
แบบ 69-SME-PO 

 

 
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (“SME”) 

(แบบ 69-SME-PO) 
 

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

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

 
- ให้มีคำเตือนผู้ลงทุนว่า  

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออก
หลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์  รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็น  
อย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่า
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้
ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูล 
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์ 

การลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการ SME ผู้ลงทุนจะได้รับข้อมูลที่แตกต่างไปจากการลงทุน
หลักทรัพย์อ่ืนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อาทิ รอบ
ระยะเวลาการเปิดเผยข้อมูลเรื่องงบการเงิน รายการข้อมูลที่มีนัยสำคัญที่เปดิเผย และข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่อง
การซื้อขายในตลาดรอง  รวมทั้งมีหลักการการกำกับดูแลที่ เป็นต้น” 
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การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในวงกว้างของ 
บริษัท …………………………………………. 

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

 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลการกำกับดูแลกจิการและการขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน 
ส่วนที่ 3 : ข้อมูลผลการดำเนินงาน 
ส่วนที่ 4 : ข้อมูลสำคัญอ่ืน ๆ 
ส่วนที่ 5 : ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ 
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลเกี่ยวกับการจอง การจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ 
ส่วนที่ 7 : การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.1 ข้อมูลบริษัทที่ออกหลกัทรัพย ์
ชื่อผู้เสนอขาย :..................................ระบุช่ือภาษาไทย.............................................................(“…symbol……”)  
มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ ..........ระบ ุเลขท่ี /แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด / รหสัไปรษณีย.์.........................................    
เลขทะเบยีนบริษัท ................ระบเุลขนิติบุคคล xx-xxxx-xxxxx-x.......... 
วันท่ีจัดตั้งบริษัท ........เลือก DD/MM/YYYY………. 
จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว  
บริษัทมีทุนจดทะเบียน ………………………. ล้านบาท  เรียกชำระแล้ว .........................................  ล้านบาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ .............................................หุ้น          หุ้นบุริมสิทธิ ....................................     หุ้น (ถ้ามี) มูลค่าหุ้นละ ........... บาท 
Website...................ระบุ มี/ ไม่ม ี(กรณีที่มี โปรดระบุเพิม่เติม)......................................................... 
โทรศัพท ์............ระบุ 66 2xxx-xxx..........................................................................  
 
1.2 ข้อมูลการประกอบธุรกจิของบริษัท 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษิทั.............................อธิบายลักษณะธุกิจ ประเภทธรุกิจ................................ 
วิสัยทัศน์..........................อธิบายวสิัยทัศน์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท...................................................... 
พันธกิจ..........................อธิบายพนัธกิจของบริษัท...................................................... 
แผนกลยุทธ์..........................อธิบายกลยุทธ์ของบริษัท...................................................... 
สนิค้าและบริการ.................อธิบายพร้อมแนบรูปภาพประกอบ...................................... 
กลุ่มลูกค้า.................อธิบายกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท...................................... 
ข้อมูลอื่น ๆ  ....................อธิบายเรื่องอื่น ๆ ท่ีบริษัทอยากอธิบายให้ผู้ลงทุนทราบเพิม่เตมิ เช่น วัตถุดบิหลักท่ีใช้ ทรัพย์สินหลัก เป็นต้น......... 
 
1.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ให้แสดงรายชื่อและสดัส่วนการถือหุ้นของผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก โดยใหแ้สดงสดัส่วนการถือหุ้นท้ังก่อนและหลัง 
IPO ด้วย 
                           ชื่อ-นามสกุล           สัดส่วนการถือหุ้นก่อน IPO สัดส่วนการถือหุ้นหลัง IPO  

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

ทั้งนี้ กรณีทีผู่้ถือหุ้นใหญ่ข้างต้นยังไม่แสดงถึงบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีแท้จริง ให้ระบุช่ือบุคคลที่เปน็ผู้ถือหุ้นท่ีแท้จริงด้วย หรือบุคคลทีโ่ดย
พฤติการณม์ีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการจัดการบริษัททีม่ีนัยสำคญั 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลการกำกับดูแลกิจการและการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 การบริหารจัดการความเสี่ยง : ให้ระบุปัจจัยที่บริษัทเห็นว่า เป็นความเสีย่งท่ีมีนัยสำคัญที่กระทบต่อบริษัท ให้ครอบคลมุแง่มุมสำคัญ เข่น 
-การประกอบธุรกจิ (พึ่งพิงลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย หรือsupplier/แข่งขันสูง/ราคาผันผวน/ข้อจำกัดทางกฎหมาย ทั้งในและต่างประเทศ/บุคคลากร
ที่สำคัญ) 
- การผลติ (ขาดแคลนวตัถุดิบ/ราคาวัตถุดิบผันผวน/พึ่งพิงเทคโนโลยี/ต้นทุนสูง/สินคา้หรือเครื่องจักรล้าสมัยง่าย/การขาดแคลนแรงงาน) 
- การเงิน (สภาพคล่อง/ภาระหนี้และดอกเบีย้/การปฏิบตัิตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงิน (covenant)/ผิดนดัชำระหนี/้ภาระการลงทุนในอนาคต/FX) 
 เป็นต้น 

