
 
 
 

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สจ. 18/2547 

เร่ือง  การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย  ์
ก่อนวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์

และร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั 
 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 77 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ.2535 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์อกขอ้ก าหนดไว ้ดงัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สจ.19/2544 เร่ือง การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยก่์อนวนัท่ีแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์และร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั ลงวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ.2544 

  ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
 (1)  “ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยห์รือเจา้ของ 
หลกัทรัพย ์ท่ีประสงคจ์ะเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ 

(2) “แบบแสดงรายการขอ้มูล”  หมายความวา่   แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
หลกัทรัพย ์

(3) “ขอ้ความ”  หมายความวา่   เร่ืองราวหรือขอ้เท็จจริง ไม่วา่จะปรากฏในรูปแบบของ 
ตวัอกัษร ตวัเลข เสียง ภาพ หรือรูปแบบอ่ืนใดท่ีส่ือความหมายไดโ้ดยสภาพของส่ิงนั้นเองหรือโดยผา่น 
วิธีการใด ๆ  

(4) “การโฆษณาผา่นส่ือ”  หมายความวา่   การโฆษณาการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ทางหนงัสือพิมพ ์ป้ายโฆษณา วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ ภาพยนตร์ และการส่ือสารออนไลน์  

(5) “การส่ือสารออนไลน์”  หมายความวา่   การส่ือสารท่ีเช่ือมต่อกบัระบบคอมพิวเตอร์  
โดยผา่นส่ือต่าง ๆ ไม่วา่จะมีสายหรือไร้สาย เช่น สายโทรศพัท ์ดาวเทียม เป็นตน้ 

(6) “ผูล้งทุน”  หมายความวา่   บุคคลใด ๆ ท่ีสนใจจะลงทุนในหลกัทรัพย ์
(7) “ส านกังาน”  หมายความวา่   ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรัพย ์
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  ขอ้ 3   การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยก่์อนวนัท่ีแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั ใหก้ระท าไดห้ลงัจากส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูล 
และร่างหนงัสือช้ีชวนแลว้  และใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี 

 ขอ้ 4   การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยต์อ้งมีสาระส าคญัของขอ้มูล 
ไม่นอกเหนือไปจากขอ้มูลท่ีไดแ้สดงไวใ้นร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีไดย้ืน่ต่อส านกังาน โดยมีลกัษณะหรือ 
วิธีการแสดงขอ้มูลเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  ไม่แสดงขอ้ความท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(ก) เป็นเทจ็ เกินความจริง หรืออาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 
(ข) เป็นการประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุน เวน้แต่เป็นการประมาณการ 

อตัราดอกเบ้ียหรืออตัราผลตอบแทนท่ีผูถื้อหลกัทรัพยจ์ะไดรั้บตามขอ้ก าหนดหรือเง่ือนไขของหลกัทรัพย ์
ท่ีเสนอขาย 

(ค) เป็นการประมาณการผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคตของบริษทั 
ท่ีออกหลกัทรัพยเ์วน้แต่เป็นการแสดงขอ้ความท่ีแสดงไวใ้นร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียืน่ต่อส านกังาน 

(ง) เป็นการช้ีน าใหผู้ล้งทุนส าคญัผิดเก่ียวกบัความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์
ท่ีเสนอขาย 

(จ) เป็นการคาดการณ์หรือประมาณการเก่ียวกบัความตอ้งการซ้ือหรือความสนใจ 
ในหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย  หรือเก่ียวกบัเร่ืองอ่ืนใดในประการท่ีน่าจะท าใหผู้ล้งทุนเขา้ใจสภาพความ 
ตอ้งการซ้ือหรือความสนใจในหลกัทรัพยน์ั้นผิดไปจากสภาพท่ีแทจ้ริง 
 (2)  ในกรณีขอ้ความท่ีเผยแพร่เป็นการคดัลอกหรืออา้งอิงเฉพาะบางส่วนของค ากล่าว  
หรือบทความของบุคคลใดๆ หรือบางส่วนของผลการด าเนินงานในอดีตของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ 
ขอ้ความดงักล่าวตอ้งไม่มีการตดัทอนหรือต่อเติมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดในสาระส าคญั และตอ้ง
ระบุแหล่งท่ีมาของขอ้ความท่ีใชใ้นการเผยแพร่  

   ขอ้ 5   ภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 4 การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขาย 
หลกัทรัพย ์ใหก้ระท าไดใ้นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) การแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน 
(2) กรณีเป็นการแจกจ่ายขอ้มูลใหแ้ก่ผูล้งทุนโดยตรง ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด  

ในขอ้ 6  ขอ้ 7 และขอ้ 9 
(3) กรณีเป็นการจดัให้ผูล้งทุนไดป้ระชุมพบปะโดยตรงกบัผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออก

