
   
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สจ. 37/2562 
เร่ือง  การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์ 
ก่อนวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์

และร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั 
    

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 77 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535  ส านกังานออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิก 
  (1)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สจ. 18/2547  เร่ือง การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยก่์อนวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั ลงวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2547 
  (2)  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์  
ท่ี สจ. 42/2552  เร่ือง การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยก่์อนวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552   
  (3)  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์  
ท่ี สจ. 24/2554  เร่ือง การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยก่์อนวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554 

  ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
  “ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยห์รือเจา้ของหลกัทรัพย ์
ท่ีประสงคจ์ะเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ 
  “แบบแสดงรายการขอ้มูล”  หมายความวา่   แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพย ์ 
  “ผูล้งทุน”  หมายความวา่   บุคคลใด ๆ ท่ีสนใจจะลงทุนในหลกัทรัพย ์
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  “ขอ้มูล”  หมายความวา่   เร่ืองราวหรือขอ้เท็จจริง ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบ  
ของตวัอกัษร ตวัเลข เสียง ภาพ หรือรูปแบบอ่ืนใดท่ีส่ือความหมายได้โดยสภาพของส่ิงนั้นเอง 
หรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ 
  “การเผยแพร่ขอ้มูลผ่านส่ือ”  หมายความว่า   การเผยแพร่ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ทางหนงัสือพิมพ ์ป้ายโฆษณา วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ ภาพยนตร์ และการส่ือสารออนไลน์  
  “การส่ือสารออนไลน์”  หมายความวา่   การส่ือสารท่ีเช่ือมต่อกบัระบบคอมพิวเตอร์  
โดยผา่นส่ือต่าง ๆ ไม่วา่จะมีสายหรือไร้สาย เช่น สายโทรศพัท ์ดาวเทียม เป็นตน้ 
  “ผูบ้ริหาร”  หมายความวา่   ผูด้  ารงต าแหน่งตามท่ีก าหนดในบทนิยามค าวา่ “ผูบ้ริหาร” 
ตามประกาศดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายตราสารหน้ี 
ของหน่วยงานภาครัฐไทย ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีตามประกาศดงักล่าว 
  (2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนด 
บทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์ในกรณีอ่ืนนอกจาก (1) 

หมวด 1 
หลกัเกณฑท์ัว่ไปและอ านาจส านกังาน 

    

  ขอ้ 3   การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยก่์อนวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูล
และร่างหนังสือช้ีชวนมีผลใช้บงัคบั ให้กระท าได้หลงัจากส านักงานได้รับแบบแสดงรายการขอ้มูล 
และร่างหนงัสือช้ีชวนแลว้ และใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี 

  ขอ้ 4   การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยต์อ้งมีความเหมาะสม 
ทั้งในดา้นเน้ือหา สัดส่วนของเน้ือหา และวิธีการน าเสนอ เพื่อท าใหผู้ล้งทุนไดรั้บขอ้มูลท่ีจ าเป็น 
และเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์โดยการเผยแพร่ขอ้มูลตอ้งกระท าในลกัษณะใด 
ลกัษณะหน่ึงตามหมวด 2 และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ครบถว้นดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ไม่เป็นเทจ็ เกินความจริง บิดเบือน ปิดบงั หรือท าใหส้ าคญัผิดในสาระส าคญั 
   (2)  สาระส าคญัของขอ้มูลตอ้งไม่นอกเหนือไปจากขอ้มูลท่ีแสดงไวใ้นร่างหนงัสือช้ีชวน 
ท่ีไดย้ืน่ต่อส านกังาน   
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  (3)  ไม่เป็นการช้ีน าหรือการประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุน เวน้แต่ 
เป็นการประมาณการอตัราดอกเบ้ียหรืออตัราผลตอบแทนท่ีผูถื้อหลกัทรัพยจ์ะได้รับตามขอ้ก าหนด
หรือเง่ือนไขของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย และมีลกัษณะท่ีครบถว้นดงัน้ี 
         (ก)  มีขอ้มูลประกอบการประมาณการอยา่งเหมาะสม 
         (ข)  มีขอ้มูลความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการประมาณการผลตอบแทน 
         (ค)  ขอ้มูลตาม (ก) และ (ข) อยูใ่นรูปแบบท่ีผูล้งทุนสามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
โดยไม่ส าคญัผิด 
  (4)  ไม่เป็นการประมาณการผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคตของ 
บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีแสดงไวใ้นร่างหนังสือช้ีชวนท่ีไดย้ื่นต่อส านกังาน 
  (5)  ไม่มีลกัษณะเป็นการคาดการณ์หรือประมาณการเก่ียวกบัความตอ้งการซ้ือหรือ 
ความสนใจในหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย หรือเก่ียวกบัเร่ืองอ่ืนใดในประการท่ีน่าจะท าให้ผูล้งทุนเขา้ใจ 
สภาพความตอ้งการซ้ือหรือความสนใจในหลกัทรัพยน์ั้นผิดไปจากสภาพท่ีแทจ้ริง 
  (6)  หากขอ้มูลท่ีเผยแพร่เป็นการใชห้รืออา้งอิงขอ้มูลของบุคคลอ่ืน จะตอ้งเป็น 
ขอ้มูลท่ีมาจากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือและเป็นปัจจุบนั โดยตอ้งมีการระบุแหล่งท่ีมาอยา่งชดัเจน 
  ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยใ์ชว้ิธีการน าเสนอขอ้มูลหลายวิธี แต่ละวิธี 
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ครบถว้นตามวรรคหน่ึงดว้ย 

