
 

 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สจ. 21/2541 
เร่ือง   การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน 

(ฉบบัประมวล) 
     

 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 81 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิก 
 (1) ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  
เร่ือง   การรายงานผลการขายหุน้ต่อประชาชน  ลงวนัท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 
 (2) ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  
เร่ือง   การรายงานผลการขายหุน้กูต้่อประชาชน  ลงวนัท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 
 (3) ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  
เร่ือง  การรายงานผลการขายหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
ต่อประชาชน  ลงวนัท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 
 (4) ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  
เร่ือง  การรายงานผลการขายใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้หรือหุน้กูท่ี้ออกใหม่เพื่อรองรับ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิต่อประชาชน  ลงวนัท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 
 (5) ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สจ. 3/2537  เร่ือง  การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน  ลงวนัท่ี 25 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2537 
 (6) ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สจ. 10/2537  เร่ือง  การรายงานผลการขายหุน้ต่อประชาชน (ฉบบัท่ี 2)  ลงวนัท่ี 7 กนัยายน  
พ.ศ. 2537 
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  ขอ้ 23  ในประกาศน้ี และในแบบทา้ยประกาศน้ี 
 (1)8 (ก)  ในกรณีเป็นการรายงานผลการขายหลกัทรัพยท่ี์มิใช่ตราสารหน้ี  

ค าวา่ “ใบส าคญัแสดงสิทธิ” “การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ” “ผูล้งทุนสถาบนั”  “แบบแสดงรายการ 
ขอ้มูล” “บริษทัใหญ่” “บริษทัยอ่ย” “ผูบ้ริหาร” “ผูถื้อหุน้รายใหญ่” และ “ผูมี้อ านาจควบคุม” ใหมี้ 
ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์ 

 (ข)  ในกรณีเป็นการรายงานผลการขายตราสารหน้ี ค าวา่ “ตราสารหน้ี”  
“หุน้กูร้ะยะสั้น” “ตัว๋เงินระยะสั้น” “ผูล้งทุนสถาบนั” “ผูล้งทุนรายใหญ่” “แบบแสดงรายการขอ้มูล”  
“บริษทัใหญ่” “บริษทัยอ่ย” “ผูบ้ริหาร” “ผูถื้อหุ้นรายใหญ่” และ “ผูมี้อ านาจควบคุม” ใหมี้ความหมาย
เช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ี 
ทุกประเภท  

(1/1)8  “ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง”   
                                       (ก)  ในส่วนท่ีเก่ียวกบัผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์หมายความวา่ “ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง”  
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพย์ 
ท่ีออกใหม่  
                                       (ข)  ในส่วนท่ีเก่ียวกบัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์หมายความวา่ “ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง”  
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ
ในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์

(2)  “ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย”์  หมายความวา่  ผูเ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัมหาชนจ ากดั บริษทั 
หรือเจา้ของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน   

(3) “บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย”์  ใหห้มายความรวมถึง ผูเ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัมหาชนจ ากดัดว้ย 
(4)  “บริษทัในเครือ”  หมายความวา่ บริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ย 
(5)  “ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย”์  หมายความวา่ บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาต 

ใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์และใหห้มายความรวมถึงผูส้นบัสนุน
การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยด์ว้ย 

 
 

 
3 ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 47/2544 เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพย ์
   ต่อประชาชน (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2544 
8 ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 9/2552 เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพย ์
   ต่อประชาชน (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2552  
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(6)5   “ผูมี้อุปการคุณ”  หมายความวา่   บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการ 
ช่วยเหลือเก้ือกูลกบับริษทัท่ีออกหุน้ เช่น ลูกคา้ ผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ พนกังานของบริษทัในเครือ หรือ     
กิจการท่ีจะเขา้มาร่วมธุรกิจ เป็นตน้ 

(7)  “ส านกังาน”  หมายความวา่ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์
                          ขอ้ 2/111   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการรายงานผลการขายหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย 
โดยบุคคลท่ีมีหนา้ท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังานตามประกาศ 
ดงัต่อไปน้ี   

(1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 

การเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
(2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 

