
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

ที� ทจ. 28/2554 

เรื�อง  ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการรายงานการไดม้าหรือ 

จาํหน่ายหลกัทรัพย ์

(ฉบบัประมวล) 

_______________________ 

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ��/� และมาตรา ��� แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

(ฉบบัที� �) พ.ศ. ����  อนัเป็นพระราชบญัญติัที�มีบทบญัญติับางประการเกี�ยวกบัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพ 

ของบุคคล ซึ� งมาตรา �� ประกอบกบัมาตรา �� มาตรา �� มาตรา �� มาตรา �� มาตรา �� และมาตรา ��  

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระทาํไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนออกขอ้กาํหนดไวด้งัต่อไปนี�  

  ขอ้ �   ประกาศนี� ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่วนัที� �� กนัยายน พ.ศ. ���� เป็นตน้ไป  

 ขอ้ 2   ในประกาศนี�  

 “กิจการ” �  หมายความวา่   บริษทัที�มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยซึ์� งมีลกัษณะใด 

ลกัษณะหนึ�งดงัต่อไปนี�  

 (�)  บริษทัที�จดัตั�งขึ�นตามกฎหมายไทย 

 (�)  บริษทัที�จดัตั�งขึ�นตามกฎหมายต่างประเทศที�มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงันี�  

  (ก)  บริษทัที�เสนอขายหุน้ที�ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั�วไปครั� งแรก (initial 

public offering) เพื�อการจดทะเบียนหุน้นั�นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์โดยบริษทัดงักล่าว

ไม่มีหุน้เป็นหลกัทรัพยซื์�อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ  ทั�งนี�  ในกรณีที�บริษทัเสนอขายหุน้ที�ออกใหมเ่ป็น

ครั� งแรกในหลายประเทศ ใหห้มายความถึงเฉพาะบริษทัที�แสดงเจตนาผกูพนัวา่จะปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์อง 

ตลาดหลกัทรัพยห์รือสาํนกังานเป็นหลกั 

  (ข)  บริษทัที�มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละไม่มีหุน้เป็นหลกัทรัพย ์

ซื�อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

 

 

                                                        
1แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทก. 52/2559  เรื�อง ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการรายงานการไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรัพย ์

 (ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� 16 มกราคม พ.ศ. 2560) 
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 “หลกัทรัพย”์  หมายความวา่   หุน้ที�ออกโดยกิจการ หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ  

“หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ”  หมายความวา่   หลกัทรัพยที์�อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิ 

หรือส่งมอบการใชสิ้ทธิเป็นหุ้นที�ออกโดยกิจการ ไม่วา่หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพดงักล่าวจะออกโดยกิจการ 

หรือโดยบุคคลอื�น เช่น ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้ ใบแสดงสิทธิในการซื�อหุน้เพิ�มทุนที�โอนสิทธิได ้ 

หุน้กูแ้ปลงสภาพ  

“บุคคลที�กระทาํการร่วมกนั” (concert party)  หมายความวา่   บุคคลที�กระทาํการโดยมี

เจตนาร่วมกนัในการใช้สิทธิออกเสียงของตนและบุคคลอื�นไปในทางเดียวกนั หรือให้บุคคลอื�นใช ้

สิทธิออกเสียงของตนเพื�อควบคุมสิทธิออกเสียงหรือควบคุมกิจการร่วมกนั และบุคคลนั�นมีความสัมพนัธ์ 

หรือมีพฤติกรรมร่วมกบับุคคลอื�น ในลกัษณะตามที�กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

วา่ดว้ยกาํหนดลกัษณะความสัมพนัธ์หรือพฤติกรรมที�เขา้ลกัษณะเป็นการกระทาํร่วมกบับุคคลอื�น  

และการปฏิบติัการตามมาตรา ��� และมาตรา ��� 

  “การขายชอร์ต”  หมายความวา่   การขายหลกัทรัพยที์�ตอ้งยืมหลกัทรัพยม์าเพื�อส่งมอบ 

  “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ขอ้ 3   การรายงานการไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการตามมาตรา ���  

ใหเ้ป็นดงันี�  

(�)  หนา้ที�รายงานการไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการ ให้เป็นไปตามหมวด � 

(�)  กรณีที�ไดรั้บยกเวน้หนา้ที�รายงานการไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการ  

