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ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 33/2560
เรื่ อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 สานักงานออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้ และในแบบตามประกาศนี้
(1) ในกรณี เป็ นการรายงานผลการขายหลักทรัพย์ที่มิใช่ตราสารหนี้ ให้คาว่า
“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ” “การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ” “ผูล้ งทุนสถาบัน” “แบบแสดงรายการข้อมูล”
“บริ ษทั ใหญ่” “บริ ษทั ย่อย” “ผูบ้ ริ หาร” “ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่” และ “ผูม้ ีอานาจควบคุม” มีความหมาย
เช่นเดียวกับบทนิยามของคาดังกล่าวที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
(2) ในกรณี เป็ นการรายงานผลการขายตราสารหนี้ ให้คาว่า “ตราสารหนี้”
“หุน้ กูร้ ะยะสั้น” “ตัว๋ เงินระยะสั้น” “ผูล้ งทุนสถาบัน” “ผูล้ งทุนรายใหญ่” “แบบแสดงรายการข้อมูล”
“บริ ษทั ใหญ่” “บริ ษทั ย่อย” “ผูบ้ ริ หาร” “ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่” และ “ผูม้ ีอานาจควบคุม” มีความหมาย
เช่นเดียวกับบทนิยามของคาดังกล่าวที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้
ทุกประเภท
ข้อ 2 ให้มีบทนิยามเพิ่มเติมดังนี้
“ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์” หมายความว่า ผูเ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจากัด บริ ษทั
หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
“บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์” ให้หมายความรวมถึงผูเ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจากัดด้วย
“บริ ษทั ในเครื อ” หมายความว่า บริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั ย่อย
“ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์” หมายความว่า บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึงผูส้ นับสนุน
การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ดว้ ย
“ผูม้ ีอุปการคุณ” หมายความว่า บุคคลที่มีลกั ษณะของการอุปการคุณที่สร้างประโยชน์
อย่างชัดเจนให้กบั บริ ษทั ที่ออกตราสารทุน เช่น ลูกค้า ผูจ้ าหน่ายวัต ถุดิบ เป็ นต้น
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“ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า ผูท้ ี่มีความเกี่ยวข้องในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
กับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
(1) คู่สมรส หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
(2) บุคคลธรรมดาหรื อบริ ษทั ที่เป็ นผูถ้ ือหุ้นเสี ยงข้างมากของบุคคลดังกล่าว ซึ่งหมายถึง
(ก) บุคคลธรรมดาหรื อบริ ษทั ที่ถือหุน้ ในบุคคลดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 50
ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสี ยงของบุคคลดังกล่าว
(ข) บุคคลธรรมดาหรื อบริ ษทั ที่ถือหุน้ ในบริ ษทั ตาม (ก) เกินกว่าร้อยละ 50
ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสี ยงของบริ ษทั นั้น
(ค) บริ ษทั ที่ถือหุ ้นต่อไปเป็ นทอด ๆ โดยเริ่ มจากบริ ษทั ตาม (ข) โดยการถือหุ้น
ของบริ ษทั ดังกล่าวในแต่ละทอดมีจานวนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงของหุ้น
ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสี ยงของบริ ษทั ที่ถูกถือหุน้ นั้น หรื อบุคคลธรรมดาที่ถือหุน้
ในบริ ษทั ในทอดใดเกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ที่มีสิทธิออกเสี ยงของบริ ษทั ที่ถูกถือหุน้ นั้น
การถือหุน้ ของบุคคลธรรมดาตามวรรคหนึ่ง (2) ให้นบั รวมหุน้ ของคู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลธรรมดานั้นด้วย
(3) บริ ษทั ที่มีบุคคลดังกล่าวเป็ นผูถ้ ือหุน้ เสี ยงข้างมาก ซึ่งหมายถึง
(ก) บริ ษทั ที่บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม (1) ถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 50
ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสี ยงของบริ ษทั นั้น
(ข) บริ ษทั ที่บริ ษทั ตาม (ก) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยง
ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสี ยงของบริ ษทั นั้น
(ค) บริ ษทั ที่ถูกถือหุน้ ต่อไปเป็ นทอด ๆ โดยเริ่ มจากบริ ษทั ตาม (ข) ในบริ ษทั
ที่ถูกถือหุน้ โดยการถือหุน้ ของบริ ษทั ดังกล่าวในแต่ละทอดมีจานวนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวน
สิ ทธิออกเสี ยงของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสี ยงของบริ ษทั ที่ถูกถือหุ ้นนั้น
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับกับการรายงานผลการขายหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
โดยบุคคลที่มีหน้าที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงานตามประกาศ
ดังต่อไปนี้
(1) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์
