ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 8/2552
เรื่ อง แบบของร่ างหนังสื อชี้ชวน
(ฉบับที่ 5)

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิและเสรี ภาพของ
บุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทาได้ โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
สานักงานออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 2 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 54/2543 เรื่ อง แบบของร่ างหนังสื อชี้ชวน ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2543
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 17/2547 เรื่ อง แบบของร่ างหนังสื อชี้ชวน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2547
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 2 ในประกาศนี้ และในแบบของร่ างหนังสื อชี้ชวนที่กาหนดโดยประกาศนี้
(1) “ตราสารหนี้” หมายความว่า พันธบัตร หุ ้นกู้ หรื อตัว๋ เงิน
(2) ในกรณี เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่มิใช่ตราสารหนี้ คาว่า “ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ”
“ผูล้ งทุนสถาบัน” “การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ” “แบบแสดงรายการข้อมูล” “บริ ษทั ”
“บริ ษทั จดทะเบียน” “บริ ษทั ใหญ่” “บริ ษทั ย่อย” “บริ ษทั ร่ วม” “ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง” “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง”
“ผูบ้ ริ หาร” “ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่” “ผูม้ ีอานาจควบคุม” “บุคคลภายในของบริ ษทั ที่ออกหุ้นอ้างอิง”
“งบการเงินรวม” และ “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคาดังกล่าว
ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยาม
ในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
(3) ในกรณี เป็ นการเสนอขายตราสารหนี้ คาว่า “หลักทรัพย์แปลงสภาพ”
“ผูล้ งทุนสถาบัน” “บริ ษทั จดทะเบียน” “บริ ษทั ใหญ่” “บริ ษทั ย่อย” “บริ ษทั ร่ วม” “ผูบ้ ริ หาร” “ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่”
“ผูม้ ีอานาจควบคุม” “ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง” “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” “บุคคลภายในของบริ ษทั ที่ออกหุน้ อ้างอิง”
“การใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ” “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” “งบการเงินรวม” และ “แบบแสดงรายการ
ข้อมูล” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคาดังกล่าวที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
ตราสารหนี้ทุกประเภท”
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ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 54/2543 เรื่ อง แบบของร่ างหนังสื อชี้ชวน ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2543
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 15/2549
เรื่ อง แบบของร่ างหนังสื อชี้ชวน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2549 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
“ข้อ 3 แบบของร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ตอ้ งยืน่ ต่อสานักงาน
ให้อนุโลมตามแบบแสดงรายการข้อมูลที่ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์มีหน้าที่ยนื่ ต่อสานักงานตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์หรื อ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
แล้วแต่กรณี เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับงบการเงินท้ายแบบ ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์แนบงบการเงิน
ประจางวดการบัญชีอย่างน้อยปี ล่าสุ ดก่อนปี ที่ยนื่ ร่ างหนังสื อชี้ชวน และงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด
โดยเปรี ยบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน
ร่ างหนังสื อชี้ชวนตามวรรคหนึ่งต้องมีขอ้ ความดังต่อไปนี้ในหน้าแรก “บุคคลทัว่ ไป
สามารถขอตรวจสอบหรื อขอสาเนาแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร ในทุกวันทาการของสานักงาน ระหว่างเวลา
9.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรื อทาง http://www.sec.or.th
ในกรณีใดที่ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการยืน่ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์หรื อประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการยืน่ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ กาหนดให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ตอ้ งจัดให้มีที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยู่
ในบัญชีที่สานักงานให้ความเห็นชอบเป็ นผูร้ ่ วมจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูล ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์
จัดให้ที่ปรึ กษาทางการเงินดังกล่าวเป็ นผูร้ ่ วมจัดทาร่ างหนังสื อชี้ชวนด้วย
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงั คับกับผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะเสนอขายตราสารหนี้
ครั้งต่อ ๆ ไปในลักษณะเป็ นโครงการโดยใช้แบบ 69-Base เป็ นฐานสาหรับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้ครั้งต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวยืน่ ร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อ
สานักงานตามวิธีการที่จดั ไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงาน”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 54/2543 เรื่ อง แบบของร่ างหนังสื อชี้ชวน ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2543
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 15/2549
เรื่ อง แบบของร่ างหนังสื อชี้ชวน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2549 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
“ข้อ 4 ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น และนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรื อหลักทรัพย์ซ้ือขายในศูนย์ซ้ือขาย
หลักทรัพย์ ร่ างหนังสื อชี้ชวนต้องมีขอ้ ความแสดงว่านิติบุคคลที่ออกหลักทรัพย์น้ นั จะดาเนินการดังต่อไปนี้
ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์
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(1) จัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ให้ผถู ้ ือหลักทรัพย์ภายในสามเดือนนับแต่
วันสิ้ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี โดยมีขอ้ มูลตามแบบ 56-1 ท้ายประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
(2) ปิ ดประกาศงบการเงินที่นิติบุคคลที่ออกหลักทรัพย์ตอ้ งจัดส่งต่อหน่วยงาน
ที่กากับดูแลนิติบุคคลนั้น ไว้ที่สานักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่จดั ตั้ง
นิติบุคคลนั้นกาหนด หรื อในกรณี ที่กฎหมายดังกล่าวมิได้กาหนดระยะเวลาให้ปฏิบตั ิ ให้ใช้ระยะเวลา
การจัดส่งงบการเงินของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ โดยอนุโลม
(3) ดาเนินการตาม (1) และ (2) จนกว่าจะมีกรณี การสิ้ นสุ ดหน้าที่จดั ทาและส่งงบการเงิน
และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรั พย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ โดยอนุโลม
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บงั คับกับผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรื อหุน้ กูต้ ่างประเทศในประเทศไทย
เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อผูกพันที่กาหนดและได้รับอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง ”
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
_______________________________________________________________________________
หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อกาหนดให้แนบงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด
มาพร้อมกับการยืน่ ร่ างหนังสื อชี้ชวน และให้การยืน่ ร่ างหนังสื อชี้ชวนสาหรับการเสนอขายตราสารหนี้
ครั้งต่อ ๆ ไปในลักษณะเป็ นโครงการ สามารถยืน่ ตามวิธีการที่จดั ไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของ
สานักงานได้ จึงจาเป็ นต้องออกประกาศนี้