การเสนอขายตราสารหน้ี หรือ 
(3)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตรา 

ต่างประเทศในประเทศไทย 
  (4)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ประเภท
หุน้กูอ้นุพนัธ์หรือหุน้กูมี้ภาระผกูพนัซ่ึงออกโดยสถาบนัการเงิน   
  (5)14  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้ 
ท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศซ่ึงไม่มีหุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

(6)15 ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศ 

หรือหุ้นกูต้่างประเทศในประเทศไทย 
(7)16  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายพนัธบตัรสกุลเงินตรา 

ต่างประเทศในประเทศไทยของกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ 

 ขอ้ 312   ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยร์ายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อส านกังานภายใน 

 
5
 ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 16/2547 เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพย ์
   ต่อประชาชน (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2547  
11 ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 26/2553 เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพย ์
   ต่อประชาชน (ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553   
12 ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 22/2554 เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพย ์
    ต่อประชาชน (ฉบบัที่ 13) ลงวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554   
14 ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 7/2558 เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพย ์
    ต่อประชาชน (ฉบบัที่ 15) ลงวนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2558   
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ก าหนดเวลาและโดยแสดงรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(1)  สิบหา้วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของแต่ละเดือนท่ีมีการเสนอขาย ส าหรับการเสนอขาย 

ตราสารหน้ี  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
 ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต้่างประเทศตาม 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย  
หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต้่างประเทศ
ในประเทศไทย แลว้แต่กรณี การรายงานผลการขายต่อส านกังานจะจดัท าเป็นภาษาองักฤษก็ได้ 
 (2)  ส่ีสิบห้าวนันบัแต่วนัปิดการเสนอขาย  กรณีเป็นการเสนอขายหุ้น โดย 
  (ก)  กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก  
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ให้แสดงรายละเอียด 
ตามแบบ 81-1-IPO ท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

นอกจากรายงานท่ีก าหนดตามวรรคหน่ึง ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหุน้มีการแบ่งแยก
หุน้บางส่วนไวเ้พื่อจดัสรรให้แก่ผูมี้อุปการคุณของบริษทัท่ีออกหุ้นเป็นการเฉพาะ  ให้ผูเ้สนอขายหุน้จดัท า
รายช่ือผูไ้ดรั้บการจดัสรรหุ้นจากส่วนท่ีไดแ้บ่งไวเ้พื่อผูมี้อุปการคุณในจ านวนสูงสุดสองร้อยรายแรก 
ตามแบบ 81-1-IPO 200 ท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน และส่งต่อส านักงานพร้อมแบบ 81-1-IPO 

(ข)  กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นในลกัษณะอ่ืนนอกจาก (ก) ใหแ้สดงรายละเอียด 
ตามแบบ 81-1 ท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
  (3)  ส่ีสิบห้าวนันบัแต่วนัปิดการเสนอขาย  กรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยอ่ื์น 
นอกจาก (1) และ (2) โดยแสดงรายละเอียดตามแบบ 81-1 ท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

ขอ้ 3/15  ใหผู้เ้สนอขายหุ้นท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานตามขอ้ 3(2)(ก) วรรคสอง จดัเก็บ 
เอกสารหลกัฐานหรือขอ้มูลสนบัสนุนเหตุผลการจดัสรรหุ้นใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บการจดัสรรทุกรายท่ีมีมูลค่า 
ตั้งแต่หน่ึงลา้นบาทขึ้นไป ไว ้ณ ท่ีท าการแห่งใหญ่ของผูเ้สนอขายหุน้เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ยหน่ึงปี 
นบัแต่วนัปิดการเสนอขาย ในลกัษณะท่ีพร้อมแสดงต่อส านกังานโดยไม่ชกัชา้เม่ือไดรั้บการร้องขอ 

ขอ้ 412,15  ใหผู้อ้อกหุ้นกูอ้นุพนัธ์ หุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิ  
ยืน่รายงานผลการไถ่ถอนหรือการใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยด์งักล่าวต่อส านกังานตามหลกัเกณฑ ์