หลกัทรัพย ์ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 8 และขอ้ 9 
                           (4)  กรณีเป็นการโฆษณาผา่นส่ือ ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 10 
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ขอ้ 6   การแจกจ่ายขอ้มูลใหแ้ก่ผูล้งทุนโดยตรง ใหก้ระท าไดใ้นรูปแบบและหลกัเกณฑ ์
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีจดัท าในรูปเอกสารส่ิงพิมพซ่ึ์งมีขอ้มูลอยา่งเดียวกบัท่ีไดย้ืน่ต่อ
ส านกังาน และมีขอ้ความดงัต่อไปน้ีอยูบ่นปกหนา้ดา้นนอกของเอกสาร 

(ก) ค าวา่ “ร่างหนงัสือช้ีชวน” เป็นตวัอกัษรสีแดงขนาดไม่เลก็กวา่ขอ้ความทัว่ไป 
ในเอกสารดงักล่าว และเห็นไดช้ดัเจน 

(ข) ขอ้ความท่ีเป็นค าเตือนวา่ “การลงทุนมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลก่อน 
การตดัสินใจลงทุน” มีขนาดไม่เลก็กวา่ขอ้ความทัว่ไปในเอกสารดงักล่าว และเห็นไดช้ดัเจน 

(ค) วนัท่ีน าขอ้มูลน้ีออกเผยแพร่ 
(ง) ขอ้ความดงัต่อไปน้ี  

“เอกสารฉบบัน้ีไม่ใช่หนงัสือช้ีชวนส าหรับการเสนอขายหลกัทรัพย ์แต่จดัท า
ขึ้นเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัทรัพยก่์อนการเสนอขาย เพื่อใหผู้ล้งทุนมีระยะเวลาพอสมควรใน
การศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจลงทุน โดยขอ้มูลท่ีปรากฏในเอกสารฉบบัน้ีไม่แตกต่างไปจากขอ้มูล 
ท่ีปรากฏในร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีไดย้ืน่ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ซ่ึงยงัไม่มีผลใชบ้งัคบัตามกฎหมาย  ดงันั้น ขอ้มูลในเอกสารฉบบัน้ีจึงอาจมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงไดอี้ก 
   ทั้งน้ี การเสนอขายหลกัทรัพยจ์ะกระท าไดก้็ต่อเม่ือแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีไดย้ืน่ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยมี์ผลใชบ้งัคบัแลว้ และจะกระท าโดยการส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวนใหแ้ก่ผูล้งทุน” 

(2) ร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีจดัท าในรูปแผน่บนัทึกขอ้มูล (CD-ROM) ซ่ึงตอ้งมีขอ้มูล 
อยา่งเดียวกบัร่างหนงัสือช้ีชวนตาม (1) และมีขอ้ความตาม (1) (ก) ถึง (ง) อยูใ่นหนา้แรกของขอ้ความ 
ในแผน่บนัทึกขอ้มูล (CD-ROM) 

(3) สรุปหนงัสือช้ีชวน ซ่ึงตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
(ก) จดัท าในรูปเอกสารส่ิงพิมพ ์
(ข) มีขอ้มูลอยา่งนอ้ยตามรายการท่ีก าหนดในแบบ 77-1 ทา้ยประกาศน้ี 
(ค) เป็นการแสดงขอ้มูลท่ีคดัลอกหรือสรุปยอ่จากขอ้มูลรายการเดียวกนันั้นท่ีได้

แสดงไวแ้ลว้ในร่างหนงัสือช้ีชวน และตอ้งไม่มีการน าเสนอในลกัษณะท่ีอาจท าใหส้ าคญัผิดใน 
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัเก่ียวกบับริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์หลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย หรือขอ้เท็จจริง 
ท่ีเป็นสาระส าคญัอ่ืน 
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การแจกจ่ายสรุปหนงัสือช้ีชวนตามวรรคหน่ึงใหก้ระท าไดเ้ม่ือพน้สามวนัท าการ 
นบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บสรุปหนงัสือช้ีชวนจากผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์และส านกังานมิไดแ้จง้ความเห็น 
เป็นอยา่งอ่ืนภายในระยะเวลานั้น โดยส านกังานอาจแจง้ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยแ์จกจ่ายเอกสารดงักล่าว
ก่อนพน้ระยะเวลาท่ีก าหนดก็ได ้

ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยเ์ลือกแจกจ่ายขอ้มูลตาม (2) หรือ (3) แก่ผูล้งทุน  
ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์อ้งแจกจ่ายร่างหนงัสือช้ีชวนตาม (1) ใหผู้ล้งทุนดว้ย หากผูล้งทุนร้องขอ  

