ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 37/2562
เรื่ อง การเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 สานักงานออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 18/2547 เรื่ อง การเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2547
(2) ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 42/2552 เรื่ อง การเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2552
(3) ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 24/2554 เรื่ อง การเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 สิ งหาคม พ.ศ. 2554
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์” หมายความว่า บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์หรื อเจ้าของหลักทรัพย์
ที่ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรื อบุคคลใด ๆ
“แบบแสดงรายการข้อมูล” หมายความว่า แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์
“ผูล้ งทุน” หมายความว่า บุคคลใด ๆ ที่สนใจจะลงทุนในหลักทรัพย์
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“ข้อมูล” หมายความว่า เรื่ องราวหรื อข้อเท็จจริ ง ไม่ว่าจะปรากฏในรู ปแบบ
ของตัวอักษร ตัวเลข เสี ยง ภาพ หรื อรู ปแบบอื่ นใดที่ ส่ื อความหมายได้โดยสภาพของสิ่ งนั้นเอง
หรื อโดยผ่านวิธีการใด ๆ
“การเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านสื่ อ” หมายความว่า การเผยแพร่ ขอ้ มูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ทางหนังสื อพิมพ์ ป้ายโฆษณา วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และการสื่ อสารออนไลน์
“การสื่ อสารออนไลน์” หมายความว่า การสื่ อสารที่เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์
โดยผ่านสื่ อต่าง ๆ ไม่วา่ จะมีสายหรื อไร้สาย เช่น สายโทรศัพท์ ดาวเทียม เป็ นต้น
“ผูบ้ ริ หาร” หมายความว่า ผูด้ ารงตาแหน่งตามที่กาหนดในบทนิยามคาว่า “ผูบ้ ริ หาร”
ตามประกาศดังต่อไปนี้
(1) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้วยการเสนอขายตราสารหนี้
ของหน่วยงานภาครัฐไทย ในกรณี เป็ นการเสนอขายตราสารหนี้ ตามประกาศดังกล่าว
(2) ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนด
บทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ในกรณี อื่นนอกจาก (1)
หมวด 1
หลักเกณฑ์ทวั่ ไปและอานาจสานักงาน
ข้อ 3 การเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูล
และร่ างหนังสื อชี้ ชวนมีผลใช้บงั คับ ให้กระทาได้หลังจากสานักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูล
และร่ างหนังสื อชี้ชวนแล้ว และให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ 4 การเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ตอ้ งมีความเหมาะสม
ทั้งในด้านเนื้ อหา สัดส่ วนของเนื้อหา และวิธีการนาเสนอ เพื่อทาให้ผลู ้ งทุนได้รับข้อมูลที่จาเป็ น
และเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจลงทุนในหลักทรัพย์ โดยการเผยแพร่ ขอ้ มูลต้องกระทาในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งตามหมวด 2 และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วนดังต่อไปนี้
(1) ไม่เป็ นเท็จ เกินความจริ ง บิดเบือน ปิ ดบัง หรื อทาให้สาคัญผิดในสาระสาคัญ
(2) สาระสาคัญของข้อมูลต้องไม่นอกเหนื อไปจากข้อมูลที่แสดงไว้ในร่ างหนังสื อชี้ชวน
ที่ได้ยนื่ ต่อสานักงาน
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(3) ไม่เป็ นการชี้ นาหรื อการประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุน เว้นแต่
เป็ นการประมาณการอัตราดอกเบี้ยหรื ออัตราผลตอบแทนที่ ผูถ้ ื อหลักทรั พย์จะได้รับตามข้อกาหนด
หรื อเงื่อนไขของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย และมีลกั ษณะที่ครบถ้วนดังนี้
(ก) มีขอ้ มูลประกอบการประมาณการอย่างเหมาะสม
(ข) มีขอ้ มูลความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประมาณการผลตอบแทน
(ค) ข้อมูลตาม (ก) และ (ข) อยูใ่ นรู ปแบบที่ผลู ้ งทุนสามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้อง
โดยไม่สาคัญผิด
(4) ไม่เป็ นการประมาณการผลการดาเนินงานหรื อฐานะการเงินในอนาคตของ
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ เว้นแต่ เป็ นข้อมูลที่แสดงไว้ในร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสานักงาน
(5) ไม่มีลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์หรื อประมาณการเกี่ยวกับความต้องการซื้ อหรื อ
ความสนใจในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรื อเกี่ยวกับเรื่ องอื่นใดในประการที่น่าจะทาให้ผลู ้ งทุนเข้าใจ
สภาพความต้องการซื้ อหรื อความสนใจในหลักทรัพย์น้ นั ผิดไปจากสภาพที่แท้จริ ง
(6) หากข้อมูลที่เผยแพร่ เป็ นการใช้หรื ออ้างอิงข้อมูลของบุคคลอื่น จะต้องเป็ น
ข้อมูลที่มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและเป็ นปัจจุบนั โดยต้องมีการระบุแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
ในกรณีที่ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ใช้วิธีการนาเสนอข้อมูลหลายวิธี แต่ละวิธี
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วนตามวรรคหนึ่งด้วย
ข้อ 5 ในกรณีที่ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ไม่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในประกาศนี้ ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ตอ้ งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามคาสั่งของสานักงานที่จะสั่งให้ดาเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี้
(1) หยุดการเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน
(2) แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ใช้ในการเผยแพร่
(3) ชี้แจงเพื่อให้ผลู ้ งทุนได้รับข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ตรงต่อความเป็ นจริ งและ
ไม่ทาให้สาคัญผิด
(4) กระทาการหรื อไม่กระทาการใดภายในระยะเวลาที่กาหนดเพื่อให้ผลู ้ งทุน
ตัดสิ นใจหรื อทบทวนการตัดสิ นใจลงทุน บนพื้นฐานข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงต่อความเป็ นจริ ง
และไม่ทาให้สาคัญผิด
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หมวด 2
ลักษณะของการเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
ข้อ 6 การเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ให้กระทาได้ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การแถลงข่าวต่อสื่ อมวลชน
(2) การแจกจ่ายข้อมูลให้แก่ผลู ้ งทุนโดยตรง ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 10
(3) การจัดให้ผลู ้ งทุนได้ประชุมพบปะโดยตรงกับกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 9 และข้อ 10
(4) การเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านสื่ อ ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 11
ข้อ 7 การแจกจ่ายข้อมูลให้แก่ผลู ้ งทุนโดยตรง ให้กระทาได้ในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ โดยข้อมูลที่แจกจ่ายดังกล่าวจะจัดทาในรู ปแบบเอกสารสิ่ งพิมพ์ แผ่นบันทึ กข้อมูล
หรื อข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์อื่นใดตามแนวทางที่สานักงานกาหนดก็ไ ด้ โดยให้คานึงถึงความเหมาะสม
ของผูล้ งทุน
(1) ร่ างหนังสื อชี้ชวนซึ่ งมีขอ้ มูลอย่างเดียวกับที่ได้ยื่นต่อสานักงาน และมีขอ้ ความดังนี้
อยูบ่ นปกหน้าด้านนอกของร่ างหนังสื อชี้ชวน หรื อบนหน้าแรกในกรณี ที่ไม่มีปก
(ก) คาว่า “ร่ างหนังสื อชี้ชวน” เป็ นตัวอักษรสี แดงขนาดไม่เล็กกว่าข้อความทัว่ ไป
ในเอกสารดังกล่าว และเห็นได้ชดั เจน
(ข) ข้อความที่เป็ นคาเตือนว่า “ทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า เงื่อนไขผลตอบแทน
และความเสี่ ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน” มีขนาดไม่เล็กกว่าข้อความทัว่ ไปในเอกสารดังกล่าว และเห็นได้ชดั เจน
(ค) วันที่นาข้อมูลนี้ ออกเผยแพร่
(ง) ข้อความดังนี้
“เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่หนังสื อชี้ชวนสาหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ แต่จดั ทาขึ้น
เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ เพื่อให้ผลู้ งทุนมีระยะเวลาพอสมควรในการศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับหลักทรัพย์ดงั กล่าวก่อนการตัดสิ นใจลงทุน โดยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไม่แตกต่าง
ไปจากข้อมูลที่ปรากฏในร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งยังไม่มีผลใช้บงั คับตามกฎหมาย ดังนั้น ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ จึงอาจมี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
