แบบ 69-SME-PO

แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม (“SME”)
(แบบ 69-SME-PO)
บริ ษทั .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์) ……
เสนอขาย
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
- ให้มีคาเตือนผูล้ งทุนว่า
“ก่อนตัดสิ นใจลงทุน ผูล้ งทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูอ้ อกหลักทรัพย์
และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้บงั คับ
ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์น้ ี มิได้เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แนะนาให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรื อมิได้ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรื อ
รับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์น้ ีแต่อย่างใด ทั้งนี้
การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์น้ ีเป็ นความรับผิดชอบ
ของผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
การลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการ SME ผูล้ งทุนจะได้รับข้อมูลที่แตกต่างไปจากการลงทุนหลักทรัพย์อื่นที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อาทิ รอบระยะเวลาการเปิ ดเผยข้อมูลเรื่ อง
งบการเงิน รายการข้อมูลที่มีนยั สาคัญที่เปิ ดเผย และข้อกาหนดเกี่ยวกับเรื่ องการซื้อขายในตลาดรอง รวมทั้งมีหลักการ
การกากับดูแลที่ เป็ นต้น”
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บริษัท …………………………………………. จากัด
(ระยะเวลาการเสนอขาย :.............-..................)
ผู้เสนอขาย :...............................................................................................(“………”)
มีที่ต้งั สานักงานใหญ่ที่ .....................................................................................
เลขทะเบียนบริ ษทั ....................................................................... Website (ถ้ามี) ............................................................................
โทรศัพท์ ......................................................................................
ชื่ อผู้ติดต่ อ………………................................................………..โทรศัพท์ ..........................................................................................
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : ให้เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษทั และผลการดาเนินงาน เช่น
ประเภทธุรกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างรายได้ (แยกตามสายธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์) ผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษทั วัตถุดิบหลักที่ใช้
กลุ่มลูกค้า ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในประกอบธุรกิจ การออกหุ้นเพิ่มทุนในอดีต (ระบุราคาและจานวนหุ้น) เป็ นต้น
จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว :
บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน ………………………. ล้านบาท เรี ยกชาระแล้ว ......................................... ล้านบาท
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ .............................................หุ้น
หุ้นบุริมสิ ทธิ .................................... หุ้น (ถ้ามี) มูลค่าหุ้นละ ........... บาท
จานวนหุ้นทีเ่ สนอขาย:............………………….หุ้น
คิดเป็ นร้อยละ ……….ของจานวนหุ้นที่ออกและเรี ยกชาระแล้วทั้งหมด
ของบริ ษทั ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้
สัดส่ วนการเสนอขายหุ้น: ระบุจำนวนหุ้นและสัดส่ วนที่เสนอขำยต่ อผู้ลงทุนแต่ ละประเภท
- ผูล้ งทุนสถาบัน
.........................%
- กิจการเงินร่ วมลงทุน
.........................%
- นิติบคุ คลร่ วมลงทุน
.........................%
- ผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะ .........................%
- กรรมการและพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ .........................%
ราคาเสนอขาย :....................บาท/หุ้น
มูลค่าการเสนอขาย :......................... บาท
มูลค่าที่ตราไว้ (par) :.....................................บาท/หุ้น
มูลค่าตามราคาบัญชี (book value)………………...บาท/หุ้น
บริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : ….......................…………….…
ชื่ อผู้สอบบัญชี : …………………………………………………………………
ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : …………(ถ้ามี)………………………………………………………
ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : …………(ถ้ามี)………………………………………………………
วัตถุประสงค์การใช้ เงิน : บริ ษทั มีวตั ถุประสงค์ในการนาเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ประมาณ ………….....บาท ไปใช้ดงั นี้
วัตถุประสงค์การใช้ เงิน
1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
3. ………………………………………………

จานวนเงิน
โดยประมาณ

ระยะเวลา
โดยประมาณ

รายละเอียด
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ปัจจัยความเสี่ยง : ให้ระบุปัจจัยที่บริ ษทั เห็นว่า เป็ นความเสี่ ยงที่มีนยั สาคัญ
1. .....................ระบุชื่อความเสี่ ยง....................................
ในแต่ละความเสี่ ยง จะมีช่องให้ระบุขอ้ มูลดังนี้
ลักษณะความเสี่ ยง .............................................................................................
สาเหตุความเสี่ ยง.................................................................................................
ผลกระทบ.......(ถ้าระบุเป็ นตัวเลขได้ให้ระบุดว้ ย)................................................
มาตรการลดความเสี่ ยง / มาตรการรองรับ ..........................................................
อื่น ๆ ...................................................................................................................
2. .…………………………….……………………………….…………………………….…………………………
3. …….…………………………….……………………………….…………………………….……………………
4. …….…………………………….……………………………….…………………………….……………………
5. …….…………………………….……………………………….…………………………….……………………

ข้ อมูลทั่วไป และข้ อมูลที่สาคัญอื่น ๆ (ถ้ ามี)
…….…………………………….……………………………….…………………………….……………………
…….…………………………….……………………………….…………………………….……………………
…….…………………………….……………………………….…………………………….……………………
…….…………………………….……………………………….…………………………….……………………

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (ถ้ ามี)
…….…………………………….……………………………….…………………………….……………………
…….…………………………….……………………………….…………………………….……………………
…….…………………………….……………………………….…………………………….……………………
…….…………………………….……………………………….…………………………….……………………

ข้ อมูลทางการเงิน : ให้สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในปี ที่ผา่ นมา และรอบ 6 เดือนล่าสุ ด (ถ้ามี) โดยให้แสดงข้อมูล
ดังนี้

