
                                                         

 

 
  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 ที่ สจ. 12/2552 
    เร่ือง  การจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ  

ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี 
(ฉบับประมวล) 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ 
บุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ส านักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งท าหน้าที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนตาม 
มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  ออกข้อก าหนด 
ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1   ให้ยกเลิก 
(1)  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ สจ. 14/2540  เร่ือง การจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ลงวันที่  12 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 
(2)  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ สจ. 30/2541  เร่ือง การจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่  30 มิถุนายน  
พ.ศ. 2541 

(3)  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สจ. 29/2543  เร่ือง การจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่  12 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2543 

(4)  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สจ. 53/2543  เร่ือง การจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่  17 ตุลาคม  
พ.ศ. 2543 

  ข้อ 2   ในประกาศนี้และในแบบที่ก าหนดตามประกาศนี้ 
  (1)  “หลักทรัพย์”  หมายความว่า   หุ้น หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ 

(2)  “หลักทรัพย์แปลงสภาพ”  หมายความว่า   หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซื้อหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ 
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  (3)  “หุ้นกู้แปลงสภาพ”  หมายความว่า   หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกโดยบริษัทมหาชนจ ากัด 
ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นที่ออกโดยบริษัทมหาชนจ ากัดนั้น 

(4)  “ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น”  หมายความว่า   ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 
ที่ออกโดยบริษัทมหาชนจ ากัดที่ให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกโดยบริษัทมหาชนจ ากัดนั้น  

(5)  “ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้”  หมายความว่า   ตราสารที่ 
บริษัทมหาชนจ ากัดออกให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นนั้น
หรือบุคคลอ่ืนที่รับโอนตราสารดังกล่าวใช้เป็นหลักฐานในการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทมหาชน
จ ากัดนั้น  โดยสิทธิดังกล่าวเป็นสัดส่วนกับจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นน้ันแต่ละคนมีอยู่ 

(6)  “ผู้บริหาร”  หมายความว่า   ผู้จัดการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรก
นับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย  
และให้หมายความรวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ 
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า 
  (7)  “เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน”  หมายความว่า   การเสนอขายหลักทรัพย์ 
ที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อส านักงาน 
ตามมาตรา 65  
 (8)  “เสนอขายหลักทรัพย์แก่บุคคลในวงจ ากัด”  หมายความว่า   การเสนอขายหลักทรัพย์ 
ที่ผู้เสนอขายได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน 
ต่อส านักงานตามมาตรา 64 
 (9)  “บริษัทจดทะเบียน”  หมายความว่า   บริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
 (10)  “ตลาดหลักทรัพย์”  หมายความว่า   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ข้อ 3   ให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทมหาชนจ ากัดที่ได้รับอนุญาตจาก
ส านักงานให้เสนอขายหลักทรัพย์ในกรณีดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ต้องจัดท าและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ 
ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทมหาชนจ ากัดที่ตนเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 
หรือผู้สอบบัญชีนั้นต่อส านักงานตามที่ก าหนดในข้อ 4  
  (1)  การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน โดยไม่มีการยกเลิกการเสนอขายหลักทรัพย์นั้น 
  (2)  การเสนอขายหลักทรัพย์แก่บุคคลในวงจ ากัดและต่อมาได้มีเจ้าของหลักทรัพย์รายใด 
รายหนึ่งเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน โดยผู้เสนอขายหลักทรัพย์ไม่ได้ยกเลิกการเสนอขายหลักทรัพย์นั้น 

1ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของ 
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายกันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่พระราชบัญญัติ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ใช้บังคับด้วย  

                                                        
1แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 49/2560  เรื่อง การจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ  
 ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561) 
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ข้อ 4   การจัดท าและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี 
ตามข้อ 3 ได้แก่การรายงานดังต่อไปนี้ 
  (1)  การรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อส านักงานเป็นคร้ังแรก ให้ใช้แบบ 59-1  
ท้ายประกาศนี้ และให้รายงานตามเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 8 

(2)  การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์อันเน่ืองมาจากการซื้อ ขาย โอน  
หรือรับโอนหลักทรัพย์ ให้ใช้แบบ 59-2 ท้ายประกาศนี้ และให้รายงานตามเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 9 