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(2) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้
(3) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุน้ กูส้ กุลเงินตรา
ต่างประเทศในประเทศไทย
(4) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้
ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศซึ่งไม่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(5) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายใบแสดงสิ ทธิ
ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย
(6) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายพันธบัตรสกุลเงินตรา
ต่างประเทศในประเทศไทยของกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ
ข้อ 4 ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์รายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อสานักงานภายใน
กาหนดเวลาและโดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) กรณี เป็ นการเสนอขายตราสารหนี้
(ก) กรณีเป็ นการเสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป ให้รายงานต่อ
สานักงานภายใน 15 วันนับแต่วนั สุดท้ายของแต่ละเดือนที่มีการเสนอขาย โดยให้รายงานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
(ข) กรณี เป็ นการเสนอขายตราสารหนี้ต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่
ให้รายงานต่อสานักงานภายใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย โดยให้รายงานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
ในกรณี ท่ีเป็ นการเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรื อหุ้ นกูต้ ่างประเทศตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขาย
ตราสารหนี้ที่ออกใหม่ซ่ ึงเป็ นสกุลเงินบาท ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุ ้นกู้
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย หรื อประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ นว่าด้วยการเสนอขาย
พันธบัตรสกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทยของกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี
การรายงานผลการขายต่อสานักงานจะจัดทาเป็ นภาษาอังกฤษก็ได้
(2) กรณี เป็ นการเสนอขายหุ้น
(ก) กรณี เป็ นการเสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นครั้งแรก
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้รายงานภายใน 30 วันนับแต่วนั ปิ ด
การเสนอขาย เว้นแต่เป็ นกรณี ตามข้อ 10 โดยให้ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ของตลาดหลัก ทรัพย์
ที่จดั ไว้เพื่อการดังกล่าวและให้ระบุรายละเอียดตามแบบ 81-1-IPO ที่แสดงไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์น้ นั
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นอกจากรายงานที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ผเู ้ สนอขายหุน้ มีการแบ่งแยก
หุน้ บางส่ วนไว้เพื่อจัดสรรให้แก่ผมู ้ ีอุปการคุณของบริ ษทั ที่ออกหุน้ เป็ นการเฉพาะ ให้ผเู ้ สนอขายหุน้ จัดทา
และส่งรายชื่อผูไ้ ด้รับการจัดสรรหุน้ จากส่วนที่ได้แบ่งไว้เพื่อผูม้ ีอุปการคุณในจานวนสู งสุด 200 รายแรก
โดยให้ยนื่ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ที่จดั ไว้เพื่อการดังกล่าวพร้อมแบบ 81-1-IPO
และให้ระบุรายละเอียดตามแบบ 81-1-IPO 200 ที่แสดงไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์น้ นั
(ข) กรณี เป็ นการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ของบริ ษทั จดทะเบียนในกรณีปกติ
ตามส่วนที่ 1 ของหมวด 2 ของภาค 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559
เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ให้รายงานภายใน 45 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย โดยให้ยนื่ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์
ที่จดั ไว้เพื่อการดังกล่าว และให้ระบุ รายละเอียดตามแบบ 81-1 ที่แสดงไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์น้ นั
(ค) กรณี เป็ นการเสนอขายหุน้ ในลักษณะอื่นนอกจาก (ก) และ (ข) ให้รายงานภายใน
45 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย และให้ระบุรายละเอียดตามแบบ 81-1 ที่จดั ไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
ของสานักงาน
(3) กรณี เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์อื่นนอกจาก (1) และ (2) ให้รายงานภายใน 45 วัน
นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย และให้ระบุรายละเอียดตามแบบ 81-1 ที่จดั ไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
ของสานักงาน
ข้อ 5 ให้ผเู ้ สนอขายหุน้ ที่มีหน้าที่ตอ้ งรายงานตามข้อ 4(2) (ก) วรรคสอง จัดเก็บเอกสาร
หลักฐานหรื อข้อมูลสนับสนุนเหตุผลการจัดสรรหุน้ ให้แก่ผไู ้ ด้รับการจัดสรรทุกรายที่มีมูลค่าตั้งแต่
1,000,000 บาทขึ้นไป ไว้ ณ ที่ทาการแห่งใหญ่ของผูเ้ สนอขายหุน้ เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี นับแต่
