ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 13/2544
เรื่ อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
(ฉบับที่ 3)
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ข้อ 19/1 และข้อ 35/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. 24/2543 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ออกใหม่
ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 65/2543 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2543 สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกบทนิยามคาว่า "หลักทรัพย์แปลงสภาพ" ในข้อ 2 แห่งประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 21/2541 เรื่ อง การรายงานผล
การขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 31/2541 เรื่ อง การรายงานผล
การขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
““หลักทรัพย์แปลงสภาพ” หมายความว่า หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้อหุน้ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ กู้ ใบแสดงสิ ทธิในการซื้อหุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิได้
และใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์”
ข้อ 2 ให้เพิม่ บทนิยามคาว่า “ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์” ระหว่างบทนิยามคาว่า
“ใบแสดงสิ ทธิในการซื้อหุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิได้” และคาว่า “การใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ”
ในข้อ 2 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 21/2541 เรื่ อง
การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 31/2541 เรื่ อง การรายงาน
ผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541
““ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์” หมายความว่า ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ออกใหม่”
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ข้อ 3 ให้ยกเลิกบทนิยามคาว่า “การใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ” ในข้อ 2
แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 21/2541 เรื่ อง
การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 31/2541 เรื่ อง การรายงาน
ผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
““การใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ” หมายความว่า การใช้สิทธิแปลงสภาพตาม
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ การใช้สิทธิที่จะซื้อหุน้ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ การใช้สิทธิที่จะซื้อหุน้ กูต้ าม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ กู้ การใช้สิทธิที่จะซื้อหุน้ ตามใบแสดงสิ ทธิในการซื้อหุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ
ได้ และการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ แล้วแต่กรณี”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกบทนิยามคาว่า “ผูบ้ ริ หาร” ในข้อ 2 แห่งประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 21/2541 เรื่ อง การรายงานผลการขาย
หลักทรัพย์ต่อประชาชน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 31/2541 เรื่ อง การรายงานผลการขาย
หลักทรัพย์ต่อ
ประชาชน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““ผูบ้ ริ หาร” หมายความว่า กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารสี่ รายแรก
นับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ ่ ึงดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารรายที่สี่ทุกราย และ
ให้หมายความรวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ าย
ขึ้นไปหรื อเทียบเท่า”
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 และข้อ 4 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 21/2541 เรื่ อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 3 ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์รายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อสานักงานภายใน
สี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย โดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) กรณี เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์อื่นนอกจาก (2) ให้แสดงรายละเอียดตาม
แบบ 81-1 ท้ายประกาศนี้
(2) กรณี เป็ นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ให้แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
(ก) วันที่เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
(ข) วันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
(ค) ชื่อเฉพาะของใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
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(ง) จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่เสนอขายทั้งหมด และจานวนใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ขายได้ ทั้งนี้ กรณีเป็ นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ในหุน้ ให้ระบุ
จานวนหุ้นอ้างอิงด้วย
(จ) ราคาของใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่เสนอขาย
(ฉ) เงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
ข้อ 4 นอกจากรายงานตามข้อ 3 ให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพยืน่ รายงาน
ผลการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพตามแบบดังต่อไปนี้ต่อสานักงานภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั
สิ้ นสุ ดการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพในแต่ละครั้ง
(1) แบบ 81-2 ท้ายประกาศนี้ สาหรับการรายงานผลการขายหุ ้นหรื อหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นที่มิใช่ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
(2) แบบ 81-dw ท้ายประกาศนี้ สาหรับการรายงานผลการใช้สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
ในกรณีที่ผถู ้ ือหลักทรัพย์แปลงสภาพอาจใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพใน
ลักษณะต่อเนื่องได้ต้ งั แต่วนั ที่กาหนดให้ใช้สิทธิ ให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพยืน่ รายงานตาม
วรรคหนึ่งต่อสานักงานภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั สุดท้ายของทุกเดือนที่มีการใช้สิทธิ”
ข้อ 6 ให้เพิ่มแบบรายงานผลการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ (แบบ 81-dw)
เป็ นแบบท้ายประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 21/2541 เรื่ อง
การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 31/2541 เรื่ อง การรายงาน
ผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541
ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2544 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

