
แนวทางการรายงานผลการขายหลกัทรัพย์ท่ีได้รับยกเว้นการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย 
 

1. รายงานผลการขายตราสารหน้ีตามประกาศวา่ดว้ยการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ี ให้ด าเนินการผา่นระบบ IPOS ท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตส์ านกังาน  
โดยมีคู่มือการใชง้านดงัน้ี https://publish.sec.or.th/nrs/8561a17.pdf 

2. รายงานผลการขายหลกัทรัพยก์รณีอ่ืน (น าส่งภายใน 15 วนันบัแต่ปิดการเสนอขาย1) ไดแ้ก่ 
 2.1 รายงานผลการขายหุน้ตามประกาศวา่ดว้ยการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ หุน้ท่ีออกโดยบริษทัไทย , ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ (“warrant”) 
การเสนอขายหลกัทรัพยต์่อกรรมการและพนกังาน (“ESOP”) และการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อ
รองรับใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้(“TSR”) และการเสนอขายแบบเปิดประมูล)  

ประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง  
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 
18/2551 

การยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
(ฉบบัประมวล)  (5364) 

 

 

ประเภท เอกสารท่ีส่งพร้อมรายงานผลการขาย 
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่2 

ขอ้มูลท่ีให้แสดงใน 
รายงานผลการขาย 

1. เสนอขายหุน้หรือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุ้น (“warrant”)  

ไม่มี (1)  ช่ือ สถานท่ีติดต่อ และโทรศพัท ์ 
ของผูร้ายงาน 
(2)  วนัท่ีเสนอขายหลกัทรัพย ์ 

 
1 - กรณีเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง วนัปิดการเสนอขายใหห้มายถึงวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน 
ท่ีมีการเสนอขาย  
  - กรณีท่ีกรรมการหรือพนกังานสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหลกัทรัพยไ์ดเ้ฉพาะตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวเ้ป็นรอบ ๆ ให้ถือว่า 
วนัสุดทา้ยของระยะเวลาท่ีก าหนดในแต่ละรอบนั้น เป็นวนัปิดการเสนอขาย 
  - กรณีท่ีกรรมการหรือพนกังานสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหลกัทรัพยไ์ดใ้นวนัใด ๆ ในรอบปีปฏิทินปีหน่ึงปีใด ให้ถือว่า 
วนัส้ินปีปฏิทินของแต่ละปีปฏิทินนั้นเป็นวนัปิดการเสนอขาย 
  - กรณีการใชสิ้ทธิตาม warrant ให้วนัปิดการเสนอขาย หมายถึง (ก) วนัส้ินสุดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง หรือ  
(ข) วนัสุดทา้ยของทุกเดือนท่ีมีการใชสิ้ทธิในกรณีท่ีอาจใชสิ้ทธิในลกัษณะต่อเน่ืองไดต้ั้งแต่วนัท่ีก าหนดใหใ้ชสิ้ทธิ 
2 ขอ้ 24 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่และหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551     
  ขอ้ 18 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการ
หรือพนกังาน ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551     
  ขอ้ 5 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 31/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่โดยบริษทั
ต่างประเทศให้แก่กรรมการหรือพนกังานของบริษทัต่างประเทศหรือบริษทัในเครือในประเทศไทย ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2551     
   ขอ้ 2(4) ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 33/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย 
หุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551     

https://publish.sec.or.th/nrs/8561a17.pdf
https://publish.sec.or.th/nrs/5364p.doc
https://publish.sec.or.th/nrs/5364p_r.pdf
https://publish.sec.or.th/nrs/5364s.pdf
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ประเภท เอกสารท่ีส่งพร้อมรายงานผลการขาย 
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่2 

ขอ้มูลท่ีให้แสดงใน 
รายงานผลการขาย 

2. เสนอขาย warrant แบบ 
RO หรือ PPO โดยผูใ้ชสิ้ทธิ
อาจไม่ใช่ผูถื้อหุ้นเดิม 

- Checklist การปฏิบติัตามเกณฑเ์สนอ
ขาย warrant แบบ RO หรือ PPO โดย
ผูใ้ชสิ้ทธิอาจไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิม ตาม link 
https://publish.sec.or.th/nrs/9106p.doc 

(3)  ประเภท ลกัษณะ และช่ือเฉพาะของ
หลกัทรัพย ์(ถา้มี) 
(4)  ขอ้มูลท่ีแสดงลกัษณะของการเสนอขาย 
ท่ีไดรั้บยกเวน้ดงัต่อไปน้ี 
       (ก)  จ านวนและมูลค่าหลกัทรัพย ์
ท่ีเสนอขายทั้งหมด  รวมทั้งจ านวนและมูลค่า 
ของหลกัทรัพยท่ี์ขายไดท้ั้งหมด     
       (ข)  ราคาของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย  
โดยกรณีท่ีเป็นการเสนอขาย warrant ให้แสดง
ราคาและอตัราใชสิ้ทธิ 
       (ค)  ลกัษณะหรือประเภทของผูซ้ื้อ
หลกัทรัพย ์โดยกรณีท่ีเป็นการเสนอขายต่อ
กรรมการหรือพนกังาน ให้แสดงรายช่ือผูรั้บ
ช่วงซ้ือหลกัทรัพย ์(ถา้มี) ดว้ย 
       (ง)  กรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพย์
ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ให้แสดงระยะเวลาการ
เสนอขายหลกัทรัพยต์ามแผนฟ้ืนฟูกิจการ 