 
16ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 74/2558 เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพย ์
    ต่อประชาชน (ฉบบัที่ 17) ลงวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558   
15 เพ่ิมเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 19/2558 เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพย ์
    ต่อประชาชน (ฉบบัที่ 16) ลงวนัท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2558   
5
 ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 16/2547 เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพย ์
   ต่อประชาชน (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2547  
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ดงัต่อไปน้ี  
                               (1)  การรายงานการไถ่ถอนหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีมีการส่งมอบหลกัทรัพย ์หรือรายงาน 

ผลการขายหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ใหย้ื่นรายงานดงักล่าวตาม 
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัสุดทา้ย 
ของเดือนท่ีมีการไถ่ถอนหรือการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง  

(2)  การรายงานผลการขายหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ใหย้ืน่ตามแบบ 81-2 ท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังานภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัส้ินสุดการใชสิ้ทธิ 
ในแต่ละคร้ัง 
 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นกูอ้นุพนัธ์ หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิ อาจขอให้ 
มีการไถ่ถอนหรือใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยด์งักล่าวในลกัษณะต่อเน่ืองไดต้ั้งแต่วนัท่ีก าหนดใหใ้ชสิ้ทธิ  
ใหผู้อ้อกหุ้นกูอ้นุพนัธ์ หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิ ยืน่รายงานตามวรรคหน่ึง ต่อส านกังาน
ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของทุกเดือนท่ีมีการใชสิ้ทธิ 

 ขอ้ 57,9   ใหผู้เ้สนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย
รายงานผลการขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยต่อส านักงาน  
โดยใหร้ายงานตามหลกัเกณฑแ์ละภายในระยะเวลาเช่นเดียวกบัการรายงานผลการขายหลกัทรัพยอ์า้งอิง 
โดยอนุโลม  พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก 
หลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยท่ีเสนอขายนั้นดว้ย 

  ขอ้ 6   ในกรณีมีเหตุจ าเป็นท าใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ม่สามารถยืน่แบบรายงาน 
ตามประกาศน้ีต่อส านกังานภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยน์ั้นอาจขอผอ่นผนั 
การส่งแบบรายงานผลการขายหลกัทรัพยด์งักล่าวโดยตอ้งท าเป็นหนงัสือถึงส านกังานก่อนวนัครบ 
ระยะเวลาท่ีก าหนด  พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลในการขอผอ่นผนัและแจง้ก าหนดระยะเวลาท่ีจะส่งแบบ 
รายงานนั้น และในกรณีท่ีส านกังานพิจารณาเห็นวา่ค าขอดงักล่าวมีเหตุอนัจ าเป็นและสมควร   
ส านกังานอาจผ่อนผนัก าหนดระยะเวลาการส่งแบบรายงานดงักล่าวได้ 

 
12 ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 22/2554 เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพย ์
    ต่อประชาชน (ฉบบัที่ 13) ลงวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554   
7  ยกเลิกโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 43/2549 เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพย ์
    ต่อประชาชน (ฉบบัที่ 8) ลงวนัท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2549  
9  เพ่ิมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 43/2552 เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพย ์
    ต่อประชาชน (ฉบบัที่ 10) ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  
 



 

                ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ท่ี สจ. 21/2541 (ฉบบัประมวล) 

-  6  - 
 

  ขอ้ 7   ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยร์ายใดไดปิ้ดการเสนอขายหลกัทรัพยไ์ปแลว้ 
ก่อนวนัท่ีประกาศฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบั  ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าวจดัท ารายงานผลการขาย 
หลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 1 ต่อไป  แลว้แต่กรณี ส าหรับการจดัท ารายงานผลการขายหุน้ 
หรือหุน้กูท่ี้ออกใหม่เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายดงักล่าวซ่ึงเป็นหลกัทรัพย์ 
แปลงสภาพใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยน์ั้นจดัท ารายงานผลการขายหุน้หรือหุน้กูท่ี้ออกใหม่ดงักล่าว 
ตามขอ้ 4 หรือขอ้ 5 แห่งประกาศน้ี 
 

ขอ้ 8   ประกาศน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นตน้ไป 
 
   ประกาศ ณ วนัท่ี  12  พฤษภาคม   พ.ศ.  2541 
 
 
       นายปกรณ์   มาลากุล ณ อยธุยา 
 (นายปกรณ์   มาลากุล ณ อยุธยา) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
       
หมายเหตุ   
  1.  ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ท่ี สจ. 31/2546 เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพย ์
ต่อประชาชน (ฉบบัท่ี 5)  ลงวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ซ่ึงแกไ้ขเน้ือความในประกาศฉบบัน้ี มีขอ้ก าหนด
เพิ่มเติมวา่ ให้เพิ่มแบบรายงานการไถ่ถอนหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีมีการช าระหน้ีทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการ 
ส่งมอบหลกัทรัพยก์ารใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (แบบ 81-sn/dw) เป็นแบบทา้ยประกาศ
ฉบบัน้ีประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ท่ี สจ. 16/2547 เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน 
(ฉบบัท่ี 6)  ลงวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2547 ซ่ึงแกไ้ขเน้ือความในประกาศฉบบัน้ี มีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมวา่  
ใหเ้พิ่มแบบ 81-1-IPO และแบบ 81-1-IPO200 เป็นแบบทา้ยประกาศฉบบัน้ี 

  2. ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ท่ี สจ. 16/2547 เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพย ์
ต่อประชาชน (ฉบบัท่ี 6)  ลงวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2547 ซ่ึงแกไ้ขเน้ือความในประกาศฉบบัน้ี มีขอ้ก าหนด 
เพิ่มเติมให้เพิ่มแบบ 81-1-IPO และแบบ 81-1-IPO200 ทา้ยประกาศน้ีเป็นแบบทา้ยประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 21/2541  เร่ือง การรายงานผลการขาย 
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หลกัทรัพยต์่อประชาชน ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541  

 3.  ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ท่ี สจ. 43/2549 เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพย ์
ต่อประชาชน (ฉบบัท่ี 8)  ลงวนัท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 ซ่ึงแกไ้ขเน้ือความในประกาศฉบบัน้ี มีขอ้ก าหนด 
เพิ่มเติมวา่ ใหย้กเลิกแบบรายงานการไถ่ถอนหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีมีการช าระหน้ีทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการ 
ส่งมอบหลกัทรัพย ์การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (แบบ 81-sn/dw) ทา้ยประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 21/2541 เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพย์
ต่อประชาชน ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ สจ. 31/2546 เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน 
(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และใหใ้ชแ้บบรายงานการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
อนุพนัธ์ (แบบ 81-dw) ทา้ยประกาศน้ีแทน 

นอกจากน้ี ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยท่ี์ปิดการเสนอขายหลกัทรัพยไ์ปแลว้ก่อนวนัท่ี 
ประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั จดัท ารายงานผลการขายหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดไว ้
ในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 21/2541 เร่ือง  
การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ก่อนแกไ้ขเพิ่มเติม 
โดยประกาศน้ี 
 
 4.  ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ท่ี สจ. 9/2552 เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพย ์
ต่อประชาชน (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2552 ซ่ึงแกไ้ขเน้ือความในประกาศฉบบัน้ี มีขอ้ก าหนด 
เพิ่มเติมวา่ ใหย้กเลิกแบบรายงานผลการขาย แบบ 81-1 ทา้ยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 21/2541 เร่ือง  การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน  
ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 31/2546 เร่ือง  การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน (ฉบบัท่ี 5)  
ลงวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และใหใ้ชแ้บบ 81-1 ทา้ยประกาศน้ีแทน 
 
     5.  ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ท่ี สจ. 19/2558 เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อ
ประชาชน (ฉบบัท่ี 16) ลงวนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2558 ซ่ึงแกไ้ขเน้ือความในประกาศฉบบัน้ี มีขอ้ก าหนด
เพิ่มเติมวา่ ให้รายงานผลการไถ่ถอนหรือการใชสิ้ทธิตามหุน้กูอ้นุพนัธ์ หุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญั
แสดงสิทธิตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนั
สุดทา้ยของเดือนท่ีมีการไถ่ถอนหรือการใชสิ้ทธิ
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สารบัญเชิงอรรถ 

