ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ที่ สจ. 21/2541
เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพยตอประชาชน
(ฉบับประมวล)

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 81 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ออกขอกําหนดไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิก
(1) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เรื่อง การรายงานผลการขายหุนตอประชาชน ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
(2) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เรื่อง การรายงานผลการขายหุนกูตอประชาชน ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
(3) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เรื่อง การรายงานผลการขายหุนกูแปลงสภาพและหุนที่ออกใหมเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพ
ตอประชาชน ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535
(4) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เรื่อง การรายงานผลการขายใบสําคัญแสดงสิทธิและหุนหรือหุนกูที่ออกใหมเพื่อรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิตอประชาชน ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535
(5) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ที่ สจ. 3/2537 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพยตอประชาชน ลงวันที่ 25 พฤษภาคม
พ.ศ. 2537
(6) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ที่ สจ. 10/2537 เรื่อง การรายงานผลการขายหุนตอประชาชน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 กันยายน
พ.ศ. 2537

-2 ขอ 23 ในประกาศนี้ และในแบบทายประกาศนี้
(1)8 (ก) ในกรณีเปนการรายงานผลการขายหลักทรัพยที่มิใชตราสารหนี้
คําวา “ใบสําคัญแสดงสิทธิ” “การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ” “ผูลงทุนสถาบัน” “แบบแสดงรายการ
ขอมูล” “บริษัทใหญ” “บริษัทยอย” “ผูบริหาร” “ผูถือหุนรายใหญ” และ “ผูมีอํานาจควบคุม” ใหมี
ความหมายเชนเดียวกับบทนิยามของคําดังกลาวที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยวาดวยการกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย
(ข) ในกรณีเปนการรายงานผลการขายตราสารหนี้ คําวา “ตราสารหนี”้
“หุนกูระยะสั้น” “ตั๋วเงินระยะสั้น” “ผูลงทุนสถาบัน” “ผูลงทุนรายใหญ” “แบบแสดงรายการขอมูล”
“บริษัทใหญ” “บริษัทยอย” “ผูบริหาร” “ผูถือหุนรายใหญ” และ “ผูมีอํานาจควบคุม” ใหมีความหมาย
เชนเดียวกับบทนิยามของคําดังกลาวที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยวาดวยการกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้
ทุกประเภท
(1/1)8 “ผูที่เกี่ยวของ”
(ก) ในสวนที่เกี่ยวกับผูเสนอขายหลักทรัพย หมายความวา “ผูที่เกี่ยวของ”
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพย
ที่ออกใหม
(ข) ในสวนที่เกี่ยวกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย หมายความวา “ผูที่เกี่ยวของ”
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการจัดจําหนายหลักทรัพย
(2) “ผูเสนอขายหลักทรัพย” หมายความวา ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัท
หรือเจาของหลักทรัพยที่เสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน
(3) “บริษัทที่ออกหลักทรัพย” ใหหมายความรวมถึง ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัดดวย
(4) “บริษัทในเครือ” หมายความวา บริษัทใหญและบริษัทยอย
(5) “ผูจัดจําหนายหลักทรัพย” หมายความวา บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาต
ใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดจําหนายหลักทรัพย และใหหมายความรวมถึงผูสนับสนุน
การจัดจําหนายหลักทรัพยดวย

ถูกแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 47/2544 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย
ตอประชาชน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2544
8
ถูกแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 9/2552 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย
ตอประชาชน (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552
3

