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ส่วนที่ 1 : บทน า 

ในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ก.ล.ต. ก าหนดให้ผู้ออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ (“issuer”) ต้องจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (รวมเรียกว่า “แบบ filing”)  
เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์และข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย ซึ่งเปน็
ข้อมูลที่ผู้ลงทุนต้องใช้พิจารณาก่อนการตัดสินใจลงทุน  ดังนั้น แบบ filing จึงต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน โดยไม่มีข้อมูลที่อาจท าให้เกิดความเข้าใจผิด 
(misleading)  ด้วยเหตุนี้ แบบ filing ทั้งฉบับจึงค่อนข้างหนา ผู้ลงทุนต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการศึกษา
ข้อมูล ในการน้ี ก.ล.ต. จึงได้ก าหนดให้มีการจัดท าข้อมูลสรุป (“executive summary”) ไว้ในส่วนที่ 1  
ของแบบ filing เพื่อให้ผู้ลงทุนที่มีเวลาจ ากัดได้ศึกษาข้อมูล และเข้าไปศึกษารายละเอียดในแบบ filing  
เฉพาะข้อมูลที่สนใจ  อย่างไรก็ดี แม้ว่า executive summary จะมีข้อมูลที่กระชับกว่าหนังสือชี้ชวน  
และบางส่วนของ executive summary แสดงในรูปแผนภาพ แต่ก็เป็นเพียงบางหัวข้อเท่านั้น ซึ่งข้อมูล 
ส่วนใหญ่ของ executive summary เป็นข้อมูลในรูปแบบเชิงอธิบายในท านองเดียวกับหนังสือชี้ชวน จึงอาจ
ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ลงทุนในปัจจุบัน ซึ่งมีงานวิจัยพบว่า คนไทยมีแนวโน้มที่จะใช้เวลากับ
การใช้อินเทอร์เน็ตสูงกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการอ่านหนังสือ1 ส านักงานจึงเห็นว่า หากมีการจัดท าข้อมูล
เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ในรูปแบบของสื่อที่เป็นภาพและเสียง เช่น VDO presentation  
และ PowerPoint น่าจะเป็นที่สนใจของผู้ลงทุนมากกว่าหนังสือชี้ชวนและ executive summary และช่วยให้
ผู้ลงทุนได้ศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน 

ปัจจุบันการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (“IPO”) issuer มักมีการจัดท า
ข้อมูลของบริษัทและข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายในรูปแบบ VDO presentation และ PowerPoint  
เพื่อประกอบการจัดให้ผู้ลงทุนได้ประชุมพบปะโดยตรงกับกรรมการหรือผู้บริหารของ issuer  (roadshow) 
อยู่แล้ว  ดังนั้น การก าหนดให้ issuer ต้องจัดท า VDO presentation และ PowerPoint เพิ่มเติมจากการจัดท า 
แบบ filing จึงไม่น่าจะเป็นภาระกับ issuer มาก  อย่างไรก็ดี เน่ืองจาก VDO presentation และ PowerPoint  
ที่จัดท าในปัจจุบันมักแสดงเฉพาะข้อมูลด้านบวกเท่านั้น ซึ่งหากมีการน าเสนอข้อมูลให้ครบทุกด้านจะช่วย
ให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนครบถ้วนขึ้น  ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน ก.ล.ต.  
จึงเห็นควรก าหนดสาระส าคัญขั้นต่ าที่ต้องปรากฏใน VDO presentation และ PowerPoint ด้วย    