ล าดบั ประกาศ 
ณ วนัท่ี 

ประกาศ ช่ือเร่ือง เน้ือหา สถานะ 

ฉบบัแม ่ 12 พ.ค. 41 ส านกังาน ก.ล.ต. 
ท่ี สจ. 21/2541 

การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน  ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  
1 ก.ค. 41 เป็นตน้ไป) 

1 30 มิ.ย. 41 ส านกังาน ก.ล.ต. 
ท่ี สจ. 31/2541 

การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน (ฉบบัที่ 2) แกไ้ขและเพ่ิมเติมนิยามในขอ้ 2  
ของประกาศ สจ. 21/2541  

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  

11 ก.ค. 41 เป็นตน้ไป) 
2 27 ก.พ. 44 ส านกังาน ก.ล.ต. 

ท่ี สจ. 13/2544 
การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน (ฉบบัที่ 3) แกไ้ขประกาศ สจ. 21/2541 ดงัน้ี 

1. แกไ้ขและเพ่ิมเติมนิยามในขอ้ 2 2. 
แกไ้ขขอ้ 3 และ ขอ้ 4   

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  

16 มี.ค. 44 เป็นตน้ไป) 
3 22 ต.ค. 44 ส านกังาน ก.ล.ต. 

ท่ี สจ. 47/2544 
การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน (ฉบบัที่ 4) แกไ้ขขอ้ 2 และขอ้ 3 ในประกาศ  

สจ. 21/2541  
ใชง้าน 

(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  
22 ต.ค. 44 เป็นตน้ไป) 

4 15 ต.ค. 46 ส านกังาน ก.ล.ต. 
ท่ี สจ. 31/2546 

การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน (ฉบบัที่ 5) แกไ้ขประกาศ สจ. 21/2541 ดงัน้ี 
1. แกไ้ขขอ้ 4(2)  
-------------------------------------------- 
* แกไ้ขขอ้ 2.2 ของแบบ 81-1 
   ท่ีแนบทา้ยประกาศ 
* เพ่ิมแบบ 81-sn/dw 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  
1 พ.ย. 46 เป็นตน้ไป) 



 

                ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ท่ี สจ. 21/2541 (ฉบบัประมวล) 

-  9  - 
 

 
ล าดบั ประกาศ 

ณ วนัท่ี 
ประกาศ ช่ือเร่ือง เน้ือหา สถานะ 

5 
 

1 มี.ค. 47 ส านกังาน ก.ล.ต. 
ท่ี สจ. 16/2547 

การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน (ฉบบัที่ 6) แกไ้ขประกาศ สจ. 21/2541 ดงัน้ี 
1. แกไ้ขขอ้ 2(1)  ขอ้ 2(6) และ ขอ้ 3  
2. เพ่ิมขอ้ 2(1/1) และขอ้ 3/1  
------------------------------------------- 
*  เพ่ิม แบบ 81-1-IPO และ  
   81-1-IPO200 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  
2 มี.ค. 47 เป็นตน้ไป) 

6 27 ส.ค. 47 ส านกังาน ก.ล.ต. 
ท่ี สจ. 38/2547 

การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน (ฉบบัที่ 7) แกไ้ขขอ้ 2(1) และขอ้ 3(1) ในประกาศ 
สจ. 21/2541 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  

16 ก.ย. 47 เป็นตน้ไป) 
7 20 ธ.ค. 49 ส านกังาน ก.ล.ต. 

