
 
 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สจ. 18/2547 

เร่ือง  การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ 
ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 

และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ.2535 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ให้ยกเลิกประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สจ.19/2544 เร่ือง การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนวันที่แบบแสดงรายการ 
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2544 

  ข้อ 2   ในประกาศนี้ 
 (1)  “ผู้เสนอขายหลักทรัพย์”  หมายความว่า   บริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือเจ้าของ 
หลักทรัพย์ ที่ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ 

(2) “แบบแสดงรายการข้อมูล”  หมายความว่า   แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย 
หลักทรัพย์ 

(3) “ข้อความ”  หมายความว่า   เร่ืองราวหรือข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบของ  
ตัวอักษร ตัวเลข เสียง ภาพ หรือรูปแบบอื่นใดที่สื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่าน 
วิธีการใด ๆ  

(3/1)2  “ผู้บริหาร”  หมายความว่า   ผู้จัดการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหาร 
สี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหาร 
รายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน 
ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า 

                                                        
2
   ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่  สจ. 24/2554 เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย 

   หลักทรัพย์ ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือช้ีชวนมีผลใช้บังคับ (ฉบับที่ 3)  
   ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2554 มีผลใช้บังคับวันที่ 16 สิงหาคม 2554 
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(4) “การโฆษณาผ่านสื่อ”  หมายความว่า   การโฆษณาการเสนอขายหลักทรัพย์ 
ทางหนังสือพิมพ์ ป้ายโฆษณา วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และการสื่อสารออนไลน์  

(5) “การสื่อสารออนไลน์”  หมายความว่า   การสื่อสารที่เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์  
โดยผ่านสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะมีสายหรือไร้สาย เช่น สายโทรศัพท์ ดาวเทียม เป็นต้น  

(6) “ผู้ลงทุน”  หมายความว่า   บุคคลใด ๆ ที่สนใจจะลงทุนในหลักทรัพย์ 
(7)1ค าว่า “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” และ “ผู้มีอ านาจควบคุม” ในแบบ 77-1 ท้ายประกาศนี้  

ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของค าดังกล่าวที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ 

  ข้อ 3   การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนวันที่แบบแสดงรายการ 
ข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ให้กระท าได้หลังจากส านักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูล  
และร่างหนังสือชี้ชวนแล้ว  และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

 ข้อ 4   การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ต้องมีสาระส าคัญของข้อมูล  
ไม่นอกเหนือไปจากข้อมูลที่ได้แสดงไว้ในร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อส านักงาน โดยมีลักษณะหรือ  
วิธีการแสดงข้อมูลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1)  ไม่แสดงข้อความที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(ก) เป็นเท็จ เกินความจริง หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  
(ข) เป็นการประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุน เว้นแต่เป็นการประมาณการ 

อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหลักทรัพย์จะได้รับตามข้อก าหนดหรือเงื่อนไขของหลักทรัพย์  
ที่เสนอขาย 

(ค) เป็นการประมาณการผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคตของบริษัท  
ที่ออกหลักทรัพย์เว้นแต่เป็นการแสดงข้อความที่แสดงไว้ในร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อส านักงาน 

(ง) เป็นการชี้น าให้ผู้ลงทุนส าคัญผิดเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ 
ที่เสนอขาย 

                                                        

1  ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 42/2552 เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย 
   หลักทรัพย์ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือช้ีชวนมีผลใช้บังคับ (ฉบับที่ 2)  
   ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 มีผลใช้บังคับวันที่ 1 กันยายน 2552 
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(จ) เป็นการคาดการณ์หรือประมาณการเกี่ยวกับความต้องการซื้อหรือความสนใจ  
ในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย  หรือเกี่ยวกับเร่ืองอื่นใดในประการที่น่าจะท าให้ผู้ลงทุนเข้าใจสภาพความ 
ต้องการซื้อหรือความสนใจในหลักทรัพย์นั้นผิดไปจากสภาพที่แท้จริง 
 (2)  ในกรณีข้อความที่เผยแพร่เป็นการคัดลอกหรืออ้างอิงเฉพาะบางส่วนของค ากล่าว  
หรือบทความของบุคคลใดๆ หรือบางส่วนของผลการด าเนินงานในอดีตของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  
ข้อความดังกล่าวต้องไม่มีการตัดทอนหรือต่อเติมที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญ และต้อง
ระบุแหล่งที่มาของข้อความที่ใช้ในการเผยแพร่  

