
 
 

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
ที่ สจ. 14/2540 

เรื่อง  การจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรพัย ์
    

 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์
ออกขอ้ก าหนดดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ไวด้งัต่อไปนี ้
 
 ขอ้ 1 ใหย้กเลิกประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรพัยเ์รื่อง การจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรพัย ์ลงวนัที่ 10 มิถุนายน  
พ.ศ. 2535 
 
 ขอ้ 2 ในประกาศนีแ้ละในรายงานการถือหลกัทรพัยท์ี่ก าหนดตามประกาศนี ้
 “หลกัทรพัย”์ หมายความว่า  หุน้ หรือหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ 

“หลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ” 4  หมายความว่า หุน้กูแ้ปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ที่จะซือ้หุน้ หรือใบแสดงสิทธิในการซือ้หุน้เพิ่มทนุที่โอนสิทธิได ้
 “หุน้กูแ้ปลงสภาพ” หมายความว่า  หุน้กูแ้ปลงสภาพที่ออกโดยบริษัทมหาชนจ ากดั 
ที่ใหส้ิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้ที่ออกโดยบรษิัทมหาชนจ ากดันัน้ 

“ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้” 4  หมายความว่า ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ 
ที่ออกโดยบรษิัทมหาชนจ ากดัที่ใหส้ิทธิที่จะซือ้หุน้ที่ออกโดยบรษิัทมหาชนจ ากดันัน้ และ 
ใหห้มายความรวมถึงใบแสดงสิทธิในการซือ้หุน้เพิ่มทนุที่โอนสิทธิได ้

“ใบแสดงสิทธิในการซือ้หุน้เพิ่มทนุที่โอนสิทธิได”้ 4  หมายความว่า  ตราสารที่ 
บรษิัทมหาชนจ ากดัออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามส่วนจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีอยู่  เพื่อใหผู้ ้ถือหุน้นัน้
หรือบุคคลอื่นที่รบัโอนตราสารดงักลา่วใชเ้ป็นหลกัฐานในการใชส้ิทธิซือ้หุน้เพิ่มทนุของบรษิัทมหาชน
จ ากดันัน้  โดยสิทธิดงักลา่วเป็นสดัส่วนกบัจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้นัน้แต่ละคนมีอยู่ 
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  “ผูบ้รหิาร” 6 หมายความว่า กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับรหิาร 
สี่รายแรกนบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ้ึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับรหิาร 
รายท่ีสี่ทกุราย และใหห้มายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชีหรือการเงิน 
ที่เป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า 
 “เสนอขายหลกัทรพัยต่์อประชาชน” หมายความว่า  การเสนอขายหลกัทรพัย ์
ที่ตอ้งยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละรา่งหนงัสือชีช้วนต่อส านกังาน 
ตามมาตรา 65  
 “เสนอขายหลกัทรพัยแ์ก่บุคคลในวงจ ากดั” หมายความว่า  การเสนอขาย 
หลกัทรพัยท์ี่ผูเ้สนอขายไดร้บัยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์
และรา่งหนงัสือชีช้วนต่อส านกังานตามมาตรา 64 
 “ส านกังาน” หมายความว่า  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรพัย ์
 
 ขอ้ 3 ใหผู้บ้รหิารและผูส้อบบญัชีของบรษิัทมหาชนจ ากดัที่ไดร้บัอนญุาตจาก 
ส านกังานใหเ้สนอขายหลกัทรพัยต่์อประชาชน หรือใหเ้สนอขายหลกัทรพัยแ์ก่บุคคลในวงจ ากดั 
และต่อมาไดม้ีเจา้ของหลกัทรพัยร์ายใดรายหนึ่งเสนอขายหลกัทรพัยต่์อประชาชน มีหนา้ที่ตอ้ง 
จดัท าและสง่รายงานการถือหลกัทรพัยข์องตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  
ในบรษิัทมหาชนจ ากดัที่ตนเป็นผูบ้รหิารหรือผูส้อบบญัชีนัน้ต่อส านกังานตามที่ก าหนดในขอ้ 4 
 
 ขอ้ 4 การจดัท าและสง่รายงานการถือหลกัทรพัยข์องผูบ้รหิารและผูส้อบบญัชี 
ตามขอ้ 3 ไดแ้ก่การรายงานดงัต่อไปนี ้
 (1) การรายงานการถือหลกัทรพัยต่์อส านกังานเป็นครัง้แรก ใหใ้ชแ้บบ 59-1 
 (2) การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัยอ์นัเนื่องมาจากการซือ้ ขาย  
โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัย ์ใหใ้ชแ้บบ 59-2 
 ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัยข์องผูบ้รหิารและผูส้อบบญัชี  
เป็นผลมาจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้ตามสว่นจ านวนหุน้ที่ถืออยู่ หรือเป็นผลมาจากการใชส้ิทธิตาม 
หลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ หรือ เป็นการไดม้าโดยทางมรดก ไม่ถือว่าการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว 
เป็นการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัยท์ี่ตอ้งรายงานตาม (2) 
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 ขอ้ 5  การรายงานการถือหลกัทรพัยต่์อส านกังานเป็นครัง้แรกตามขอ้ 4(1)  
ใหย้ื่นต่อส านกังานภายในสามสิบวนันบัแต่ 
 (1) วนัปิดการเสนอขายหลกัทรพัยต่์อประชาชน หรือ 
 (2) วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารหรือผูส้อบบญัชี ในกรณีที่ 
เป็นการแต่งตัง้ภายหลงัจากวนัปิดการเสนอขายหลกัทรพัยต์าม (1)  
 

 ขอ้ 6 การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัยต์ามขอ้ 4(2) ใหย้ื่นต่อ 
ส านกังานทุกครัง้เมื่อมีการซือ้ ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัย ์ ทัง้นี ้ใหย้ื่นภายในสามวนัท าการ 
นบัแต่วนัที่มีการซือ้ ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยน์ัน้ 
 

 ขอ้ 7 5  เมื่อบรษิัทมหาชนจ ากดัตามประกาศนีสิ้น้สดุหนา้ที่จดัท าและส่งงบการเงิน 
และรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานตามนยัแห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการรายงานการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงานของบรษิัทท่ีออกหลกัทรพัย ์ ใหผู้บ้รหิารและผูส้อบบญัชีของบรษิัทมหาชนจ ากดันัน้ 
สิน้สดุหนา้ที่การจดัท าและส่งรายงานการถือหลกัทรพัยต์่อส านกังานตามข้อ 3 เช่นเดียวกนั 

  เมื่อกรณีที่ท าใหบ้ริษัทมหาชนจ ากดัสิน้สดุหนา้ที่ตามวรรคหนึ่งหมดไป  ใหผู้บ้รหิาร 
และผูส้อบบญัชีของบรษิัทมหาชนจ ากดันัน้จดัท าและสง่รายงานการถือหลกัทรพัยต่์อส านกังาน 
ตามขอ้ก าหนดในประกาศนีต่้อไปเช่นเดิม  ในการนี ้ใหผู้บ้รหิารและผูส้อบบญัชียื่นรายงาน 
การถือหลกัทรพัยโ์ดยใชแ้บบ 59-1 ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่กรณีดงักล่าวหมดไป 
 

 ขอ้ 8 ประกาศนีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่  1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2540 เป็นตน้ไป 
 

  ประกาศ  ณ  วนัที่ 12 พฤษภาคม  พ.ศ. 2540 
 
 
 
      นายปกรณ ์ มาลากลุ ณ อยุธยา 
 (นายปกรณ ์ มาลากลุ ณ อยุธยา)  
 เลขาธิการ  
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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