นอกจากนี้ โดยที่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลก่อนวันทีแ่บบ filing มีผลใช้บังคับ 
เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งส านักงานเห็นว่า มีข้อก าหนดบางประการที่เป็นภาระกับ issuer 
ในทางปฏิบัติ ส านักงานจึงเห็นควรปรับปรุงในคราวเดียวกันนี้ด้วย คือ ยกเลิกเร่ืองการจัดส่งข้อความ 
หรือตัวอย่างสื่อที่จะใช้ในการโฆษณาให้ส านักงานพิจารณาก่อนเร่ิมโฆษณา แต่จะก าหนดเป็นหลักการให้ 
issuer ต้องดูแลให้โฆษณาที่เผยแพร่ผ่านสื่อต้องเป็นไปตามหลักการในการจัดท าสื่อโฆษณาแทน และยกเลิก
เอกสารชื่อ “สรุปหนังสือชี้ชวน” เน่ืองจากปัจจุบันไม่มีการจัดท า “สรุปหนังสือชี้ชวน” แต่เอกสารที่ issuer 
                                                        
1 ท่ีมา : งานวิจัย “การศึกษาพฤติกรรมการอ่านและซ้ือหนังสือของคนไทย” จดัท าโดยศูนย์วจิัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจและคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย (ปี 2560) พบว่าคนไทยกว่าร้อยละ 71 ใช้อินเทอร์เน็ตและใช้เกือบทุกวัน โดยมีระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียอยู่ที่ประมาณ 92 นาทีต่อวัน  
และสูงกว่าระยะเวลาท่ีใช้ในการอ่านหนังสือเกือบ 3 เท่า (http://www.sabcentre.com/download/article/article20161016081032.pdf) 
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จัดท าและแจกจ่ายให้ผู้ลงทุน คือ “executive summary” โดย executive summary เป็นส่วนหน่ึงของแบบ filing 
ที่มีเนื้อหาท านองเดียวกับ “สรุปหนังสือชี้ชวน” และการแจกจ่าย executive summary ให้ผู้ลงทุนก็เป็น 
การด าเนินการตามประกาศว่าด้วยการจ าหน่ายหุ้นที่ก าหนดให้ issuer ต้องแจกจ่าย executive summary  
ให้ผู้ลงทุนที่ไม่ประสงค์จะรับหนังสือชี้ชวน จึงเห็นว่าการยกเลิกเอกสารชื่อ “สรุปหนังสือชี้ชวน” จะช่วยลด
ความซ้ าซ้อนและสับสนให้กับ issuer ได้  

ในการน้ี ส านักงานจึงได้จัดท าเอกสารฉบับนี้ขึ้น เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
และบุคคลทั่วไป ในเร่ืองต่อไปนี้ (1) การก าหนดให้กรณี IPO ต้องมีการจัดท าและเผยแพร่ VDO presentation 
และ PowerPoint เพิ่มเติมจากแบบ filing เพื่อเป็นข้อมูลอีกรูปแบบหนึ่งให้ผู้ลงทุนใช้พิจารณาประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน  และ (2) การแก้ไขข้อก าหนดเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลก่อนวันที่แบบ filing มีผลใช้บังคับ 
โดย (ก) ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดส่งข้อความหรือตัวอย่างสื่อที่จะใช้ในการโฆษณาให้ส านักงาน
พิจารณาก่อนเร่ิมโฆษณา และ (ข) ยกเลิกเอกสารชื่อ “สรุปหนังสือชี้ชวน” และก าหนดให้ issuer ที่ประสงค์
จะเผยแพร่ข้อมูลก่อนวันที่แบบ filing มีผลใช้บังคับอาจเผยแพร่ executive summary ต่อผู้ลงทุนได้ แต่ต้องมี
ข้อความเตือนผู้ลงทุนว่า executive summary ที่เผยแพร่นี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบ filing ที่ยื่นกับส านักงาน 
แต่ยังไม่มีผลใช้บังคับ   

   อนึ่ง การรับฟังความคิดเห็นคร้ังนี้จะมีไปจนถึงวันที ่21 กุมภาพันธ์  2561 โดยผู้ที่ประสงค์
จะแสดงความคิดเห็นสามารถส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อส านักงานได้ทั้งในรูปเอกสารหรือ e-mail 
ตามรายละเอียดที่ระบุไว้  ทั้งนี้ ส านักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่ส าหรับการติดต่อสอบถาม ดังนี้ 