ใหเ้ป็นไปตามหมวด � 

(�)  หลกัเกณฑก์ารรายงานการไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการ ใหเ้ป็นไปตาม

หมวด � 

หมวด � 

หนา้ที�รายงานการไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการ 

________________________ 

  ขอ้ �   การมีหนา้ที�รายงานการไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการตามมาตรา ���  

ใหเ้กิดขึ�นเมื�อบุคคลใดกระทาํการอยา่งหนึ�งอยา่งใดดงัต่อไปนี�  อนัเป็นผลใหผ้ลรวมการถือหลกัทรัพย ์

ของกลุ่มตามขอ้ � ถึงหรือขา้มจุดที�ตอ้งรายงานตามขอ้ � 

(�)  ไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรัพยโ์ดยตนเอง 

(�)  กระทาํการใดที�ทาํใหไ้ดม้าซึ� งนิติบุคคลตามมาตรา ��� หรือทาํใหก้ารเป็นบุคคล 

ตามมาตรา ��� ของนิติบุคคลนั�นสิ�นสุดลง 
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(�)  กระทาํการใดที�ทาํใหไ้ดม้าหรือสิ�นสุดความเป็นบุคคลที�กระทาํการร่วมกนั  

(concert party)  

ขอ้ �   ในการพิจารณาผลรวมการถือหลกัทรัพยข์องกลุ่ม ใหน้บัรวมจาํนวนหลกัทรัพย ์

ที�ถือโดยบุคคลที�ไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรัพย ์และจาํนวนหลกัทรัพยที์�ถือโดยบุคคลดงัต่อไปนี�  

(�)  บุคคลตามมาตรา ��� ของบุคคลที�ไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรัพย ์

(�)  บุคคลที�กระทาํการร่วมกนั (concert party) กบับุคคลที�ไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรัพย ์

(�)  บุคคลตามมาตรา ��� ของบุคคลตาม (�) 

  ขอ้ �   จุดที�ตอ้งรายงานใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี�  

  (�)  การถือหุ้นในจาํนวนทุกร้อยละหา้ใด ๆ ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั�งหมดของกิจการ  

ในกรณีเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายหุ้น 

  (�)  การถือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพที�มีจาํนวนหุน้รองรับเป็นจาํนวนรวมทุกร้อยละหา้ใด ๆ 

ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั�งหมดของกิจการ ในกรณีเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 

หมวด �  

กรณีที�ไดรั้บยกเวน้การรายงานการไดม้าหรือจาํหน่าย 

หลกัทรัพยข์องกิจการ 

____________________ 

ขอ้ 7   การไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการใดในลกัษณะดงัต่อไปนี�  จนถึงหรือ

ขา้มจุดที�ตอ้งรายงานตามขอ้ � ใหไ้ดรั้บยกเวน้หนา้ที�รายงานการไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการ

ตามหมวด �  

(�)  การจาํหน่ายหรือการลดการถือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพไม่วา่ดว้ยวธีิใด  

(�)  การไดม้าเนื�องจากกิจการจ่ายหุ้นปันผล หรือโดยการใชสิ้ทธิซื�อหุ้นเพิ�มทุน 

หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นที�ตนมีอยู ่(right offering)   

 (�)  การไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามธุรกรรมการยมืหรือใหย้มืหลกัทรัพย ์

ที�กระทาํกบัผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทกิจการการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์ 

หรือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และเขา้ลกัษณะอยา่งหนึ�งอยา่งใดดงัต่อไปนี�  

(ก)  กรณีเป็นผูใ้หย้มืหลกัทรัพย ์ตอ้งมีขอ้กาํหนดในสัญญายมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์

ที�ใหสิ้ทธิในการเรียกคืนหลกัทรัพยที์�ใหย้มืไดต้ลอดอายขุองสัญญา  

 (ข)  กรณีเป็นผูย้ืมหลกัทรัพย ์ตอ้งส่งมอบหลกัทรัพยที์�ไดจ้ากการยืมภายใน 

ห้าวนัทาํการนบัแต่วนัที�ยืมหลกัทรัพยน์ั�น  ทั�งนี�  ไม่วา่จะเป็นการส่งมอบเพื�อการขายชอร์ตหรือ 

การใหย้มืต่อในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทกิจการการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์
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(ค)  กรณีเป็นผูย้ืมหลกัทรัพย ์ตอ้งส่งมอบหลกัทรัพยค์ืนภายในห้าวนัทาํการ 

