แนวทางการรายงานผลการขายหลักทรัพย์ ที่ได้ รับยกเว้ นการยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขาย
1. รายงานผลการขายตราสารหนี้ตามประกาศว่าด้วยการยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้ ให้ดาเนินการผ่านระบบ IPOS ที่จดั ไว้บนเว็บไซต์สานักงาน
โดยมีคู่มือการใช้งานดังนี้ https://publish.sec.or.th/nrs/8561a17.pdf
2. รายงานผลการขายหลักทรัพย์กรณีอื่น (นาส่งภายใน 15 วันนับแต่ปิดการเสนอขาย1) ได้แก่
2.1 รายงานผลการขายหุน้ ตามประกาศว่าด้วยการยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ ได้แก่ หุน้ ที่ออกโดยบริ ษทั ไทย , ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ (“warrant”)
การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการและพนักงาน (“ESOP”) และการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อ
รองรับใบแสดงสิ ทธิในการซื้อหุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิได้ (“TSR”) และการเสนอขายแบบเปิ ดประมูล)
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
18/2551
(ฉบับประมวล) (5364)
ประเภท
เอกสารที่ส่งพร้อมรายงานผลการขาย
ข้อมูลที่ให้แสดงใน
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่2
รายงานผลการขาย
1. เสนอขายหุน้ หรื อ
ไม่มี
(1) ชื่อ สถานที่ติดต่อ และโทรศัพท์
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อ
ของผูร้ ายงาน
หุ้น (“warrant”)
(2) วันที่เสนอขายหลักทรัพย์

- กรณี เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์อย่างต่อเนื่อง วันปิ ดการเสนอขายให้หมายถึงวันสุ ดท้ายของแต่ละเดือน
ที่มีการเสนอขาย
- กรณี ที่กรรมการหรื อพนักงานสามารถใช้สิทธิซ้ื อหลักทรัพย์ได้เฉพาะตามระยะเวลาที่กาหนดไว้เป็ นรอบ ๆ ให้ถือว่า
วันสุ ดท้ายของระยะเวลาที่กาหนดในแต่ละรอบนั้น เป็ นวันปิ ดการเสนอขาย
- กรณี ที่กรรมการหรื อพนักงานสามารถใช้สิทธิซ้ือหลักทรัพย์ได้ในวันใด ๆ ในรอบปี ปฏิทินปี หนึ่งปี ใด ให้ถือว่า
วันสิ้นปี ปฏิทินของแต่ละปี ปฏิทินนั้นเป็ นวันปิ ดการเสนอขาย
- กรณี การใช้สิทธิตาม warrant ให้วนั ปิ ดการเสนอขาย หมายถึง (ก) วันสิ้นสุ ดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หรื อ
(ข) วันสุ ดท้ายของทุกเดือนที่มีการใช้สิทธิในกรณี ที่อาจใช้สิทธิในลักษณะต่อเนื่องได้ต้งั แต่วนั ที่กาหนดให้ใช้สิทธิ
2
ข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ข้อ 18 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ
หรื อพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 31/2551 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยบริ ษทั
ต่างประเทศให้แก่กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ต่างประเทศหรื อบริ ษทั ในเครื อในประเทศไทย ลงวันที่ 15 ธันวาคม
พ.ศ. 2551
ข้อ 2(4) ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 33/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบแสดงสิ ทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิได้ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551
1

2
ประเภท
2. เสนอขาย warrant แบบ
RO หรื อ PPO โดยผูใ้ ช้สิทธิ
อาจไม่ใช่ผถู ้ ือหุ้นเดิม
3. เสนอขายหลักทรัพย์ต่อ
กรรมการหรื อพนักงาน
โดยบริ ษทั จดทะเบียนหรื อ
บริ ษทั ที่มีหน้าที่ตามมาตรา
56
4. เสนอขายหลักทรัพย์ต่อ
กรรมการหรื อพนักงาน
โดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
จดทะเบียน

เอกสารที่ส่งพร้อมรายงานผลการขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่2
- Checklist การปฏิบตั ิตามเกณฑ์เสนอ
ขาย warrant แบบ RO หรื อ PPO โดย
ผูใ้ ช้สิทธิอาจไม่ใช่ผถู ้ ือหุน้ เดิม ตาม link
https://publish.sec.or.th/nrs/9106p.doc