ทางโทรศัพท์ :  ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุน 
1. นางสาวรัชมาลย์  สุจิตจร โทรศัพท์ 0-2263-6114 
2. นายไกรฤกษ์  ทิพย์สุมาลยั โทรศัพท์  0-2263-6550 

 
ทางไปรษณีย์ :  ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุน 
  ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
  ชั้น 24 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต 
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
  กรุงเทพฯ 10900 
 
ทางโทรสาร :  0-2263-6550 
e-mail address :  corporat@sec.or.th 
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ส่วนที่ 2 : แนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ 
ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (“IPO”) 

ข้อก าหนดปัจจุบัน 
ในการเสนอขาย IPO issuer ต้องจัดท าแบบ filing ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ  
- ส่วนที่ 1  ข้อมูลสรุป (executive summary)   
- ส่วนที่ 2  บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้แก่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ  การประกอบ 

ธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์  ปัจจัยความเสี่ยง  โครงการในอนาคต  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  
การควบคุมภายใน  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน เป็นต้น 

- ส่วนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ได้แก่ รายละเอียดของหลักทรัพย์ 
ที่เสนอขาย  ที่มาของการก าหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย  การจอง การจ าหน่าย และการจัดสรร เป็นต้น 

- ส่วนที่ 4  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

โดยในการแจกจ่ายข้อมูลให้ผู้ลงทุน issuer ต้องจัดให้มีช่องทางในการแจกจ่ายหนังสือชี้ชวน2  
ไม่ว่าในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ หรือในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสม  เว้นแต่ผู้ลงทุนแสดงเจตนา 
โดยสมัครใจที่จะไม่รับหนังสือชี้ชวน โดยในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่ประสงค์จะรับหนังสือชี้ชวน issuer  
ต้องแจกจ่ายหรือจัดส่งไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่มีสาระตรงตาม executive summary  
ก่อนที่ผู้ลงทุนนั้นจะท าการจองซื้อหุ้น 

ข้อเสนอ 
โดยที่หนังสือชี้ชวนเป็นเอกสารที่มีข้อมูลในปริมาณมาก เน่ืองจากต้องแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กับ issuer ในหลาย ๆ ด้าน โดยหนังสือชี้ชวน IPO หุ้นบางบริษัทหนาถึง 350 หน้า ส่วนหนังสือชี้ชวน IPO REIT 
บางกองหนาถึง 450 หน้า ท าให้ผู้ลงทุนทั่วไปไม่สนใจอ่านเท่าที่ควร ส าหรับ executive summary เป็นข้อมูลสรุป
หนังสือชี้ชวนที่มีวัตถุประสงค์ให้แสดงข้อมูลโดยย่อ กระชับ และน าเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภาพประกอบเพื่อให้
เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น  อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ  executive summary ยังคงแสดงข้อมูลในรายละเอียดท าให้ executive 
summary ส่วนใหญ่มีข้อมูลเกิน 10 หน้า (executive summary หุ้นเฉลี่ยประมาณ 13 หน้า ส่วน executive 
summary REIT เฉลี่ยประมาณ 40 หน้า) จึงไม่ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนทั่วไป ประกอบกับปัจจุบันพฤติกรรม
ของผู้ลงทุนมีแนวโน้มในการรับข่าวสารผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น ส านักงานจึงมีแนวคิดที่จะก าหนดให้มี
การจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย IPO ในรูปแบบที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ลงทุน ได้แก่ รูปแบบ  
VDO presentation และ PowerPoint เนื่องจากเป็นการสื่อสารด้วยภาพและเสียงจึงน่าจะท าให้ผู้ลงทุนสนใจ
มากกว่าหนังสือชี้ชวนหรือ executive summary โดยส านักงานได้จัดท าแบบสอบถามเพื่อสอบถามความเห็น 
จากผู้ลงทุนรายบุคคลเกี่ยวกับแนวคิดดังกล่าว ซึ่งผู้ลงทุนส่วนใหญ่สนับสนุนให้มีการจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับ 
การเสนอขาย IPO ในรูป VDO presentation และ PowerPoint เพราะผู้ลงทุนจะได้พิจารณาข้อมูลโดยสรุป 
ก่อนตัดสินใจลงทุน  นอกจากนี้ ผู้ลงทุนได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่ควรปรากฏใน VDO presentation  
และ PowerPoint ด้วย  