  ขอ้ 5   ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ม่ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
ในประกาศน้ี ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์อ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามค าสั่งของส านกังานท่ีจะสั่งใหด้ าเนินการ
อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ี 
  (1)  หยดุการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย ์ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน 
  (2)  แกไ้ขขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ใชใ้นการเผยแพร่ 
  (3)  ช้ีแจงเพื่อใหผู้ล้งทุนไดรั้บขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง ตรงต่อความเป็นจริงและ 
ไม่ท าใหส้ าคญัผิด 
  (4)  กระท าการหรือไม่กระท าการใดภายในระยะเวลาท่ีก าหนดเพื่อใหผู้ล้งทุน 
ตดัสินใจหรือทบทวนการตดัสินใจลงทุน บนพื้นฐานขอ้มูลท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง ตรงต่อความเป็นจริง 
และไม่ท าใหส้ าคญัผิด 
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หมวด 2 
ลกัษณะของการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย  ์

    

  ขอ้ 6   การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย ์ใหก้ระท าไดใ้นลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน 
  (2)  การแจกจ่ายขอ้มูลใหแ้ก่ผูล้งทุนโดยตรง ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
ในขอ้ 7 ขอ้ 8 และขอ้ 10 
  (3)  การจดัใหผู้ล้งทุนไดป้ระชุมพบปะโดยตรงกบักรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั 
ท่ีออกหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 9 และขอ้ 10 
  (4)  การเผยแพร่ขอ้มูลผา่นส่ือ ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 11 

  ขอ้ 7   การแจกจ่ายขอ้มูลใหแ้ก่ผูล้งทุนโดยตรง ให้กระท าไดใ้นรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง
ดังต่อไปน้ี โดยขอ้มูลท่ีแจกจ่ายดังกล่าวจะจดัท าในรูปแบบเอกสารส่ิงพิมพ ์แผ่นบนัทึกขอ้มูล  
หรือขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนดก็ได ้โดยใหค้  านึงถึงความเหมาะสม 
ของผูล้งทุน 
  (1)  ร่างหนงัสือช้ีชวนซ่ึงมีขอ้มูลอย่างเดียวกบัท่ีไดย้ื่นต่อส านกังาน และมีขอ้ความดงัน้ี
อยูบ่นปกหนา้ดา้นนอกของร่างหนงัสือช้ีชวน หรือบนหนา้แรกในกรณีท่ีไม่มีปก    
         (ก)  ค  าวา่ “ร่างหนงัสือช้ีชวน” เป็นตวัอกัษรสีแดงขนาดไม่เลก็กวา่ขอ้ความทัว่ไป 
ในเอกสารดงักล่าว และเห็นไดช้ดัเจน 
         (ข)  ขอ้ความท่ีเป็นค าเตือนวา่ “ท าความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ เง่ือนไขผลตอบแทน 
และความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน” มีขนาดไม่เลก็กวา่ขอ้ความทัว่ไปในเอกสารดงักล่าว และเห็นไดช้ดัเจน 
         (ค)  วนัท่ีน าขอ้มูลน้ีออกเผยแพร่ 
         (ง)  ขอ้ความดงัน้ี 
         “เอกสารฉบบัน้ีไม่ใช่หนงัสือช้ีชวนส าหรับการเสนอขายหลกัทรัพย ์แต่จดัท าขึ้น 
เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกับหลกัทรัพย ์เพื่อให้ผูล้งทุนมีระยะเวลาพอสมควรในการศึกษาขอ้มูล 
เก่ียวกบัหลกัทรัพยด์งักล่าวก่อนการตดัสินใจลงทุน โดยขอ้มูลท่ีปรากฏในเอกสารฉบบัน้ีไม่แตกต่าง 
ไปจากขอ้มูลท่ีปรากฏในร่างหนังสือช้ีชวนท่ีไดย้ื่นต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงยงัไม่มีผลใช้บงัคบัตามกฎหมาย ดงันั้น ขอ้มูลในเอกสารฉบบัน้ีจึงอาจมี 
การแกไ้ขเปล่ียนแปลงได ้
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         ทั้งน้ี การเสนอขายหลกัทรัพยจ์ะกระท าไดก้็ต่อเม่ือแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีไดย้ืน่ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยมี์ผลใชบ้งัคบัแลว้ และไดจ้ดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวนใหแ้ก่ผูล้งทุนแลว้”  
  (2)  ขอ้มูลท่ีมีสาระตรงตามขอ้มูลสรุป (executive summary) หรือสรุปขอ้มูลส าคญั  
(fact sheet) ท่ีปรากฏในส่วนท่ี 1 ของแบบแสดงรายการขอ้มูลส าหรับการเสนอขายหลกัทรัพย์ 
ประเภทนั้น และมีขอ้ความตาม (1) (ข) และ (ค) และขอ้ความดังน้ี   
         “เอกสารฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
ท่ีจดัท าขึ้นเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัทรัพย ์เพื่อให้ผูล้งทุนมีระยะเวลาพอสมควรในการศึกษา 
ขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัทรัพยด์งักล่าวก่อนการตดัสินใจลงทุน โดยขอ้มูลท่ีปรากฏในเอกสารฉบบัน้ี 
ไม่แตกต่างไปจากขอ้มูลท่ีปรากฏในส่วนท่ี 1 ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย์ 
ท่ีไดย้ื่นต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงยงัไม่มีผลใช้บงัคบั  
ตามกฎหมาย ดงันั้น ขอ้มูลในเอกสารฉบบัน้ีจึงอาจมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงได ้
         ทั้งน้ี การเสนอขายหลกัทรัพยจ์ะกระท าไดก้็ต่อเม่ือแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีไดย้ืน่ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยมี์ผลใชบ้งัคบัแลว้” 
  ในกรณีท่ีผูล้งทุนท่ีไดรั้บการแจกจ่ายขอ้มูลตามวรรคหน่ึง (2) ประสงค์จะไดรั้บ 
ร่างหนังสือช้ีชวนตามวรรคหน่ึง (1) ให้ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยแ์จกจ่ายร่างหนังสือช้ีชวนให้ 
แก่ผูล้งทุนดว้ย 