(1) .....................ระบุช่ือความเสี่ยง.................................... 
ในแต่ละความเสี่ยง จะมีช่องใหร้ะบุข้อมูลดังนี ้
- ลักษณะความเสี่ยง ............................................................................................. 
- สาเหตุความเสี่ยง................................................................................................. 
- ผลกระทบ.......(ถ้าระบุเป็นตัวเลขได้ให้ระบุด้วย)................................................ 
- มาตรการลดความเสี่ยง / มาตรการรองรับ .......................................................... 
- อื่น ๆ ..............(ถ้ามี)..................................................................................................... 
(2) .…………………………….……………………………….…………………………….………………………… 

 
2.2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : ให้บริษัทเปิดเผยนโยบายเกีย่วกับการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยในเร่ืองดังต่อไปนี้  

(1) โครงสร้างการจัดการ...........อธิบายการกำหนดอำนาจอนุมัติ และแผนภาพโครงสร้างภายใน เป็นตน้.............................. 
(2) การกำกับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์................ อธิบายการกำกับดูแลการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ ....................................... 
(3) การควบคุมภายในที่เหมาะสม...................อธิบายรายละเอียดการกำหนดระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม.......................... 
(4)  ข้อตกลงระหว่างผูถ้ือหุ้นใหญ ่(shareholders’ agreement) กรณีที่ผู้ถือหุ้นใหญ่มีข้อตกลงระหว่างกัน ............โดยให้

อธิบายสาระสำคัญของข้อตกลงดังกล่าว และผลต่อการดำเนินงานของบริษัท................................................................... 
(5) อ่ืน ๆ ..............(ถ้ามี).........................  

 

2.3 โครงสร้างการจัดการ 
 (1) คณะกรรมการ 

ชื่อ-นามสกุล     ตำแหน่ง     

1. …….…………………………….…………………………. ............................................ 
2…….…………………………….………………………….. ............................................ 

ระบุ ว่า กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบด้วย (ถ้ามี) 
(2) ผู้บริหาร 

ชื่อ-นามสกุล     ตำแหน่ง     

1. …….…………………………….…………………………. ........................................... 
2…….…………………………….………………………….. ........................................... 

(3) นโยบายการประชุมคณะกรรมการ  ..........อธิบายถึงองค์ประชุมคณะกรรมการและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ..................... 
 

2.4 นโยบายการขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน ..............(ถ้ามี).................................……………………………….…………………………….…………… 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลผลการดำเนินงาน 
 

 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลสำคัญอ่ืน ๆ 

3.1 ข้อมูลทางการเงิน :   

(1) งบการเงินและรายงานการสอบบัญช ีซึ่งเป็นไปตามตามมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ  
โดยผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชทีี่สังกัดอยู่ในบรษิทัสอบบัญชีท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากสำนักงาน  
(“ผู้สอบบญัช ีSME”) 

(2) ตารางสรปุงบการเงิน โดยให้เลอืกแสดงเฉพาะรายการที่มนีัยสำคัญ (ตามผู้สอบส่งมา) 

(3) ให้แสดงอัตราส่วนทางการเงินทีส่ำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนนิงานในธุรกิจหลักของบริษัท 
3.2 คำอธิบายเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน  
ให้วิเคราะห์การดำเนินการและฐานะทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงทีส่ำคัญ ปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะทางการเงิน  
การดำเนินงาน โดยหากบริษทัมสีายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจมากกว่า 1 สาย/กลุ่ม ให้อธิบายในแต่ละสาย/กลุ่มทีส่ำคัญด้วย 
 

4.1 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
…….……………อธิบายทรัพยส์ินหลักท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ที่ประกอบด้วย อาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ถ้ามี)  
ในรายละเอียดเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิทางบัญชี ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน เป็นต้น
............................…………………………….…………………… 
 
4.2 ประวัติการออกหุ้นเพิ่มทุน 
…….………………ระบใุนเรื่องราคาและจำนวนหุ้น…………….……………………………….……………………………......... 
 
4.3 รายการระหว่างกัน (ย้อนหลัง 1 ปี)  
…….………………ระบุ มี/ไม่มี และอธิบายรายละเอียดแยกแต่ละรายการว่าทำรายการกับบุคคลใด มูลค่ารายการ ลักษณะ
ความสัมพันธ์ (เช่น เป็นญาติของใคร เกี่ยวข้องอย่างไร ถือหุ้นในบริษัทเท่าไร เป็นกรรมการในบริษัทหรือไม่ เป็นต้น) 
…………….……………………………….…………………………….……………………........................................................... 
 