   ข้อ 5   ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 4 การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย 
หลักทรัพย์ ให้กระท าได้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน 
(2) กรณีเป็นการแจกจ่ายข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนโดยตรง ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  

ในข้อ 6  ข้อ 7 และข้อ 9 
(3)2  กรณีเป็นการจัดให้ผู้ลงทุนได้ประชุมพบปะโดยตรงกับกรรมการหรือ 

ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 8 และข้อ 9 
                           (4)  กรณีเป็นการโฆษณาผ่านสื่อ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 10 

ข้อ 6   การแจกจ่ายข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนโดยตรง ให้กระท าได้ในรูปแบบและหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้ 

(1) ร่างหนังสือชี้ชวนที่จัดท าในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ซึ่งมีข้อมูลอย่างเดียวกับที่ได้ยื่นต่อ
ส านักงาน และมีข้อความดังต่อไปนี้อยู่บนปกหน้าด้านนอกของเอกสาร  

(ก) ค าว่า “ร่างหนังสือชี้ชวน” เป็นตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่าข้อความทั่วไป 
ในเอกสารดังกล่าว และเห็นได้ชัดเจน 

(ข) ข้อความที่เป็นค าเตือนว่า “การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อน 
การตัดสินใจลงทุน” มีขนาดไม่เล็กกว่าข้อความทั่วไปในเอกสารดังกล่าว และเห็นได้ชัดเจน 

(ค) วันที่น าข้อมูลนี้ออกเผยแพร่ 
(ง) ข้อความดังต่อไปนี้  

                                                        
2
  ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่  สจ. 24/2554 เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย 

   หลักทรัพย์ ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือช้ีชวนมีผลใช้บังคับ (ฉบับที่ 3)  
   ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2554 มีผลใช้บังคับวนัที่ 16 สิงหาคม 2554 
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“เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่หนังสือชี้ชวนส าหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ แต่จัดท า
ขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ก่อนการเสนอขาย เพื่อให้ผู้ลงทุนมีระยะเวลาพอสมควรใน
การศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไม่แตกต่างไปจากข้อมูล  
ที่ปรากฏในร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย  ดงันั้น ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้จึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อีก 
   ทั้งนี้ การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูล  
การเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับแล้ว และจะกระท าโดยการส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุน” 

(2) ร่างหนังสือชี้ชวนที่จัดท าในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ซึ่งต้องมีข้อมูล 
อย่างเดียวกับร่างหนังสือชี้ชวนตาม (1) และมีข้อความตาม (1) (ก) ถึง (ง) อยู่ในหน้าแรกของข้อความ 
ในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) 

(3) สรุปหนังสือชี้ชวน ซึ่งต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(ก)  จัดท าในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ 
(ข)2 มีข้อมูลอย่างน้อยตามรายการที่ก าหนดในแบบ 77-1 ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ 

ของส านักงาน 
 (ค) เป็นการแสดงข้อมูลที่คัดลอกหรือสรุปย่อจากข้อมูลรายการเดียวกันนั้น  
ที่ได้แสดงไว้แล้วในร่างหนังสือชี้ชวน และต้องไม่มีการน าเสนอในลักษณะที่อาจท าให้ส าคัญผิด 
ในข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือข้อเท็จจริง  
ที่เป็นสาระส าคัญอ่ืน 

