
 
 

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สจ. 54/2543 

เร่ือง  แบบของร่างหนงัสือช้ีชวน 
    

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 72 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1   ใหย้กเลิก 
 (1) ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สจ. 18/2539 เร่ือง แบบของร่างหนงัสือช้ีชวน ลงวนัท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2539 
 (2) ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สจ. 29/2541 เร่ือง แบบของร่างหนงัสือช้ีชวน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 
 (3) ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สจ. 3/2542 เร่ือง แบบของร่างหนงัสือช้ีชวน (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2542 

 ขอ้ 2   ในประกาศน้ี และในแบบของร่างหนงัสือช้ีชวนทา้ยประกาศน้ี 
(1) ค าวา่ “หลกัทรัพย”์  “หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ”  “ใบส าคญัแสดงสิทธิ” 

“หุน้กูร้ะยะสั้น”  “หุน้กูห้มุนเวียนระยะสั้น”  “การใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ”  “บริษทั”  
“บริษทัใหญ่”  “บริษทัยอ่ย”  “บริษทัร่วม”  “ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง”  “บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้”   
“ผูบ้ริหาร”  “คณะกรรมการตรวจสอบ”  “ผูถื้อหุน้รายใหญ่”  “ผูมี้อ  านาจควบคุม”  “บุคคลภายใน 
ของบริษทัท่ีออกหุ้นอา้งอิง”  และ “งบการเงินรวม”  ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของ 
ค าดงักล่าวตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย 
การยืน่และการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย  ์

(2) “ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์”  หมายความวา่  ขอ้ความท่ีไดส้ร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา  
หรือประมวลผล ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
 (3) “ส านกังาน”  หมายความวา่   ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์
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 ขอ้ 3   ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยย์ืน่ร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังานตามแบบท่ีก าหนด
ดงัต่อไปน้ี จ านวนสามชุด  
 (1) ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นลกัษณะอ่ืนใดนอกจากกรณีตาม (2)  
ใหใ้ชแ้บบ 69-1 ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยืน่และ 
การยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์โดยอนุโลม  เวน้แต่ในส่วนท่ี 
เก่ียวกบังบการเงินแนบทา้ยแบบ 69-1 ใหแ้นบงบการเงินอยา่งนอ้ยปีล่าสุดก่อนปีท่ียืน่ร่างหนงัสือช้ีชวน  
โดยเปรียบเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
 (2) ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ใหใ้ชแ้บบ 69-dw  
ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยืน่และการยกเวน้ 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์โดยอนุโลม  เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบั 
งบการเงินแนบทา้ยแบบ 69-dw ใหแ้นบงบการเงินอยา่งนอ้ยปีล่าสุดก่อนปีท่ียืน่ร่างหนงัสือช้ีชวน 
โดยเปรียบเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
 ร่างหนงัสือช้ีชวนตามวรรคหน่ึงตอ้งมีขอ้ความดงัต่อไปน้ีต่อจากหัวขอ้ “ค าเตือน” 
“บุคคลทัว่ไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอส าเนาแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
และร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียืน่ไวต่้อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้
ในวนัและเวลาท าการของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย”์ 
 ร่างหนงัสือช้ีชวนตามวรรคหน่ึงใหมี้ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานให้
ความเห็นชอบเป็นผูร่้วมจดัท า  เวน้แต่กรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
โดยท่ีปรึกษาทางการเงินดงักล่าว 
  นอกจากการยืน่ร่างหนงัสือช้ีชวนในรูปเอกสารส่ิงพิมพแ์ลว้ ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพย ์
ท่ียืน่ร่างหนงัสือช้ีชวนตามวรรคหน่ึงต่อส านกังานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2544  เป็นตน้ไป ยืน่ร่าง
หนงัสือช้ีชวนดงักล่าวในรูปขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลตามแนวทางท่ีส านกังาน
ก าหนดดว้ย ทั้งน้ี ร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยย์ืน่ต่อส านกังานทั้งในรูปเอกสารส่ิงพิมพ ์
และขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตอ้งมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั 