4.4 ข้อพิพาททางกฎหมาย  
…….………………ระบุ มี/ไม่มี และอธิบายรายละเอียดของข้อพิพาทดังกล่าว โดยเปิดเผยค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบ
ต่อบริษัทสำหรับข้อพิพาทท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี เฉพาะคดีท่ียังไม่สิ้นสุดและเป็นคดีที่ (1) มีผลกระทบ
ด้านลบต่อสินทรัพย์ (2) กระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ (3) ไม่ได้เป็นคดีที่เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ ทั้งนี้ 
กรณีท่ีมีคดีท่ีศาลกำลังพิจารณา หรือเป็นข้อพิพาทที่กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นคู่ความกับบริษัท ให้เปิดเผยด้วย
....................................... 
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 ส่วนที ่5 การเสนอขายหลักทรัพย์ 
 

5.1 ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย ์
(1) จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว : 
บริษัทมีทุนจดทะเบียน ………………………. ล้านบาท  เรียกชำระแล้ว .........................................  ล้านบาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ .............................................หุ้น          หุ้นบุริมสิทธิ ....................................     หุ้น (ถ้ามี) มูลค่าหุ้นละ ........... บาท 
จำนวนหุน้ทีเ่สนอขาย:............………………….หุ้น คิดเป็นร้อยละ ……….ของจํานวนหุ้นท่ีออกและเรยีกชําระแล้วท้ังหมด 
ของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี ้
 
(2) สัดส่วนการเสนอขายหุ้น: ระบจุำนวนหุ้นและสัดสว่นท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนแต่ละประเภท 

- ผู้ลงทนุสถาบัน   จำนวน......หุ้น คิดเป็น...................% 
- กิจการเงินร่วมลงทุน  จำนวน......หุ้น คิดเป็น...................% 
- นิติบุคคลร่วมลงทุน  จำนวน......หุน้ คิดเป็น...................% 
- ผู้ลงทุนทีม่ีลักษณะเฉพาะ  จำนวน......หุ้น คิดเป็น...................% 
- กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือ  จำนวน......หุ้น คิดเป็น...................% 

(3) ราคาเสนอขาย :....................บาท/หุ้น   มูลค่าการเสนอขาย :......................... บาท 
มูลค่าทีต่ราไว ้(par) :.....................................บาท/หุ้น  มูลค่าตามราคาบัญชี (book value)………………...บาท/หุ้น 
 
5.2 วัตถุประสงคก์ารใช้เงิน : บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินท่ีได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ประมาณ ………….....บาท  
ไปใช้ดังนี ้

 
วัตถุประสงค์การใช้เงิน จำนวนเงิน

โดยประมาณ 
ระยะเวลา

โดยประมาณ 
รายละเอียด 

1. ………………………………………………    

2. ………………………………………………    

3. ………………………………………………    

 
5.3 ที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
บริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ : ….......................…………….… 
ชื่อผู้สอบบัญชี : ………………………………………………………………… 
ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ : …………(ถ้ามี)……………………………………………………… 
ช่ือผู้ควบคุมที่สังกัดบริษัทท่ีปรึกษา : ……….(ถ้ามี)......................................................................................................... 
ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย ์: …………(ถ้ามี)……………………………………………………… 
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ส่วนที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับการจอง การจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ 
 

 

6.1 การจอง การจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย ์: ให้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี ้
 (1) วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ : ใหร้ะบุว่าบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านผูจ้ัดจำหน่ายหรือไม่ และเปน็แบบใด (firm underwriting 
หรือแบบ best effort underwriting) 
 (2) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (กรณผี่านผู้จดัจำหน่าย) ให้ระบุช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ 
 (3) เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหนา่ยหลักทรัพย ์: ให้ระบุเง่ือนไขและค่าตอบแทนในการจัดจำหน่าย   
 (4) ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย ์: ให้ระบุค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยสังเขป 
 (5) วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์ : ให้ระบุวัน เวลา สถานท่ี เป็นต้น 
 (6) วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ : ให้ระบุหลักการจดัสรรหลักทรัพย์ โดยระบุกลุ่มบุคคล และสัดส่วนหรือจำนวนหลักทรัพย ์
ทีจ่ะไดร้ับจัดสรรอย่างชัดเจน  
 (7) วันและวิธกีารจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย ์: ใหร้ะบรุะยะเวลาการจองซื้อหลักทรัพย ์การกำหนดจำนวน 
ในการจองซื้อหลักทรัพย์ต่อราย วธิกีารชำระเงินค่าจองซื้อ ช่ือบริษทัเงินทุนหรือธนาคารพาณิชย์ทีเ่ปน็ตัวแทนรับเงินค่าจองซือ้ วิธีการและเงื่อนไข
ในการถอนเงินค่าจองซื้อคืน  
 (8) การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรพัย์ที่เสนอขาย : ให้ระบุการจัดสรรกรณีทีม่ีผู้จองซื้อเกินกว่าจำนวน
หลกัทรัพย์ที่เสนอขาย 
 (9) เหตุและวิธีการในการคืนเงนิคา่จองซื้อหลักทรัพย์ : ให้ระบเุหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่ทำให้บริษัทต้องคืนเงินค่าจองซื้อ ตลอดจนวิธีการ
และระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย ์
 (10) วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ : ให้ระบุวิธีการ และระยะเวลาในการส่งมอบ 
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ส่วนที่ 7 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