  ขอ้ 8   การแจกจ่ายขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากขอ้มูลตามขอ้ 7 ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย  ์
ตอ้งกระท าควบคู่ไปกบัการแจกจ่ายขอ้มูลตามขอ้ 7  

  ขอ้ 9   การจดัใหผู้ล้งทุนไดป้ระชุมพบปะโดยตรงกบักรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั 
ท่ีออกหลกัทรัพย ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์อ้งแจกจ่ายขอ้มูลใหแ้ก่ผูเ้ขา้ประชุม โดยขอ้มูลท่ีแจกจ่าย 
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 7 และขอ้ 8 โดยอนุโลม 
  (2)  ในกรณีท่ีมีการเชิญผูล้งทุนเขา้ร่วมประชุมดงักล่าวตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป  
ให้ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยแ์จง้ก าหนดวนัท่ีจะจดัให้มีการประชุมต่อส านักงานล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า  
3 วนัท าการ และผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์อ้งยนิยอมใหบุ้คคลท่ีส านกังานมอบหมายเขา้ร่วมสังเกตการณ์ 
การประชุมดงักล่าวดว้ย 
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  ขอ้ 10   ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยแ์กไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
และร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีไดย้ื่นต่อส านกังานภายหลงัจากการแจกจ่ายขอ้มูลตามขอ้ 7 ขอ้ 8 และขอ้ 9  
ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยส่์งขอ้มูลท่ีปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัแก่ผูล้งทุนท่ีไดรั้บขอ้มูลตามขอ้ 7 ขอ้ 8  
และขอ้ 9 ไปแลว้ดว้ย  เวน้แต่ขอ้มูลท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัรายละเอียดของหลกัทรัพย ์
ท่ีเสนอขาย หรือการจอง การจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย 

  ขอ้ 11   การเผยแพร่ขอ้มูลผ่านส่ือ ตอ้งมีขอ้ความท่ีเป็นค าเตือนดังน้ี “ท าความเขา้ใจ
ลกัษณะสินคา้ เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน” แสดงในส่ือท่ีใชเ้ผยแพร่ขอ้มูล
ดงักล่าวอยา่งชดัเจนดว้ย 
  ในการแสดงขอ้ความตามวรรคหน่ึง ให้ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยป์ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  รูปแบบการน าเสนอค าเตือนตอ้งมีความคมชดัและสังเกตไดง้่าย โดยตอ้งใชต้วัอกัษร
ท่ีมีความชดัเจนและมีขนาดไม่เลก็กวา่ตวัอกัษรปกติ  
  (2)  การอ่านออกเสียงค าเตือนตอ้งอยู่ในวิสัยท่ีผูฟั้งสามารถจบัใจความของถอ้ยค า  
ไดอ้ย่างชดัเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอ้งจดัให้มีการอ่านออกเสียงดว้ยความเร็วปกติ 

  ขอ้ 12   ประกาศน้ีให้ใช้บงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2562 

 
 
 
 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