(ก) งบการเงินและรายงานการสอบบัญชี ซึ่งเป็ นไปตามตามมาตรฐานรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ
โดยผ่านการตรวจสอบหรื อสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีที่สังกัดอยูใ่ นบริ ษทั สอบบัญชีที่ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพจากสานักงาน
(“ผูส้ อบบัญชี SME”)

(ข) ตารางสรุ ปงบการเงิน โดยให้เลือกแสดงเฉพาะรายการที่มีนยั สาคัญ (ตามผูส้ อบส่ งมา)
(ค) ให้แสดงอัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานในธุรกิจหลักของบริ ษทั
นอกจากนี้ ให้แนบงบการเงินและรายงานการสอบบัญชีสาหรับงวดปี ที่ผา่ นมา และงบการเงินสาหรับงวด 6 เดือน (ถ้ามี)
ไว้ทา้ ยแบบแสดงรายการข้อมูลด้วย

-4นโยบายการกากับดูแลกิจการ : ให้บริ ษทั เปิ ดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการอย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้
(ก) โครงสร้างการจัดการ เช่น การกาหนดอานาจอนุมตั ิ และแผนภาพโครงสร้างภายใน เป็ นต้น
(ข) การกากับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
(ค) การกาหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(ง) ข้อตกลงระหว่างผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ (shareholders’ agreement) กรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ใหญ่มีขอ้ ตกลงระหว่างกัน โดยให้อธิบาย
สาระสาคัญที่มีผลต่อการดาเนินงานของบริ ษทั
คณะกรรมการบริษัท
ชื่ อ-นามสกุล

1. …….…………………………….………………………….
2…….…………………………….…………………………..
3…….…………………………….…………………………..
กรรมการอิสระ (ถ้ามี)
1. …….…………………………….………………………….
กรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี)
1. …….…………………………….………………………….
ผู้บริหาร
1. ................................................................................................
2...................................................................................................
3…….…………………………….…………………………....
ทั้งนี้ ให้อธิบายถึงองค์ประชุมคณะกรรมการและวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ให้แสดงรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก โดยให้แสดงสัดส่วนการถือหุ้นทั้งก่อนและ
หลัง IPO ด้วย
ชื่ อ-นามสกุล

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

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

สัดส่ วนการถือหุ้นก่ อน IPO

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

สัดส่ วนการถือหุ้นหลัง IPO

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

ทั้งนี้ กรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นใหญ่ขา้ งต้นยังไม่แสดงถึงบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่แท้จริ ง ให้ระบุชื่อบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่แท้จริ งด้วย หรื อบุคคลที่โดย
พฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายหรื อการจัดการบริ ษทั ที่มีนยั สาคัญ

รายการระหว่างกัน (ย้อนหลัง 1 ปี )
-5…….…………………………….……………………………….…………………………….……………………
…….…………………………….……………………………….…………………………….……………………
…….…………………………….……………………………….…………………………….……………………
…….…………………………….……………………………….…………………………….……………………
ข้ อพิพาททางกฎหมาย (ถ้ ามี)
…….…………………………….……………………………….…………………………….……………………
…….…………………………….……………………………….…………………………….……………………
…….…………………………….……………………………….…………………………….……………………
…….…………………………….……………………………….…………………………….……………………

ข้ อมูลเกี่ยวกับการจอง การจาหน่ าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ : ให้เปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ : ให้ระบุว่าบริ ษทั เสนอขายหลักทรัพย์ผา่ นผูจ้ ดั จาหน่ายหรื อไม่
(2) ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ (กรณี ผา่ นผูจ้ ดั จาหน่าย) ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
(3) เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ : ให้ระบุเงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย
(4) ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ : ให้ระบุค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยสังเขป
(5) วิธีการขอรับหนังสื อชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์ : ให้ระบุวนั เวลา สถานที่ เป็ นต้น
(6) วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ : ให้ระบุหลักการจัดสรรหลักทรัพย์ โดยระบุกลุ่มบุคคล และสัดส่วนหรื อจานวนหลักทรัพย์
ที่จะได้รับจัดสรรอย่างชัดเจน
(7) วันและวิธีการจองและการชาระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ : ให้ระบุระยะเวลาการจองซื้อหลักทรัพย์ การกาหนดจานวน
ในการจองซื้อหลักทรัพย์ต่อราย วิธีการชาระเงินค่าจองซื้อ ชื่อบริ ษทั เงินทุนหรื อธนาคารพาณิ ชย์ที่เป็ นตัวแทนรับเงินค่าจองซื้อ วิธีการและ
เงื่อนไขในการถอนเงินค่าจองซื้อคืน
(8) การจัดสรรในกรณี ที่มีผจู ้ องซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : ให้ระบุการจัดสรรกรณี ที่มีผจู ้ องซื้อเกินกว่า
จานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
(9) เหตุและวิธีการในการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ : ให้ระบุเหตุการณ์หรื อเงื่อนไขที่ทาให้บริ ษทั ต้องคืนเงินค่าจองซื้อ ตลอดจน
วิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์
(10) วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ : ให้ระบุวิธีการ และระยะเวลาในการส่งมอบ
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ให้กรรมการทุกคน ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบ
อานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวัง [ในฐานะกรรมการบริ ษทั / ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล] ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า
ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้าได้สอบทานแล้ว
และไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อขาดข้อมูลที่ควรต้อง
แจ้งในสาระสาคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ …....………...................... เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้า
ด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ …..........…..................... กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่ขา้ พเจ้าได้สอบ
ทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ*

ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
ผูร้ ับมอบอานาจ

หมายเหตุ * หากในวันที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็ นที่ทาให้บุคคลใด
ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นแล้ว ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่
บุคคลดังกล่าวอยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่ องจากเจ็บป่ วยทางร่ างกาย
หรื อทางจิต หรื อได้รับการผ่อนผันจากสานักงานในกรณี อื่นใดที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
ไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน

