ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 21/2541
เรื่ อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
(ฉบับประมวล)

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เรื่ อง การรายงานผลการขายหุน้ ต่อประชาชน ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
(2) ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เรื่ อง การรายงานผลการขายหุน้ กูต้ ่อประชาชน ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
(3) ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เรื่ อง การรายงานผลการขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพและหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ
ต่อประชาชน ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535
(4) ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เรื่ อง การรายงานผลการขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิและหุน้ หรื อหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่เพื่อรองรับ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิต่อประชาชน ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535
(5) ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 3/2537 เรื่ อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ลงวันที่ 25 พฤษภาคม
พ.ศ. 2537
(6) ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 10/2537 เรื่ อง การรายงานผลการขายหุน้ ต่อประชาชน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 กันยายน
พ.ศ. 2537

-2 ข้อ 23 ในประกาศนี้ และในแบบท้ายประกาศนี้
(1)8 (ก) ในกรณี เป็ นการรายงานผลการขายหลักทรัพย์ที่มิใช่ตราสารหนี้
คาว่า “ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ” “การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ” “ผูล้ งทุนสถาบัน” “แบบแสดงรายการ
ข้อมูล” “บริ ษทั ใหญ่” “บริ ษทั ย่อย” “ผูบ้ ริ หาร” “ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่” และ “ผูม้ ีอานาจควบคุม” ให้มี
ความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคาดังกล่าวที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
(ข) ในกรณี เป็ นการรายงานผลการขายตราสารหนี้ คาว่า “ตราสารหนี้”
“หุน้ กูร้ ะยะสั้น” “ตัว๋ เงินระยะสั้น” “ผูล้ งทุนสถาบัน” “ผูล้ งทุนรายใหญ่” “แบบแสดงรายการข้อมูล”
“บริ ษทั ใหญ่” “บริ ษทั ย่อย” “ผูบ้ ริ หาร” “ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่” และ “ผูม้ ีอานาจควบคุม” ให้มีความหมาย
เช่นเดียวกับบทนิยามของคาดังกล่าวที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้
ทุกประเภท
(1/1)8 “ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง”
(ก) ในส่วนที่เกี่ยวกับผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ หมายความว่า “ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง”
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์
ที่ออกใหม่
(ข) ในส่วนที่เกี่ยวกับผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ หมายความว่า “ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง”
ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
(2) “ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์” หมายความว่า ผูเ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจากัด บริ ษทั
หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
(3) “บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์” ให้หมายความรวมถึง ผูเ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจากัดด้วย
(4) “บริ ษทั ในเครื อ” หมายความว่า บริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั ย่อย
(5) “ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์” หมายความว่า บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึงผูส้ นับสนุน
การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ดว้ ย

ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 47/2544 เรื่ อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2544
8
ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 9/2552 เรื่ อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชน (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552
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ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 21/2541 (ฉบับประมวล)

-3 (6)5 “ผูม้ ีอุปการคุณ” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกับบริ ษทั ที่ออกหุน้ เช่น ลูกค้า ผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบ พนักงานของบริ ษทั ในเครื อ หรื อ
กิจการที่จะเข้ามาร่ วมธุรกิจ เป็ นต้น
(7) “สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 2/111 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับกับการรายงานผลการขายหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
โดยบุคคลที่มีหน้าที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงานตามประกาศ
ดังต่อไปนี้
(1) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์
(2) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้ หรื อ
(3) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุน้ กูส้ กุลเงินตรา
ต่างประเทศในประเทศไทย
(4) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ประเภท
หุน้ กูอ้ นุพนั ธ์หรื อหุน้ กูม้ ีภาระผูกพันซึ่งออกโดยสถาบันการเงิน
(5)14 ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้
ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศซึ่งไม่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(6)15 ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศ
หรื อหุ้นกูต้ ่างประเทศในประเทศไทย
(7)16 ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายพันธบัตรสกุลเงินตรา
ต่างประเทศในประเทศไทยของกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ
ข้อ 312 ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์รายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อสานักงานภายใน
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ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 16/2547 เรื่ อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2547
11
ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 26/2553 เรื่ อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชน (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553
12
ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 22/2554 เรื่ อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชน (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 10 สิ งหาคม พ.ศ. 2554
14
ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 7/2558 เรื่ อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชน (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558
ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 21/2541 (ฉบับประมวล)

-4 กาหนดเวลาและโดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สิ บห้าวันนับแต่วนั สุดท้ายของแต่ละเดือนที่มีการเสนอขาย สาหรับการเสนอขาย
ตราสารหนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรื อหุ้นกูต้ ่างประเทศตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
หรื อประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรื อหุ้นกูต้ ่างประเทศ
ในประเทศไทย แล้วแต่กรณี การรายงานผลการขายต่อสานักงานจะจัดทาเป็ นภาษาอังกฤษก็ได้
(2) สี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย กรณี เป็ นการเสนอขายหุ้น โดย
(ก) กรณี เป็ นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นครั้งแรก
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้แสดงรายละเอียด
ตามแบบ 81-1-IPO ที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
นอกจากรายงานที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ผเู ้ สนอขายหุน้ มีการแบ่งแยก
หุน้ บางส่วนไว้เพื่อจัดสรรให้แก่ผมู ้ ีอุปการคุณของบริ ษทั ที่ออกหุ ้นเป็ นการเฉพาะ ให้ผเู ้ สนอขายหุน้ จัดทา
รายชื่อผูไ้ ด้รับการจัดสรรหุ้นจากส่วนที่ได้แบ่งไว้เพื่อผูม้ ีอุปการคุณในจานวนสูงสุดสองร้อยรายแรก
ตามแบบ 81-1-IPO 200 ที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน และส่ งต่อสานักงานพร้อมแบบ 81-1-IPO
(ข) กรณีเป็ นการเสนอขายหุ้นในลักษณะอื่นนอกจาก (ก) ให้แสดงรายละเอียด
ตามแบบ 81-1 ที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
(3) สี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย กรณี เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์อื่น
นอกจาก (1) และ (2) โดยแสดงรายละเอียดตามแบบ 81-1 ที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
ข้อ 3/15 ให้ผเู ้ สนอขายหุ้นที่มีหน้าที่ตอ้ งรายงานตามข้อ 3(2)(ก) วรรคสอง จัดเก็บ
เอกสารหลักฐานหรื อข้อมูลสนับสนุนเหตุผลการจัดสรรหุ ้นให้แก่ผไู ้ ด้รับการจัดสรรทุกรายที่มีมูลค่า
ตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ไว้ ณ ที่ทาการแห่งใหญ่ของผูเ้ สนอขายหุน้ เป็ นระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี
นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย ในลักษณะที่พร้อมแสดงต่อสานักงานโดยไม่ชกั ช้าเมื่อได้รับการร้องขอ
ข้อ 412,15 ให้ผอู ้ อกหุ้นกูอ้ นุพนั ธ์ หุ้นกูแ้ ปลงสภาพ หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ยืน่ รายงานผลการไถ่ถอนหรื อการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์ดงั กล่าวต่อสานักงานตามหลักเกณฑ์
ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 74/2558 เรื่ อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชน (ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558
15
เพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 19/2558 เรื่ อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชน (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558
5
ถูกแก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 16/2547 เรื่ อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2547
16

ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 21/2541 (ฉบับประมวล)

-5 ดังต่อไปนี้
(1) การรายงานการไถ่ถอนหุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ที่มีการส่งมอบหลักทรัพย์ หรื อรายงาน
ผลการขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ ให้ยื่นรายงานดังกล่าวตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงานภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั สุดท้าย
ของเดือนที่มีการไถ่ถอนหรื อการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
(2) การรายงานผลการขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ให้ยนื่ ตามแบบ 81-2 ที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงานภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั สิ้ นสุ ดการใช้สิทธิ
ในแต่ละครั้ง
ในกรณีที่ผถู ้ ือหุ้นกูอ้ นุพนั ธ์ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อาจขอให้
มีการไถ่ถอนหรื อใช้สิทธิตามหลักทรัพย์ดงั กล่าวในลักษณะต่อเนื่องได้ต้ งั แต่วนั ที่กาหนดให้ใช้สิทธิ
ให้ผอู ้ อกหุ้นกูอ้ นุพนั ธ์ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ยืน่ รายงานตามวรรคหนึ่ง ต่อสานักงาน
ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั สุดท้ายของทุกเดือนที่มีการใช้สิทธิ
ข้อ 57,9 ให้ผเู ้ สนอขายใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย
รายงานผลการขายใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทยต่อสานักงาน
โดยให้รายงานตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาเช่นเดียวกับการรายงานผลการขายหลักทรัพย์อา้ งอิง
โดยอนุโลม พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลักทรัพย์อา้ งอิงไทยที่เสนอขายนั้นด้วย
ข้อ 6 ในกรณีมีเหตุจาเป็ นทาให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ไม่สามารถยืน่ แบบรายงาน
ตามประกาศนี้ต่อสานักงานภายในระยะเวลาที่กาหนด ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์น้ นั อาจขอผ่อนผัน
การส่ งแบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวโดยต้องทาเป็ นหนังสื อถึงสานักงานก่อนวันครบ
ระยะเวลาที่กาหนด พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลในการขอผ่อนผันและแจ้งกาหนดระยะเวลาที่จะส่งแบบ
รายงานนั้น และในกรณี ที่สานักงานพิจารณาเห็นว่าคาขอดังกล่าวมีเหตุอนั จาเป็ นและสมควร
สานักงานอาจผ่อนผันกาหนดระยะเวลาการส่งแบบรายงานดังกล่าวได้
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ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 22/2554 เรื่ อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชน (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 10 สิ งหาคม พ.ศ. 2554
ยกเลิกโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 43/2549 เรื่ อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชน (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2549
เพิ่มโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 43/2552 เรื่ อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชน (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2552
ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 21/2541 (ฉบับประมวล)

-6 ข้อ 7 ในกรณีที่ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์รายใดได้ปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ไปแล้ว
ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บงั คับ ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวจัดทารายงานผลการขาย
หลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการแห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่กาหนดไว้ในข้อ 1 ต่อไป แล้วแต่กรณี สาหรับการจัดทารายงานผลการขายหุน้
หรื อหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์ที่เสนอขายดังกล่าวซึ่งเป็ นหลักทรัพย์
แปลงสภาพให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์น้ นั จัดทารายงานผลการขายหุน้ หรื อหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ดงั กล่าว
ตามข้อ 4 หรื อข้อ 5 แห่งประกาศนี้
ข้อ 8 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541

นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา
(นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หมายเหตุ
1. ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 31/2546 เรื่ อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเนื้อความในประกาศฉบับนี้ มีขอ้ กาหนด
เพิ่มเติมว่า ให้เพิ่มแบบรายงานการไถ่ถอนหุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ที่มีการชาระหนี้ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนเป็ นการ
ส่งมอบหลักทรัพย์การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ (แบบ 81-sn/dw) เป็ นแบบท้ายประกาศ
ฉบับนี้ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 16/2547 เรื่ อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเนื้อความในประกาศฉบับนี้ มีขอ้ กาหนดเพิ่มเติมว่า
ให้เพิ่มแบบ 81-1-IPO และแบบ 81-1-IPO200 เป็ นแบบท้ายประกาศฉบับนี้
2. ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 16/2547 เรื่ อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเนื้อความในประกาศฉบับนี้ มีขอ้ กาหนด
เพิม่ เติมให้เพิม่ แบบ 81-1-IPO และแบบ 81-1-IPO200 ท้ายประกาศนี้เป็ นแบบท้ายประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 21/2541 เรื่ อง การรายงานผลการขาย
ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 21/2541 (ฉบับประมวล)

-7 หลักทรัพย์ต่อประชาชน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541
3. ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 43/2549 เรื่ อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชน (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งแก้ไขเนื้อความในประกาศฉบับนี้ มีขอ้ กาหนด
เพิ่มเติมว่า ให้ยกเลิกแบบรายงานการไถ่ถอนหุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ที่มีการชาระหนี้ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนเป็ นการ
ส่งมอบหลักทรัพย์ การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ (แบบ 81-sn/dw) ท้ายประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 21/2541 เรื่ อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 31/2546 เรื่ อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และให้ใช้แบบรายงานการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ (แบบ 81-dw) ท้ายประกาศนี้แทน
นอกจากนี้ ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ที่ปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ไปแล้วก่อนวันที่
ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ จัดทารายงานผลการขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้
ในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 21/2541 เรื่ อง
การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ก่อนแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศนี้
4. ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 9/2552 เรื่ อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชน (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งแก้ไขเนื้อความในประกาศฉบับนี้ มีขอ้ กาหนด
เพิ่มเติมว่า ให้ยกเลิกแบบรายงานผลการขาย แบบ 81-1 ท้ายประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 21/2541 เรื่ อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 31/2546 เรื่ อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 5)
ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และให้ใช้แบบ 81-1 ท้ายประกาศนี้แทน
5. ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 19/2558 เรื่ อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อ
ประชาชน (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเนื้อความในประกาศฉบับนี้ มีขอ้ กาหนด
เพิ่มเติมว่า ให้รายงานผลการไถ่ถอนหรื อการใช้สิทธิตามหุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ หุ้นกูแ้ ปลงสภาพ หรื อใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงานภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั
สุดท้ายของเดือนที่มีการไถ่ถอนหรื อการใช้สิทธิ

ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 21/2541 (ฉบับประมวล)

-8 สารบัญเชิงอรรถ
ลาดับ
ฉบับแม่

ประกาศ
ณ วันที่
12 พ.ค. 41

1

ประกาศ

ชื่อเรื่ อง

เนื้อหา

สานักงาน ก.ล.ต.
ที่ สจ. 21/2541

การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน

30 มิ.ย. 41

สานักงาน ก.ล.ต.
ที่ สจ. 31/2541

การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 2)

แก้ไขและเพิ่มเติมนิยามในข้อ 2
ของประกาศ สจ. 21/2541

2

27 ก.พ. 44

สานักงาน ก.ล.ต.
ที่ สจ. 13/2544

การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 3)

3

22 ต.ค. 44

สานักงาน ก.ล.ต.
ที่ สจ. 47/2544

การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 4)

แก้ไขประกาศ สจ. 21/2541 ดังนี้
1. แก้ไขและเพิ่มเติมนิยามในข้อ 2 2.
แก้ไขข้อ 3 และ ข้อ 4
แก้ไขข้อ 2 และข้อ 3 ในประกาศ
สจ. 21/2541

4

15 ต.ค. 46

สานักงาน ก.ล.ต.
ที่ สจ. 31/2546

การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 5)

ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 21/2541 (ฉบับประมวล)

แก้ไขประกาศ สจ. 21/2541 ดังนี้
1. แก้ไขข้อ 4(2)
-------------------------------------------* แก้ไขข้อ 2.2 ของแบบ 81-1
ที่แนบท้ายประกาศ
* เพิ่มแบบ 81-sn/dw

สถานะ
ใช้งาน
(มีผลใช้บงั คับตั้งแต่
1 ก.ค. 41 เป็ นต้นไป)
ใช้งาน
(มีผลใช้บงั คับตั้งแต่
11 ก.ค. 41 เป็ นต้นไป)
ใช้งาน
(มีผลใช้บงั คับตั้งแต่
16 มี.ค. 44 เป็ นต้นไป)
ใช้งาน
(มีผลใช้บงั คับตั้งแต่
22 ต.ค. 44 เป็ นต้นไป)
ใช้งาน
(มีผลใช้บงั คับตั้งแต่
1 พ.ย. 46 เป็ นต้นไป)
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ลาดับ
5

ประกาศ
ณ วันที่
1 มี.ค. 47

ประกาศ

ชื่อเรื่ อง

เนื้อหา

สถานะ

สานักงาน ก.ล.ต.
ที่ สจ. 16/2547

การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 6)

แก้ไขประกาศ สจ. 21/2541 ดังนี้
1. แก้ไขข้อ 2(1) ข้อ 2(6) และ ข้อ 3
2. เพิ่มข้อ 2(1/1) และข้อ 3/1
------------------------------------------* เพิ่ม แบบ 81-1-IPO และ
81-1-IPO200
แก้ไขข้อ 2(1) และข้อ 3(1) ในประกาศ
สจ. 21/2541

ใช้งาน
(มีผลใช้บงั คับตั้งแต่
2 มี.ค. 47 เป็ นต้นไป)

6

27 ส.ค. 47

สานักงาน ก.ล.ต.
ที่ สจ. 38/2547

การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 7)

7

20 ธ.ค. 49

สานักงาน ก.ล.ต.
ที่ สจ. 43/2549

การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 8)

ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 21/2541 (ฉบับประมวล)