  ขอ้ 7   ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยป์ระสงคจ์ะแจกจ่ายเอกสารอ่ืนใดเพิ่มเติม 
นอกเหนือจากเอกสารท่ีมีลกัษณะตามขอ้ 6  การแจกจ่ายเอกสารอ่ืนใดดงักล่าวตอ้งกระท าควบคู่ไปกบั
การแจกจ่ายเอกสารตามขอ้ 6 ดว้ย และสาระส าคญัของขอ้มูลท่ีแสดงในเอกสารอ่ืนใดนั้น ตอ้งไม่ 
นอกเหนือไปจากขอ้มูลท่ีไดแ้สดงไวใ้นร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีไดย้ืน่ต่อส านกังาน เวน้แต่ผูเ้สนอขาย 
หลกัทรัพยจ์ะไดน้ าขอ้มูลดงักล่าวไปแกไ้ขเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน  
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยืน่
และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย  ์

 ขอ้ 8   การจดัใหผู้ล้งทุนไดป้ระชุมพบปะโดยตรงกบัผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออก 
หลกัทรัพยใ์หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์อ้งแจกจ่ายขอ้มูลใหแ้ก่ผูเ้ขา้ประชุม โดยขอ้มูลท่ีแจกจ่ายตอ้ง 
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 6 และขอ้ 7 โดยอนุโลม 

(2) ในกรณีท่ีมีการเชิญผูล้งทุนเขา้ร่วมประชุมดงักล่าวตั้งแต่สิบรายขึ้นไป ใหผู้เ้สนอ
ขายหลกัทรัพยแ์จง้ก าหนดวนัท่ีจะจดัใหมี้การประชุมต่อส านกังานล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าสามวนัท าการและ 
ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์อ้งยนิยอมใหบุ้คคลท่ีส านกังานมอบหมายเขา้ร่วมสังเกตการณ์การประชุม 
ดงักล่าวดว้ย 

ขอ้ 9   ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยแ์กไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
และร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีไดย้ื่นต่อส านกังานภายหลงัจากการแจกจ่ายร่างหนงัสือช้ีชวนหรือสรุปหนงัสือ 
ช้ีชวน ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยส่์งขอ้มูลท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมหรือร่างหนงัสือช้ีชวนซ่ึงมีขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั 
ใหแ้ก่ผูล้งทุนท่ีไดรั้บขอ้มูลดงักล่าวไปแลว้ดว้ย เวน้แต่ขอ้มูลท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นเป็นขอ้มูลเก่ียวกบั 
รายละเอียดของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย หรือการจอง การจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย 
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ขอ้ 10   การโฆษณาผา่นส่ือจะกระท าไดต้่อเม่ือผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ดส่้งขอ้ความหรือ 
ตวัอยา่งส่ือท่ีจะใชใ้นการโฆษณา แลว้แต่กรณี ใหส้ านกังานพิจารณาก่อนเร่ิมการโฆษณา และส านกังาน 
มิไดแ้จง้ทกัทว้งเน้ือหาของการโฆษณาดงักล่าวภายในสามวนัท าการนบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีส านกังาน 
ไดรั้บขอ้ความหรือตวัอยา่งส่ือนั้น 
  การโฆษณาตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีขอ้ความต่อไปน้ีแสดงในโฆษณาอยา่งชดัเจนดว้ย 

(1) ขอ้ความท่ีเป็นค าเตือนดงัน้ี “การลงทุนมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลใน 
หนงัสือช้ีชวนก่อนการตดัสินใจลงทุน” 

(2) ขอ้ความอ่ืนใดท่ีส านกังานก าหนดตามความจ าเป็นและสมควรแก่กรณี ทั้งน้ี 
โดยค านึงถึงการมีมาตรการคุม้ครองท่ีเพียงพอส าหรับผูล้งทุน ประกอบกบัภาระตน้ทุนของผูเ้สนอขาย 
หลกัทรัพย ์
  ในการแสดงขอ้ความตามวรรคสอง ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยป์ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

(1) หากเป็นการโฆษณาผา่นส่ือท่ีใชข้อ้ความหรือภาพ ตวัอกัษรของค าเตือนตอ้งมี 
ความคมชดั อ่านไดช้ดัเจน และมีขนาดไม่เลก็กวา่ตวัอกัษรปกติท่ีใชใ้นการโฆษณา และในกรณีท่ีโฆษณา 
ดงักล่าวมิใช่ขอ้ความหรือภาพน่ิง ตอ้งจดัใหมี้การแสดงค าเตือน (display) ไวเ้ป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สิบ
วินาที 

(2) หากเป็นการโฆษณาผา่นส่ือท่ีมีเฉพาะการใชเ้สียง ตอ้งจดัใหมี้การอ่านออกเสียง 
ค าเตือน โดยมีระดบัเสียงและความเร็วไม่แตกต่างจากการอ่านออกเสียงถอ้ยค าทัว่ไปท่ีใชใ้นการ 
โฆษณานั้น 

 ขอ้ 11   ประกาศน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2547 เป็นตน้ไป 

  ประกาศ ณ วนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2547 
 
 
                          (นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
                             เลขาธิการ 
             ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 