                                                        
2 ปัจจุบันส านักงานก าหนดให้อนุโลมใช้แบบร่างหนังสือช้ีชวนตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 
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ในการน้ี ส านักงานจึงจะปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการเสนอขาย IPO 
เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ลงทุน ดังนี้ 

1) การจัดท าข้อมูลการเสนอขาย IPO ในรูปแบบ VDO presentation และ PowerPoint  
ก าหนดให้ issuer ต้องจัดท าข้อมูลที่เกี่ยวกับการเสนอขาย IPO ในรูปแบบ  

VDO presentation และ PowerPoint เพิ่มเติมจากการจัดท าแบบ filing โดยต้องยื่นข้อมูลดังกล่าว 
ให้ส านักงานพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันท าการก่อนวันที่แบบ filing จะมีผลใช้บังคับ 

2) ข้อมูลการเสนอขายในรูปแบบ VDO presentation และ PowerPoint 
(ก) เนื้อหาของ VDO presentation และ PowerPoint 

-  ก าหนดเป็นหลักการว่า เน้ือหาใน VDO presentation และ PowerPoint  
ต้องเป็นการสรุปข้อมูลส าคัญ ๆ ของ issuer โดยเนื้อหาต้องไม่เกินไปจากแบบ filing และเน้ือหา 
ต้องไม่ปกปิด บิดเบอืน หรือท าให้เข้าใจผิดในสาระส าคัญ  ทั้งนี้ หากมีการแสดงข้อมูลด้านบวก 
หรือโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ต้องแสดงข้อมูลด้านลบหรือความเสี่ยง 
จากการลงทุนควบคู่ด้วย  

-  ก าหนดข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ที่ต้องแสดงใน VDO presentation  
และ PowerPoint  

(1) โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 
(2) การประกอบธุรกิจ 
(3) วัตถุประสงค์การใช้เงิน 
(4) ตารางสรุปงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ พร้อมทั้ง 

ค าอธิบาย MD&A ที่ส าคัญ (ถ้ามี)  
(5) ความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจ (เฉพาะปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบ 

ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทและกลุ่มของบริษัท แต่ไม่รวมถึงความเสี่ยงทั่วไป) 
(ข) ความยาวของ VDO presentation และ PowerPoint 

โดยปกติความสนใจในการดูหรือฟังสื่อ VDO และ PowerPoint มักอยู่ใน
ช่วงเวลาที่ไม่นานมาก โดยมีงานวิจัยที่เสนอแนะเกี่ยวกับระยะเวลาของสื่อ VDO ที่ยังอยู่ในความสนใจ 
ของคนดูหรือคนฟังว่า ควรอยู่ในช่วงระหว่าง 6-9 นาที3 ส านักงานจึงจะก าหนดเป็นหลักการว่า  
VDO presentation และ PowerPoint ต้องไม่ยาวเกินไป โดยทั้ง VDO presentation และ PowerPoint ควรมี 
ความยาว (หมายถึงความยาวของ VDO presentation หรือเวลาที่ต้องใช้ในการดู PowerPoint แล้วแต่กรณี) 
ประมาณ 5-10 นาที 
  

                                                        
3 Philip J. Guo, Juho Kim, and Rob Rubin (2014) , How video production affects student engagement: an empirical study of MOOC videos. Retrieved from  
https://www.researchgate.net/publication/262393281_How_video_production_affects_student_engagement_An_empirical_study_of_MOOC_videos  

https://www.researchgate.net/publication/262393281_How_video_production_affects_student_engagement_An_empirical_study_of_MOOC_videos
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(ค) การแผยแพร่ VDO presentation และ PowerPoint ให้ผู้ลงทุน 
VDO presentation และ PowerPoint ที่จัดท าขึ้นควรเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนผ่านช่องทาง 