นบัแต่วนัที�ไดม้าซึ� งหลกัทรัพยเ์พื�อการส่งคืน    

 (�)  การวางหลกัประกนัหรือรับหลกัประกนัโดยการโอนกรรมสิทธิ� ในหลกัทรัพย ์

ที�เป็นหลกัประกนัให้แก่ผูรั้บหลกัประกนั  ทั�งนี�  เฉพาะสาํหรับธุรกรรมการยืมหรือให้ยืมหลกัทรัพย ์

ที�เป็นไปตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดใน (�) 

 (5)  การไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการโดยผูอ้อกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ 

ที�เกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย ซึ�งเป็นบริษทัที�ตลาดหลกัทรัพยจ์ดัตั�งขึ�นและถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเจด็สิบหา้ 

ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของบริษทันั�น  ทั�งนี�  เฉพาะกรณีที�ผูอ้อกใบแสดงสิทธิดงักล่าว 

ไดก้าํหนดในขอ้ผูกพนัว่าจะไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมผูถื้อหุ้นของกิจการ หรือกาํหนด 

ในขอ้ผกูพนัวา่จะใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการโดยผา่นคาํแนะนาํ ความยนิยอม 

หรือความเห็นชอบของผูถื้อใบแสดงสิทธินั�น 

 การยกเวน้หนา้ที�รายงานการไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการตามวรรคหนึ�ง (�) 

และ (�) ไม่รวมถึงการไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรัพยเ์นื�องจากการผดิขอ้ตกลงตามสัญญายมืและใหย้มื

หลกัทรัพย ์ ทั�งนี�  การพิจารณาหนา้ที�รายงานการไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรัพยใ์นกรณีที�มีการผดิขอ้ตกลง

ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดในขอ้ ��  

 (�)�  การไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการอนัเนื�องมาจากการปรับโครงสร้าง 

การถือหุน้ของกิจการที�เขา้ลกัษณะตามขอ้ �(�) แห่งประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. ��/����   

เรื�อง หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธีิการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื�อครอบงาํกิจการ ลงวนัที� �� พฤษภาคม 

พ.ศ. ����  โดยอนุโลม 

หมวด � 

หลกัเกณฑก์ารรายงานการไดม้าหรือจาํหน่าย 

หลกัทรัพยข์องกิจการ 

_____________________ 

  ขอ้ ��  ใหบุ้คคลที�มีหนา้ที�ตามขอ้ � รายงานการไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรัพยข์อง

กิจการต่อสาํนกังานภายในสามวนัทาํการนบัแต่วนัที�ไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรัพยน์ั�น  เวน้แต่ในกรณี

ดงัต่อไปนี�   

                                                        
2 แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทก. ��/����  เรื�อง ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการรายงานการไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรัพย ์

 (ฉบบัที� �) ลงวนัที� �� เมษายน พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 
3 แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทก. ��/����  เรื�อง ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการรายงานการไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรัพย ์

 (ฉบบัที� �) ลงวนัที� � กนัยายน พ.ศ. 256�  (มีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� 1� กนัยายน พ.ศ. 2562) 
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(1) กรณีการจาํหน่ายหลกัทรัพยเ์พื�อตอบรับคาํเสนอซื�อหลกัทรัพยต์ามมาตรา ���  

ใหร้ายงานภายในหา้วนัทาํการนบัแต่วนัสิ�นสุดระยะเวลารับซื�อ   

(2) กรณีการไดม้าโดยทางมรดก ให้รายงานภายในสามวนัทาํการนบัแต่วนัที�

ลงทะเบียนการโอนหลกัทรัพย ์

การรายงานการไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามวรรคหนึ� ง ให้กระทาํผ่าน

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสาํนกังานที�จดัไวเ้พื�อการดงักล่าว   

การรายงานตามวรรคหนึ�งอาจจดัทาํเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 

ในกรณีที�มีการรายงานผลการซื�อหลกัทรัพยเ์นื�องจากการทาํคาํเสนอซื�อหลกัทรัพย ์

ที�อยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งประกาศที�ออกตามความในมาตรา ��� ใหถื้อวา่รายงานผลการซื�อหลกัทรัพยน์ั�น 

