ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 14/2540
เรื่อง การจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ออกข้อกาหนดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ไว้ดงั ต่อไปนี ้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เรื่อง การจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ลงวันที่ 10 มิถุนายน
พ.ศ. 2535
ข้อ 2 ในประกาศนีแ้ ละในรายงานการถือหลักทรัพย์ท่กี าหนดตามประกาศนี ้
“หลักทรัพย์” หมายความว่า หุน้ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ
“หลักทรัพย์แปลงสภาพ” 4 หมายความว่า หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซือ้ หุน้ หรือใบแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
“หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ” หมายความว่า หุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ออกโดยบริษัทมหาชนจากัด
ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุน้ ที่ออกโดยบริษัทมหาชนจากัดนัน้
“ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ ” 4 หมายความว่า ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้
ที่ออกโดยบริษัทมหาชนจากัดที่ให้สิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ ที่ออกโดยบริษัทมหาชนจากัดนัน้ และ
ให้หมายความรวมถึงใบแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
“ใบแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้” 4 หมายความว่า ตราสารที่
บริษัทมหาชนจากัดออกให้แก่ผถู้ ือหุน้ ตามส่วนจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละคนมีอยู่ เพื่อให้ผู้ถือหุน้ นัน้
หรือบุคคลอื่นที่รบั โอนตราสารดังกล่าวใช้เป็ นหลักฐานในการใช้สิทธิซือ้ หุน้ เพิ่มทุนของบริษัทมหาชน
จากัดนัน้ โดยสิทธิดงั กล่าวเป็ นสัดส่วนกับจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ นัน้ แต่ละคนมีอยู่

-2“ผูบ้ ริหาร” 6 หมายความว่า กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหาร
สี่รายแรกนับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ ่งึ ดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหาร
รายที่สี่ทกุ ราย และให้หมายความรวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน
ที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า
“เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน” หมายความว่า การเสนอขายหลักทรัพย์
ที่ตอ้ งยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชีช้ วนต่อสานักงาน
ตามมาตรา 65
“เสนอขายหลักทรัพย์แก่บุคคลในวงจากัด” หมายความว่า การเสนอขาย
หลักทรัพย์ท่ผี เู้ สนอขายได้รบั ยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และร่างหนังสือชีช้ วนต่อสานักงานตามมาตรา 64
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 3 ให้ผบู้ ริหารและผูส้ อบบัญชีของบริษัทมหาชนจากัดที่ได้รบั อนุญาตจาก
สานักงานให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือให้เสนอขายหลักทรัพย์แก่บุคคลในวงจากัด
และต่อมาได้มีเจ้าของหลักทรัพย์รายใดรายหนึ่งเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน มีหน้าที่ตอ้ ง
จัดทาและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ในบริษัทมหาชนจากัดที่ตนเป็ นผูบ้ ริหารหรือผูส้ อบบัญชีนนั้ ต่อสานักงานตามที่กาหนดในข้อ 4
ข้อ 4 การจัดทาและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของผูบ้ ริหารและผูส้ อบบัญชี
ตามข้อ 3 ได้แก่การรายงานดังต่อไปนี ้
(1) การรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงานเป็ นครัง้ แรก ให้ใช้แบบ 59-1
(2) การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์อนั เนื่องมาจากการซือ้ ขาย
โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ให้ใช้แบบ 59-2
ในกรณีท่กี ารเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผูบ้ ริหารและผูส้ อบบัญชี
เป็ นผลมาจากการใช้สิทธิซือ้ หุน้ ตามส่วนจานวนหุน้ ที่ถืออยู่ หรือเป็ นผลมาจากการใช้สิทธิตาม
หลักทรัพย์แปลงสภาพ หรือ เป็ นการได้มาโดยทางมรดก ไม่ถือว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เป็ นการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ท่ีตอ้ งรายงานตาม (2)
1/11/2543

ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 14/2540 (ฉบับประมวล)

-3ข้อ 5 การรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงานเป็ นครัง้ แรกตามข้อ 4(1)
ให้ย่นื ต่อสานักงานภายในสามสิบวันนับแต่
(1) วันปิ ดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือ
(2) วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งเป็ นผูบ้ ริหารหรือผูส้ อบบัญชี ในกรณีท่ี
เป็ นการแต่งตัง้ ภายหลังจากวันปิ ดการเสนอขายหลักทรัพย์ตาม (1)
ข้อ 6 การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามข้อ 4(2) ให้ย่นื ต่อ
สานักงานทุกครัง้ เมื่อมีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ ให้ย่นื ภายในสามวันทาการ
นับแต่วนั ที่มีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นนั้
ข้อ 7 5 เมื่อบริษัทมหาชนจากัดตามประกาศนีส้ นิ ้ สุดหน้าที่จดั ทาและส่งงบการเงิน
และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานตามนัยแห่งประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ให้ผบู้ ริหารและผูส้ อบบัญชีของบริษัทมหาชนจากัดนัน้
สิน้ สุดหน้าที่การจัดทาและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงานตามข้อ 3 เช่นเดียวกัน

เมื่อกรณีท่ที าให้บริษัทมหาชนจากัดสิน้ สุดหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหมดไป ให้ผบู้ ริหาร
และผูส้ อบบัญชีของบริษัทมหาชนจากัดนัน้ จัดทาและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงาน
ตามข้อกาหนดในประกาศนีต้ ่อไปเช่นเดิม ในการนี ้ ให้ผบู้ ริหารและผูส้ อบบัญชีย่นื รายงาน
การถือหลักทรัพย์โดยใช้แบบ 59-1 ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่กรณีดงั กล่าวหมดไป
ข้อ 8 ประกาศนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2540

นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา
(นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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