ต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว 
ได้แก่ website ของ issuer, website ของ underwriter, website ของส านักงานและตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้ง  
social media ต่าง ๆ โดยในส่วนของข้อก าหนดส านักงานจะก าหนดให้ issuer ต้องเผยแพร่ VDO presentation และ 
PowerPoint ผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงได้ พร้อมทั้งมีค าเตือนให้ผู้ลงทุนที่พิจารณาข้อมูลจาก VDO 
presentation และ PowerPoint ต้องศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน หรือ executive summary ควบคู่ไปด้วย  
นอกจากนี้ ให้ระบุ link ที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าไปดูข้อมูลในรูปแบบ VDO presentation และ PowerPoint ไว้ใน 
executive summary ด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ได้รับหนังสือชี้ชวน หรือ executive summary ทราบว่ามีข้อมูลที่อยู่ใน
รูปแบบ VDO presentation และ PowerPoint ด้วย  

3) ระยะเวลาท่ีคาดว่าประกาศจะมีผลใช้บังคับ 
เพื่อให้ issuer มีเวลาระยะหนึ่งเพื่อเตรียมตัวจัดท า VDO presentation และ PowerPoint 

ตามข้อก าหนดข้างต้น  ดังนั้น ส านักงานจึงจะก าหนดให้ข้อก าหนดดังกล่าวเร่ิมใช้กับบริษัทที่เสนอขายหุ้น 
IPO ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป 
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ส่วนท่ี 3 : แนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนวันท่ี 
แบบ filing มีผลใช้บังคับ 

โดยที่หลักเกณฑ์การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนวันทีแ่บบ filing  
มีผลใช้บังคับมีข้อก าหนดบางประการที่เป็นภาระกับ issuer และไม่สอดคล้องในทางปฏิบัติ ส านักงานจึงจะ
ปรับปรุงดังนี้ 

(1) การโฆษณาผ่านสื่อ 
ข้อก าหนดปัจจุบัน  
issuer ต้องจัดส่งข้อความหรือตัวอย่างสื่อที่จะใช้ในการโฆษณาให้ส านักงานพิจารณา 

ก่อนเร่ิมโฆษณาอย่างน้อย 3 วันท าการ  
 ข้อเสนอ 
 ยกเลิกข้อก าหนดข้างต้น เนื่องจากส านักงานเห็นว่า ข้อก าหนดดังกล่าวอาจเป็นการสร้าง
ภาระให้กับ issuer เกินความจ าเป็น เพราะ issuer ต้องรอเวลาให้ส านักงานพิจารณาสื่อโฆษณาที่จัดท าขึ้นก่อน
จึงจะเผยแพร่ได ้ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อแผนการเสนอขายของ issuer  โดยส านักงานเห็นว่าการยกเลิก
ข้อก าหนดดังกล่าวน่าจะเพิ่มความคล่องตัวให้กับ issuer ได้  จึงจะใช้วิธีก าหนดเป็นหลักการให้ issuer ต้อง
ดูแลให้เอกสารเผยแพร่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท าโฆษณา  อย่างไรก็ดี หากส านักงานตรวจ
พบว่ามีการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ดังกล่าว ส านักงานอาจสั่งให้หยุดการเผยแพร่ข้อมูลนั้น หรือแก้ไขข้อมูล 
หรือข้อความในการเผยแพร่ข้อมูลนั้น หรือชี้แจงให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน หรือกระท าการใด ๆ
เพื่อให้ผู้ลงทุนตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่ท าให้ส าคัญผิด  

(2) รูปแบบเอกสารท่ี issuer จะเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน 
ข้อก าหนดปัจจุบัน 
ก่อนวันที่แบบ filing มีผลใช้บังคับ การแจกจ่ายข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนโดยตรงให้ท าได้  

