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สรุปสาระสาคัญของการแก้ไขประกาศว่ าด้ วยการยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
เพื่อรองรับประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 30/2551
ที่แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศ ที่ ทจ. 16/2553 ซึ่งจะมีผลใช้บงั คับในวันที่ 1 ตุลาคม 2553
โดยที่หลักการในการกาหนดเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์จะมุ่งเน้นให้
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์จดั เตรี ยมข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ทรัพย์ให้มีความเพียงพอต่อการตัดสิ นใจ
ของผูล้ งทุน และผูล้ งทุนก็มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจลงทุนได้ อย่างไรก็ดี
สานักงานพบว่า ที่ผา่ นมากระบวนการเปิ ดเผยข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ยงั ไม่เอื้อต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามหลักการข้างต้น สานักงานจึงได้ปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการเปิ ดเผยข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น และสอดคล้องกับวิธีปฏิบตั ิส่วนใหญ่ของประเทศในกลุ่มอาเซียน
สรุปสาระสาคัญของการแก้ไข
1. ปรับปรุ งวันเริ่มนับระยะเวลาการมีผลใช้ บังคับของแบบ filing :
เปลี่ยนวิธีการนับระยะเวลาการมีผลใช้บงั คับดังกล่าวจากเดิมนับจากวันที่สานักงานรับ
แบบ filing (ซึ่งข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญได้ตลอดจนกว่าแบบ filing จะมีผลใช้บงั คับ)
แก้ไขเป็ นเริ่ มนับจากวันที่ขอ้ มูลตามแบบ filing มีขอ้ มูลครบตามที่กาหนด (ไม่รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
การเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อข้อมูลอื่นที่มิใช่ขอ้ มูลสาคัญซึ่งสามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้ภายหลัง แต่ก่อน
วันที่แบบ filing มีผลใช้บงั คับ)
2. ลดระยะเวลาการมีผลใช้ บังคับของแบบ filing :
ลดระยะเวลาการมีผลใช้บงั คับของแบบ filing ให้มีผลใช้บงั คับเร็ วขึ้น จากเดิมอย่างน้อย
30 วัน เป็ น 14 วัน เพื่อให้สอดรับกับการปรับปรุ งวันเริ่ มนับระยะเวลาการมีผลใช้บงั คับเมื่อข้อมูล
ครบถ้วนตามข้อ 1
ทั้งนี้ การปรับปรุ งเกณฑ์ขา้ งต้นจะทาให้ผลู ้ งทุนมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลที่
ครบถ้วนและเป็ นปัจจุบนั (cooling period) ในขณะเดียวกัน หากบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ (issuer)
และที่ปรึ กษาทางการเงิน (FA) จัดทาข้อมูลในแบบ filing ให้มีความครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ตั้งแต่การยืน่ แบบ filing ครั้งแรก ก็จะสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้เร็ วขึ้น
3. การเผยแพร่ ข้อมูลบน website ของสานักงาน :
ปรับปรุ งเกณฑ์การเผยแพร่ ขอ้ มูลบน website สานักงาน เพื่อให้ผลู ้ งทุนได้รับข้อมูล
ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนมากขึ้น ดังนี้
3.1 ให้ issuer/FA เปิ ดเผยแบบ filing ขึ้นเผยแพร่ บน website สานักงานในวันที่ยนื่
แบบ filing ดังกล่าว และหากต่อมาได้มีการยืน่ แก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว ก็ให้เผยแพร่
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การแก้ไขแบบ filing ดังกล่าวบน website ของสานักงานด้วย โดยแสดงสรุ ปการเปลี่ยนแปลง
(track change) ที่แตกต่างจากฉบับที่ยนื่ ครั้งแรก รวมทั้งเหตุผลที่แก้ไข เพื่อให้ผลู ้ งทุนสามารถติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในแบบ filing ได้อย่างชัดเจน
3.2 สานักงานอาจแจ้งให้ issuer/FA นาประเด็นข้อสังเกตหรื อคาถามเกี่ยวกับข้อมูลใน
แบบ filing (“Q&A”) ที่มีนยั สาคัญต่อการพิจารณาของผูล้ งทุน ขึ้นเผยแพร่ บน website ของสานักงานด้วย
อนึ่ง การปรับปรุ งกระบวนการเปิ ดเผยข้อมูลข้างต้นเป็ นส่ วนหนึ่งของการวางรากฐาน
ที่จะรองรับการกากับดูแลการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่จะมุ่งไปสู่การพึ่งพิงการเปิ ดเผยข้อมูล
มากขึ้น ซึ่งทั้งผูจ้ ดั ทาข้อมูล (issuer/FA) และผูใ้ ช้ขอ้ มูล (ผูล้ งทุน) จะต้องมีส่วนร่ วมในกระบวนการ
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ของตน
การเริ่มบังคับใช้ ของเกณฑ์ ใหม่
การแก้ไขหลักเกณฑ์ขา้ งต้นจะครอบคลุมกรณีการเปิ ดเผยข้อมูลการเสนอขายตราสารทุน
และตราสารหนี้ ซึ่งจะมีผลใช้บงั คับในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง เช่น issuer FA และ
ผูล้ งทุน ได้มีเวลาปรับตัวรองรับกระบวนการเปิ ดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ใหม่น้ ี
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สรุปแผนภาพหลักเกณฑ์ เดิมและที่แก้ไขใหม่ ดังนี้
หลักเกณฑ์ เดิม
Issuer + FA ยื่นแบบ filing
(แบบ filing ขึน้ website)

filing บน website มีขอ้ มูลเปลี่ยนแปลงได้ตลอด
(ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน)

สนง. รับแบบ filing
(เริ่ มนับ 1 ทันที)

- สนง. ตรวจแบบ filing + แจ้ง FA แก้ไข
- FA /issuer ปรับปรุ งแก้ไขแบบ filing เพิ่มเติมได้ตลอด

effective filing

หลักเกณฑ์ ใหม่
 Issuer + FA ยื่นแบบ filing
(แบบ filing ฉบับแรกขึน้ website)

สนง. รับแบบ filing

- สนง. ตรวจแบบ filing + แจ้งแก้ไข
- FA/issuer แก้ไขแบบ filing

cooling period (ข้อมูลนิ่ง) ขั้นต่า 14 วัน
filing (ฉบับแรก+ ฉบับหลังสุด)
รวมทั้ง Q&A ขึน้ website
filing ฉบับหลังสุ ด
ที่มีขอ้ มูลตามเกณฑ์

effective filing

หมายเหตุ หากแบบ filing มีขอ้ มูลตามที่กาหนดตั้งแต่วนั ยื่นแบบครั้งแรกตาม  จะเริ่ มนับ cooling period 14 วันได้เลย