การแจกจ่ายสรุปหนังสือชี้ชวนตามวรรคหนึ่งให้กระท าได้เมื่อพ้นสามวันท าการ  
นับแต่วันที่ส านักงานได้รับสรุปหนังสือชี้ชวนจากผู้เสนอขายหลักทรัพย์ และส านักงานมิได้แจ้งความเห็น  
เป็นอย่างอื่นภายในระยะเวลานั้น โดยส านักงานอาจแจ้งให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์แจกจ่ายเอกสารดังกล่าว
ก่อนพ้นระยะเวลาที่ก าหนดก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์เลือกแจกจ่ายข้อมูลตาม (2) หรือ (3) แก่ผู้ลงทุน  
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต้องแจกจ่ายร่างหนังสือชี้ชวนตาม (1) ให้ผู้ลงทุนด้วย หากผู้ลงทุนร้องขอ  

                                                        
2
  ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่  สจ. 24/2554 เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย 

   หลักทรัพย์ ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือช้ีชวนมีผลใช้บังคับ (ฉบับที่ 3)  
   ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2554 มีผลใช้บังคับวันที่ 16 สิงหาคม 2554 
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 ข้อ 71   ในกรณีที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ประสงค์จะแจกจ่ายเอกสารอ่ืนใดเพิ่มเติม  
นอกเหนือจากเอกสารที่มีลักษณะตามข้อ 6 การแจกจ่ายเอกสารอ่ืนใดดังกล่าวต้องกระท าควบคู่ไปกับ 
การแจกจ่ายเอกสารตามข้อ 6 ด้วย และสาระส าคัญของข้อมูลที่แสดงในเอกสารอ่ืนใดนั้น ต้องไม่นอกเหนือ 
ไปจากข้อมูลที่ได้แสดงไว้ในร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อส านักงาน  เว้นแต่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์จะได้  
น าข้อมูลดังกล่าวไปแก้ไขเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามหลักเกณฑ์  
ที่ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย  
หลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย  
ตราสารหนี้ แล้วแต่กรณี 

ข้อ 82   การจัดให้ผู้ลงทุนได้ประชุมพบปะโดยตรงกับกรรมการหรือผู้บริหาร  
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1)  ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต้องแจกจ่ายข้อมูลให้แก่ผู้เข้าประชุม โดยข้อมูลที่แจกจ่าย 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 6 และข้อ 7 โดยอนุโลม 

(2)  ในกรณีที่มีการเชิญผู้ลงทุนเข้าร่วมประชุมดังกล่าวตั้งแต่สิบรายขึ้นไป   
ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์แจ้งก าหนดวันที่จะจัดให้มีการประชุมต่อส านักงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
สามวันท าการและผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต้องยินยอมให้บุคคลที่ส านักงานมอบหมายเข้าร่วม
สังเกตการณ์การประชุมดังกล่าวด้วย 

 ข้อ 9   ในกรณีที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล  
และร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อส านักงานภายหลังจากการแจกจ่ายร่างหนังสือชี้ชวนหรือสรุปหนังสือ  
ชี้ชวน ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ส่งข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
ให้แก่ผู้ลงทุนที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวไปแล้วด้วย เว้นแต่ข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ  
รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือการจอง การจ าหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่เสนอขาย  

                                                        

1 ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 42/2552 เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย 
   หลักทรัพย์ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือช้ีชวนมีผลใชบ้ังคับ (ฉบับที่ 2)  
   ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 มีผลใช้บังคับวันที่ 1 กันยายน 2552 
 
2
  ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่  สจ. 24/2554 เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย 