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

-3 (6)5 “ผูมีอุปการคุณ” หมายความวา บุคคลที่มีความสัมพันธในลักษณะของการ
ชวยเหลือเกื้อกูลกับบริษัทที่ออกหุน เชน ลูกคา ผูจําหนายวัตถุดิบ พนักงานของบริษัทในเครือ หรือ
กิจการที่จะเขามารวมธุรกิจ เปนตน
(7) “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย
ขอ 2/111 ประกาศนี้ใหใชบังคับกับการรายงานผลการขายหลักทรัพยที่เสนอขาย
โดยบุคคลที่มีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนตอสํานักงานตามประกาศ
ดังตอไปนี้
(1) ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล
การเสนอขายหลักทรัพย
(2) ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล
การเสนอขายตราสารหนี้ หรือ
(3) ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการเสนอขายหุนกูสกุลเงินตรา
ตางประเทศในประเทศไทย
(4) ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการเสนอขายหุนกูที่ออกใหมประเภท
หุนกูอนุพันธหรือหุนกูมีภาระผูกพันซึ่งออกโดยสถาบันการเงิน
(5)14 ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยขอกําหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุน
ที่ออกโดยบริษัทตางประเทศซึ่งไมมีหุนเปนหลักทรัพยซื้อขายในตลาดหลักทรัพยตางประเทศ
(6)15 ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการเสนอขายพันธบัตรตางประเทศ
หรือหุนกูตางประเทศในประเทศไทย
(7)16 ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการเสนอขายพันธบัตรสกุลเงินตรา
ตางประเทศในประเทศไทยของกิจการตามกฎหมายตางประเทศ
ขอ 312 ใหผูเสนอขายหลักทรัพยรายงานผลการขายหลักทรัพยตอสํานักงานภายใน
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ถูกแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 16/2547 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย
ตอประชาชน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2547
11
ถูกแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 26/2553 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย
ตอประชาชน (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553
12
ถูกแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 22/2554 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย
ตอประชาชน (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554
14
ถูกแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 7/2558 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย
ตอประชาชน (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558
ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 21/2541 (ฉบับประมวล)

-4 กําหนดเวลาและโดยแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) สิบหาวันนับแตวันสุดทายของแตละเดือนที่มีการเสนอขาย สําหรับการเสนอขาย
ตราสารหนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน
ในกรณีที่เปนการเสนอขายพันธบัตรตางประเทศหรือหุนกูตางประเทศตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการเสนอขายหุนกูสกุลเงินตราตางประเทศในประเทศไทย
หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการเสนอขายพันธบัตรตางประเทศหรือหุนกูตางประเทศ
ในประเทศไทย แลวแตกรณี การรายงานผลการขายตอสํานักงานจะจัดทําเปนภาษาอังกฤษก็ได
(2) สี่สิบหาวันนับแตวันปดการเสนอขาย กรณีเปนการเสนอขายหุน โดย
(ก) กรณีเปนการเสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชนเปนครั้งแรก
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหแสดงรายละเอียด
ตามแบบ 81-1-IPO ที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน
นอกจากรายงานที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ผูเสนอขายหุนมีการแบงแยก
หุนบางสวนไวเพื่อจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทที่ออกหุนเปนการเฉพาะ ใหผูเสนอขายหุนจัดทํา
รายชื่อผูไดรับการจัดสรรหุนจากสวนที่ไดแบงไวเพื่อผูมีอุปการคุณในจํานวนสูงสุดสองรอยรายแรก
ตามแบบ 81-1-IPO 200 ที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน และสงตอสํานักงานพรอมแบบ 81-1-IPO
(ข) กรณีเปนการเสนอขายหุนในลักษณะอื่นนอกจาก (ก) ใหแสดงรายละเอียด
ตามแบบ 81-1 ที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน
(3) สี่สิบหาวันนับแตวันปดการเสนอขาย กรณีเปนการเสนอขายหลักทรัพยอื่น
นอกจาก (1) และ (2) โดยแสดงรายละเอียดตามแบบ 81-1 ที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน
ขอ 3/15 ใหผูเสนอขายหุนที่มีหนาที่ตองรายงานตามขอ 3(2)(ก) วรรคสอง จัดเก็บ
เอกสารหลักฐานหรือขอมูลสนับสนุนเหตุผลการจัดสรรหุนใหแกผูไดรับการจัดสรรทุกรายที่มีมูลคา
ตั้งแตหนึ่งลานบาทขึ้นไป ไว ณ ที่ทําการแหงใหญของผูเสนอขายหุนเปนระยะเวลาอยางนอยหนึ่งป
นับแตวันปดการเสนอขาย ในลักษณะที่พรอมแสดงตอสํานักงานโดยไมชักชาเมื่อไดรับการรองขอ
ขอ 412,15 ใหผูออกหุนกูอนุพันธ หุนกูแปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ยื่นรายงานผลการไถถอนหรือการใชสิทธิตามหลักทรัพยดังกลาวตอสํานักงานตามหลักเกณฑ
ถูกแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 74/2558 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย
ตอประชาชน (ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558
15
เพิ่มเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 19/2558 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย
ตอประชาชน (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558
5
ถูกแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 16/2547 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย
ตอประชาชน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2547
16
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-5 ดังตอไปนี้
(1) การรายงานการไถถอนหุนกูอนุพันธที่มีการสงมอบหลักทรัพย หรือรายงาน
ผลการขายหุนที่ออกใหมเพื่อรองรับการใชสิทธิตามหุนกูแปลงสภาพ ใหยื่นรายงานดังกลาวตาม
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงานภายในสิบหาวันนับแตวันสุดทาย
ของเดือนที่มีการไถถอนหรือการใชสิทธิในแตละครั้ง
(2) การรายงานผลการขายหุนที่ออกใหมเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใหยื่นตามแบบ 81-2 ที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงานภายในสี่สิบหาวันนับแตวนั สิ้นสุดการใชสิทธิ
ในแตละครั้ง
ในกรณีที่ผูถือหุนกูอนุพันธ หุนกูแปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิ อาจขอให
มีการไถถอนหรือใชสิทธิตามหลักทรัพยดังกลาวในลักษณะตอเนื่องไดตั้งแตวันที่กําหนดใหใชสิทธิ
ใหผูออกหุนกูอนุพันธ หุนกูแปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิ ยื่นรายงานตามวรรคหนึ่ง ตอสํานักงาน
ภายในสิบหาวันนับแตวันสุดทายของทุกเดือนที่มีการใชสิทธิ
ขอ 57,9 ใหผูเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย
รายงานผลการขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยตอสํานักงาน
โดยใหรายงานตามหลักเกณฑและภายในระยะเวลาเชนเดียวกับการรายงานผลการขายหลักทรัพยอางอิง
โดยอนุโลม พรอมทั้งแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจาก
หลักทรัพยอางอิงไทยที่เสนอขายนั้นดวย
ขอ 6 ในกรณีมีเหตุจําเปนทําใหผูเสนอขายหลักทรัพยไมสามารถยื่นแบบรายงาน
ตามประกาศนี้ตอสํานักงานภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูเสนอขายหลักทรัพยนั้นอาจขอผอนผัน
การสงแบบรายงานผลการขายหลักทรัพยดังกลาวโดยตองทําเปนหนังสือถึงสํานักงานกอนวันครบ
ระยะเวลาที่กําหนด พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลในการขอผอนผันและแจงกําหนดระยะเวลาที่จะสงแบบ
รายงานนั้น และในกรณีที่สํานักงานพิจารณาเห็นวาคําขอดังกลาวมีเหตุอันจําเปนและสมควร
สํานักงานอาจผอนผันกําหนดระยะเวลาการสงแบบรายงานดังกลาวได
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ถูกแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 22/2554 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย
ตอประชาชน (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554
ยกเลิกโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 43/2549 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย
ตอประชาชน (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2549
เพิ่มโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 43/2552 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย
ตอประชาชน (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552
ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 21/2541 (ฉบับประมวล)

-6 ขอ 7 ในกรณีที่ผูเสนอขายหลักทรัพยรายใดไดปดการเสนอขายหลักทรัพยไปแลว
กอนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ ใหผูเสนอขายหลักทรัพยดังกลาวจัดทํารายงานผลการขาย
หลักทรัพยตามหลักเกณฑและวิธีการแหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยที่กําหนดไวในขอ 1 ตอไป แลวแตกรณี สําหรับการจัดทํารายงานผลการขายหุน
หรือหุนกูที่ออกใหมเพื่อรองรับการใชสิทธิตามหลักทรัพยที่เสนอขายดังกลาวซึ่งเปนหลักทรัพย
แปลงสภาพใหผูเสนอขายหลักทรัพยนั้นจัดทํารายงานผลการขายหุนหรือหุนกูที่ออกใหมดังกลาว
ตามขอ 4 หรือขอ 5 แหงประกาศนี้
ขอ 8 ประกาศนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541

นายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา
(นายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา)
เลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
หมายเหตุ
1. ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 31/2546 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย
ตอประชาชน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ซึ่งแกไขเนื้อความในประกาศฉบับนี้ มีขอกําหนด
เพิ่มเติมวา ใหเพิ่มแบบรายงานการไถถอนหุนกูอนุพันธที่มีการชําระหนี้ทั้งหมดหรือบางสวนเปนการ
สงมอบหลักทรัพยการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (แบบ 81-sn/dw) เปนแบบทายประกาศ
ฉบับนี้ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 16/2547 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพยตอประชาชน
(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งแกไขเนื้อความในประกาศฉบับนี้ มีขอกําหนดเพิ่มเติมวา
ใหเพิ่มแบบ 81-1-IPO และแบบ 81-1-IPO200 เปนแบบทายประกาศฉบับนี้
2. ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 16/2547 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย
ตอประชาชน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งแกไขเนื้อความในประกาศฉบับนี้ มีขอกําหนด
เพิ่มเติมใหเพิ่มแบบ 81-1-IPO และแบบ 81-1-IPO200 ทายประกาศนี้เปนแบบทายประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ. 21/2541 เรื่อง การรายงานผลการขาย
ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 21/2541 (ฉบับประมวล)

-7 หลักทรัพยตอประชาชน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541
3. ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 43/2549 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย
ตอประชาชน (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งแกไขเนื้อความในประกาศฉบับนี้ มีขอกําหนด
เพิ่มเติมวา ใหยกเลิกแบบรายงานการไถถอนหุนกูอนุพันธที่มีการชําระหนี้ทั้งหมดหรือบางสวนเปนการ
สงมอบหลักทรัพย การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (แบบ 81-sn/dw) ทายประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ. 21/2541 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย
ตอประชาชน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สจ. 31/2546 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพยตอประชาชน
(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และใหใชแบบรายงานการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ (แบบ 81-dw) ทายประกาศนี้แทน
นอกจากนี้ ใหผูเสนอขายหลักทรัพยที่ปดการเสนอขายหลักทรัพยไปแลวกอนวันที่
ประกาศนี้มีผลใชบังคับ จัดทํารายงานผลการขายหลักทรัพยตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไว
ในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ. 21/2541 เรื่อง
การรายงานผลการขายหลักทรัพยตอประชาชน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 กอนแกไขเพิ่มเติม
โดยประกาศนี้
4. ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 9/2552 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย
ตอประชาชน (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งแกไขเนื้อความในประกาศฉบับนี้ มีขอกําหนด
เพิ่มเติมวา ใหยกเลิกแบบรายงานผลการขาย แบบ 81-1 ทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ. 21/2541 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพยตอประชาชน
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ที่ สจ. 31/2546 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพยตอประชาชน (ฉบับที่ 5)
ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และใหใชแบบ 81-1 ทายประกาศนี้แทน
5. ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 19/2558 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพยตอ
ประชาชน (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่งแกไขเนื้อความในประกาศฉบับนี้ มีขอกําหนด
เพิ่มเติมวา ใหรายงานผลการไถถอนหรือการใชสิทธิตามหุนกูอนุพันธ หุนกูแปลงสภาพ หรือใบสําคัญ
แสดงสิทธิตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงานภายในสิบหาวันนับแตวัน
สุดทายของเดือนที่มีการไถถอนหรือการใชสิทธิ

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

-8 สารบัญเชิ งอรรถ
ลําดับ
ฉบับแม

ประกาศ
ณ วันที่
12 พ.ค. 41

1

ประกาศ

ชื่อเรื่อง

เนื้อหา

สํานักงาน ก.ล.ต.
ที่ สจ. 21/2541

การรายงานผลการขายหลักทรัพยตอประชาชน

30 มิ.ย. 41

สํานักงาน ก.ล.ต.
ที่ สจ. 31/2541

การรายงานผลการขายหลักทรัพยตอประชาชน (ฉบับที่ 2)

