
 

 

แนวทางการจัดท าข้อมูลประกอบการเสนอขายหลักทรัพย์ในรูปแบบอื่น 
นอกจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน 

 

1. หลักการ 
 ผู้ที่ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (“ผู้เสนอขายหลักทรัพย์”)  
มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (รวมเรียกว่า 
“แบบ filing”) กับส านักงาน โดยหนังสือชี้ชวนเป็นเอกสารที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ใช้แจกจ่าย 
ให้ผู้ลงทุน เพื่อประกอบการเสนอขาย  อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากหนังสือชี้ชวนแล้ว ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์มักมีการจัดท าข้อมูลบริษัทในรูปแบบอ่ืนเพื่อน ามาใช้เผยแพรใ่นการเสนอขายหลักทรัพย์
ตามช่องทางต่าง ๆ ด้วย เช่น การเปิด corporate VDO หรือการใช้ PowerPoint หรือการใช้รูปแบบอื่น ๆ 
เพื่อน าเสนอข้อมูลของบริษัทในวันที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์จัดให้มีกิจกรรม roadshow กับผู้ลงทุน   
เป็นต้น  
 ในหลักการ ไม่ว่าบริษัทจะเลือกสื่อสารข้อมูลประกอบการเสนอขายหลักทรัพย์ 
ในรูปแบบใดและผ่านช่องทางใดก็ตาม ข้อมูลท่ีเผยแพร่ในแต่ละรูปแบบต้องไม่เป็นเท็จ เกินความจริง 
บิดเบือน ปิดบัง หรือท าให้ส าคัญผิดในสาระส าคัญ และมีความสอดคล้องกับข้อมูลในแบบ filing  ดังนั้น 
หากบริษัทเลือกที่จะน า corporate VDO หรือ PowerPoint หรือข้อมูลในรูปแบบอื่นใด มาใช้ประกอบการ
เสนอขายหลักทรัพย์ การจัดท าข้อมูลทุกรูปแบบจึงต้องเป็นไปตามหลักการข้างต้นด้วย เช่น ในกรณทีี่
ข้อมูลในแบบ filing มีการแสดงข้อมูลทั้งด้านบวกและด้านลบ ข้อมูลที่เปิดเผยใน corporate VDO หรือ 
PowerPoint ก็ต้องมีข้อมูลทั้ง 2 ด้าน เพื่อไม่ท าให้ผู้ลงทุนส าคัญผิด เป็นต้น 
 

2. หลักเกณฑ์การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ 
การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ไม่ว่าจะด าเนินการในช่วง 

ก่อนหรือตั้งแต่วันที่แบบ filing มีผลใช้บังคับ ต้องท าตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 (1)  ข้อมูลต้องไม่เป็นเท็จ เกินความจริง บิดเบือน ปิดบัง หรือท าให้ส าคัญผิด 
ในสาระส าคัญ 
  ค าอธิบายเพิ่มเติม :  

(ก) เน่ืองจากผู้เสนอขายหลักทรัพย์สามารถเลือกใช้รูปแบบใด ๆ ในการจัดท า 
ข้อมูลประกอบการเสนอขายหลักทรัพย์ก็ได้ โดยการเลือกน าเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบภาพและเสียง 
เป็นรูปแบบที่น่าจะสอดคล้องกับพฤติกรรมการรับข่าวสารของผู้ลงทุนในปัจจุบัน  อย่างไรก็ดี  
การสื่อด้วยภาพต้องให้ความส าคัญกับการเลือกใช้ภาพที่สะท้อนความเป็นจริง ไม่เลือกใช้ 
ภาพที่เกินความจริง เนื่องจากอาจท าให้ผู้ลงทุนเข้าใจคลาดเคลื่อนได้   