เป็นรายงานการไดม้าตามมาตรา ��� ดว้ยแลว้   

ขอ้ �   ในการรายงานการไดม้าซึ� งหลกัทรัพยข์องกิจการตามขอ้ � ใหว้นัที�ไดม้า 

ซึ� งหลกัทรัพยที์�ออกใหม่ ไดแ้ก่ วนัดงัต่อไปนี�   

(�)  วนัที�กิจการจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนชาํระแลว้กบันายทะเบียนตามกฎหมาย 

วา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัแลว้เสร็จ ในกรณีที�เป็นการไดหุ้้น  

(�)  วนัที�ผูอ้อกหลกัทรัพยไ์ดมี้การออกหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ ในกรณีที�เป็นการได้

หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ  

ขอ้ 10   เมื�อมีการผดิขอ้ตกลงตามสัญญายมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์ใหผู้ใ้หย้มืและผูย้มื

รายงานการไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการตามขอ้ � ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี�    

(�)  กรณีผูใ้หย้มืหลกัทรัพย ์ใหร้ายงานการจาํหน่ายหลกัทรัพยที์�ใหย้มื หรือการไดม้าซึ� ง

หลกัทรัพยที์�เป็นหลกัประกนั  โดยใหถื้อวา่วนัที�มีการผิดขอ้ตกลงเป็นวนัจาํหน่ายหรือไดม้าซึ� งหลกัทรัพยน์ั�น 

(�)  กรณีผูย้มืหลกัทรัพย ์ใหร้ายงานการจาํหน่ายหลกัทรัพยที์�เป็นหลกัประกนัโดยใหถื้อวา่ 

วนัที�มีการผดิขอ้ตกลงเป็นวนัจาํหน่ายหลกัทรัพยที์�เป็นหลกัประกนัดงักล่าว 

  ขอ้ 11   ในการพิจารณาหนา้ที�รายงานการไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการ 

ตามหมวด � ใหพ้ิจารณาสิทธิออกเสียงของหุ้นที�จดทะเบียนชาํระแลว้ในปัจจุบนัเป็นฐานในการคาํนวณ  

ในกรณีที�กิจการมีการซื�อหุ้นคืนและยงัมิไดจ้าํหน่ายหรือตดัหุ้นที�ซื�อคืนมานั�นออกจาก 

จาํนวนหุน้ที�จดทะเบียนชาํระแลว้  ใหห้กัสิทธิออกเสียงของหุน้ที�กิจการซื�อคืนและยงัคงคา้งอยู ่ณ สิ�นเดือน 

ของเดือนก่อนเดือนที�มีการไดม้าหรือจาํหน่ายไปในครั� งนั�นออกจากฐานการคาํนวณสิทธิออกเสียงทั�งหมด 

ของกิจการ  ทั�งนี�  อาจนาํขอ้มูลจาํนวนสิทธิออกเสียงของหุน้ที�กิจการซื�อคืนและยงัคงคา้งอยู ่ณ สิ�นเดือนดงักล่าว 

ตามที�ปรากฏบนเวบ็ไซตข์องสาํนกังานมาใชใ้นการคาํนวณก็ได ้
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  ขอ้ ��   ใหก้ารรายงานการไดม้าหรือจาํหน่ายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที�เกิดจาก 

หลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย ซึ� งออกและเสนอขายภายใตป้ระกาศวา่ดว้ยการเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ 

ที�เกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย เป็นไปตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพย ์ที� กจ. ��/����  เรื�อง ขอ้กาํหนดตามบทบญัญติัว่าดว้ยการเขา้ถือหลกัทรัพย ์

เพื�อครอบงาํกิจการสาํหรับผูถื้อใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที�เกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย ลงวนัที�  

�� ตุลาคม พ.ศ. ����  จนกว่าจะไดมี้การเปลี�ยนแปลงเป็นอย่างอื�น 

  ขอ้ ��   ในกรณีที�มีประกาศฉบบัอื�นใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์ที� กจ. ��/����  เรื�อง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการรายงานการไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรัพย์

ของกิจการ ลงวนัที� �� ธันวาคม พ.ศ. ����  ให้การอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบันี�  

   ประกาศ  ณ  วนัที�  �� กนัยายน พ.ศ. ���� 

 

 

 

(นายชาลี  จนัทนยิ�งยง) 

รองเลขาธิการ 

รักษาการเลขาธิการ 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 


