
 

 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สจ. 13/2544 
เร่ือง   การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน 

(ฉบบัท่ี 3) 
 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 81 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ขอ้ 19/1 และขอ้ 35/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี กจ. 24/2543  เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่  
ลงวนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2543  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ ท่ี กจ. 65/2543  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2543   ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยอ์อกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกบทนิยามค าวา่ "หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ" ในขอ้ 2 แห่งประกาศ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 21/2541 เร่ือง การรายงานผล 
การขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 31/2541  เร่ือง  การรายงานผล     
การขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  ““หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ” หมายความวา่   หุน้กูแ้ปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีจะซ้ือหุน้ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้กู ้ ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้ 
และใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์”  

 ขอ้ 2   ใหเ้พิ่มบทนิยามค าวา่ “ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์” ระหวา่งบทนิยามค าวา่    
“ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได”้ และค าวา่ “การใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ”  
ในขอ้ 2 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 21/2541 เร่ือง  
การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 31/2541  เร่ือง การรายงาน
ผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 
 ““ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์”  หมายความวา่   ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่” 
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  ขอ้ 3   ใหย้กเลิกบทนิยามค าวา่ “การใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ” ในขอ้ 2 
แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 21/2541 เร่ือง  
การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 31/2541  เร่ือง การรายงาน  
ผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  ““การใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ”  หมายความวา่   การใชสิ้ทธิแปลงสภาพตาม 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ การใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ การใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้กูต้าม 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้กู ้ การใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตามใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิ
ได ้ และการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ แลว้แต่กรณี” 

  ขอ้ 4   ใหย้กเลิกบทนิยามค าวา่ “ผูบ้ริหาร” ในขอ้ 2 แห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 21/2541  เร่ือง การรายงานผลการขาย
หลกัทรัพยต์่อประชาชน ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 31/2541  เร่ือง การรายงานผลการขาย
หลกัทรัพยต์่อ 
ประชาชน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  ““ผูบ้ริหาร”  หมายความวา่   กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรก
นบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย และ 
ใหห้มายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่าย  
ขึ้นไปหรือเทียบเท่า” 

  ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความในขอ้ 3 และขอ้ 4 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 21/2541 เร่ือง การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน  
ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 3   ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยร์ายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อส านกังานภายใน 
ส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขาย  โดยแสดงรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยอ่ื์นนอกจาก (2) ให้แสดงรายละเอียดตาม 
แบบ 81-1 ทา้ยประกาศน้ี  

(2)  กรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ใหแ้สดงรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  วนัท่ีเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  
         (ข)  วนัท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
         (ค)  ช่ือเฉพาะของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  
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         (ง)  จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีเสนอขายทั้งหมด และจ านวนใบส าคญั 
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีขายได ้ ทั้งน้ี กรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในหุน้ ให้ระบุ
จ านวนหุ้นอา้งอิงดว้ย 
         (จ)  ราคาของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีเสนอขาย  

       (ฉ)  เง่ือนไขเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
  ขอ้ 4   นอกจากรายงานตามขอ้ 3  ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพยืน่รายงาน
ผลการใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพตามแบบดงัต่อไปน้ีต่อส านกังานภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนั
ส้ินสุดการใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพในแต่ละคร้ัง 

(1) แบบ 81-2 ทา้ยประกาศน้ี ส าหรับการรายงานผลการขายหุ้นหรือหุน้กูท่ี้ออกใหม่ 
เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพอ่ืนท่ีมิใช่ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  

(2) แบบ 81-dw ทา้ยประกาศน้ี ส าหรับการรายงานผลการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั 
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
  ในกรณีท่ีผูถื้อหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพอาจใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพใน
ลกัษณะต่อเน่ืองไดต้ั้งแต่วนัท่ีก าหนดใหใ้ชสิ้ทธิ ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพยืน่รายงานตาม
วรรคหน่ึงต่อส านกังานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของทุกเดือนท่ีมีการใชสิ้ทธิ” 

  ขอ้ 6   ใหเ้พิ่มแบบรายงานผลการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (แบบ 81-dw) 
เป็นแบบทา้ยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ท่ี สจ. 21/2541 เร่ือง 
การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 31/2541  เร่ือง  การรายงาน
ผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 

  ขอ้ 7   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2544 เป็นตน้ไป 

   ประกาศ   ณ   วนัท่ี  27  กุมภาพนัธ์   พ.ศ. 2544 
 
 
 
 
 (นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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