
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สจ. 19/2544 

เร่ือง   การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยก่์อนวนัท่ี 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์

และร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั 
 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 77  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535   ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์อกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  
ท่ี สจ. 19/2539  เร่ือง  การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยก่์อนวนัท่ีแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั  ลงวนัท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2539   

  ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
  “ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย”์  หมายความวา่  บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชนจ ากดั และ 
ใหห้มายความรวมถึงนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจ 
หรือเจา้ของหลกัทรัพยท่ี์ประสงคจ์ะเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ  
  “แบบแสดงรายการขอ้มูล”  หมายความวา่  แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
หลกัทรัพย ์
  “ขอ้ความ” หมายความรวมถึง  การกระท าใหป้รากฏดว้ยตวัอกัษร ภาพ ภาพยนตร์ 
แสง เสียง เคร่ืองหมายหรือการกระท าอยา่งใด ๆ ท่ีท าใหบุ้คคลทัว่ไปสามารเขา้ใจความหมายได ้
  “การส่ือสารออนไลน์”   หมายความวา่  การส่ือสารท่ีเช่ือมต่อกบัระบบคอมพิวเตอร์ 
โดยผา่นส่ือต่าง ๆ ไม่วา่จะมีสายหรือไร้สาย เช่น สายโทรศพัท ์ดาวเทียม เป็นตน้ 
  “ส านกังาน”  หมายความวา่  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

  ขอ้ 3   การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยก่์อนวนัท่ีแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั ใหก้ระท าไดห้ลงัจากส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนแลว้  โดยสาระส าคญัของขอ้มูลท่ีเผยแพร่ดงักล่าวตอ้งไม่นอกเหนือ 
ไปจากขอ้มูลท่ีไดแ้สดงในร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีไดย้ืน่ต่อส านกังาน 
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  ขอ้ 4   ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยท่ี์ประสงคจ์ะเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย  ์
ทางเอกสารส่ิงตีพิมพซ่ึ์งมิใช่การโฆษณาตามขอ้ 6  ตอ้งจดัใหมี้เอกสารส่ิงตีพิมพท่ี์ใชใ้นการเผยแพร่ 
มีลกัษณะดงัน้ี  

(1) มีแบบและขอ้มูลตรงกบัแบบและขอ้มูลท่ีปรากฏในร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียืน่ต่อ 
ส านกังาน 

(2)  มีขอ้ความดงัต่อไปน้ีอยูบ่นปกหนา้ดา้นนอกของเอกสาร 
         (ก)  ค  าวา่ “ร่างหนงัสือช้ีชวน” เป็นตวัอกัษรสีแดงขนาดไม่เลก็กวา่ขอ้ความทัว่ไป 
ในเอกสารดงักล่าว และเห็นไดช้ดัเจน 