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ทั้งนี้ การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระทาได้ก็ต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ได้ยนื่ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์มีผลใช้บงั คับแล้ว และได้จดั ส่ งหรื อแจกจ่ายหนังสื อชี้ชวนให้แก่ผลู ้ งทุนแล้ว”
(2) ข้อมูลที่มีสาระตรงตามข้อมูลสรุ ป (executive summary) หรื อสรุ ปข้อมูลสาคัญ
(fact sheet) ที่ปรากฏในส่ วนที่ 1 ของแบบแสดงรายการข้อมูล สาหรับการเสนอขายหลักทรัพย์
ประเภทนั้น และมีขอ้ ความตาม (1) (ข) และ (ค) และข้อความดังนี้
“เอกสารฉบับนี้ เป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ที่จดั ทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ เพื่อให้ผูล้ งทุนมีระยะเวลาพอสมควรในการศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ดงั กล่าวก่ อนการตัดสิ นใจลงทุน โดยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้
ไม่แตกต่างไปจากข้อมูลที่ปรากฏในส่ วนที่ 1 ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ที่ได้ยื่นต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งยังไม่มีผลใช้บงั คับ
ตามกฎหมาย ดังนั้น ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้จึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
ทั้งนี้ การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระทาได้ก็ต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ได้ยนื่ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์มีผลใช้บงั คับแล้ว”
ในกรณีที่ผลู ้ งทุนที่ได้รับการแจกจ่ายข้อมูลตามวรรคหนึ่ง (2) ประสงค์จะได้รับ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนตามวรรคหนึ่ ง (1) ให้ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์แจกจ่ายร่ างหนังสื อชี้ชวนให้
แก่ผูล้ งทุนด้วย
ข้อ 8 การแจกจ่ายข้อมูลอื่นนอกเหนื อจากข้อมูลตามข้อ 7 ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
ต้องกระทาควบคู่ไปกับการแจกจ่ายข้อมูลตามข้อ 7
ข้อ 9 การจัดให้ผลู ้ งทุนได้ประชุมพบปะโดยตรงกับกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ที่ออกหลักทรัพย์ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ตอ้ งแจกจ่ายข้อมูลให้แก่ผเู ้ ข้าประชุม โดยข้อมูลที่แจกจ่าย
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 7 และข้อ 8 โดยอนุโลม
(2) ในกรณี ที่มีการเชิ ญผูล้ งทุนเข้าร่ วมประชุมดังกล่าวตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป
ให้ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์แจ้งกาหนดวันที่จะจัดให้มีการประชุมต่อสานักงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
3 วันทาการ และผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ตอ้ งยินยอมให้บุคคลที่สานักงานมอบหมายเข้าร่ วมสังเกตการณ์
การประชุมดังกล่าวด้วย
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ข้อ 10 ในกรณีที่ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล
และร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสานักงานภายหลังจากการแจกจ่ายข้อมูลตามข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9
ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ส่งข้อมูลที่ปรับปรุ งให้เป็ นปั จจุบนั แก่ผลู ้ งทุนที่ได้รับข้อมูลตามข้อ 7 ข้อ 8
และข้อ 9 ไปแล้วด้วย เว้นแต่ขอ้ มูลที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักทรัพย์
ที่เสนอขาย หรื อการจอง การจาหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ข้อ 11 การเผยแพร่ ขอ้ มูล ผ่านสื่ อ ต้องมี ขอ้ ความที่เป็ นคาเตื อนดังนี้ “ทาความเข้าใจ
ลักษณะสิ นค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน” แสดงในสื่ อที่ใช้เผยแพร่ ขอ้ มูล
ดังกล่าวอย่างชัดเจนด้วย
ในการแสดงข้อความตามวรรคหนึ่ง ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(1) รู ปแบบการนาเสนอคาเตือนต้องมีความคมชัดและสังเกตได้ง่าย โดยต้องใช้ตวั อักษร
ที่มีความชัดเจนและมีขนาดไม่เล็กกว่าตัวอักษรปกติ
(2) การอ่านออกเสี ยงคาเตือนต้องอยู่ในวิสัยที่ผูฟ้ ังสามารถจับใจความของถ้อยคา
ได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องจัดให้มีการอ่านออกเสี ยงด้วยความเร็ วปกติ
ข้อ 12 ประกาศนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562

(นายรพี สุจริ ตกุล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