แกไขและเพิ่มเติมนิยามในขอ 2
ของประกาศ สจ. 21/2541

2

27 ก.พ. 44

สํานักงาน ก.ล.ต.
ที่ สจ. 13/2544

การรายงานผลการขายหลักทรัพยตอประชาชน (ฉบับที่ 3)

3

22 ต.ค. 44

สํานักงาน ก.ล.ต.
ที่ สจ. 47/2544

การรายงานผลการขายหลักทรัพยตอ ประชาชน (ฉบับที่ 4)

แกไขประกาศ สจ. 21/2541 ดังนี้
1. แกไขและเพิ่มเติมนิยามในขอ 2 2.
แกไขขอ 3 และ ขอ 4
แกไขขอ 2 และขอ 3 ในประกาศ
สจ. 21/2541

4

15 ต.ค. 46

สํานักงาน ก.ล.ต.
ที่ สจ. 31/2546

การรายงานผลการขายหลักทรัพยตอประชาชน (ฉบับที่ 5)

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

แกไขประกาศ สจ. 21/2541 ดังนี้
1. แกไขขอ 4(2)
-------------------------------------------* แกไขขอ 2.2 ของแบบ 81-1
ที่แนบทายประกาศ
* เพิ่มแบบ 81-sn/dw

สถานะ
ใชงาน
(มีผลใชบังคับตั้งแต
1 ก.ค. 41 เปนตนไป)
ใชงาน
(มีผลใชบังคับตั้งแต
11 ก.ค. 41 เปนตนไป)
ใชงาน
(มีผลใชบังคับตั้งแต
16 มี.ค. 44 เปนตนไป)
ใชงาน
(มีผลใชบังคับตั้งแต
22 ต.ค. 44 เปนตนไป)
ใชงาน
(มีผลใชบังคับตั้งแต
1 พ.ย. 46 เปนตนไป)
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ลําดับ
5

ประกาศ
ณ วันที่
1 มี.ค. 47

ประกาศ

ชื่อเรื่อง

เนื้อหา

สถานะ

สํานักงาน ก.ล.ต.
ที่ สจ. 16/2547

การรายงานผลการขายหลักทรัพยตอประชาชน (ฉบับที่ 6)

แกไขประกาศ สจ. 21/2541 ดังนี้
1. แกไขขอ 2(1) ขอ 2(6) และ ขอ 3
2. เพิ่มขอ 2(1/1) และขอ 3/1
------------------------------------------* เพิ่ม แบบ 81-1-IPO และ
81-1-IPO200
แกไขขอ 2(1) และขอ 3(1) ในประกาศ
สจ. 21/2541

ใชงาน
(มีผลใชบังคับตั้งแต
2 มี.ค. 47 เปนตนไป)

6

27 ส.ค. 47

สํานักงาน ก.ล.ต.
ที่ สจ. 38/2547

การรายงานผลการขายหลักทรัพยตอประชาชน (ฉบับที่ 7)

7

20 ธ.ค. 49

สํานักงาน ก.ล.ต.
ที่ สจ. 43/2549

การรายงานผลการขายหลักทรัพยตอประชาชน (ฉบับที่ 8)

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

แกไขประกาศ สจ. 21/2541 ดังนี้
1. แกไขขอ 2(1) ขอ 3(1) และขอ 4
2. เพิ่ม ขอ 2/1
3. ยกเลิก ขอ 5
--------------------------------------------* ยกเลิกแบบ 81-sn/dw แนบทาย
ประกาศ สจ. 21/2541 และใหใช
แบบ 81-dw ทายประกาศนี้แทน

ใชงาน
(มีผลใชบังคับตั้งแต
16 ก.ย. 47 เปนตนไป)
ใชงาน
(มีผลใชบังคับตั้งแต
1 ม.ค. 50 เปนตนไป)
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ลําดับ
8