แก้ไขประกาศ สจ. 21/2541 ดังนี้
1. แก้ไขข้อ 2(1) ข้อ 3(1) และข้อ 4
2. เพิ่ม ข้อ 2/1
3. ยกเลิก ข้อ 5
--------------------------------------------* ยกเลิกแบบ 81-sn/dw แนบท้าย
ประกาศ สจ. 21/2541 และให้ใช้
แบบ 81-dw ท้ายประกาศนี้แทน

ใช้งาน
(มีผลใช้บงั คับตั้งแต่
16 ก.ย. 47 เป็ นต้นไป)
ใช้งาน
(มีผลใช้บงั คับตั้งแต่
1 ม.ค. 50 เป็ นต้นไป)
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ลาดับ
8

ประกาศ
ณ วันที่
30 มี.ค. 52

9

ประกาศ

ชื่อเรื่ อง

เนื้อหา

สานักงาน ก.ล.ต.
ที่ สจ. 9/2552

การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 9)

3 ส.ค. 52

สานักงาน ก.ล.ต.
ที่ สจ. 43/2552

การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 10) เพิ่มข้อ 5 ในประกาศ สจ. 21/2541

ใช้งาน
(มีผลใช้บงั คับตั้งแต่
1 ก.ย. 52 เป็ นต้นไป)

10

22 เม.ย. 53

สานักงาน ก.ล.ต.
ที่ สจ. 10/2553

ใช้งาน
(มีผลใช้บงั คับตั้งแต่
1 พ.ค. 53 เป็ นต้นไป)

11

28 มิ.ย. 53

สานักงาน ก.ล.ต.
ที่ สจ. 26/2553

การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 11) ยกเลิกความในประกาศ สจ. 21/2541
- ข้อ 3(3)
- ข้อ 4 วรรคแรก (3)
* ยกเลิกแบบ 81-dw แนบท้ายประกาศ
การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 12) แก้ไข ข้อ 2/1 และ ข้อ 3(1) ในประกาศ
สจ. 21/2541

12

10 ส.ค. 54

สานักงาน ก.ล.ต.
ที่ สจ. 22/2554

การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 13) แก้ไข ข้อ 3 และ วรรคหนึ่งของข้อ 4
ในประกาศ สจ. 21/2541

ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 21/2541 (ฉบับประมวล)

แก้ไขข้อ 2(1) ข้อ 2(1/1) ข้อ 2/1 และ
ข้อ 3(1) ในประกาศ สจ. 21/2541
* ยกเลิกแบบ 81-1 แนบท้าย
ประกาศ สจ. 21/2541 และให้ใช้
แบบ 81-1 ท้ายประกาศนี้แทน

สถานะ
ใช้งาน
(มีผลใช้บงั คับตั้งแต่
1 เม.ย. 52 เป็ นต้นไป)

ใช้งาน
(มีผลใช้บงั คับตั้งแต่
1 ก.ค. 53 เป็ นต้นไป)
ใช้งาน
(มีผลใช้บงั คับตั้งแต่
16 ส.ค. 54 เป็ นต้นไป)
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14 มิ.ย. 55

สานักงาน ก.ล.ต.
ที่ สจ. 12/2555

การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 14) เพิม่ (4) ของข้อ 2/1 ในประกาศ
สจ. 21/2541

14

23 มี.ค. 58

สานักงาน ก.ล.ต.
ที่ สจ. 7/2558

การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 15) เพิ่ม (5) ของข้อ 2/1 ในประกาศ
สจ. 21/2541

15

8 เม.ย. 58

สานักงาน ก.ล.ต.
ที่ สจ. 19/2558

16

27 ต.ค. 58

สานักงาน ก.ล.ต.
ที่ สจ. 74/2558

การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 16) แก้ไขประกาศ สจ. 21/2541 ดังนี้
1. เพิ่ม (6) ของข้อ 2/1
2. แก้ไข ข้อ 4
การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 17) เพิ่ม (4) ของข้อ 2/1 ในประกาศ
สจ. 21/2541

ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 21/2541 (ฉบับประมวล)

ใช้งาน
(มีผลใช้บงั คับตั้งแต่
22 มิ.ย. 55 เป็ นต้นไป
ใช้งาน
(มีผลใช้บงั คับตั้งแต่
1 พ.ค. 58 เป็ นต้นไป
ใช้งาน
(มีผลใช้บงั คับตั้งแต่
6 ก.ค. 58 เป็ นต้นไป
ใช้งาน
(มีผลใช้บงั คับตั้งแต่
1 ม.ค. 59 เป็ นต้นไป

