
เปิดเผยอย่างไร ให้โดนใจผู้ถือหุ้น 

 
 ขอ้มลู ณ วนัที ่1 ก.พ. 2562 



ท าไมต้องเปิดเผยสารสนเทศ ? 

   ผู้ลงทุนได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน 
   เพื่อให้การซื้อขายหลักทรัพย์มีความยุติธรรม และเป็นไปอย่างมีระเบียบ 

ราคา 

การตัดสินใจลงทุน สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น ข้อมูลส าคัญ 
จะกระทบกับ 



ตัวอย่าง 

23/11/6X 20/12/6X 

บริษัทจดทะเบียน 
เปิดเผยมติกรรมการส าคัญว่า 
จะเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจพลังงาน  

ภายใต้เงื่อนไขรอทราบผล 
การท า Due Diligence ก่อน 

ยกเลิกการเข้าร่วมลงทุน  
เน่ืองจากผลการท า Due Diligence  

สรุปว่าไม่คุ้มค่าการลงทุน 

บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยว่า 

ข้อมูล ราคา ส่งผลกระทบ 



ข้อมูล การตัดสินใจลงทุน ส่งผลกระทบ ตัวอย่าง 

ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพิ่ม 
ประกอบการตัดสินใจซื้อหุ้นเพ่ิมทุน 

บริษัทจดทะเบียน A ผิดนัดช าระหนี้ และ  
อยู่ระหว่างกระบวนการตามกฎหมาย  

ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน (RO)  

ศาลมีค าสั่งให้บริษัทจดทะเบียน A ช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ 

บริษัทจดทะเบียน A เปิดเผยค าสั่งศาล 
เร่ืองการช าระหนี้ 100 ล้านบาท 

บริษัทจดทะเบียน A ส่งเอกสารจองซื้อ 
หุ้นเพ่ิมทุน (RO) ให้ ผถห. @ ราคา 35 บาท / หุ้น 



   ผู้ถือหุ้นใหญ่ 70% จะขายหุ้นทั้งหมดให้บุคคลอื่น 
   จะขอเพิกถอนบริษัท 

Big Lot 

แจ้งข้อมูลผ่านระบบ 6.30 – 9.00 น. 

10.00 น. 

12.30 น. 

Trading 

ข้อมูล ภาวะการซื้อขาย ส่งผลกระทบ ตัวอย่าง 



การเปิดเผยสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ถูกต้อง /      
ไม่โอ้อวด 

เพียงพอ 

ทันเวลา เท่าเทียม 

1. ครบถ้วน ตรงกับข้อเท็จจริง ชัดเจน และเพียงพอ
ต่อการใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน 

2.  หลีกเลี่ยง 
 การปิดบังข้อเท็จจริงในทางไม่ดี 
 เสนอสิ่งที่ไม่แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่แน่นอน 
 ใช้ภาษาเชิงส่งเสริมให้ตื่นเต้น 

3. ไม่ให้ข่าวในเชิงสร้างราคาหลักทรัพย์ 
4. เปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้

การรับรู้ข้อมูลทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งฉบับ
ภาษาไทยและอังกฤษ  



SCP Straight Through 

Approver ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง / หัวข้อข่าวสอดคล้องกับเน้ือหาและ file แนบถูกต้อง
ทั้งภาษาไทยและอังกฤษรวมทั้ง เนื้อหาใน Template สอดคล้องกับใน PDF file 

ผู้สร้างข่าว 
(Creator) 

ผู้อนมุัต ิ
(Approver) 

แก้ไข  
กรณีผิดพลาด 

SET Portal 

Template 
+ PDF 

เจ้าหน้าทีต่ลาดหลักทรัพย์ฯ 
สอบทาน 

SET Website 
SET SMART 
ระบบซือ้ขาย 
หลักทรพัย ์

ครบถ้วน 

Email  Alert  แจ้งการเผยแพร่ 
 ไปที่ MD, Contact Person (Creator / Approver), เจ้าหน้าที่ SET 

ติดตามให้เปิดเผยเพิ่มเติม 



• การเข้าใช้งาน www.setportal.set.or.th 
• ส าหรับบริษัทใหม่ (New Listing Co.) ให้ติดต่อจนท. ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะให้

ค าแนะน าในการขอ User Name และ Password 

เรื่องต้องรู้ของ SCP Straight Through 

http://www.setportal.set.or.th/


เรื่องต้องรู้ของ SCP Straight Through 
• User เข้าระบบส่งข่าว / รายงานไม่ได้ ต้องท าอย่างไร 

ถ้า user เคยได้รับอนุมัติ password ไป
แล้วให้ใช้ function “ขอรหัสผ่านใหม่” 

ระบุชื่อการเข้าใช้ +email 

ระบบจะส่ง password ใหม่ให้ทาง 
email ที่ได้กรอกไว้ใน user profile 

กรณีไม่ได้รับ password  
ให้ติดต่อ SET Centact Center  

(E-mail แบบฟอร์มขอ reset password ซึ่งลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนาม 
ตามหนังสือรับรองของบริษัทให ้SET Contact Center)  

SET Contact Center 
SET Contact Center : +662 009 9999 press 7  
Email : SETContactCenter@set.or.th 



ชั่วโมงส่งข่าว 

10 

6.30 - 9.00 น. 10.00 - 12.30 น. 12.30 -
13.30 น. 

14.30 -16.30 น. 17.00 - 22.30 น. 

ส่งข่าวได้ ส่งข่าวได้ ส่งข่าวได้ 
 

หากเปิดเผยระหว่างซื้อขาย SET อาจพักการซื้อขาย (Halt : H)  

เป็นช่วงเวลาซื้อขาย เป็นช่วงเวลาซื้อขาย 



แนวทางการติดตามข้อมูลส าคัญ 
สารสนเทศที่ยังไม่เปิดเผยผ่านระบบ 

ติดต่อให้บริษัทจดทะเบียนชี้แจง 

ไม่ทันเวลาเปิดการซื้อขาย 

ซื้อขายตามปกติ อาจขึ้น NP, H, SP* 

* H/SP - มขีา่ว/ขอ้มลูส าคญักระทบการซือ้ขาย 
  NP     - มขีา่ว/ขอ้มลูส าคญัแตไ่มถ่งึระดบัหยดุพกัการซือ้ขาย 

ปลดเคร่ืองหมายหลังชี้แจง 

ทันเวลาเปิดการซื้อขาย 



แจ้งให้แก้ไข /ออกข่าวถาม 

 
ออกหนังสือเตือน 
 

    การขึ้นเครื่องหมาย NP / H / SP 
    การออกข่าว Alert / 

มาตรการก ากับดูแลการเปิดเผยสารสนเทศ 

การเพิกถอน 

มาตรการทั่วไป 

มาตรการระดับเตือน 

มาตรการระดับกลาง  

มาตรการขั้นร้ายแรง  

บจ.(ว) 2/2561  มาตรการเตือนผู้ลงทุนและปรับปรุงข้อก าหนดการเข้าจดทะเบียนโดยอ้อม  

การต าหนิต่อสาธารณชน 
(Public Reprimand) 
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END 