ประกาศ
ณ วันที่
30 มี.ค. 52

9

ประกาศ

ชื่อเรื่อง

เนื้อหา

สํานักงาน ก.ล.ต.
ที่ สจ. 9/2552

การรายงานผลการขายหลักทรัพยตอประชาชน (ฉบับที่ 9)

3 ส.ค. 52

สํานักงาน ก.ล.ต.
ที่ สจ. 43/2552

การรายงานผลการขายหลักทรัพยตอประชาชน (ฉบับที่ 10) เพิ่มขอ 5 ในประกาศ สจ. 21/2541

ใชงาน
(มีผลใชบังคับตั้งแต
1 ก.ย. 52 เปนตนไป)

10

22 เม.ย. 53

สํานักงาน ก.ล.ต.
ที่ สจ. 10/2553

ใชงาน
(มีผลใชบังคับตั้งแต
1 พ.ค. 53 เปนตนไป)

11

28 มิ.ย. 53

สํานักงาน ก.ล.ต.
ที่ สจ. 26/2553

การรายงานผลการขายหลักทรัพยตอประชาชน (ฉบับที่ 11) ยกเลิกความในประกาศ สจ. 21/2541
- ขอ 3(3)
- ขอ 4 วรรคแรก (3)
* ยกเลิกแบบ 81-dw แนบทายประกาศ
การรายงานผลการขายหลักทรัพยตอประชาชน (ฉบับที่ 12) แกไข ขอ 2/1 และ ขอ 3(1) ในประกาศ
สจ. 21/2541

12

10 ส.ค. 54

สํานักงาน ก.ล.ต.
ที่ สจ. 22/2554

การรายงานผลการขายหลักทรัพยตอประชาชน (ฉบับที่ 13) แกไข ขอ 3 และ วรรคหนึง่ ของขอ 4
ในประกาศ สจ. 21/2541

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

แกไขขอ 2(1) ขอ 2(1/1) ขอ 2/1 และ
ขอ 3(1) ในประกาศ สจ. 21/2541
* ยกเลิกแบบ 81-1 แนบทาย
ประกาศ สจ. 21/2541 และใหใช
แบบ 81-1 ทายประกาศนี้แทน

สถานะ
ใชงาน
(มีผลใชบังคับตั้งแต
1 เม.ย. 52 เปนตนไป)

ใชงาน
(มีผลใชบังคับตั้งแต
1 ก.ค. 53 เปนตนไป)
ใชงาน
(มีผลใชบังคับตั้งแต
16 ส.ค. 54 เปนตนไป)
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14 มิ.ย. 55

สํานักงาน ก.ล.ต.
ที่ สจ. 12/2555

การรายงานผลการขายหลักทรัพยตอประชาชน (ฉบับที่ 14) เพิ่ม (4) ของขอ 2/1 ในประกาศ
สจ. 21/2541

14

23 มี.ค. 58

สํานักงาน ก.ล.ต.
ที่ สจ. 7/2558

การรายงานผลการขายหลักทรัพยตอประชาชน (ฉบับที่ 15) เพิ่ม (5) ของขอ 2/1 ในประกาศ
สจ. 21/2541

15

8 เม.ย. 58

สํานักงาน ก.ล.ต.
ที่ สจ. 19/2558

16

27 ต.ค. 58

สํานักงาน ก.ล.ต.
ที่ สจ. 74/2558

การรายงานผลการขายหลักทรัพยตอประชาชน (ฉบับที่ 16) แกไขประกาศ สจ. 21/2541 ดังนี้
1. เพิ่ม (6) ของขอ 2/1
2. แกไข ขอ 4
การรายงานผลการขายหลักทรัพยตอประชาชน (ฉบับที่ 17) เพิ่ม (4) ของขอ 2/1 ในประกาศ
สจ. 21/2541

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

ใชงาน
(มีผลใชบังคับตั้งแต
22 มิ.ย. 55 เปนตนไป
ใชงาน
(มีผลใชบังคับตั้งแต
1 พ.ค. 58 เปนตนไป
ใชงาน
(มีผลใชบังคับตั้งแต
6 ก.ค. 58 เปนตนไป
ใชงาน
(มีผลใชบังคับตั้งแต
1 ม.ค. 59 เปนตนไป