3. เสนอขายหลกัทรัพยต์่อ
กรรมการหรือพนกังาน 
โดยบริษทัจดทะเบียนหรือ
บริษทัที่มีหนา้ท่ีตามมาตรา 
56 

- Checklist การปฏิบติัตามเกณฑเ์สนอ
ขายหลกัทรัพยต์่อกรรมการหรือ
พนกังานโดยบริษทัจดทะเบียนหรือ
บริษทัที่มีหนา้ท่ีตามมาตรา 56 ตาม link 
https://publish.sec.or.th/nrs/4536a1.doc 

4. เสนอขายหลกัทรัพยต์่อ
กรรมการหรือพนกังาน 
โดยบริษทัยอ่ยของบริษทั 
จดทะเบียน 

- Checklist การปฏิบติัตามเกณฑเ์สนอ
ขายหลกัทรัพยต์่อกรรมการหรือ
พนกังานโดยบริษทัยอ่ยของบริษทั 
จดทะเบียน ตาม link 
https://publish.sec.or.th/nrs/4536a0.doc 

5. เสนอขายหลกัทรัพย ์
โดยบริษทัต่างประเทศให้แก่
กรรมการหรือพนกังาน 
ของบริษทัต่างประเทศหรือ
บริษทัในเครือในประเทศ
ไทย 

- Checklist การปฏิบติัตามเกณฑเ์สนอ
ขายหลกัทรัพยต์่อกรรมการหรือพนกังาน
ในประเทศไทย โดยบริษทัต่างประเทศ 
ตาม link 
https://publish.sec.or.th/nrs/5848p_r.pdf 
- ขอ้มูลรายละเอียดหลกัทรัพย ์และ 
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในการใหสิ้ทธิ
แก่กรรมการหรือพนกังาน 

6. เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่
เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิใน
การซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอน
สิทธิได ้(“TSR”) 

- ส าเนามติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั
จดทะเบียนท่ีอนุมติัการออกหุ้นเพื่อ
รองรับ TSR  
- หนงัสือแสดงความผกูพนัของบริษทั
จดทะเบียนท่ีจะชดใชค้่าเสียหายให้แก่ 
ผูถื้อ TSR ซ่ึงไดใ้ชสิ้ทธิและบริษทั 
ไม่สามารถจดัให้มีหุน้ท่ีออกใหม ่
เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ โดยค่าเสียหาย
ตอ้งไม่ต ่ากว่าส่วนต่างของราคาตลาด
ของหุน้กบัราคาใชสิ้ทธิ 

7. เสนอขายโดยเปิดให้
บุคคลทัว่ไปเขา้เสนอราคา 
และก าหนดเง่ือนไขว่า 
ผูไ้ดรั้บคดัเลือกให้ซ้ือ
หลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทั

ไม่มี 
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ประเภท เอกสารท่ีส่งพร้อมรายงานผลการขาย 
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่2 

ขอ้มูลท่ีให้แสดงใน 
รายงานผลการขาย 

แต่ละแห่งตอ้งเป็นบคุคล
เพียง 1 ราย หรือ 1 กลุ่ม 
โดยกลุ่มดงักล่าวตอ้งมี
บุคคลไม่เกิน 10 ราย  

 2.2 รายงานผลการขายหุน้ตามประกาศวา่ดว้ยการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหุน้ท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศซ่ึงเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั  

ประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 
2/2558 

การยกเวน้การย่ืนแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุ้นท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศซ่ึงเป็นการเสนอขาย
ต่อบุคคลในวงจ ากดั  (ฉบบัประมวล)  (9102) 

 

 

ประเภท เอกสารท่ีส่งพร้อมรายงานผลการขาย 
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม ่

ขอ้มูลท่ีให้แสดงในรายงานผลการขาย 

เสนอขายหุน้ท่ีออก
โดยบริษทั
ต่างประเทศซ่ึงเป็น
การเสนอขายต่อ
บุคคลในวงจ ากดั 

ไม่มี (1) ช่ือ สถานท่ีติดต่อ และโทรศพัทข์องผูร้ายงาน 
(2)  วนัท่ีเสนอขายหุน้ 
(3)  ขอ้มูลท่ีแสดงลกัษณะของการเสนอขายท่ีไดรั้บ
ยกเวน้ดงัต่อไปน้ี 
       (ก)  จ านวนและมูลค่าหุ้นท่ีเสนอขายทั้งหมด  
รวมทั้งจ านวนและมูลค่าของหุ้นท่ีขายไดท้ั้งหมด  
ทั้งน้ี เฉพาะส่วนท่ีเสนอขายในประเทศไทย 
       (ข)  ราคาของหุ้นท่ีเสนอขาย 
       (ค)  ลกัษณะหรือประเภทของผูซ้ื้อหุ้น 

