
เอกสารแนบ ตัวอย่างแบบแสดงรายการข้อมลู 

 

 
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (“SME”) 

(แบบ SME - PO) 
 

บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์) …… 
เสนอขาย 

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

 
- ให้มีคำเตือนผู้ลงทุนว่า  

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับผู้ออกหลักทรัพย์ 
และเง่ือนไขของหลักทรัพย์  รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับ
ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์น้ี มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรอื 
รับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์น้ีแต่อย่างใด ทั้งน้ี  
การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์น้ีเป็นความรับผิดชอบ
ของผู้เสนอขายหลักทรัพย์ 

การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทน้ีผู้ลงทุนจะได้รับข้อมูลที่แตกต่างไปจากการลงทุนหลักทรัพย์อื่นที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อาทิ ความถ่ีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องงบการเงิน และ
การเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญ  รวมทั้งมีหลักการในการกำกับดูแลที่แตกต่างจากหลักทรัพย์จดทะเบียนข้างต้นด้วย” 
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การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนของ 
บริษัท …………………………………………. (จำกัด / มหาชน) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้เสนอขาย :...............................................................................................(“………”)  
มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ .....................................................................................      
เลขทะเบียนบรษิัท ....................................................................... Website (ถ้ามี) ............................................................................ 
โทรศัพท์ ...................................................................................... โทรสาร ...........................................................................................  
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : ให้เปดิเผยขอ้มูลเกี่ยวกับลกัษณะการประกอบธุรกจิของบริษทั 
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................. 
จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว : 
บริษัทมีทุนจดทะเบียน ………………………. ล้านบาท เรียกชำระแล้ว .........................................  ล้านบาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ .............................................หุ้น          หุ้นบุริมสิทธิ ....................................     หุ้น (ถ้ามี) มูลค่าหุ้นละ ........... บาท 
จำนวนหุ้นทีเ่สนอขาย:............………………….หุ้น คิดเป็นร้อยละ ……….ของจํานวนหุ้นที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมด 
ของบรษิัทภายหลงัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ 
สัดส่วนการเสนอขายหุ้น: ระบุจำนวนหุ้นและสัดส่วนที่เสนอขายตอ่ผู้ลงทุนแต่ละประเภท เช่น ผู้ลงทุนสถาบัน กิจการเงนิร่วมลงทนุ  
นิติบคุคลร่วมลงทุน ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ หรือกรรมการและพนักงานของบริษทัและบริษทัในเครือ เป็นตน้ 
ราคาเสนอขาย :....................บาท/หุ้น    มูลค่าการเสนอขาย :......................... บาท 
มูลค่าท่ีตราไว ้(par) :.....................................บาท/หุ้น  มูลค่าตามราคาบัญชี (book value)………………...บาท/หุ้น 
ขอ้มูลผู้สอบบญัชี สถาบนัการเงนิ และที่ปรกึษากฎหมายของบรษิัทที่ออกหลกัทรัพย์ : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
วัตถุประสงค์การใชเ้งิน : บรษิทัมวัีตถุประสงค์ในการนำเงนิที่ไดจ้ากการเสนอขายหลักทรัพย์ครัง้นีป้ระมาณ ………….....บาท ไปใช้ดังนี ้
 

วัตถุประสงค์การใช้เงิน จำนวนเงิน
โดยประมาณ 

ระยะเวลา
โดยประมาณ 

รายละเอียด 

1. ………………………………………………    

2. ………………………………………………    

3. ………………………………………………    
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ปัจจัยความเสี่ยง : ให้ระบุปจัจัยทีบ่ริษทัเห็นว่า เป็นความเสี่ยงที่มนียัสำคัญ 
1. …….…………………………….……………………………….…………………………….………………………… 
2. …….…………………………….……………………………….…………………………….………………………… 
3. …….…………………………….……………………………….…………………………….………………………… 
4. …….…………………………….……………………………….…………………………….………………………… 
5. …….…………………………….……………………………….…………………………….………………………… 
6. …….…………………………….……………………………….…………………………….………………………… 
7. …….…………………………….……………………………….…………………………….………………………… 
8. …….…………………………….……………………………….…………………………….………………………… 
9. …….…………………………….……………………………….…………………………….………………………… 
10. …….…………………………….………………………….…….…………………………….………………………… 
11.  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่: ให้แสดงรายช่ือและสัดสว่นการถือหุ้น 
ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยให้แสดงสัดส่วนการถือหุ้นทั้งก่อน 
และหลัง IPO ด้วย 
…….…………………………….………………………….……..
…….…………………………….………………………….……..
…….…………………………….………………………….……..
…….…………………………….………………………….……..
…….…………………………….………………………….……..
…….…………………………….………………………….……..
…….…………………………….………………………….……..
…….…………………………….………………………….……..
…….…………………………….………………………….……..
…….…………………………….………………………….…….. 

