ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 17/2547
เรื่ อง แบบของร่ างหนังสื อชี้ชวน
(ฉบับที่ 3)
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 2 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 54/2543 เรื่ อง แบบของร่ างหนังสื อชี้ชวน ลงวันที่ 30 ตุลาคม
พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 46/2544 เรื่ อง แบบของร่ างหนังสื อชี้ชวน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2544 และให้ใช้
ความต่อไปนี้ แทน
“(1) คาว่า “หลักทรัพย์” “หลักทรัพย์แปลงสภาพ” “ผูล้ งทุนสถาบัน” “การใช้สิทธิ
ตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ” “บริ ษทั ” “บริ ษทั จดทะเบียน” “บริ ษทั ใหญ่” “บริ ษทั ย่อย” “บริ ษทั ร่ วม”
“ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง” “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” “ผูบ้ ริ หาร” “ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่” “ผูม้ ีอานาจควบคุม”
“บุคคลภายในของบริ ษทั ที่ออกหุน้ อ้างอิง” และ “งบการเงินรวม” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับ
บทนิยามของคาดังกล่าวที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการยืน่ และการยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของข้อ 3 แห่งประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 54/2543 เรื่ อง แบบของร่ างหนังสื อชี้ชวน
ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 46/2544 เรื่ อง แบบของร่ างหนังสื อชี้ชวน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 ตุลาคม
พ.ศ. 2544 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ร่ างหนังสื อชี้ชวนตามวรรคหนึ่งต้องมีขอ้ ความดังต่อไปนี้ต่อจากหัวข้อ “คาเตือน”
“บุคคลทัว่ ไปสามารถขอตรวจสอบหรื อขอสาเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และร่ างหนังสื อชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ชั้น 15 อาคารดีทแฮล์ม ทาวเวอร์ส บี เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
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ในทุกวันทาการของสานักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรื อทาง
http://www.sec.or.th”
ร่ างหนังสื อชี้ชวนตามวรรคหนึ่ง ให้มีที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยูใ่ นบัญชีรายชื่อที่
สานักงานให้ความเห็นชอบเป็ นผูร้ ่ วมจัดทา เว้นแต่ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ออกและเสนอขายโดยบุคคลซึ่งเป็ น
ที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยูใ่ นบัญชีรายชื่อที่สานักงานให้ความเห็นชอบ
(2) การเสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกโดยบริ ษทั จดทะเบียนหรื อนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ในการประกอบธุ รกิจ เว้นแต่เป็ นหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
(3) การเสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่ต่อผูล้ งทุนสถาบัน และมีการจดข้อจากัดการโอน
หุน้ กูด้ งั กล่าวให้อยูใ่ นกลุ่มผูล้ งทุนสถาบัน
(4) การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุน้ ที่ออกโดยบริ ษทั ที่มีหน้าที่ตาม
มาตรา 56 หรื อมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 และมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(ก) เสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ แต่ผทู ้ ี่จะใช้สิทธิเพื่อซื้อ
หุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวไม่จาเป็ นต้องเป็ นผูถ้ ือหุน้
(ข) กาหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกจะเกิดขึ้นหลังหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิดงั กล่าว และ
(ค) ไม่มีการเรี ยกชาระราคาใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ นั้นจากผูถ้ ือหุน้
(5) การเสนอขายหุน้ กูร้ ะยะสั้น หรื อตัว๋ เงินระยะสั้น”
ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ นข้อ 3/1 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 54/2543 เรื่ อง แบบของร่ างหนังสื อชี้ชวน ลงวันที่ 30 ตุลาคม
พ.ศ. 2543
“ข้อ 3/1 ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์จะจัดทาร่ างหนังสื อชี้ชวนตามข้อ 3 ในรู ปแผ่นบันทึก
ข้อมูล (CD-ROM) เพื่อให้สิทธิผจู ้ องซื้อหลักทรัพย์ได้เลือกรับร่ างหนังสื อชี้ชวนตามรู ปแบบที่ตอ้ งการ
ก็ได้ แต่แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ดังกล่าว ต้องมีขอ้ มูลถูกต้องตรงกันและนาเสนอข้อมูลใน
รู ปแบบเดียวกันกับร่ างหนังสื อชี้ชวนที่จดั ทาในรู ปเอกสารสิ่ งพิมพ์ ทั้งนี้ ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์
ยืน่ แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ต่อสานักงานอย่างช้าภายในวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนเริ่ มมีผลใช้บงั คับ”
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ข้อ 4 ให้ยกเลิกข้อ 7 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 54/2543 เรื่ อง แบบของร่ างหนังสื อชี้ชวน ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2543
ข้อ 5 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2547 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2547

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

