ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 54/2543
เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ออกข้อกาหนดไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 18/2539 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2539
(2) ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 29/2541 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541
(3) ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 3/2542 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2542
“ข้อ 2 ในประกาศนี้
“ประกาศเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล” หมายความว่า
(1) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์
(2) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้
(3)5 ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศใน
ประเทศไทย
(4)6 ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรือ
หุ้นกู้ต่างประเทศในประเทศไทย”
(5)7 ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น
ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
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ถูกแก้ไขโดยประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 25/2553 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มิถนุ ายน 2553
มีผลใช้บงั คับวันที่ 1 กรกฎาคม 2553
6
ถูกแก้ไขโดยประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 51/2553 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2553
มีผลใช้บงั คับวันที่ 1 ธันวาคม 2553
7
ถูกแก้ไขโดยประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 6/2558 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558
มีผลใช้บงั คับวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
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(6)9 ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ข้อ 37 8 แบบของร่างหนังสือชี้ชวนที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต้องยื่นต่อสานักงาน
ให้อนุโลมใช้ตามแบบแสดงรายการข้อมูลที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์มีหน้าที่ยื่นตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลในแต่ละประเภทหลักทรัพย์
โดยให้ระบุข้อความดังต่อไปนี้ไว้หน้าแรก “บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสาเนา
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ในเวลาทาการของสานักงาน หรือทาง http://www.sec.or.th”
ในกรณีใดที่ประกาศเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล กาหนดให้ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สานักงานให้ความเห็นชอบเป็นผู้ร่วมจัดทา
แบบแสดงรายการข้อมูล ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์จัดให้ที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ร่วมจัดทา
ร่างหนังสือชี้ชวนด้วย
ข้อ 3/12 ผู้เสนอขายหลักทรัพย์จะจัดทาร่างหนังสือชี้ชวนตามข้อ 3 ในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล
(CD-ROM) เพื่อให้สิทธิผู้จองซื้อหลักทรัพย์ได้เลือกรับร่างหนังสือชี้ชวนตามรูปแบบที่ต้องการ
ก็ได้ แต่แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ดังกล่าว ต้องมีข้อมูลถูกต้องตรงกันและนาเสนอข้อมูลใน
รูปแบบเดียวกันกับร่างหนังสือชี้ชวนที่จัดทาในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ ทั้งนี้ ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์
ยื่นแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ต่อสานักงานอย่างช้าภายในวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่างหนังสือชี้ชวนเริ่มมีผลใช้บังคับ
ข้อ 43 ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น และนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์ ร่างหนังสือชี้ชวนต้องมีข้อความแสดงว่านิติบุคคลที่ออกหลักทรัพย์นั้น จะดาเนินการดังต่อไปนี้
ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์
___________________
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ถูกแก้ไขโดยประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 17/2547 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2547
มีผลใช้บงั คับวันที่ 1 เมษายน 2547
3
ถูกแก้ไขโดยประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 8/2552 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 30 มีนาคม 2552
มีผลใช้บงั คับวันที่ 1 เมษายน 2552
7
ถูกแก้ไขโดยประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 6/2558 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558
มีผลใช้บงั คับวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
8
ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงาน ก.ล.ต.ที่ สจ. 3/2559 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มีนาคม 2559
9

ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 20/2559 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 29 เมษายน 2559
มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2559
1 พ.ค. 58

ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 54/2543 (ฉบับประมวล)
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(1) จัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีให้ผู้ถือหลักทรัพย์ภายในสามเดือนนับแต่
วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยมีข้อมูลตามแบบ 56-1 ท้ายประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
(2) ปิดประกาศงบการเงินที่นิติบุคคลที่ออกหลักทรัพย์ต้องจัดส่งต่อหน่วยงาน
ที่กากับดูแลนิติบุคคลนั้น ไว้ที่สานักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่จัดตั้ง
นิติบุคคลนั้นกาหนด หรือในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวมิได้กาหนดระยะเวลาให้ปฏิบัติ ให้ใช้ระยะเวลา
การจัดส่งงบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยอนุโลม
(3) ดาเนินการตาม (1) และ (2) จนกว่าจะมีกรณีการสิ้นสุดหน้าที่จัดทาและส่งงบการเงิน
และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยอนุโลม
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศในประเทศไทย
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อผูกพันที่กาหนดและได้รับอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง
ข้อ 56 ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์และที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) ลงลายมือชื่อ
เพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไว้ในร่างหนังสือชี้ชวนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
สาหรับการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล
ตามประกาศเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล แล้วแต่กรณี
ข้อ 66 ถูกยกเลิกโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 51/2553
ข้อ 72 ถูกยกเลิกโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 17/2547
ข้อ 8 ในกรณีที่สานักงานได้รับร่างหนังสือชี้ชวนไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้
มีผลใช้บังคับ ให้ร่างหนังสือชี้ชวนนั้นยังคงอยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะที่สานักงานได้รับร่างหนังสือชี้ชวนนั้น
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ถูกแก้ไขโดยประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 51/2553 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2553
มีผลใช้บงั คับวันที่ 1 ธันวาคม 2553
2
ถูกแก้ไขโดยประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 17/2547 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18 มีนาคม 2547
มีผลใช้บงั คับวันที่ 1 เมษายน 2547
1 พ.ค. 58

ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 54/2543 (ฉบับประมวล)

4
ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2543

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1 พ.ค. 58

ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 54/2543 (ฉบับประมวล)

5
สารบัญเชิงอรรถ
ประกาศ
ลาดับ
ณ วันที่
30 ต.ค. 2543

เลขที่
ชื่อเรื่อง
ประกาศ
สจ. 54/2543 แบบของร่างหนังสือชี้ชวน

เนื้อหา

1

22 ต.ค. 2544

สจ. 46/2544 แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 2)

แก้ไขข้อ 2 และ ข้อ 3 ของ
ประกาศ สจ. 54/2543

2

18 มี.ค. 2547

สจ. 17/2547 แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 3)

3

2 เม.ย. 2549

สจ. 15/2549 แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 4)

แก้ไขประกาศ สจ. 54/2543 ดังนี้
1. แก้ไข ข้อ 2(1) และ วรรค 2
และ วรรค 3 ของข้อ 3
2. เพิ่ม ข้อ 3/1
3. ยกเลิก ข้อ 7
แก้ไขประกาศ สจ. 54/2543 ดังนี้
1. แก้ไข ข้อ 3
2. เพิ่ม วรรค 2 ของข้อ 4

1 พ.ค. 58

ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 54/2543 (ฉบับประมวล)

สถานะ
ใช้งาน
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่
1 พ.ย. 2543 เป็นต้นไป)
ใช้งาน
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่
22 ต.ค. 2544 เป็นต้นไป)
ใช้งาน
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่
1 เม.ย. 2547 เป็นต้นไป)

ใช้งาน
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่
16 เม.ย. 2549 เป็นต้นไป)

6

4

ประกาศ
ณ วันที่
30 มี.ค. 2552

เลขที่
ชื่อเรื่อง
ประกาศ
สจ. 8/2552 แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 5)

5

28 มิย. 2553

สจ. 25/2553 แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 6)

แก้ไขข้อ 2(3) ข้อ 3 ของประกาศ
สจ. 54/2543

6

1 ธ.ค. 2553

สจ. 51/2553 แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 7)

7

23 มี.ค. 2558

สจ. 6/2558 แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 8)

8

10 ก.พ. 2559

สจ. 3/2558 แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 9)

แก้ไขประกาศ สจ. 54/2543 ดังนี้
1. แก้ไขข้อ 2 ข้อ (4)
2. แก้ไขข้อ 5
3. ยกเลิกข้อ 6
แก้ประกาศ สจ. 54/2543 ดังนี้
1. เพิ่ม (5) ในข้อ 2
2. แก้ไขข้อ 3
แก้ประกาศ สจ. 54/2543 ดังนี้
1.แก้ไขข้อ 3

9

29 เม.ย. 2559

สจ.20/2559 แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 10)

ลาดับ

1 พ.ค. 58

เนื้อหา
แก้ไขข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 ของ
ประกาศ สจ. 54/2543

แก้ประกาศ สจ. 54/2543 ดังนี้
1.เพิ่ม (6) ในข้อ 2

ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 54/2543 (ฉบับประมวล)

สถานะ
ใช้งาน
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่
1 เม.ย. 2552 เป็นต้นไป)
ใช้งาน
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่
1 ก.ค. 2553 เป็นต้นไป)
ใช้งาน
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่
1 ธ.ค. 2553 เป็นต้นไป)
ใช้งาน
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่
1 พ.ค. 2558 เป็นต้นไป)
ใช้งาน
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่
1 มี.ค. 2559 เป็นต้นไป)
ใช้งาน
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่
1 มิ.ย. 2559 เป็นต้นไป)

7

1 พ.ค. 58

ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 54/2543 (ฉบับประมวล)