(ข) ในกรณีที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ประสงค์จะจัดท าข้อมูลประกอบ 
การเสนอขาย โดยเลือกแสดงเฉพาะข้อมูลด้านบวก เช่น เลือกแสดงเฉพาะตัวเลขในงบการเงิน 
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และอัตราส่วนทางการเงินที่โดดเด่น แต่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ไม่แสดงข้อมูลด้านลบเกี่ยวกับความเสี่ยง 
ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ หรือความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ 
เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์แสดงไว้ในแบบ filing อาจท าให้ผู้ลงทุนส าคัญผิด 
ในสาระส าคัญของผู้เสนอขายหลักทรัพย์ได้ จึงต้องแสดงข้อมูลด้านลบไว้เป็นส่วนหน่ึงของข้อมูล
ประกอบการเสนอขายด้วย 

(ค) ในกรณีที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์จัดท าข้อมูลประกอบการเสนอขาย 
ที่มีการแสดงทั้งข้อมูลด้านบวกและด้านลบ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลที่แสดงในแบบ filing ที่ได้ยื่น 
ต่อส านักงาน แตผู่้เสนอขายหลักทรัพย์เลือกการแสดงข้อมูลด้านบวกให้โดดเด่นหรือลดความโดดเด่น 
ของข้อมูลด้านลบที่มีความส าคัญ (selective or one-sided information) เช่น ข้อมูลด้านบวกใช้ขนาด
ตัวอักษรใหญ่กว่า หรือใช้สีที่เน้นข้อความมากกว่า ในขณะที่ข้อมูลด้านลบใช้ตัวอักษรขนาดเล็ก  
หรือใช้สีที่ไม่โดดแด่น หรือข้อมูลด้านบวกออกเสียงด้วยความเร็วปกติ ในขณะที่ข้อมูลด้านลบ 
ใช้ความเร็วมากกว่าปกติ เป็นต้น ก็อาจท าให้ผู้ลงทุนส าคัญผิดในสาระส าคัญของผู้เสนอขายหลักทรัพย์ 
ได้เช่นกัน  ดังนั้น อย่างน้อยตัวอักษรหรือเสียงที่ใช้การน าเสนอข้อมูลด้านบวกและด้านลบควรมี 
ความเท่าเทียมกัน 
 (2)  สาระส าคัญของข้อมูลต้องไม่นอกเหนือไปจากข้อมูลที่ได้แสดงไว้ 

ในร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อส านักงาน   

  ค าอธิบายเพิ่มเติม : ที่ผ่านมาผู้เสนอขายหลักทรัพย์ส่วนหนึ่งมักแสดง 

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการในอนาคตไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่เผยแพร่ ในขณะที่โครงการในอนาคต 

บางโครงการยังมิได้เปิดเผยในแบบ filing ซึ่งหากผู้เสนอขายหลักทรัพย์จะแสดงข้อมูลดังกล่าว  

เป็นข้อมูลประกอบการเสนอขายหลักทรัพย์ ก็ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในแบบ filing ให้ครบถ้วนด้วย 

 (3)  ไม่เป็นการชี้น าหรือการประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุน  

เว้นแต่เป็นการประมาณการอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหลักทรัพย์จะได้รับ 

ตามข้อก าหนดหรือเงื่อนไขของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย และมีลักษณะที่ครบถ้วนดังนี้ 

 (ก)  มีข้อมูลประกอบการประมาณการอย่างเหมาะสม 

 (ข)  มีข้อมูลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประมาณการผลตอบแทน 

  (ค)  ข้อมูลตาม (ก) และ (ข) อยู่ในรูปแบบที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าใจ 

ได้อย่างถูกต้องโดยไม่ส าคัญผิด 

  ค าอธิบายเพิ่มเติม : ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นข้อมูล

ประเภทหนึ่งที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ประสงค์จะแสดงต่อผู้ลงทุนเพื่อประกอบการเสนอขาย 

อย่างไรก็ดี ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่อาจมีความไม่แน่นอน เพราะมีปัจจยัต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบ

ต่อผลตอบแทนจากการลงทุนได้  ดังนั้น หากจะแสดงข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ลงทุน ก็ต้องแสดงที่มาและ

ความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนด้วย 
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 (4)  ไม่เป็นการประมาณการผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคตของ

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์  เว้นแต่เป็นข้อมูลที่แสดงไว้ในร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อส านักงาน 

 ค าอธิบายเพิ่มเติม : การจัดท าประมาณการงบการเงินในแบบ filing  
เป็นความสมัครใจของผู้เสนอขายหลักทรัพย์ ซึ่งจะจัดท าเป็นระยะเวลาใดก็ได้ แต่หากประสงค์จะจัดท า
และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ต้องจัดท าด้วยความระมัดระวัง โดยสมมติฐานที่ใช้จัดท าประมาณการน้ันต้อง
สมเหตุสมผล  ดังนั้น หากผู้เสนอขายหลักทรัพย์ประสงค์จะแสดงประมาณการผลการด าเนินงาน 
ในเอกสารประกอบการเสนอขาย จะต้องแสดงข้อมูลดังกล่าวในแบบ filing ด้วย 
 (5)  ไม่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์หรือประมาณการเกี่ยวกับความต้องการซื้อ
หรือความสนใจในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือเกี่ยวกับเร่ืองอื่นใดในประการที่น่าจะท าให้ผู้ลงทุน
เข้าใจสภาพความต้องการซื้อหรือความสนใจในหลักทรัพย์นั้นผิดไปจากสภาพที่แท้จริง 
 ค าอธิบายเพิ่มเติม : ในหลักการแล้ว การแสดงข้อมูลประกอบการเสนอขาย
ต้องเป็นข้อเท็จจริงตามที่ผู้เสนอขายเปิดเผยในแบบ filing  ดังนั้น ผู้เสนอขายหลักทรัพย์จึงต้อง 
ไม่แสดงข้อมูลที่มีลักษณะที่เป็นการกระตุ้นให้เกิดความต้องการของผู้ลงทุนที่เกินความต้องการ 
ที่แท้จริง 
 (6)  หากข้อมูลที่เผยแพรเ่ป็นการใช้หรืออ้างอิงข้อมูลของบุคคลอ่ืน จะต้องเป็น 
ข้อมูลที่มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและเป็นปัจจุบัน โดยต้องมีการระบุแหล่งที่มาอย่างชัดเจน 
  ค าอธิบายเพิ่มเติม : ในบางกรณีข้อมูลประกอบการเสนอขายอาจมี 
การน าข้อมูลจากแหล่งอ่ืนมาแสดงไว้ด้วย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งในกรณี
ดังกล่าวจะต้องระบุแหล่งที่มาของข้อมูลดังกล่าวให้ชัดเจน 
 
  อนึ่ง ผู้เสนอขายหลักทรัพย์สามารถจัดท าข้อมูลเพื่อใช้ในการแนะน าบริษัท 
ให้เป็นท่ีรู้จักได้ โดยอาจจัดท าข้อมูลในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์หรือรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น corporate 
VDO หรือ PowerPoint หรือรูปแบบอื่น ๆ ก็ได้ และอาจเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่าน website  
ของผู้เสนอขายหลักทรัพย์เพื่อให้บุคคลทั่วไปเข้าดู โดยการด าเนินการในลักษณะดังกล่าวไม่ถือเป็น
ข้อมูลประกอบการเสนอขาย จึงไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น  อย่างไรก็ดี หากมีการน า 
ข้อมูลแนะน าบริษัทไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหลักทรัพย์ เช่น การน าไปใช้ในวัน 
roadshow  การส่ง link ข้อมูลให้ผู้ลงทุนพร้อมหนังสือชี้ชวน หรือการโฆษณาผ่านช่องทางต่าง ๆ  
เพื่อเสนอขายหลักทรัพย์ เป็นต้น  ผู้เสนอขายหลักทรัพย์จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่
ข้อมูลท่ีประกาศก าหนด ซึ่งรวมถึงแนวทางตามที่กล่าวใน (1) ถึง (6) ข้างต้นด้วย 

    


