ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 54/2543
เรื่ อง แบบของร่ างหนังสื อชี้ชวน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 18/2539 เรื่ อง แบบของร่ างหนังสื อชี้ชวน ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2539
(2) ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 29/2541 เรื่ อง แบบของร่ างหนังสื อชี้ชวน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541
(3) ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 3/2542 เรื่ อง แบบของร่ างหนังสื อชี้ชวน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2542
ข้อ 2 ในประกาศนี้ และในแบบของร่ างหนังสื อชี้ชวนท้ายประกาศนี้
(1) คาว่า “หลักทรัพย์” “หลักทรัพย์แปลงสภาพ” “ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ”
“หุน้ กูร้ ะยะสั้น” “หุน้ กูห้ มุนเวียนระยะสั้น” “การใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ” “บริ ษทั ”
“บริ ษทั ใหญ่” “บริ ษทั ย่อย” “บริ ษทั ร่ วม” “ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง” “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง”
“ผูบ้ ริ หาร” “คณะกรรมการตรวจสอบ” “ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่” “ผูม้ ีอานาจควบคุม” “บุคคลภายใน
ของบริ ษทั ที่ออกหุ้นอ้างอิง” และ “งบการเงินรวม” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของ
คาดังกล่าวตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วย
การยืน่ และการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
(2) “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา
หรื อประมวลผล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(3) “สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
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ข้อ 3 ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ยนื่ ร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงานตามแบบที่กาหนด
ดังต่อไปนี้ จานวนสามชุด
(1) ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะอื่นใดนอกจากกรณี ตาม (2)
ให้ใช้แบบ 69-1 ท้ายประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการยืน่ และ
การยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยอนุโลม เว้นแต่ในส่วนที่
เกี่ยวกับงบการเงินแนบท้ายแบบ 69-1 ให้แนบงบการเงินอย่างน้อยปี ล่าสุ ดก่อนปี ที่ยนื่ ร่ างหนังสื อชี้ชวน
โดยเปรี ยบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน
(2) ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ให้ใช้แบบ 69-dw
ท้ายประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการยืน่ และการยกเว้น
การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยอนุโลม เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับ
งบการเงินแนบท้ายแบบ 69-dw ให้แนบงบการเงินอย่างน้อยปี ล่าสุ ดก่อนปี ที่ยนื่ ร่ างหนังสื อชี้ชวน
โดยเปรี ยบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน
ร่ างหนังสื อชี้ชวนตามวรรคหนึ่งต้องมีขอ้ ความดังต่อไปนี้ ต่อจากหัวข้อ “คาเตือน”
“บุคคลทัว่ ไปสามารถขอตรวจสอบหรื อขอสาเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ยนื่ ไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้
ในวันและเวลาทาการของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”
ร่ างหนังสื อชี้ชวนตามวรรคหนึ่งให้มีที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยูใ่ นบัญชีที่สานักงานให้
ความเห็นชอบเป็ นผูร้ ่ วมจัดทา เว้นแต่กรณี เป็ นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
โดยที่ปรึ กษาทางการเงินดังกล่าว
นอกจากการยืน่ ร่ างหนังสื อชี้ชวนในรู ปเอกสารสิ่ งพิมพ์แล้ว ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์
ที่ยนื่ ร่ างหนังสื อชี้ชวนตามวรรคหนึ่งต่อสานักงานตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็ นต้นไป ยืน่ ร่ าง
หนังสื อชี้ชวนดังกล่าวในรู ปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นระบบการรับส่ งข้อมูลตามแนวทางที่สานักงาน
กาหนดด้วย ทั้งนี้ ร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ยนื่ ต่อสานักงานทั้งในรู ปเอกสารสิ่ งพิมพ์
และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตอ้ งมีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน
ข้อ 4 ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ในการประกอบธุ รกิจ และนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนหรื อหลักทรัพย์ซ้ือขายในศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ ร่ างหนังสื อชี้ชวนต้องมีขอ้ ความแสดงว่า
นิติบุคคลที่ออกหลักทรัพย์น้ นั จะดาเนิ นการดังต่อไปนี้ ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์
(1) จัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ให้ผถู ้ ือหลักทรัพย์ภายในสามเดือน
นับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี โดยมีขอ้ มูลตามแบบ 56-1 ท้ายประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
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(2) ปิ ดประกาศงบการเงินที่นิติบุคคลที่ออกหลักทรัพย์ตอ้ งจัดส่งต่อหน่วยงาน
ที่กากับดูแลนิติบุคคลนั้น ไว้ที่สานักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่จดั ตั้ง
นิติบุคคลนั้นกาหนด หรื อในกรณี ที่กฎหมายดังกล่าวมิได้กาหนดระยะเวลาให้ปฏิบตั ิ ให้ใช้ระยะ
เวลาการจัดส่งงบการเงินของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ โดยอนุโลม
(3) ดาเนินการตาม (1) และ (2) จนกว่าจะมีกรณี การสิ้ นสุ ดหน้าที่จดั ทาและ
ส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
รายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
โดยอนุโลม
ข้อ 5 ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์พร้อมที่ปรึ กษาทางการเงินลงลายมือชื่อเพื่อรับรอง
ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไว้ในร่ างหนังสื อชี้ชวน
ในกรณีที่ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งเป็ นนิติบุคคล ให้ผมู ้ ีอานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลดังกล่าวทุกคนเป็ นผูล้ งลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสาคัญของนิติบุคคลนั้นด้วย
เว้นแต่
(1) ในกรณีที่มีเหตุอนั สมควรทาให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลบางราย
ไม่สามารถลงลายมือชื่อขณะยืน่ ร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงานได้ เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นไป
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ตอ้ งดาเนินการให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันทีเพื่อให้แบบแสดงรายการข้อมูล
และร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ
(2) ในกรณี ที่ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์น้ นั แสดงต่อสานักงานได้วา่ ผูม้ ีอานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลดังกล่าวรายใดอยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถบังคับตนเองได้
เนื่องจากเจ็บป่ วยทางร่ างกายหรื อทางจิต ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์น้ นั ไม่จาเป็ นต้องให้ผมู ้ ีอานาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคลรายดังกล่าวลงลายมือชื่อในร่ างหนังสื อชี้ชวน
ข้อ 6 ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์โดยเจ้าของหลักทรัพย์ ผูเ้ สนอขาย
หลักทรัพย์ตอ้ งจัดให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ออกหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อเพื่อรับรอง
ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไว้ในร่ างหนังสื อชี้ชวนด้วย
ข้อ 7 ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ตอ้ งจัดให้มีและแจกจ่ายหนังสื อชี้ชวนพร้อมกับ
ใบจองซื้ออย่างเพียงพอ
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ข้อ 8 ในกรณี ที่สานักงานได้รับร่ างหนังสื อชี้ชวนไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้
มีผลใช้บงั คับ ให้ร่างหนังสื อชี้ชวนนั้นยังคงอยูภ่ ายใต้บงั คับประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลใช้บงั คับอยูใ่ นขณะที่สานักงานได้รับร่ างหนังสื อชี้ชวนนั้น
ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2543

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

