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ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชาชน 
 บริษัท …………………………………………. (มหาชน)  

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

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย 
ผู้เสนอขาย :...............................................................................................(“………”) ประเภทธุรกิจ:....................................................... 
จ านวนหุ้นที่เสนอขาย:............………………….หุ้น คิดเป็นร้อยละ ……….ของจํานวนหุ้นที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมด 
ของบรษิัทภายหลงัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ 
สัดส่วนการเสนอขายหุ้น: ระบุจํานวนหุ้นและสัดส่วนที่เสนอขายตอ่ผู้ลงทุนแต่ละประเภท เช่น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้มีอปุการคุณ  
ประชาชนทั่วไป เป็นตน้ 
เงื่อนไขในการจัดจ าหน่าย:   รับประกนัการจําหน่ายอย่างแนน่อนทั้งจํานวน (Firm Underwriting)   
   ไม่รับประกันการจําหน่าย (Best Effort) 
ราคาเสนอขายต่อประชาชน :....................บาท/หุ้น  มูลค่าการเสนอขาย :......................... บาท 
มูลค่าท่ีตราไว ้(par) :.....................................บาท/หุ้น  มูลค่าตามราคาบัญชี (book value)………………...บาท/หุ้น 
การเสนอการเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 6 เดอืนก่อนหน้ายื่นค าขออนญุาตต่อส านักงานจนถึงวันเสนอขาย 
 ไม่ม ี จํานวนหุน้หรือหุ้นรองรบัหลักทรัพย์แปลงสภาพ :.…........หุ้น ราคาเสนอขายหรือราคาแปลงสภาพ :.............บาท 
ที่มาของการก าหนดราคาเสนอขายและขอ้มูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย 

 แสดงที่มาของการกําหนดราคาเสนอขาย เช่น การสํารวจความต้องการซ้ือหลักทรัพย์ (book building) เปน็ต้น 
 แสดงข้อมูลสถิติหรืออัตราส่วนทางการเงินที่สามารถสะท้อนราคาหุ้นที่ออกใหม่ เช่น อัตราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้น  

(price-earning ratio) อัตราส่วนเงนิปันผลตอบแทน (dividend yield) หรืออัตราส่วนทางการเงินอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม 
ของแต่ละอุตสาหกรรม พร้อมสมมติฐานในการคํานวณด้วย โดยให้แสดงข้อมูลของบริษทัและของบริษทัอื่นในอุตสาหกรรม
เดียวกัน และมีลักษณะของการประกอบธุรกิจทีใ่กล้เคียงกัน  

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด silent period : จํานวน............หุ้น คิดเปน็ร้อยละ ………ของจํานวนหุ้นที่ออกและเรียก
ชําระแล้วทั้งหมดของบริษทัภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี ้
 

กรณกีารเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นครั้งแรก (“IPO”) 
ตลาดรอง:  SET               mai   
หมวดธุรกิจ (sector): ……………………………………… 
เกณฑ์เข้าจดทะเบียน: profit test market capitalization test 
(ในกรณีทีบ่ริษทัจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยเกณฑ์ market capitalization test และมีผลการดําเนินงานขาดทุน 
ให้ระบุด้วยว่า บริษทัมีผลขาดทุนเท่าใด และจะเริ่มมีผลกําไรเมื่อใด โดยให้อ้างองิข้อมูลไปยังส่วนที่แสดงประมาณการทางการเงิน (ถ้ามี) ด้วย) 
กรณกีารเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทท่ีมีหุน้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (“SPO”) 
ข้อมูลเกี่ยวกับราคาและมูลค่าการซื้อขาย:ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับราคาและมูลค่าการซ้ือขายรายเดือนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาของ 
หุ้นสามัญของบริษทั (อาจแสดงขอ้มูลในรูปแบบกราฟหรือตารางก็ได้) 

 ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพยแ์ละหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุป 
 เกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเส่ียงของบริษัทท่ีออกและเสนอขายหลักทรพัย์ (“บริษัท”)  ดังนั้น ผู้ลงทุนตอ้งศึกษา 
 ข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสอืชี้ชวนฉบับเตม็ ซึ่งสามารถขอไดจ้ากผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์และบริษัท หรืออาจศึกษาข้อมลู 
 ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่บรษิัทยื่นต่อส านักงาน ก.ล.ต. ได้ท่ี website ของส านักงาน ก.ล.ต. 
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สรุปปัจจัยความเสี่ยง  
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สัดส่วนรายได้ : บริษทัอาจแสดงข้อมูลในรปูแบบกราฟหรือ
บรรยายก็ได้  ทั้งนี้ หากมีข้อมูลแยกตาม segment ให้แสดงข้อมูล
ดังกล่าวไว้ด้วย 
…….…………………………….………………………….…
…..…….…………………………….………………………….
……..…….…………………………….………………………
….……..…….…………………………….……………………
…….……..…….…………………………….…………………
……….……..…….…………………………….………………
………….……..…….…………………………….……………
…………….……..…….…………………………….…………
……………….……..…….…………………………….………
………………….……..…….…………………………….……
…………………….…….. 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ให้แสดงรายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้นของ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ทั้งนี้ บริษทัอาจแสดงตามกลุ่มผู้ถือหุน้ก็ได้  
โดยให้แสดงสัดส่วนการถือหุ้นทัง้ก่อนและหลัง IPO 
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คณะกรรมการบริษัท 
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : ให้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษทัย่อยที่สําคญั 
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วัตถุประสงค์การใชเ้งิน : บรษิัทอาจแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟ
หรือบรรยายก็ได ้
...........................................................................................................
...........................................................................................................
........................................................................................................... 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ให้ระบุนโยบายที่บรษิทักําหนดไว้ 
และในกรณีที่บรษิทัยังมีขาดทุนสะสม (ในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ) ให้ระบุให้ชัดว่า “ในปี............บริษัทมีผลขาดทุนสะสม
จํานวน......................จึงทําให้ไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นได้ จนกว่าผลขาดทุนสะสมของบรษิัทจะหมดไป” 
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สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี และไตรมาสล่าสุด หรือเท่าที่มีผลการด าเนินงานจริง: ให้แสดงข้อมูลตาม 

งบการเงินรวม โดยให้แสดงเฉพาะตัวเลขและอัตราส่วนทางการเงนิที่สําคัญ ๆ เท่านั้น และในกรณีที่บรษิัทอยู่ในอุตสาหกรรมที่ม ี
อัตราส่วนเฉพาะของอุตสาหกรรมนั้น เช่น อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (สําหรับธุรกิจโรงแรม) ให้แสดงอตัราส่วนดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย 

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

สินทรัพย์รวม     

หนี้สินรวม     

ส่วนของผูถ้ือหุ้น     

รายได้รวม     

ต้นทุน     

ก าไรสุทธ ิ     

ก าไรสุทธิต่อหุน้( EPS)     

อัตราส่วนหนี้สนิต่อส่วนผู้ถือหุน้ (D/E ratio)     

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรพัย์ (ROA)     

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น (ROE)     

ระบุชื่ออตัราส่วนเฉพาะของอุตสาหกรรม เช่น อัตราการ
เข้าพักเฉลี่ย (ส าหรบัธุรกิจโรงแรม) เป็นต้น 
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