3 รูปแบบ คือ ร่างหนังสือชี้ชวน  ร่างหนังสือชี้ชวนในรูป CD-ROM  หรือสรุปหนังสือชี้ชวน  
ข้อเสนอ 

 ยกเลิกเอกสารชื่อ “สรุปหนังสือชี้ชวน” เพื่อลดความซ้ าซ้อนและสับสนของ issuer 
เน่ืองจากปัจจุบันเอกสารที่ issuer ต้องจัดท าและแจกจ่ายให้ผู้ลงทุน เรียกว่า “executive summary”  
โดย executive summary เป็นส่วนหน่ึงของแบบ filing ที่มีเนื้อหาท านองเดียวกับ “สรุปหนังสือชี้ชวน”  
และการแจกจ่าย executive summary ให้ผู้ลงทุนก็เป็นการด าเนินการตามประกาศว่าด้วยการจ าหน่ายหุ้น 
ที่ก าหนดให้ issuer ต้องแจกจ่าย executive summary ให้ผู้ลงทุนที่ไม่ประสงค์จะรับหนังสือชี้ชวนด้วย  
อย่างไรก็ดี จะก าหนดให้ executive summary เป็นรูปแบบเอกสารที่ issuer สามารถแจกจ่ายข้อมูลให้แก่ 
ผู้ลงทุนโดยตรงในช่วงก่อนวันที่แบบ filing มีผลใช้บังคับได้ แต่ต้องมีข้อความเตือนผู้ลงทุนว่า executive 
summary ที่เผยแพร่นี้เป็นส่วนหน่ึงของแบบ filing ที่ยื่นกับส านักงานแต่ยังไม่มีผลใช้บังคับ 

      



แบบส ารวจการรับฟังความคิดเห็น 
เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ 

 

ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อผู้ตอบ     ต าแหน่ง      
ชื่อบริษัท/ องค์กร           
เบอร์โทรศัพท์     เบอร์โทรสาร      
e-mail address      

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น 

□ บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์   □ ผู้ลงทุน 

□ ที่ปรึกษาทางการเงิน  □ บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้รับจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

□ บริษัทที่สนใจระดมทุนผ่านตลาดทุน    □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................... 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ส านักงานจะปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก 

 1.1.  การก าหนดให้บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ (“issuer”) จัดท าข้อมูลการเสนอขาย IPO รูปแบบ VDO 
presentation และ PowerPoint และยื่นข้อมูลดังกล่าวต่อส านักงานเพื่อให้ส านักงานพิจารณา 3 วันท าการ 
ก่อนวันท่ีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (รวมเรียกว่า “แบบ filing”)  
จะมีผลใช้บังคับ 

ความเห็น 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

ข้อเสนอแนะ                                                                                                    
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1.2  การก าหนดเป็นหลักการให้เนื้อหาของข้อมูลการเสนอขาย IPO รูปแบบ VDO presentation 
และ PowerPoint ต้องเป็นการสรุปข้อมูลส าคัญ ๆ ของ issuer โดยเน้ือหาต้องไม่เกินไปจากแบบ filing 
และเนื้อหาต้องไม่ปกปิด บิดเบือน หรือท าให้เข้าใจผิดในสาระส าคัญ  ท้ังนี้ หากมีการแสดงข้อมูลด้าน
บวกหรือโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ท่ีเสนอขาย ต้องแสดงข้อมูลด้านลบหรือความเสี่ยง 
จากการลงทุนควบคู่ด้วย 

ความเห็น 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

ข้อเสนอแนะ                                                                                                    
             
             

1.3. การก าหนดให้ VDO presentation และ PowerPoint ต้องแสดงข้อมูลอย่างน้อยในหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ 

(1) โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

ความเห็น 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
(2) การประกอบธุรกิจ 

ความเห็น 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
(3) วัตถุประสงค์การใช้เงิน 