       (ข)  ขอ้ความท่ีเป็นค าเตือนวา่ “การลงทุนมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูล 
ก่อนการตดัสินใจลงทุน” มีขนาดไม่เลก็กวา่ขอ้ความทัว่ไปในเอกสารดงักล่าว และเห็นไดช้ดัเจน 
         (ค)  วนัท่ีน าเอกสารน้ีออกเผยแพร่ 
         (ง)  ขอ้ความดงัต่อไปน้ี 
   “เอกสารฉบบัน้ีไม่ใช่หนงัสือช้ีชวนส าหรับการเสนอขายหลกัทรัพย ์
 แต่จดัท าขึ้นเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัทรัพยก่์อนการเสนอขาย เพื่อใหผู้ล้งทุนมีระยะเวลา 
พอสมควรในการศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจลงทุน โดยขอ้มูลท่ีปรากฏในเอกสารฉบบัน้ีไม่แตกต่าง
ไปจากขอ้มูลท่ีปรากฏในร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีไดย้ืน่ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งยงัไม่มีผลใชบ้งัคบัตามกฎหมาย  ดงันั้น ขอ้มูลในเอกสารฉบบัน้ีจึงอาจมีการ 
แกไ้ขเปล่ียนแปลงไดอี้ก 
   ทั้งน้ี การเสนอขายหลกัทรัพยจ์ะกระท าไดก้็ต่อเม่ือแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีไดย้ืน่ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยมี์ผลใชบ้งัคบัแลว้ และจะกระท าโดยการส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวนใหแ้ก่ 
ผูล้งทุน” 
  ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยป์ระสงคจ์ะเผยแพร่เอกสารอ่ืนใดเพิ่มเติม 
นอกเหนือจากเอกสารท่ีมีลกัษณะตามวรรคหน่ึง การเผยแพร่เอกสารอ่ืนใดดงักล่าวตอ้งกระท าควบคู่ 
ไปกบัการเผยแพร่เอกสารตามวรรคหน่ึง  และสาระส าคญัของขอ้มูลท่ีแสดงในเอกสารอ่ืนใดนั้น 
ตอ้งไม่นอกเหนือไปจากขอ้มูลท่ีไดแ้สดงในร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีไดย้ืน่ต่อส านกังาน  เวน้แต่ผูเ้สนอขาย 
หลกัทรัพยจ์ะไดน้ าขอ้มูลดงักล่าวไปแกไ้ขเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย 
การยืน่และการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
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  ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยแ์กไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
และร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีไดย้ื่นต่อส านกังานหลงัจากการเผยแพร่เอกสารตามวรรคหน่ึง  ใหผู้เ้สนอขาย
หลกัทรัพยส่์งขอ้มูลท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเอกสารตามวรรคหน่ึงซ่ึงมีขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัใหแ้ก่ผูท่ี้แสดง
ความสนใจในหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บเอกสารดงักล่าวไปแลว้  เวน้แต่ขอ้มูลท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นเป็นขอ้มูล
เก่ียวกบัรายละเอียดของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย และการจอง การจ าหน่าย และการจดัสรร  

  ขอ้ 5   การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นลกัษณะของการจดัให้ 
ผูท่ี้แสดงความสนใจในหลกัทรัพยไ์ดป้ระชุมพบปะโดยตรงกบัผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์ 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์อ้งแจกจ่ายเอกสารท่ีมีลกัษณะตามท่ีก าหนดในขอ้ 4  
วรรคหน่ึง ให้เพียงพอแก่ผูท่ี้แสดงความสนใจในหลกัทรัพย ์   

(2) ในกรณีท่ีมีการเชิญผูท่ี้แสดงความสนใจในหลกัทรัพยเ์ขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 
ตั้งแต่สิบรายขึ้นไป ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยแ์จง้ก าหนดวนัท่ีจะจดัใหมี้การประชุมต่อส านกังาน 
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่สามวนัท าการ  และผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์อ้งยนิยอมใหบุ้คคลท่ีส านกังาน 
มอบหมายเขา้ร่วมสังเกตการณ์การประชุมดงักล่าวดว้ย 

  ขอ้ 6   ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยท่ี์ประสงคจ์ะเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขาย 
หลกัทรัพยโ์ดยการโฆษณาทางหนงัสือพิมพ ์ป้ายโฆษณา วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ ภาพยนตร์ 
หรือการส่ือสารออนไลน์ ตอ้งส่งขอ้ความท่ีจะใชใ้นการโฆษณาใหส้ านกังานพิจารณาก่อนการโฆษณา 
และจะกระท าไดต้่อเม่ือส านกังานมิไดแ้จง้ทกัทว้งการใชข้อ้ความดงักล่าวภายในสามวนัท าการ 
นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีส านกังานไดรั้บขอ้ความนั้น  
  การเผยแพร่ขอ้มูลโดยการโฆษณาตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีขอ้ความต่อไปน้ีแสดงใน 
โฆษณาดว้ย 
  (1)  ขอ้ความท่ีเป็นค าเตือนวา่ “การลงทุนมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลก่อน
การตดัสินใจลงทุน”  

(2)  ขอ้ความดงัต่อไปน้ี 
 “การโฆษณาน้ีมิใช่การเสนอขายหลกัทรัพย ์ การเสนอขายหลกัทรัพยจ์ะกระท า 

โดยการแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวนท่ีมีผลใชบ้งัคบัแลว้ใหแ้ก่ผูล้งทุน” 
ในการแสดงขอ้ความท่ีเป็นค าเตือนตามวรรคสอง (1) และ (2) ใหผู้เ้สนอขาย 

หลกัทรัพยป์ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
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(1) หากเป็นการโฆษณาผา่นส่ือท่ีใชข้อ้ความหรือภาพ  ตวัอกัษรของค าเตือนตอ้งมี 
ความคมชดั อ่านไดช้ดัเจน และมีขนาดไม่เลก็กวา่ตวัอกัษรปกติท่ีใชใ้นการโฆษณา และในกรณีท่ี
โฆษณาดงักล่าวมิใช่ขอ้ความหรือภาพน่ิง ตอ้งจดัใหมี้การแสดงค าเตือน (display) ไวเ้ป็นเวลา 
ไม่นอ้ยกวา่สิบวินาที 

(2) หากเป็นการโฆษณาผา่นส่ือท่ีมีการใชเ้สียง ตอ้งจดัใหมี้การอ่านออกเสียงค าเตือน 
เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สิบวินาที 

  ขอ้ 7   ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยป์ระสงคจ์ะแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ความท่ีใชใ้นการ
โฆษณาท่ีไดแ้จง้ต่อส านกังานแลว้  ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยส่์งขอ้ความท่ีประสงคจ์ะแกไ้ขเพิ่มเติม 
ใหส้ านกังานพิจารณาก่อนการโฆษณา และใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยด์ าเนินการต่อไปไดห้ากส านกังาน
มิไดแ้จง้ทกัทว้งการใชข้อ้ความท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าว ภายในสามวนัท าการนบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ี
ส านกังานไดรั้บขอ้ความนั้น 

  ขอ้ 8   ขอ้ความท่ีใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยต์อ้งไม่มี 
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1)  ขอ้ความท่ีเป็นเทจ็ เกินความจริง หรืออาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 
(2)  ขอ้ความท่ีเป็นการประมาณการผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเลข เวน้แต่เป็นการประมาณการ 

อตัราดอกเบ้ียหรืออตัราผลตอบแทนท่ีผูถื้อหลกัทรัพยจ์ะไดรั้บตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของหลกัทรัพยท่ี์
เสนอขาย  

(3) ขอ้ความท่ีเป็นการประมาณการผลการด าเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต  
เวน้แต่เป็นการแสดงประมาณการงบการเงินพร้อมทั้งสมมติฐานและค าอธิบายตามท่ีปรากฏใน 
ร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียืน่ต่อส านกังาน 
  (4)  ขอ้ความท่ีเป็นการช้ีน าว่าผูล้งทุนจะไม่มีความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์
  (5)  ขอ้ความท่ีเป็นการคาดการณ์หรือประมาณการถึงความตอ้งการหรือความสนใจ 
ในหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย 

  ขอ้ 9   การเผยแพร่ขอ้ความท่ีเป็นการคดัลอกหรืออา้งอิงเฉพาะบางส่วนของ 
ขอ้ความ บทความ ค ากล่าวของบุคคลใด ๆ หรือผลการด าเนินงานในอดีต ขอ้ความท่ีใชใ้นการ 
เผยแพร่ดงักล่าวตอ้งเป็นขอ้ความท่ีตรงต่อความเป็นจริง มีสาระส าคญัท่ีครบถว้นโดยไม่มีการ 
ตดัทอนหรือต่อเติมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดในสาระส าคญั และตอ้งระบุแหล่งท่ีมา 
ของขอ้ความท่ีใชใ้นการเผยแพร่นั้นอยา่งชดัเจน 
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ขอ้ 10   ประกาศน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2544 เป็นตน้ไป 

   ประกาศ   ณ   วนัท่ี   30  เมษายน  พ.ศ.  2544 
 
 
 
 
      (นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล)  
       เลขาธิการ 
       ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์


