารางสรุปงบการเงิน โดยใหเ้ลือกแสดงเฉพาะรายการท่ีมีนยัส าคญั (ตามผูส้อบส่งมา) 
(ค) ใหแ้สดงอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัท่ีสะทอ้นถึงฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานในธุรกิจหลกัของบริษทั 

 นอกจากน้ี ใหแ้นบงบการเงินและรายงานการสอบบญัชีส าหรับงวดปีท่ีผา่นมา และงบการเงินส าหรับงวด 6 เดือน (ถา้มี)  
ไวท้า้ยแบบแสดงรายการขอ้มูลดว้ย 

 
 

ข้อมูลทั่วไป และข้อมลูที่ส าคัญอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี  

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

การขับเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน (ถ้ามี)  

…….…………………………….……………………………….…………………………….…………………… 
…….…………………………….……………………………….…………………………….…………………… 
…….…………………………….……………………………….…………………………….…………………… 
…….…………………………….……………………………….…………………………….…………………… 
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ให้แสดงรายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายใหญ ่10 รายแรก โดยให้แสดงสัดส่วนการถือหุ้นทั้งก่อนและ
หลงั IPO ดว้ย 

ช่ือ-นามสกุล   สัดส่วนการถือหุ้นก่อน IPO สัดส่วนการถือหุ้นหลัง IPO  

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

ทั้งน้ี กรณีท่ีผูถื้อหุ้นใหญข่า้งตน้ยงัไม่แสดงถึงบคุคลท่ีเป็นผูถื้อหุ้นท่ีแทจ้ริง ให้ระบุช่ือบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุ้นท่ีแทจ้ริงดว้ย หรือบุคคลท่ีโดย
พฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายหรือการจดัการบริษทัท่ีมีนยัส าคญั 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ : ใหบ้ริษทัเปิดเผยนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการอยา่งน้อยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  
(ก) โครงสร้างการจดัการ เช่น การก าหนดอ านาจอนุมติั และแผนภาพโครงสร้างภายใน เป็นตน้ 
(ข) การก ากบัดูแลความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้ใหญ ่ 

 (ค) การก าหนดระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
 (ง) ขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุ้นใหญ่ (shareholders’ agreement) กรณีท่ีผูถื้อหุน้ใหญ่มีขอ้ตกลงระหวา่งกนั โดยใหอ้ธิบาย
สาระส าคญัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของบริษทั 

คณะกรรมการบริษัท 
   ช่ือ-นามสกุล    

1. …….…………………………….………………………….  
2…….…………………………….………………………….. 
3…….…………………………….………………………….. 
กรรมการอิสระ (ถา้มี) 
1. …….…………………………….………………………….  
กรรมการตรวจสอบ (ถา้มี)  
1. …….…………………………….………………………….                          
ผู้บริหาร 
1. ................................................................................................     
2...................................................................................................      
3…….…………………………….………………………….... 
 
ทั้งน้ี ให้อธิบายถึงองคป์ระชุมคณะกรรมการและวิธีการออกเสียงลงคะแนน  
 



- 5 - 

  

 
 
 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับการจอง การจ าหน่าย และการจัดสรรหลกัทรัพย์ : ให้เปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 (1) วิธีการเสนอขายหลกัทรัพย ์: ให้ระบุว่าบริษทัเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นผูจ้ดัจ าหน่ายหรือไม่ 
 (2) ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์(กรณีผา่นผูจ้ดัจ าหน่าย) ให้ระบุช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์
 (3) เง่ือนไข และค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์: ให้ระบุเง่ือนไขและค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่าย   
 (4) ค่าใชจ้่ายในการเสนอขายหลกัทรัพย ์: ให้ระบคุ่าใชจ้่ายทั้งหมดในการเสนอขายหลกัทรัพย ์โดยสังเขป 
 (5) วิธีการขอรับหนงัสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหลกัทรัพย ์: ให้ระบุวนั เวลา สถานท่ี เป็นตน้ 
 (6) วิธีการจดัสรรหลกัทรัพย ์: ให้ระบุหลกัการจดัสรรหลกัทรัพย ์โดยระบุกลุ่มบคุคล และสัดส่วนหรือจ านวนหลกัทรัพย ์
ท่ีจะไดรั้บจดัสรรอยา่งชดัเจน  
 (7) วนัและวิธีการจองและการช าระเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพย ์: ให้ระบุระยะเวลาการจองซ้ือหลกัทรัพย ์การก าหนดจ านวน 
ในการจองซ้ือหลกัทรัพยต์่อราย วิธีการช าระเงินค่าจองซ้ือ ช่ือบริษทัเงินทุนหรือธนาคารพาณิชยท่ี์เป็นตวัแทนรับเงินค่าจองซ้ือ วิธีการและ
เง่ือนไขในการถอนเงินค่าจองซ้ือคืน  
 (8) การจดัสรรในกรณีท่ีมีผูจ้องซ้ือหลกัทรัพยเ์กินกว่าจ านวนหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย : ให้ระบุการจดัสรรกรณีท่ีมีผูจ้องซ้ือเกินกว่า
จ านวนหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย 
 (9) เหตุและวิธีการในการคืนเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพย ์: ให้ระบเุหตุการณ์หรือเง่ือนไขท่ีท าใหบ้ริษทัตอ้งคืนเงินค่าจองซ้ือ ตลอดจน
วิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพย ์
 (10) วิธีการส่งมอบหลกัทรัพย ์: ให้ระบุวิธีการ และระยะเวลาในการส่งมอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการระหว่างกนั (ย้อนหลัง 1 ปี)  

…….…………………………….……………………………….…………………………….…………………… 
…….…………………………….……………………………….…………………………….…………………… 
…….…………………………….……………………………….…………………………….…………………… 
…….…………………………….……………………………….…………………………….…………………… 
 
 
ข้อพพิาททางกฎหมาย (ถ้ามี)  

…….…………………………….……………………………….…………………………….…………………… 
…….…………………………….……………………………….…………………………….…………………… 
…….…………………………….……………………………….…………………………….…………………… 
…….…………………………….……………………………….…………………………….…………………… 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 ใหก้รรมการทุกคน ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล พร้อมทั้งมอบ
อ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยฉ์บบัน้ีแลว้  
และดว้ยความระมดัระวงั [ในฐานะกรรมการบริษทั / ผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคล] ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ 
ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ 
และไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้ง
แจง้ในสาระส าคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้…....………...................... เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้
ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ …..........…..................... ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดส้อบ
ทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 
 

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

       ช่ือ ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                            

   

หมายเหตุ   * หากในวนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังาน มีเหตุจ าเป็นท่ีท าใหบุ้คคลใด  
ยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้ ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์
ตอ้งจดัใหบุ้คคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที  เวน้แต่เหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือช่ือไดเ้กิดจากการท่ี 
บุคคลดงักล่าวอยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วยทางร่างกาย 
หรือทางจิต หรือไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังานในกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์
ไม่จ าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 