ความเห็น 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
(4) ตารางสรุปงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ พร้อมทั้งค าอธิบาย MD&A  

ท่ีส าคัญ (ถ้ามี)  

ความเห็น 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
(5) ความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจ (เฉพาะปัจจัยส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ

บริษัทและกลุ่มบริษัท ไม่รวมถึงความเสี่ยงท่ัวไป) 

ความเห็น 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
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ข้อเสนอแนะ                                                                                                   
            
             

1.4  การก าหนดเป็นหลักการว่า VDO presentation และ PowerPoint ต้องไม่ยาวเกินไป โดยท้ัง  
VDO presentation และ PowerPoint ควรมีความยาว (หมายถึงความยาวของ VDO presentation หรือเวลา
ท่ีต้องใช้ในการดู PowerPoint แล้วแต่กรณี) ประมาณ 5-10 นาที 

ความเห็น 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

ข้อเสนอแนะ                                                                                                   
            
             

1.5 ก าหนดให้ issuer ต้องเผยแพร่ VDO presentation และ PowerPoint ผ่านช่องทางท่ีผู้ลงทุน
สามารถเข้าถึงได้ พร้อมท้ังมีค าเตือนให้ผู้ลงทุนท่ีพิจารณาข้อมูลจาก VDO presentation และ 
PowerPoint ต้องศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน หรือ executive summary ควบคู่ไปด้วย  นอกจากนี้  
ให้ระบุ link ท่ีผู้ลงทุนสามารถเข้าไปดูข้อมูลในรูปแบบ VDO presentation และ PowerPoint ไว้ใน 
executive summary ด้วย เพื่อใหผู้้ลงทุนท่ีได้รับหนังสือชี้ชวน หรือ executive summary ทราบว่า 
มีข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ VDO presentation และ PowerPoint ด้วย 

ความเห็น 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ข้อเสนอแนะ                                                                                                   

            
             

1.6 การก าหนดระยะเวลาท่ีคาดว่าประกาศจะเร่ิมใช้กับบริษัทท่ีเสนอขายหลักทรัพย์ตั้งแต่วันท่ี  
1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป 

ความเห็น 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

ข้อเสนอแนะ                                                                                                   
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2.  การเผยแพร่ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนวันท่ีแบบ filing มีผลใช้บังคับ 

2.1 การยกเลิกข้อก าหนดให้ issuer ต้องจัดส่งข้อความหรือตัวอย่างสื่อที่จะใช้ในการโฆษณาให้ส านักงาน
พิจารณาก่อนเริ่มโฆษณาอย่างน้อย 3 วันท าการ แต่ก าหนดให ้issuer ต้องดูแลให้เอกสารเผยแพร่เป็นไปตาม
เกณฑ์ในการจัดท าโฆษณาแทน 

ความเห็น 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

ข้อเสนอแนะ                                                                                                   
             
              

2.2 การยกเลิกเอกสาร “สรุปหนังสือชี้ชวน” และก าหนดให้ executive summary เป็นรูปแบบเอกสาร 
ท่ี issuer สามารถแจกจ่ายข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนโดยตรงในช่วงก่อนวันท่ีแบบ filing มีผลใช้บังคับ แต่ต้องมี
ข้อความเตือนผู้ลงทุนว่า executive summary ท่ีเผยแพร่นี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบ filing ท่ียื่นกับส านักงาน 
แต่ยังไม่มีผลใช้บังคับ 

ความเห็น 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

ข้อเสนอแนะ                                                                                                   
             
              

 

ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตอื่น ๆ                                                                                                                                          
                                                                                 

            
  

กรุณาส่งแบบส ารวจความคิดเห็นกลับไปที่ 
ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุน 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ชั้น 24 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต  

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   
หรือโทรสาร 0-2263-6550 หรือ e-mail: corporat@sec.or.th 

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที ่21 กุมภาพันธ์ 2561 

*** ส านักงานขอขอบคุณท่านท่ีได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในคร้ังนี้ *** 