- Checklist การปฏิบตั ิตามเกณฑ์เสนอ
ขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรื อ
พนักงานโดยบริ ษทั จดทะเบียนหรื อ
บริ ษทั ที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 ตาม link
https://publish.sec.or.th/nrs/4536a1.doc
- Checklist การปฏิบตั ิตามเกณฑ์เสนอ
ขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรื อ
พนักงานโดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
จดทะเบียน ตาม link
https://publish.sec.or.th/nrs/4536a0.doc
5. เสนอขายหลักทรัพย์
- Checklist การปฏิบตั ิตามเกณฑ์เสนอ
โดยบริ ษทั ต่างประเทศให้แก่ ขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรื อพนักงาน
กรรมการหรื อพนักงาน
ในประเทศไทย โดยบริ ษทั ต่างประเทศ
ของบริ ษทั ต่างประเทศหรื อ ตาม link
บริ ษทั ในเครื อในประเทศ
https://publish.sec.or.th/nrs/5848p_r.pdf
ไทย
- ข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ และ
ข้อกาหนดและเงื่อนไขในการให้สิทธิ
แก่กรรมการหรื อพนักงาน
6. เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ - สาเนามติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั
เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิใน จดทะเบียนที่อนุมตั ิการออกหุ้นเพื่อ
การซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอน
รองรับ TSR
สิ ทธิได้ (“TSR”)
- หนังสื อแสดงความผูกพันของบริ ษทั
จดทะเบียนที่จะชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่
ผูถ้ ือ TSR ซึ่งได้ใช้สิทธิและบริ ษทั
ไม่สามารถจัดให้มีหุน้ ที่ออกใหม่
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ โดยค่าเสี ยหาย
ต้องไม่ต่ากว่าส่วนต่างของราคาตลาด
ของหุน้ กับราคาใช้สิทธิ
7. เสนอขายโดยเปิ ดให้
ไม่มี
บุคคลทัว่ ไปเข้าเสนอราคา
และกาหนดเงื่อนไขว่า
ผูไ้ ด้รับคัดเลือกให้ซ้ือ
หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั

ข้อมูลที่ให้แสดงใน
รายงานผลการขาย
(3) ประเภท ลักษณะ และชื่อเฉพาะของ
หลักทรัพย์ (ถ้ามี)
(4) ข้อมูลที่แสดงลักษณะของการเสนอขาย
ที่ได้รับยกเว้นดังต่อไปนี้
(ก) จานวนและมูลค่าหลักทรัพย์
ที่เสนอขายทั้งหมด รวมทั้งจานวนและมูลค่า
ของหลักทรัพย์ที่ขายได้ท้งั หมด
(ข) ราคาของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
โดยกรณี ที่เป็ นการเสนอขาย warrant ให้แสดง
ราคาและอัตราใช้สิทธิ
(ค) ลักษณะหรื อประเภทของผูซ้ ้ือ
หลักทรัพย์ โดยกรณี ที่เป็ นการเสนอขายต่อ
กรรมการหรื อพนักงาน ให้แสดงรายชื่อผูร้ ับ
ช่วงซื้อหลักทรัพย์ (ถ้ามี) ด้วย
(ง) กรณี ที่เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์
ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ ให้แสดงระยะเวลาการ
เสนอขายหลักทรัพย์ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ

3
ประเภท

เอกสารที่ส่งพร้อมรายงานผลการขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่2

ข้อมูลที่ให้แสดงใน
รายงานผลการขาย

แต่ละแห่งต้องเป็ นบุคคล
เพียง 1 ราย หรื อ 1 กลุ่ม
โดยกลุ่มดังกล่าวต้องมี
บุคคลไม่เกิน 10 ราย

2.2 รายงานผลการขายหุน้ ตามประกาศว่าด้วยการยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหุน้ ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศซึ่งเป็ นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศซึ่งเป็ นการเสนอขาย
2/2558
ต่อบุคคลในวงจากัด (ฉบับประมวล) (9102)

ประเภท

เอกสารที่ส่งพร้อมรายงานผลการขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่
เสนอขายหุน้ ที่ออก
ไม่มี
โดยบริ ษทั
ต่างประเทศซึ่งเป็ น
การเสนอขายต่อ
บุคคลในวงจากัด

