
  
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ที่ สจ. 36/2564 
เร่ือง  การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 

(ฉบบัที่ 2) 
 __________________________   

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 81 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ส านกังานออกประกาศไวด้ังต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ให้ยกเลิก 
  (1)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่สจ. 28/2558  
เร่ือง ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมทีเ่ก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรพัยต์่างประเทศ  
ลงวนัที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558   
   (2)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่สจ. 56/2558   
เร่ือง ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมทีเ่ก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรพัยต์่างประเทศ  
(ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558   

  ขอ้ 2   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น (7) และ (8) ของขอ้ 3 แห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สจ. 33/2560  เร่ือง การรายงานผลการขาย
หลกัทรัพยต์่อประชาชนเป็นการทัว่ไป ลงวนัที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560   
  “(7)  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกับการเสนอขาย
หลกัทรัพยท์ี่ออกโดยบริษทัต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ 
  (8)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์
ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศ” 

  ขอ้ 3   ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สจ. 33/2560  เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 
ลงวนัที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560  และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 4   ให้ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยร์ายงานผลการขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ 
และระยะเวลาดังต่อไปน้ี  ทั้งน้ี ตามแบบและวิธีการที่ก าหนดไวบ้นเว็บไซต์ของส านักงาน  
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  (1)  กรณีการเสนอขายตราสารหน้ี   
         (ก)  ภายใน 15 วนันับแต่วันสุดท้ายของแต่ละเดือนที่มีการเสนอขาย  
กรณีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป    
         (ข)  ภายใน 15 วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขาย กรณีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ี 
ต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่  
          การรายงานผลการขายตราสารหน้ีที่เสนอขายตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ีที่ออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายพนัธบตัรสกุลเงินตราต่างประเทศ  
ในประเทศไทยของกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ จะจดัท าเป็นภาษาองักฤษก็ได ้
  (2)  กรณีการเสนอขายหุ้น 
         (ก)  ภายใน 30 วนันับแต่วันปิดการเสนอขาย กรณีเป็นการเสนอขายหุ้น 
ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้ งแรกและมีวตัถุประสงค์เพื่อน าเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
ทั้งน้ี หากผูเ้สนอขายหุ้นมีการแบ่งแยกหุ้นบางส่วนไวเ้พื่อจดัสรรให้แก่ผูม้ีอุปการะคุณของบริษทัที่ออกหุ้น
เป็นการเฉพาะ ให้จดัท าและส่งรายช่ือผูไ้ดร้ับการจดัสรรหุ้นจากส่วนที่ไดแ้บ่งไวเ้พื่อผูม้ีอุปการะคุณ 
ในจ านวนสูงสุด 200 รายแรกต่อส านักงานมาพร้อมกบัรายงาผลการขายดว้ย  
                                     (ข)  ภายใน 45 วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขาย ในกรณีอ่ืนที่มิใช่การเสนอขายตาม (ก) 
  (3)  กรณีการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศ  
          (ก)  ภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีต่ลาดหลกัทรพัยร์บัตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรพัย์
ต่างประเทศเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน กรณีที่หลกัทรพัยด์งักล่าวยงัมิไดเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน    
          (ข)  ภายในระยะเวลาที่ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด กรณีเป็นการเสนอขายตราสาร 
แสดงสิทธิในหลักทรัพยต์่างประเทศที่เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนแลว้  
  (4)  กรณีการเสนอขายหลกัทรัพยอ่ื์นนอกจาก (1) (2) และ (3) ภายใน 45 วนันบัแต่           
วนัปิดการเสนอขาย” 

  ขอ้ 4   ให้ยกเลิกความในข้อ 5 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สจ. 33/2560  เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 
ลงวนัที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560  และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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  “ขอ้ 5   ให้ผูเ้สนอขายหุ้นตามขอ้ 4(2) (ก) ที่มีการแบ่งแยกหุ้นบางส่วนไว้ 
เพื่อจดัสรรให้แก่ผูม้ีอุปการะคุณของบริษทัที่ออกหุ้นเป็นการเฉพาะ จดัเก็บเอกสารหลกัฐานหรือขอ้มูล
สนบัสนุนเหตุผลการจดัสรรหุ้นให้แก่ผูไ้ดร้ับการจดัสรรทุกรายที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000,000 บาทข้ึนไป  
ไว ้ณ ที่ท าการแห่งใหญ่ของผูเ้สนอขายหุ้นเป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 1 ปีนบัแต่วนัปิดการเสนอขาย  
ในลกัษณะที่พร้อมแสดงต่อส านกังานโดยไม่ชกัชา้เมื่อไดร้บัการร้องขอ” 

  ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความในขอ้ 6 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ที ่สจ. 33/2560  เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนเป็นการทัว่ไป  
ลงวนัที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560  และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 6   ให้ผูอ้อกหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝง หุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิ  
ยื่นรายงานผลการไถ่ถอนหรือการใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยด์งักล่าวต่อส านกังาน ตามหลกัเกณฑ์ 
และระยะเวลาดังต่อไปน้ี  ทั้งน้ี ตามแบบและวิธีการที่ก าหนดไวบ้นเว็บไซต์ของส านักงาน  
  (1)  ภายใน 15 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของเดือนที่มีการไถ่ถอนหรือการใชสิ้ทธิแต่ละครั้ ง 
กรณีการไถ่ถอนหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงที่มีการส่งมอบหลกัทรัพย ์หรือการขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ 
การใชสิ้ทธิตามหุ้นกูแ้ปลงสภาพ  
                             (2)  ภายใน 15 วนันับแต่วนัสุดท้ายของทุกเดือนที่มีการไถ่ถอนหรือใช้สิทธิ  
กรณีที่ผูถื้อหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝง หุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิ อาจขอให้มีการไถ่ถอน 
หรือใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยด์งักล่าวในลกัษณะต่อเน่ืองไดต้ั้งแต่วนัที่ก าหนดให้ไถ่ถอนหรือใชสิ้ทธิ 
               (3)  ภายใน 45 วนันบัแต่วนัส้ินสุดการใชสิ้ทธิในแต่ละครั้ ง กรณีการขายหุ้นที่ออกใหม่ 
เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  
               ความในวรรคหน่ึง (2) และ (3) ให้ใช้บงัคบักับการรายงานการขายหุ้นที่ออกใหม่  
เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยอ่ื์นใดที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นได ้ซ่ึงเสนอขายตามประกาศ 
ในขอ้ 3(7) โดยอนุโลม” 

  ขอ้ 6   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 7/1 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สจ. 33/2560  เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพย  ์
ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป ลงวนัที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
  “ขอ้ 7/1   ในกรณีที่บุคคลที่มีหนา้ที่รายงานผลการขายหลกัทรัพยต์ามประกาศน้ี 
ได้รายงานขอ้มูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพยท์ี่จัดไวเ้พื่อการดังกล่าวแลว้   
ให้ถือว่าบุคคลดงักล่าวไดร้ายงานต่อส านักงานตามประกาศน้ีแลว้” 
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  ขอ้ 7   ให้ยกเลิกข้อ 10 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สจ. 33/2560  เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 
ลงวนัที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560   

  ขอ้ 8   ในกรณีที่ผูเ้สนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศ  
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหลกัทรัพย  ์
ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศ ลงวนัที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558   
ปิดการเสนอขายตราสารดังกล่าวไปแลว้และยงัมิได้มีการรายงานผลการขายต่อส านักงานก่อนวนัที่  
ประกาศน้ีมีผลใช้บงัคบั ให้ผูเ้สนอขายรายงานผลการขายตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สจ. 28/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมที่เก่ียวกบั 
การออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศ ลงวนัที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558   
ซ่ึงถูกยกเลิกโดยประกาศน้ี  เวน้แต่ผูเ้สนอขายไดแ้จง้ต่อส านกังานว่าประสงคจ์ะปฏิบตัติามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที ่สจ. 33/2560  เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพย ์
ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป ลงวนัที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศน้ี 

  ขอ้ 9   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัที ่2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
 
 
 (นางสาวร่ืนวด ี สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ 

 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์