วันปิ ดการเสนอขาย ในลักษณะที่พร้อมแสดงต่อสานักงานโดยไม่ชกั ช้าเมื่อได้รับการร้องขอ
ข้อ 6 ให้ผูอ้ อกหุ้นกู้ท่ีมีอนุพนั ธ์แฝง หุ้นกูแ้ ปลงสภาพ หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ยืน่ รายงานผลการไถ่ถอนหรื อการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์ดงั กล่าวต่อสานักงานตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) การรายงานการไถ่ถอนหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงที่มีการส่งมอบหลักทรัพย์ หรื อรายงาน
ผลการขายหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ ให้ยื่นรายงานดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงานภายใน 15 วันนับแต่วนั สุดท้ายของเดือนที่มีการไถ่ถอน
หรื อการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
(2) การรายงานผลการขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ให้ยนื่ ตามแบบ 81-2 ที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงานภายใน 45 วันนับแต่วนั สิ้ นสุ ดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
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ในกรณีที่ผถู ้ ือหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อาจขอให้
มีการไถ่ถอนหรื อใช้สิทธิตามหลักทรัพย์ดงั กล่าวในลักษณะต่อเนื่องได้ต้ งั แต่วนั ที่กาหนดให้ใช้สิทธิ
ให้ผอู ้ อกหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ยืน่ รายงานตามวรรคหนึ่ง
ต่อสานักงานภายใน 15 วันนับแต่วนั สุดท้ายของทุกเดือนที่มีการใช้สิทธิ
ข้อ 7 ให้ผเู ้ สนอขายใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย
รายงานผลการขายใบแสดงสิ ทธิ ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทยต่อสานักงาน
โดยให้รายงานตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาเช่นเดียวกับการรายงานผลการขายหลักทรัพย์อา้ งอิง
โดยอนุโลม พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลักทรัพย์อา้ งอิงไทยที่เสนอขายนั้นด้วย
ข้อ 8 ในกรณีมีเหตุจาเป็ นทาให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ไม่สามารถยืน่ แบบรายงาน
ตามประกาศนี้ต่อสานักงานภายในระยะเวลาที่กาหนด ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์น้ นั อาจขอผ่อนผัน
การส่ งแบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวโดยต้องทาเป็ นหนังสื อถึงสานักงานก่อนวันครบ
ระยะเวลาที่กาหนด พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลในการขอผ่อนผันและแจ้งกาหนดระยะเวลาที่จะส่ ง
แบบรายงานนั้น และในกรณี ที่สานักงานพิจารณาเห็นว่าคาขอดังกล่าวมีเหตุอนั จาเป็ นและสมควร
สานักงานอาจผ่อนผันกาหนดระยะเวลาการส่งแบบรายงานดังกล่าวได้
ข้อ 9 ในกรณีที่ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์รายใดได้ปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ไปแล้ว
และยังไม่ได้มีการรายงานผลการขายหลักทรัพย์ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บงั คับ ให้ผเู ้ สนอขาย
หลักทรัพย์ดงั กล่าวจัดทารายงานผลการขายหลักทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณี เป็ นการรายงานผลการขายหลักทรัพย์ประเภทพันธบัตร หุ ้นกู้ ตัว๋ เงิน หุน้
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย ให้รายงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการแห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 21/2541 เรื่ อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ต่อไป
(2) กรณี เป็ นการรายงานผลการขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ ตามหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง หุ้นกูแ้ ปลงสภาพ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแสดงสิ ทธิใน
ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์น้ นั จัดทารายงานผลการขายหุ ้น
ที่ออกใหม่ดงั กล่าวตามข้อ 6 หรื อข้อ 7 แห่งประกาศนี้ แล้วแต่กรณี
ข้อ 10 มิให้นาระยะเวลาการรายงานผลการขายตามข้อ 4(2) (ก) มาใช้บงั คับกับผูเ้ สนอ
ขายหุน้ ที่ได้ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงานก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ ซึ่งเป็ นคาขออนุญาตเสนอ
ขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปเป็ นครั้งแรกโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเข้าจดทะเบียน
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ในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ให้ผเู ้ สนอขายหุน้ กรณี ดงั กล่าวรานงานผลการขายหุน้ นั้นภายใน
45 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
ข้อ 11 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 21/2541 เรื่ อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ให้การอ้างอิง
ดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้
ข้อ 12 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

(นายรพี สุจริ ตกุล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

