
 
 

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สจ. 8/2552 

เร่ือง  แบบของร่างหนงัสือช้ีชวน 
(ฉบบัท่ี 5) 

     
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 72 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของ 
บุคคลซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัใหก้ระท าได ้โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  
ส านกังานออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความในขอ้ 2 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 54/2543 เร่ือง  แบบของร่างหนงัสือช้ีชวน ลงวนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2543  
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สจ. 17/2547 เร่ือง  แบบของร่างหนงัสือช้ีชวน (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2547   
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 2   ในประกาศน้ี และในแบบของร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีก าหนดโดยประกาศน้ี 
  (1)  “ตราสารหน้ี”  หมายความวา่   พนัธบตัร หุ้นกู ้หรือตัว๋เงิน 

(2)  ในกรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์มิใช่ตราสารหน้ี  ค  าวา่  “ใบส าคญัแสดงสิทธิ”  
“ผูล้งทุนสถาบนั” “การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ” “แบบแสดงรายการขอ้มูล” “บริษทั”  
“บริษทัจดทะเบียน” “บริษทัใหญ่” “บริษทัยอ่ย” “บริษทัร่วม” “ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง” “บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้”  
“ผูบ้ริหาร” “ผูถื้อหุ้นรายใหญ่” “ผูมี้อ านาจควบคุม” “บุคคลภายในของบริษทัท่ีออกหุ้นอา้งอิง”  
“งบการเงินรวม” และ “ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าว 
ท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยาม 
ในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์ 

(3)  ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ี  ค  าวา่ “หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ”  
“ผูล้งทุนสถาบนั” “บริษทัจดทะเบียน” “บริษทัใหญ่” “บริษทัยอ่ย” “บริษทัร่วม” “ผูบ้ริหาร” “ผูถื้อหุน้รายใหญ่” 
“ผูมี้อ านาจควบคุม” “ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง” “บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้” “บุคคลภายในของบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิง”  
 “การใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ” “ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์” “งบการเงินรวม” และ “แบบแสดงรายการ
ขอ้มูล” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย 
ตราสารหน้ีทุกประเภท” 
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                          ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความในขอ้ 3 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย  ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 54/2543  เร่ือง แบบของร่างหนงัสือช้ีชวน ลงวนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2543  
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 15/2549   
เร่ือง  แบบของร่างหนงัสือช้ีชวน (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2549  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
                          “ขอ้ 3   แบบของร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์อ้งยืน่ต่อส านกังาน 
ใหอ้นุโลมตามแบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยมี์หนา้ท่ียืน่ต่อส านกังานตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยห์รือ 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  
แลว้แต่กรณี  เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบังบการเงินทา้ยแบบ ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยแ์นบงบการเงิน 
ประจ างวดการบญัชีอยา่งนอ้ยปีล่าสุดก่อนปีท่ียืน่ร่างหนงัสือช้ีชวน และงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด  
โดยเปรียบเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
                          ร่างหนงัสือช้ีชวนตามวรรคหน่ึงตอ้งมีขอ้ความดงัต่อไปน้ีในหนา้แรก “บุคคลทัว่ไป 
สามารถขอตรวจสอบหรือขอส าเนาแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนไดท่ี้ศูนยส์ารนิเทศ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ชั้น 15 อาคารจีพีเอฟ วิทย ุเลขท่ี 93/1  
ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ในทุกวนัท าการของส านกังาน ระหวา่งเวลา  
9.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th 

            ในกรณีใดท่ีประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการยืน่แบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยห์รือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการยืน่แบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ก าหนดให้ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหมี้ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยู ่
ในบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบเป็นผูร่้วมจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูล ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพย ์
จดัใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินดงักล่าวเป็นผูร่้วมจดัท าร่างหนงัสือช้ีชวนดว้ย 
 ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบักบัผูเ้สนอขายหลกัทรัพยท่ี์ประสงคจ์ะเสนอขายตราสารหน้ี
คร้ังต่อ ๆ ไปในลกัษณะเป็นโครงการโดยใชแ้บบ 69-Base เป็นฐานส าหรับการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ีคร้ังต่อ ๆ ไป  ทั้งน้ี ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าวยืน่ร่างหนงัสือช้ีชวนต่อ 
ส านกังานตามวิธีการท่ีจดัไวใ้นระบบงานอิเลก็ทรอนิกส์ของส านกังาน” 
 

ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในขอ้ 4 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 54/2543 เร่ือง  แบบของร่างหนงัสือช้ีชวน ลงวนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2543  
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 15/2549  
เร่ือง  แบบของร่างหนงัสือช้ีชวน (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2549 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน                                      

“ขอ้ 4   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะ 
จดัตั้งขึ้น และนิติบุคคลดงักล่าวไม่มีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหรือหลกัทรัพยซ้ื์อขายในศูนยซ้ื์อขาย
หลกัทรัพย ์ร่างหนงัสือช้ีชวนตอ้งมีขอ้ความแสดงวา่นิติบุคคลท่ีออกหลกัทรัพยน์ั้น จะด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
ภายหลงัการเสนอขายหลกัทรัพย ์
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(1) จดัส่งแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีใหผู้ถื้อหลกัทรัพยภ์ายในสามเดือนนบัแต่ 
วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี โดยมีขอ้มูลตามแบบ 56-1 ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
 (2) ปิดประกาศงบการเงินท่ีนิติบุคคลท่ีออกหลกัทรัพยต์อ้งจดัส่งต่อหน่วยงาน 
ท่ีก ากบัดูแลนิติบุคคลนั้น ไวท่ี้ส านกังานใหญ่และสาขา (ถา้มี) ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายท่ีจดัตั้ง 
นิติบุคคลนั้นก าหนด หรือในกรณีท่ีกฎหมายดงักล่าวมิไดก้ าหนดระยะเวลาใหป้ฏิบติั  ใหใ้ชร้ะยะเวลา 
การจดัส่งงบการเงินของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์โดยอนุโลม   

(3) ด าเนินการตาม (1) และ (2) จนกวา่จะมีกรณีการส้ินสุดหนา้ท่ีจดัท าและส่งงบการเงิน 
และรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์โดยอนุโลม 

ความในวรรคหน่ึงใหใ้ชบ้งัคบักบัผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กูต้่างประเทศในประเทศไทย  
เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ผกูพนัท่ีก าหนดและไดรั้บอนุญาตโดยกระทรวงการคลงั” 

 

ขอ้ 4   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2552  เป็นตน้ไป  
 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  30 มีนาคม พ.ศ. 2552     
 
 
 
 
 (นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
                        เลขาธิการ  
                      ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
_______________________________________________________________________________ 
หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เพื่อก าหนดใหแ้นบงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด 
มาพร้อมกบัการยืน่ร่างหนงัสือช้ีชวน และใหก้ารยืน่ร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับการเสนอขายตราสารหน้ี
คร้ังต่อ ๆ ไปในลกัษณะเป็นโครงการ สามารถยืน่ตามวิธีการท่ีจดัไวใ้นระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของ
ส านกังานได ้จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี 
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