 
  

https://publish.sec.or.th/nrs/9102p.doc
https://publish.sec.or.th/nrs/9102p_r.pdf
https://publish.sec.or.th/nrs/9102s.pdf
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2.3 รายงานผลการขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตามประกาศวา่ดว้ยการยกเวน้การยื่น 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (“DW”)   

ประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 
6/2553 

การยกเวน้การย่ืนแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  (ฉบบัประมวล)  
(9104)  

ประเภท เอกสารท่ีส่งพร้อมรายงานผลการขาย 
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม ่

ขอ้มูลท่ีให้แสดงในรายงานผลการขาย 

เสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
(“DW”) 

ไม่มี (1)  ช่ือ สถานท่ีติดต่อ และโทรศพัท ์ของผูร้ายงาน   
(2)  วนัท่ีเสนอขาย DW   
(3)  ประเภท ลกัษณะ และช่ือเฉพาะของ DW (ถา้มี)   
(4)  จ านวนและมูลค่า DW ท่ีเสนอขายทั้งหมด รวมทั้ง
จ านวนและมูลค่าของ DW ท่ีขายไดท้ั้งหมด   
(5)  ราคาของ DW ท่ีเสนอขาย รวมทั้งราคาและอตัรา
ใชสิ้ทธิ   
(6)  ลกัษณะหรือประเภทของผูซ้ื้อ DW    
(7)  ประเภท ช่ือ และจ านวนของหลกัทรัพยอ์า้งอิง 
(8)  ในกรณีท่ีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นหุ้น  
ให้ระบุจ านวนหุ้นอา้งองิใน DW ท่ีออก 
ในคร้ังน้ี และจ านวนหุ้นอา้งอิงท่ีไดรั้บการยืนยนัจาก
ส านกังาน   

 2.4 รายงานผลการขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยตาม
ประกาศวา่ดว้ยการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ 
ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย (“NVDR”)   

ประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 
14/2552 

การยกเวน้การย่ืนแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก หลกัทรัพย์
อา้งอิงไทย  (ฉบบัประมวล)  (9103) 

 

 

ประเภท เอกสารท่ีส่งพร้อมรายงานผลการขาย 
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม ่

ขอ้มูลท่ีให้แสดงในรายงานผลการขาย 

เสนอขายใบแสดง
สิทธิใน
ผลประโยชนท่ี์เกิด
จากหลกัทรัพย์
อา้งอิงไทย  
(“NVDR”) 

ไม่มี (1)  ช่ือ สถานท่ีติดต่อ และโทรศพัทข์องผูร้ายงาน 
(2)  วนัท่ีเสนอขาย 
(3)  ประเภท ลกัษณะ และช่ือเฉพาะของ NVDR (ถา้มี) 
(4)  ขอ้มูลท่ีแสดงลกัษณะของการเสนอขายท่ีไดรั้บ
ยกเวน้ดงัต่อไปน้ี 
      (ก)  จ านวนและมูลค่า NVDR ท่ีเสนอขายทั้งหมด  
รวมทั้งจ านวนและมูลค่าของ NVDR ท่ีขายไดท้ั้งหมด   
 (ข)  ราคาของ NVDR ท่ีเสนอขาย 
      (ค)  ลกัษณะหรือประเภทของผูซ้ื้อ NVDR 

 

https://publish.sec.or.th/nrs/9104p.doc
https://publish.sec.or.th/nrs/9104p_r.pdf
https://publish.sec.or.th/nrs/9104s.pdf
https://publish.sec.or.th/nrs/9103p.doc
https://publish.sec.or.th/nrs/9103p_r.pdf
https://publish.sec.or.th/nrs/9103s.pdf
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ใหร้ายงานผลการขายตามแนวทางใดแนวทางหน่ึงต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีท่ีบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีรายงานผลการขายตามประกาศในขอ้ 2.1 ถึงขอ้ 2.4 ไดร้ายงาน

ผลการขายโดยมีขอ้มูลและน าส่งเอกสารครบถว้นตามท่ีก าหนดในประกาศดงักล่าวและแนวทางฉบบัน้ี 
ผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  https://www.setportal.set.or.th/ ใหถื้อวา่บุคคล
ดงักล่าว ไดมี้การรายงานผลการขายต่อส านกังานตามประกาศในขอ้ 2.1 ถึงขอ้ 2.4 แลว้ 

(2)  รายงานผลการขายโดยมีขอ้มูลครบถว้นตามท่ีก าหนดในประกาศดงักล่าว เป็นเอกสาร
ส่ิงพิมพต่์อส านกังาน โดยให้น าส่งรายงานผลการขาย ต่อส านกังาน ตามท่ีอยูด่งัน้ี 

“ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ฝ่ายจดทะเบียนหลกัทรัพย ์1 และ 2 ชั้น 24 
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900” 

ทั้งน้ี หากท่านมีค าถามหรือขอ้สงสัยประการใด ขอไดโ้ปรดติดต่อ service desk  
โทรศพัท ์1207 กด 3 ในวนัและเวลาท าการ หรือ email: corporat@sec.or.th 

https://www.setportal.set.or.th/
mailto:corporat@sec.or.th

