
 

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สจ.  43/2549 

เร่ือง   การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน 
(ฉบบัท่ี 8) 

    

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 81 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 และขอ้ 19/1 และขอ้ 35/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี กจ. 24/2543  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่  
ลงวนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 28/2548  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยอ์อกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1  ใหย้กเลิก (1) ในขอ้ 2 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 21/2541  เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน ลงวนัท่ี 12 
พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 38/2547 เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 
27 สิงหาคม พ.ศ. 2547 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(1) (ก)  ค  าวา่ “ใบส าคญัแสดงสิทธิ” “การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ” 
“ผูล้งทุนสถาบนั”  “แบบแสดงรายการขอ้มูล” “บริษทัใหญ่” “บริษทัยอ่ย” “ผูบ้ริหาร” “ผูถื้อหุน้รายใหญ่” 
และ“ผูมี้อ านาจควบคุม” ให้มีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยืน่และการยกเวน้การยื่นแบบแสดง 
รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์กรณีเป็นการรายงานผลการขายหลกัทรัพยท่ี์มิใช่ตราสารหน้ี 

       (ข)  ค  าวา่ “ตราสารหน้ี” “หุน้กูร้ะยะสั้น” “ตัว๋เงินระยะสั้น” “ผูล้งทุนสถาบนั”  
“ผูล้งทุนรายใหญ่” “แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี” “บริษทัใหญ่” “บริษทัยอ่ย” 
“ผูบ้ริหาร” “ผูถื้อหุ้นรายใหญ่” และ“ผูมี้อ านาจควบคุม” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของ 
ค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยืน่ 
และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี กรณีเป็นการรายงานผลการขาย 
หลกัทรัพยป์ระเภทดงักล่าว” 

ขอ้ 2  ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 2/1 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 21/2541 เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน  
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ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 
“ขอ้ 2/1  ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการรายงานผลการขายหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายโดย 

บุคคลท่ีมีหนา้ท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังานตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยืน่และการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการ 
เสนอขายหลกัทรัพย ์หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยืน่และ 
การยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  แลว้แต่กรณี” 

ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในวรรคหน่ึงของขอ้ 3(1) แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 21/2541 เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน  
ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 38/2547 เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน (ฉบบัท่ี 7)  
ลงวนัท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2547 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน    
 “(1)  สิบหา้วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของแต่ละเดือนท่ีมีการเสนอขาย กรณีเป็นการเสนอขาย
ตราสารหน้ี  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีจดัไวใ้นระบบงานอิเลก็ทรอนิกส์ของส านกังาน”  

 ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความในขอ้ 4 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 21/2541 เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน ลงวนัท่ี 12 
พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 31/2546 เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน (ฉบบัท่ี 5)  
ลงวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “ขอ้ 4   นอกจากรายงานตามขอ้ 3 ใหผู้อ้อกหุน้กูอ้นุพนัธ์ หุน้กูแ้ปลงสภาพหรือ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ยืน่รายงานผลการไถ่ถอนหรือการใชสิ้ทธิตามหลกัเกณฑห์รือตามแบบดงัต่อไปน้ี 
ต่อส านกังานภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัส้ินสุดการไถ่ถอนหรือการใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยด์งักล่าว 
ในแต่ละคร้ัง 
 (1)  แบบรายงานท่ีจดัไวใ้นระบบงานอิเลก็ทรอนิกส์ของส านกังาน ส าหรับการไถ่ถอน
หุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีมีการส่งมอบหลกัทรัพย ์
 (2)  แบบ 81-2 ทา้ยประกาศน้ี ส าหรับการรายงานผลการขายหุน้หรือหุน้กูท่ี้ออกใหม่ 
เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
 (3)  แบบ 81-dw ทา้ยประกาศน้ี ส าหรับการรายงานผลการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั 
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นกูอ้นุพนัธ์ หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิ อาจขอให้ 
มีการไถ่ถอนหรือใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยด์งักล่าวในลกัษณะต่อเน่ืองไดต้ั้งแต่วนัท่ีก าหนดใหใ้ชสิ้ทธิ  
ใหผู้อ้อกหุ้นกูอ้นุพนัธ์ หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิ ยืน่รายงานตามวรรคหน่ึง ต่อส านกังาน
ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของทุกเดือนท่ีมีการใชสิ้ทธิ” 
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 ขอ้ 5   ใหย้กเลิกขอ้ 5 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 21/2541 เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน ลงวนัท่ี 12 
พฤษภาคม พ.ศ. 2541  

ขอ้ 6   ใหย้กเลิกแบบรายงานการไถ่ถอนหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีมีการช าระหน้ีทั้งหมด 
หรือบางส่วนเป็นการส่งมอบหลกัทรัพย ์การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (แบบ 81-sn/dw)  
ทา้ยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 21/2541 เร่ือง  
การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม 

โดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ สจ. 31/2546 เร่ือง  
การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และใหใ้ช ้

แบบรายงานการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (แบบ 81-dw) ทา้ยประกาศน้ีแทน 

ขอ้ 7   ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยท่ี์ปิดการเสนอขายหลกัทรัพยไ์ปแลว้ก่อนวนัท่ี 
ประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั จดัท ารายงานผลการขายหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดไว ้
ในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 21/2541 เร่ือง  
การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ก่อนแกไ้ขเพิ่มเติม 
โดยประกาศน้ี 

ขอ้ 8   ประกาศน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2550 เป็นตน้ไป 

                ประกาศ  ณ  วนัท่ี  20 ธนัวาคม พ.ศ. 2549                                          
 

 (นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 


