
                                        
 

 
 

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สจ. 9/2552 

เร่ือง  การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน 
(ฉบบัท่ี 9) 

     
 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 81 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของ 
บุคคลซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัใหก้ระท าได ้โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  
ส านกังานออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
 

ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความใน (1) ของขอ้ 2 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 21/2541 เร่ือง  การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน  
ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 43/2549 เร่ือง  การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน (ฉบบัท่ี 8)   
ลงวนัท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2549  และ (1/1) ของขอ้ 2 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 21/2541 เร่ือง  การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน  
ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 16/2547 เร่ือง  การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน (ฉบบัท่ี 6) 
ลงวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2547  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(1) (ก)  ในกรณีเป็นการรายงานผลการขายหลกัทรัพยท่ี์มิใช่ตราสารหน้ี  
ค าวา่ “ใบส าคญัแสดงสิทธิ” “การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ” “ผูล้งทุนสถาบนั”  “แบบแสดงรายการ 
ขอ้มูล” “บริษทัใหญ่” “บริษทัยอ่ย” “ผูบ้ริหาร” “ผูถื้อหุน้รายใหญ่” และ “ผูมี้อ านาจควบคุม” ใหมี้ 
ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย  ์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์ 

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

(1/1)  “ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง”   
                                       (ก)  ในส่วนท่ีเก่ียวกบัผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์หมายความวา่ “ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง”  
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพย ์
ท่ีออกใหม่  
                                       (ข)  ในส่วนท่ีเก่ียวกบัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์หมายความว่า “ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง”  
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ
ในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย”์ 
 
                          ขอ้ 2    ใหย้กเลิกความในขอ้ 2/1 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 21/2541 เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน ลงวนัท่ี  
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 43/2549 เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน (ฉบบัท่ี 8) 
ลงวนัท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2549  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
                          “ขอ้ 2/1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการรายงานผลการขายหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย 
โดยบุคคลท่ีมีหนา้ท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังานตามประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือ 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  
แลว้แต่กรณี” 
 

ขอ้ 3    ใหย้กเลิกความใน (1) ของขอ้ 3 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 21/2541 เร่ือง  การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน  
ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 43/2549 เร่ือง  การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน (ฉบบัท่ี 8)   
ลงวนัท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2549  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
                          “(1)  สิบหา้วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของแต่ละเดือนท่ีมีการเสนอขาย กรณีเป็นการเสนอขาย 
ตราสารหน้ี  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีจดัไวใ้นระบบงานอิเลก็ทรอนิกส์ 
                                  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กูต้่างประเทศตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการเสนอขายหุ้นกูต้่างประเทศต่อธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 
หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต้่างประเทศ 
ในประเทศไทย  ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยร์ายงานผลการขายต่อส านกังานโดยอาจจดัท าเป็นภาษาองักฤษก็ได้” 
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                 ขอ้ 4    ใหย้กเลิกแบบรายงานผลการขาย แบบ 81-1 ทา้ยประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์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 
 

ขอ้ 5   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2552  เป็นตน้ไป 
 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  30 มีนาคม พ.ศ. 2552     
 
 
 
 
 (นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
                        เลขาธิการ  
                      ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 
_______________________________________________________________________________ 
หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เพื่อปรับปรุงแบบรายงานและหลกัเกณฑใ์นการ
รายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน ใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขประกาศท่ีเก่ียวกบัการยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละการเสนอขายตราสารหน้ี รวมทั้งก าหนดให้ 
การรายงานผลการขายหลกัทรัพยส์ าหรับการเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กูต้่างประเทศ
สามารถจดัท าเป็นภาษาองักฤษได ้จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี 
 


	อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของ บุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64  ของ...
	ข้อ 1   ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 2 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 21/2541 เรื่อง  การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน  ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์...
	คำว่า “ใบสำคัญแสดงสิทธิ” “การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ” “ผู้ลงทุนสถาบัน”  “แบบแสดงรายการ ข้อมูล” “บริษัทใหญ่” “บริษัทย่อย” “ผู้บริหาร” “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” และ “ผู้มีอำนาจควบคุม” ให้มี ความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรร...