ข้อ 5   ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีหน้าที่ตามข้อ 3  
ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดท าและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ตามข้อ 4(1) ต่อส านักงาน  หากไดจ้ัดท า 
และส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดท าและ 
เปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์  ส าหรับการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน 
นั้นแล้ว  

ข้อ 6   การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี 
ในกรณีดังต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ที่ต้องรายงานตามข้อ 4(2) 
  (1)  การได้หลักทรัพย์ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ 
  (2)  การใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ 

(3)  การได้หลักทรัพย์จากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ได้รับอนุญาต 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ 
หรือพนักงาน  
  (4)  การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการวางหลักทรัพย์เพื่อเป็น
ประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  หรือการได้รับคืน
หลักทรัพย์ที่วางเป็นประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว 
  (5)  การได้หุ้นจากการเข้าร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 
(Employee Joint Investment Program) โดยโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 

ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 7 

(6)  การได้มาโดยทางมรดก 

  ข้อ 7   โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment 
Program) ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานตามข้อ 6(5) ต้องไม่มีลักษณะที่เอ้ือให้กรรมการหรือ
ผู้บริหารสามารถแทรกแซงการตัดสินใจในการลงทุนได้ และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  
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(2)  มีข้อก าหนดใหก้รรมการหรือผู้บริหารต้องน าส่งเงินสะสมเข้าโครงการเป็นงวด 

คงที่สม่ าเสมอตามจ านวนหรือสัดส่วนที่ก าหนดในโครงการ เพื่อลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 
ที่ตนเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร 
  (3)  มีข้อก าหนดให้ผู้ด าเนินการตามโครงการต้องซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็น 

รายงวดและในวันที่ก าหนดแน่นอนซึ่งระบุไว้ในโครงการ โดยการซื้อหุ้นดังกล่าวต้องกระท าใน 

ตลาดหลักทรัพย์ 
 (4)  มีการแยกบัญชีหลักทรัพย์ที่ได้มาตามโครงการดังกล่าวออกจากบัญชีหลักทรัพย์ 
ที่ได้มาจากการลงทุนส่วนตัวของกรรมการหรือผู้บริหาร 

ข้อ 8   การรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อส านักงานเป็นคร้ังแรกตามข้อ 4(1)  
ให้ยื่นต่อส านักงานภายในสามสิบวันนับแต่ 
 (1) วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือ 
 (2) วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชี  
ในกรณีที่เป็นการแต่งต้ังภายหลังจากวันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ตาม (1)  

ข้อ 9   การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามข้อ 4(2) ให้เร่ิมเมื่อ 
บริษัทมหาชนจ ากัดตามข้อ 3 มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และให้ยื่นต่อส านักงาน 
ทุกคร้ังเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์  โดยให้ยื่นภายในสามวันท าการนับแต่ 
วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น 

  ข้อ 10   ให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทมหาชนจ ากัดตามข้อ 3 สิ้นสุด
หน้าที่การจัดท าและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อส านักงานตามข้อ 4 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  การสิ้นสุดหน้าที่การจัดท าและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ตามข้อ 4(1)  
เมื่อบริษัทดังกล่าวสิ้นสุดหน้าที่จัดท าและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงานตามนัยแห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข  
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท 
ที่ออกหลักทรัพย์ 
  (2)  การสิ้นสุดหน้าที่การจัดท าและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ตามข้อ 4(2)  
เมื่อหลักทรัพย์ทุกประเภทของบริษัทดังกล่าวมีการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ 
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ข้อ 11   ให้บรรดาค าสั่งและหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 14/2540  เร่ือง การจัดท าและ 
เปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2540  ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ 
ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก าหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่า 
จะได้มีค าสั่งและหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ 

  ข้อ 12   ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 14/2540  เร่ือง การจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์  
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2540  หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์  ให้การอ้างอิงดังกล่าว 
หมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี ้

ข้อ 13   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  16 มิถุนายน พ.ศ. 2552  เปน็ต้นไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่  10 มิถุนายน พ.ศ. 2552 
 
 
 

(นายธีระชัย  ภูวนาถนรานุบาล) 
เลขาธิการ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 