   หลักทรัพย์ ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือช้ีชวนมีผลใช้บังคับ (ฉบับที่ 3)  
   ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2554 มีผลใช้บังคับวันที่ 16 สิงหาคม 2554 
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ข้อ 10   การโฆษณาผ่านสื่อจะกระท าได้ต่อเมื่อผู้เสนอขายหลักทรัพย์ได้ส่งข้อความหรือ  
ตัวอย่างสื่อที่จะใช้ในการโฆษณา แล้วแต่กรณี ให้ส านักงานพิจารณาก่อนเร่ิมการโฆษณา และส านักงาน  
มิได้แจ้งทักท้วงเนื้อหาของการโฆษณาดังกล่าวภายในสามวันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ส านักงาน  
ได้รับข้อความหรือตัวอย่างสื่อนั้น 
  การโฆษณาตามวรรคหนึ่ง ต้องมีข้อความต่อไปนี้แสดงในโฆษณาอย่างชัดเจนด้วย  

(1) ข้อความที่เป็นค าเตือนดังน้ี “การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลใน 
หนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน” 

(2) ข้อความอ่ืนใดที่ส านักงานก าหนดตามความจ าเป็นและสมควรแก่กรณี ทั้งนี้ 
โดยค านึงถึงการมีมาตรการคุ้มครองที่เพียงพอส าหรับผู้ลงทุน ประกอบกับภาระต้นทุนของผู้เสนอขาย  
หลักทรัพย์ 
  ในการแสดงข้อความตามวรรคสอง ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ปฏิบัติดังต่อไปนี้  

(1) หากเป็นการโฆษณาผ่านสื่อที่ใช้ข้อความหรือภาพ ตัวอักษรของค าเตือนต้องมี 
ความคมชัด อ่านได้ชัดเจน และมีขนาดไม่เล็กกว่าตัวอักษรปกติที่ใช้ในการโฆษณา และในกรณีที่โฆษณา  
ดังกล่าวมิใช่ข้อความหรือภาพนิ่ง ต้องจัดให้มีการแสดงค าเตือน (display) ไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบ
วินาที 

(2) หากเป็นการโฆษณาผ่านสื่อที่มีเฉพาะการใช้เสียง ต้องจัดให้มีการอ่านออกเสียง 
ค าเตือน โดยมีระดับเสียงและความเร็วไม่แตกต่างจากการอ่านออกเสียงถ้อยค าทั่วไปที่ใช้ในการ  
โฆษณานั้น 

 ข้อ 11   ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป 

  ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2547 
 
 
                          (นายธีระชัย  ภูวนาถนรานุบาล) 
                             เลขาธิการ 
             ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 



สารบัญเชิงอรรถ 
ล าดับ ประกาศ 

ณ วันที่ 
ประกาศ ช่ือเรื่อง เนื้อหา สถานะ 

ฉบับแม ่ 18 มี.ค. 47 ส านักงาน ก.ล.ต. 
ที่ สจ. 18/2547 

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย ์
ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และร่างหนังสือช้ีชวนมีผลใช้บังคับ  

 ใช้งาน 
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่  

1 เม.ย. 47 เป็นต้นไป) 
1 3 ส.ค. 52 ส านักงาน ก.ล.ต. 

ที่ สจ. 42/2552 
การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ 
ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และร่างหนังสือช้ีชวนมีผลใช้บังคับ (ฉบับที่ 2) 

แก้ไขประกาศ สจ. 18/2547 ดังนี ้
- แก้ไขข้อ 2(7) และ ข้อ 7  
- แก้ไข ความใน (3) ของหัวข้อที่ 1. 
ข้อมูลบริษัทและการด าเนินธุรกิจ  
ในส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
ของแบบ 77-1 ท้ายประกาศ สจ. 
18/2547 

ใช้งาน 
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่  
1 ก.ย. 52 เป็นต้นไป) 

2 10 ส.ค. 54 ส านักงาน ก.ล.ต. 
ที่ สจ. 24/2554 

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย ์
ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และร่างหนังสือช้ีชวนมีผลใช้บังคับ (ฉบับที่ 3) 

แก้ไขประกาศ สจ. 18/2547 ดังนี ้
1.  เพิ่มเติม ข้อ 2(3/1) 
2. แก้ไข ข้อ 5(3), ข้อ 6(3)(ข) และ ข้อ 8 

ใช้งาน 
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่  

16 ส.ค. 54 เป็นต้นไป) 

 