 ขอ้ 4   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะ
จดัตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจ  และนิติบุคคลดงักล่าวไม่มีหุน้เป็นหลกัทรัพย ์
จดทะเบียนหรือหลกัทรัพยซ้ื์อขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์ร่างหนงัสือช้ีชวนตอ้งมีขอ้ความแสดงวา่
นิติบุคคลท่ีออกหลกัทรัพยน์ั้น จะด าเนินการดงัต่อไปน้ี ภายหลงัการเสนอขายหลกัทรัพย ์

(1) จดัส่งแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ใหผู้ถื้อหลกัทรัพยภ์ายในสามเดือน 
นบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี โดยมีขอ้มูลตามแบบ 56-1 ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูล 
เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย  ์
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 (2) ปิดประกาศงบการเงินท่ีนิติบุคคลท่ีออกหลกัทรัพยต์อ้งจดัส่งต่อหน่วยงาน 
ท่ีก ากบัดูแลนิติบุคคลนั้น ไวท่ี้ส านกังานใหญ่และสาขา (ถา้มี) ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายท่ีจดัตั้ง 
นิติบุคคลนั้นก าหนด หรือในกรณีท่ีกฎหมายดงักล่าวมิไดก้ าหนดระยะเวลาใหป้ฏิบติั  ใหใ้ชร้ะยะ 
เวลาการจดัส่งงบการเงินของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูล 
เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์โดยอนุโลม   

(3) ด าเนินการตาม (1) และ (2) จนกวา่จะมีกรณีการส้ินสุดหนา้ท่ีจดัท าและ 
ส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์าม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ 
รายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์ 
โดยอนุโลม 

 ขอ้ 5   ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยพ์ร้อมท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือเพื่อรับรอง
ความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลไวใ้นร่างหนงัสือช้ีชวน 
 ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึงเป็นนิติบุคคล ใหผู้มี้อ  านาจลงนาม 
ผกูพนันิติบุคคลดงักล่าวทุกคนเป็นผูล้งลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราส าคญัของนิติบุคคลนั้นดว้ย  
เวน้แต่ 
 (1) ในกรณีท่ีมีเหตุอนัสมควรท าใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลบางราย 
ไม่สามารถลงลายมือช่ือขณะยืน่ร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังานได ้เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินไป 
ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์อ้งด าเนินการใหบุ้คคลนั้นลงลายมือช่ือทนัทีเพื่อให้แบบแสดงรายการขอ้มูล
และร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั 
 (2) ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยน์ั้นแสดงต่อส านกังานไดว้า่ ผูมี้อ  านาจลงนาม 
ผกูพนันิติบุคคลดงักล่าวรายใดอยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้ 
เน่ืองจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยน์ั้นไม่จ าเป็นตอ้งใหผู้มี้อ  านาจ 
ลงนามผกูพนันิติบุคลรายดงักล่าวลงลายมือช่ือในร่างหนงัสือช้ีชวน 

 ขอ้ 6   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยเจา้ของหลกัทรัพย ์ผูเ้สนอขาย 
หลกัทรัพยต์อ้งจดัใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลท่ีออกหลกัทรัพยล์งลายมือช่ือเพื่อรับรอง 
ความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลไวใ้นร่างหนงัสือช้ีชวนดว้ย 

 ขอ้ 7   ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหมี้และแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวนพร้อมกบั 
ใบจองซ้ืออยา่งเพียงพอ 
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 ขอ้ 8   ในกรณีท่ีส านกังานไดรั้บร่างหนงัสือช้ีชวนไวแ้ลว้ก่อนวนัท่ีประกาศฉบบัน้ี 
มีผลใชบ้งัคบั  ใหร่้างหนงัสือช้ีชวนนั้นยงัคงอยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย  ์
และตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีผลใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะท่ีส านกังานไดรั้บร่างหนงัสือช้ีชวนนั้น 

 ขอ้ 9   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2543  เป็นตน้ไป 

   ประกาศ   ณ   วนัท่ี  30  ตุลาคม  พ.ศ. 2543   
 
 
 
 (นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
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