คณะกรรมการบริษัท 
1. …….…………………………….…………………………. 
2. …….…………………………….…………………………. 
3. …….…………………………….…………………………. 
4. …….…………………………….…………………………. 
5. …….…………………………….…………………………. 
6. …….…………………………….…………………………. 
7. …….…………………………….…………………………. 
8. …….…………………………….…………………………. 
9. …….…………………………….…………………………. 
10. …….…………………………….…………………………. 
ทั้งนี้  หากกรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระ หรือกรรมการ
ตรวจสอบให้ระบุให้ชัดเจนด้วย 

แนวทางการกำกับดูแลกิจการ : ให้บริษัทเปิดเผยนโยบายเก่ียวกับการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปน้ี  
 (ก) โครงสร้างการจัดการ เช่น การกำหนดอำนาจอนุมัติ และแผนภาพโครงสร้างภายใน เป็นต้น 
 (ข) การกำกับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่  
 (ค) การกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

ข้อมูลทางการเงิน : ให้สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และรอบ 6 เดือนล่าสุด (ถ้าม)ี โดยให้แสดงข้อมูล  
ดังน้ี 
 (ก) รายงานการสอบบัญชี 

   (ข) ตารางสรุปงบการเงิน โดยให้เลือกแสดงเฉพาะรายการที่มีนัยสำคัญ  
   (ค) ให้แสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญท่ีสะท้อนถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัท 

 นอกจากน้ี ให้แนบงบการเงินและรายงานการสอบบัญชีสำหรับงวดปีท่ีผ่านมา และงบการเงินสำหรับงวด 6 เดือน (ถ้าม)ี  
ไว้ท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลด้วย 
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ข้อมูลเกี่ยวกับการจอง การจำหนา่ย และการจัดสรรหลกัทรัพย ์: ให้เปดิเผยข้อมูลดงัต่อไปนี ้
 (1) วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ : ให้ระบุว่าบริษทัเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จดัจำหน่ายหรือไม่ 
 (2) ผูจ้ัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (กรณีผ่านผู้จัดจำหน่าย) ให้ระบุช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพท ์
 (3) เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ : ให้ระบุเงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจำหน่าย   
 (4) ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลกัทรัพย์ : ให้ระบคุ่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยสังเขป 
 (5) วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหลักทรัพย์ : ให้ระบุวัน เวลา สถานที่ เป็นต้น 
 (6) วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ : ให้ระบุหลักการจดัสรรหลักทรัพย์ โดยระบุกลุ่มบคุคล และสัดส่วนหรือจำนวนหลักทรัพย์ 
ที่จะได้รับจัดสรรอย่างชัดเจน  
 (7) วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ : ให้ระบุระยะเวลาการจองซ้ือหลักทรพัย์ การกำหนดจำนวน 
ในการจองซ้ือหลักทรัพย์ต่อราย วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ ช่ือบรษิัทเงินทุนหรอืธนาคารพาณิชย์ที่เป็นตัวแทนรับเงินค่าจองซ้ือ วิธีการ
และเงื่อนไขในการถอนเงินค่าจองซื้อคืน  
 (8) การจดัสรรในกรณีที่มีผูจ้องซ้ือหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : ให้ระบุการจัดสรรกรณีที่มีผู้จองซ้ือเกิน
กว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 
 (9) เหตุและวิธีการในการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ : ให้ระบเุหตุการณ์หรือเงื่อนไขทีท่ำใหบ้ริษทัต้องคืนเงินค่าจองซ้ือ 
ตลอดจนวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงนิค่าจองซื้อหลักทรัพย ์
 (10) วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ : ให้ระบุวิธีการ และระยะเวลาในการส่งมอบ 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 ให้กรรมการทุกคนและเจ้าของหลักทรัพย์ (ในกรณีเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์โดยเจ้าของหลักทรัพย์) 
ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนาม
กำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังน้ี 

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับน้ีแล้ว  
และด้วยความระมัดระวัง [ในฐานะกรรมการบริษัท / ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล] ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า 
ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้า 
ได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด  
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ขา้พเจ้าได้มอบหมายให้ …....………...................... เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
กำกับเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ …..........…..................... กำกับไว ้ข้าพเจ้าจะถือว่า
ไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น” 
 

ชื่อ             ตำแหน่ง                 ลายมือชื่อ*  
1.                                                                                                               
2.                                                                          
3.                                                                                                             
4.                                                                         
5.                                                                         

       ชื่อ ตำแหน่ง                 ลายมือชื่อ 

ผู้รับมอบอำนาจ                                                                                                                            

   

หมายเหตุ   * หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงาน มีเหตุจำเป็นทีท่ำให้บุคคลใด  
ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ 
ต้องจัดให้บุคคลน้ันลงลายมือชื่อทันที  เว้นแต่เหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่ 
บุคคลดงักล่าวอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกาย 
หรือทางจิต หรือได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานในกรณีอื่นใดที่มีเหตุจำเป็นและสมควร ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ 
ไม่จำต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน 

 