ท่ี สจ. 43/2549 
การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน (ฉบบัที่ 8) แกไ้ขประกาศ สจ. 21/2541 ดงัน้ี 

1.  แกไ้ขขอ้ 2(1)  ขอ้ 3(1)  และขอ้ 4 
2.  เพ่ิม ขอ้ 2/1 
3.  ยกเลิก ขอ้ 5 
--------------------------------------------- 
*  ยกเลิกแบบ 81-sn/dw แนบทา้ย 
    ประกาศ สจ. 21/2541 และให้ใช ้
    แบบ 81-dw ทา้ยประกาศน้ีแทน 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  
1 ม.ค. 50 เป็นตน้ไป) 



 

                ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ท่ี สจ. 21/2541 (ฉบบัประมวล) 

-  10  - 
 

 
ล าดบั ประกาศ 

ณ วนัท่ี 
ประกาศ ช่ือเร่ือง เน้ือหา สถานะ 

8 30 มี.ค. 52 ส านกังาน ก.ล.ต. 
ท่ี สจ. 9/2552 

การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน (ฉบบัที่ 9) แกไ้ขขอ้ 2(1) ขอ้ 2(1/1)  ขอ้ 2/1 และ 
ขอ้ 3(1) ในประกาศ สจ. 21/2541 

*  ยกเลิกแบบ 81-1 แนบทา้ย 
    ประกาศ สจ. 21/2541 และให้ใช ้
    แบบ 81-1 ทา้ยประกาศน้ีแทน 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  

1 เม.ย. 52 เป็นตน้ไป) 

9 3 ส.ค. 52 ส านกังาน ก.ล.ต. 
ท่ี สจ. 43/2552 

การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน (ฉบบัที่ 10) เพ่ิมขอ้ 5 ในประกาศ สจ. 21/2541 
 
 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  
1 ก.ย. 52 เป็นตน้ไป) 

10 22 เม.ย. 53 ส านกังาน ก.ล.ต. 
ท่ี สจ. 10/2553 

การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน (ฉบบัที่ 11) ยกเลิกความในประกาศ  สจ. 21/2541 
- ขอ้ 3(3)   
- ขอ้ 4 วรรคแรก (3) 
* ยกเลิกแบบ 81-dw แนบทา้ยประกาศ 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  

1 พ.ค. 53 เป็นตน้ไป) 

11 28 มิ.ย. 53   ส านกังาน ก.ล.ต. 
ท่ี สจ. 26/2553 

การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน (ฉบบัที่ 12)  แกไ้ข ขอ้ 2/1 และ ขอ้ 3(1) ในประกาศ 
สจ. 21/2541 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  

1 ก.ค. 53 เป็นตน้ไป)  
12 10 ส.ค. 54 ส านกังาน ก.ล.ต. 

ท่ี สจ. 22/2554 
การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน (ฉบบัที่ 13) แกไ้ข ขอ้ 3 และ วรรคหน่ึงของขอ้ 4 

ในประกาศ สจ. 21/2541 
ใชง้าน 

(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  
16 ส.ค. 54 เป็นตน้ไป)  



 

                ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ท่ี สจ. 21/2541 (ฉบบัประมวล) 

-  11  - 
 

13 14 มิ.ย. 55 ส านกังาน ก.ล.ต. 
ท่ี สจ. 12/2555 

การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน (ฉบบัที่ 14) เพ่ิม (4)  ของขอ้  2/1  ในประกาศ     
สจ. 21/2541 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่   

22 มิ.ย. 55 เป็นตน้ไป 
14 23 มี.ค. 58 ส านกังาน ก.ล.ต. 

ท่ี สจ. 7/2558 
การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน (ฉบบัที่ 15) เพ่ิม (5) ของขอ้ 2/1 ในประกาศ 

สจ. 21/2541 
ใชง้าน 

(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่   
1 พ.ค. 58 เป็นตน้ไป 

15 8 เม.ย. 58 ส านกังาน ก.ล.ต. 
ท่ี สจ. 19/2558 

การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน (ฉบบัที่ 16) แกไ้ขประกาศ สจ. 21/2541 ดงัน้ี 
1.  เพ่ิม (6) ของขอ้ 2/1 
2.  แกไ้ข ขอ้ 4 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่   
6 ก.ค. 58 เป็นตน้ไป 

16 27 ต.ค. 58 ส านกังาน ก.ล.ต.  
ท่ี สจ. 74/2558 

การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน (ฉบบัที่ 17) เพ่ิม (4) ของขอ้ 2/1 ในประกาศ 
สจ. 21/2541 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่   
1 ม.ค. 59 เป็นตน้ไป 
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