  

ให้กรรมการทุกคน ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมลู พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับ
เอกสารในแบบแสดงรายการข้อมลูแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี ้

“ข้าพเจ้าไดส้อบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว  
และด้วยความระมัดระวงั [ในฐานะกรรมการบริษัท / ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล] ข้าพเจา้ไมม่เีหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมลูดังกล่าวไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคญัผิด หรือขาดข้อมลูที่ควรต้องแจง้ในสาระสำคัญ 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักับที่ข้าพเจ้าไดส้อบทานแล้ว และไม่มเีหตุอันควรสงสัยว่า 
ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ 
…....………...................... เป็นผู้ลงลายมือช่ือกำกบัเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลีายมือช่ือของ …..........…..................... กำกับไว้ 
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าไดส้อบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น” 
 

ช่ือ             ตำแหน่ง                 ลายมือช่ือ*  
1.                                                                                                               
2.                                                                          
3.                                                                                                             
4.                                                                         
5.                                                                         

       ช่ือ ตำแหน่ง                 ลายมือช่ือ 

ผู้รับมอบอำนาจ                                                                                                                            

   

หมายเหตุ   * หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมลูต่อสำนักงาน มีเหตุจำเป็นทีท่ำให้บุคคลใด ยังไมส่ามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือช่ือทันที  เว้นแต่เหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวไมส่ามารถลง
ลายมือช่ือได้เกิดจากการทีบุ่คคลดงักล่าวอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผดิชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต 
หรือไดร้ับการผ่อนผันจากสำนักงานในกรณีอืน่ใดที่มีเหตุจำเป็นและสมควร ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ไม่จำต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมอืช่ือ 
ในแบบแสดงรายการข้อมลูและร่างหนังสือช้ีชวน 
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การรับรองการปฏิบัตหิน้าท่ีของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้าม)ี 
ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือ พร้อมท้ังประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดง

รายการข้อมลู โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี ้
“ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ ขอรับรองว่าข้าพเจ้า 
(1)  ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง 

ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำใหผู้้อื่นสำคญัผดิ หรือไม่ขาดข้อมลู 
ที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคญั 

(2)  ได้พิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคตแล้วเห็นว่า สมมติฐานได้จดัทำข้ึนอย่าง
สมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อบริษัทหรือผูล้งทุนอย่างชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที่บรษิัทที่ออกหลักทรัพย์มีการระบ ุ
นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคตในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์)” 

ในกรณีที่ท่ีปรึกษาทางการเงินไมส่ามารถตรวจสอบข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับแบบแสดงรายการข้อมลูบางสว่น  
หรือเห็นว่าข้อมลูบางส่วนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบายเงื่อนไขไว้เพิม่เติม เช่น 

“เว้นแต่ข้อมูลในเรื่อง ………………. ของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ ท่ีข้าพเจ้าไมส่ามารถ 
ใหค้วามเห็นได้ เนื่องจาก …………..……….. (ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะตรวจสอบ หรือไมไ่ด้รบัความร่วมมอืจากกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
ในการตรวจสอบข้อมูลในเรื่องนี้)” หรือ 

“เว้นแต่ข้อความในหน้า……..ซึ่งขา้พเจ้าเห็นว่าควรใช้ข้อความ…………...แทน” 
ในกรณีที่ท่ีปรึกษาทางการเงินนำข้อมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเช่ียวชาญในด้านนั้นมาอ้างอิง ให้ระบุข้อความเพิ่มเติม ดังนี ้
“เว้นแต่ข้อมูลในเรื่อง …………….….. ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ ท่ีข้าพเจา้ 

ใช้ข้อมูลจาก .…………………..…… ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้เป็นอย่างดี” 

                      ช่ือ             ตำแหน่ง                 ลายมือช่ือ 
1.                                                                                                               
2.                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