ข้อมูลที่ให้แสดงในรายงานผลการขาย
(1) ชื่อ สถานที่ติดต่อ และโทรศัพท์ของผูร้ ายงาน
(2) วันที่เสนอขายหุน้
(3) ข้อมูลที่แสดงลักษณะของการเสนอขายที่ได้รับ
ยกเว้นดังต่อไปนี้
(ก) จานวนและมูลค่าหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด
รวมทั้งจานวนและมูลค่าของหุ้นที่ขายได้ท้งั หมด
ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่เสนอขายในประเทศไทย
(ข) ราคาของหุ้นที่เสนอขาย
(ค) ลักษณะหรื อประเภทของผูซ้ ้ือหุ้น

4
2.3 รายงานผลการขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ตามประกาศว่าด้วยการยกเว้นการยื่น
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ (“DW”)
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ.
6/2553

ประเภท
เสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
(“DW”)

การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ (ฉบับประมวล)
(9104)

เอกสารที่ส่งพร้อมรายงานผลการขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ไม่มี

ข้อมูลที่ให้แสดงในรายงานผลการขาย
(1) ชื่อ สถานที่ติดต่อ และโทรศัพท์ ของผูร้ ายงาน
(2) วันที่เสนอขาย DW
(3) ประเภท ลักษณะ และชื่อเฉพาะของ DW (ถ้ามี)
(4) จานวนและมูลค่า DW ที่เสนอขายทั้งหมด รวมทั้ง
จานวนและมูลค่าของ DW ที่ขายได้ท้งั หมด
(5) ราคาของ DW ที่เสนอขาย รวมทั้งราคาและอัตรา
ใช้สิทธิ
(6) ลักษณะหรื อประเภทของผูซ้ ้ือ DW
(7) ประเภท ชื่อ และจานวนของหลักทรัพย์อา้ งอิง
(8) ในกรณี ที่หลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นหุ้น
ให้ระบุจานวนหุ้นอ้างอิงใน DW ที่ออก
ในครั้งนี้ และจานวนหุ้นอ้างอิงที่ได้รับการยืนยันจาก
สานักงาน

2.4 รายงานผลการขายใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทยตาม
ประกาศว่าด้วยการยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์
ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย (“NVDR”)
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ.
14/2552

ประเภท

การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก หลักทรัพย์
อ้างอิงไทย (ฉบับประมวล) (9103)

เอกสารที่ส่งพร้อมรายงานผลการขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่
เสนอขายใบแสดง
ไม่มี
สิ ทธิใน
ผลประโยชน์ที่เกิด
จากหลักทรัพย์
อ้างอิงไทย
(“NVDR”)

ข้อมูลที่ให้แสดงในรายงานผลการขาย
(1) ชื่อ สถานที่ติดต่อ และโทรศัพท์ของผูร้ ายงาน
(2) วันที่เสนอขาย
(3) ประเภท ลักษณะ และชื่อเฉพาะของ NVDR (ถ้ามี)
(4) ข้อมูลที่แสดงลักษณะของการเสนอขายที่ได้รับ
ยกเว้นดังต่อไปนี้
(ก) จานวนและมูลค่า NVDR ที่เสนอขายทั้งหมด
รวมทั้งจานวนและมูลค่าของ NVDR ที่ขายได้ท้งั หมด
(ข) ราคาของ NVDR ที่เสนอขาย
(ค) ลักษณะหรื อประเภทของผูซ้ ้ือ NVDR

5
ให้รายงานผลการขายตามแนวทางใดแนวทางหนึ่งต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่บุคคลที่มีหน้าที่รายงานผลการขายตามประกาศในข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4 ได้รายงาน
ผลการขายโดยมีขอ้ มูลและนาส่งเอกสารครบถ้วนตามที่กาหนดในประกาศดังกล่าวและแนวทางฉบับนี้
ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.setportal.set.or.th/ ให้ถือว่าบุคคล
ดังกล่าว ได้มีการรายงานผลการขายต่อสานักงานตามประกาศในข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4 แล้ว
(2) รายงานผลการขายโดยมีขอ้ มูลครบถ้วนตามที่กาหนดในประกาศดังกล่าว เป็ นเอกสาร
สิ่ งพิมพ์ต่อสานักงาน โดยให้นาส่ งรายงานผลการขาย ต่อสานักงาน ตามที่อยูด่ งั นี้
“สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ฝ่ ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 1 และ 2 ชั้น 24
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900”
ทั้งนี้ หากท่านมีคาถามหรื อข้อสงสัยประการใด ขอได้โปรดติดต่อ service desk
โทรศัพท์ 1207 กด 3 ในวันและเวลาทาการ หรื อ email: corporat@sec.or.th

