
 

 

 

 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี สจ. 16/2547 
เร่ือง   การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน  

(ฉบบัท่ี 6) 
    

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

 ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความใน (1) ของขอ้ 2 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 21/2541  เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อ
ประชาชน  ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 47/2544  เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อ
ประชาชน (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2544 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(1)  ค าวา่ “หลกัทรัพย”์ “หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ” “หุน้กูร้ะยะสั้น” “การใชสิ้ทธิ
ตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ” “บริษทั” “ผูล้งทุนสถาบนั” “บริษทัใหญ่” “บริษทัยอ่ย”  “ผูบ้ริหาร”  
“ผูถื้อหุน้รายใหญ่” และ “ผูมี้อ านาจควบคุม” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าว 
ท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยืน่และ 
การยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย”์ 

ขอ้ 2   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (1/1) ของขอ้ 2 แห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ 

ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 21/2541  เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อ 
ประชาชน  ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 47/2544  เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อ 
ประชาชน (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2544 
  “(1/1)  “ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง”   

(ก) ในส่วนท่ีเก่ียวกบัผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์หมายความวา่   “ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง”  
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจอง การจดัจ าหน่าย และ
การจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่  
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(ข) ในส่วนท่ีเก่ียวกบัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์หมายความวา่   “ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง”  
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ
ในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย”์ 

ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความใน (6) ของขอ้ 2 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 21/2541  เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน 
ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 47/2544  เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน (ฉบบัท่ี 4)  
ลงวนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2544 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(6)  “ผูมี้อุปการคุณ”  หมายความวา่   บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการ 
ช่วยเหลือเก้ือกูลกบับริษทัท่ีออกหุน้ เช่น ลูกคา้ ผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ พนกังานของบริษทัในเครือ หรือ     
กิจการท่ีจะเขา้มาร่วมธุรกิจ เป็นตน้” 

ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความในขอ้ 3 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 21/2541  เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน  ลงวนัท่ี  
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 47/2544  เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน (ฉบบัท่ี 4)  
ลงวนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2544 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน   

“ขอ้ 3   ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยร์ายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อส านกังานภายใน 
ก าหนดเวลาและโดยแสดงรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(1) สิบหา้วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขาย  กรณีเป็นการเสนอขายหุน้กู ้โดยแสดง 
รายละเอียดตามแบบ 81-1 ทา้ยประกาศน้ี 

(2) ส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขาย  กรณีเป็นการเสนอขายหุน้ โดย 
(ก) กรณีเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรกโดยมี 

วตัถุประสงคเ์พื่อน าเขา้จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ให้แสดงรายละเอียด
ตามแบบ 81-1-IPO  ทา้ยประกาศน้ี 

นอกจากรายงานท่ีก าหนดตามวรรคหน่ึง ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหุน้มี 
การแบ่งแยกหุน้บางส่วนไวเ้พื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูมี้อุปการคุณของบริษทัท่ีออกหุ้นเป็นการเฉพาะ  
ใหผู้เ้สนอขายหุ้นจดัท ารายช่ือผูไ้ดรั้บการจดัสรรหุ้นจากส่วนท่ีไดแ้บ่งไวเ้พื่อผูมี้อุปการคุณ 
ในจ านวนสูงสุดสองร้อยรายแรก ตามแบบ 81-1- IPO200 และส่งต่อส านกังานพร้อมแบบ  
81-1-IPO 

(ข) กรณีเป็นการเสนอขายหุน้ในลกัษณะอ่ืนนอกจาก (ก)  ให้แสดง 
รายละเอียดตามแบบ 81-1 ทา้ยประกาศน้ี 
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(3)  ส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขาย  กรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญั 

แสดงสิทธิอนุพนัธ์  โดยแสดงรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(ก) วนัท่ีเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
(ข) วนัท่ีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
(ค) ช่ือเฉพาะของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
(ง) จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีเสนอขายทั้งหมด และจ านวน 

ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีขายได ้ ทั้งน้ี กรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในหุน้
ใหร้ะบุจ านวนหุน้อา้งอิงดว้ย   

(จ)  ราคาของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีเสนอขาย 
(ฉ) เง่ือนไขเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

(4)  ส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขาย  กรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยอ่ื์น 
นอกจาก (1) (2) และ (3) โดยแสดงรายละเอียดตามแบบ 81-1 ทา้ยประกาศน้ี” 

ขอ้ 5   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 3/1 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 21/2541  เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อ
ประชาชน ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541  
  “ขอ้ 3/1   ใหผู้เ้สนอขายหุ้นท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานตามขอ้ 3(2)(ก) วรรคสอง จดัเก็บ
เอกสารหลกัฐานหรือขอ้มูลสนบัสนุนเหตุผลการจดัสรรหุ้นใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บการจดัสรรทุกรายท่ีมีมูลค่า 
ตั้งแต่หน่ึงลา้นบาทขึ้นไป ไว ้ณ ท่ีท าการแห่งใหญ่ของผูเ้สนอขายหุน้เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ยหน่ึงปี 
นบัแต่วนัปิดการเสนอขาย ในลกัษณะท่ีพร้อมแสดงต่อส านกังานโดยไม่ชกัชา้เม่ือไดรั้บการร้องขอ”    

  ขอ้ 6   ใหเ้พิ่มแบบ 81-1-IPO และแบบ 81-1-IPO200 ทา้ยประกาศน้ีเป็นแบบทา้ยประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 21/2541  เร่ือง การรายงานผลการขาย 
หลกัทรัพยต์่อประชาชน ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541  

 ขอ้ 7   ประกาศน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2547 เป็นตน้ไป 

   ประกาศ   ณ   วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2547 
 
 
 (นายธีระชยั ภูวนาถนรานุบาล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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