
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 28/2554 
เร่ือง  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการรายงานการไดม้าหรือ 

จ าหน่ายหลกัทรัพย ์
_______________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 246 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย  ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2554 เป็นตน้ไป  

 ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
 “กิจการ”  หมายความวา่   บริษทัท่ีมีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
 “หลกัทรัพย”์  หมายความวา่   หุน้ท่ีออกโดยกิจการ หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ  

“หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ”  หมายความว่า   หลกัทรัพยท่ี์อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิ 
หรือส่งมอบการใชสิ้ทธิเป็นหุ้นท่ีออกโดยกิจการ ไม่วา่หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพดงักล่าวจะออกโดยกิจการ 
หรือโดยบุคคลอ่ืน เช่น ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้ 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ  

“บุคคลท่ีกระท าการร่วมกนั” (concert party)  หมายความว่า   บุคคลท่ีกระท าการโดยมี
เจตนาร่วมกนัในการใช้สิทธิออกเสียงของตนและบุคคลอ่ืนไปในทางเดียวกนั หรือให้บุคคลอ่ืนใช้ 
สิทธิออกเสียงของตนเพื่อควบคุมสิทธิออกเสียงหรือควบคุมกิจการร่วมกนั และบุคคลนั้นมีความสัมพนัธ์ 
หรือมีพฤติกรรมร่วมกบับุคคลอ่ืน ในลกัษณะตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ว่าดว้ยก าหนดลกัษณะความสัมพนัธ์หรือพฤติกรรมท่ีเขา้ลกัษณะเป็นการกระท าร่วมกบับุคคลอ่ืน  
และการปฏิบติัการตามมาตรา 246 และมาตรา 247 
  “การขายชอร์ต”  หมายความว่า   การขายหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งยืมหลกัทรัพยม์าเพื่อส่งมอบ 
  “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ขอ้ 3   การรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการตามมาตรา 246  
ใหเ้ป็นดงัน้ี 

(1)  หนา้ท่ีรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการ ให้เป็นไปตามหมวด 1 
(2)  กรณีท่ีไดรั้บยกเวน้หนา้ท่ีรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการ  

ใหเ้ป็นไปตามหมวด 2 
(3)  หลกัเกณฑก์ารรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการ ใหเ้ป็นไปตาม

หมวด 3 

หมวด 1 
หนา้ท่ีรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการ 

________________________ 

  ขอ้ 4   การมีหนา้ท่ีรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการตามมาตรา 246  
ใหเ้กิดขึ้นเม่ือบุคคลใดกระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี อนัเป็นผลใหผ้ลรวมการถือหลกัทรัพย ์
ของกลุ่มตามขอ้ 5 ถึงหรือขา้มจุดท่ีตอ้งรายงานตามขอ้ 6 

(1)  ไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยโ์ดยตนเอง 
(2)  กระท าการใดท่ีท าใหไ้ดม้าซ่ึงนิติบุคคลตามมาตรา 258 หรือท าใหก้ารเป็นบุคคล 

ตามมาตรา 258 ของนิติบุคคลนั้นส้ินสุดลง 
(3)  กระท าการใดท่ีท าใหไ้ดม้าหรือส้ินสุดความเป็นบุคคลท่ีกระท าการร่วมกนั  

(concert party)  

ขอ้ 5   ในการพิจารณาผลรวมการถือหลกัทรัพยข์องกลุ่ม ใหน้บัรวมจ านวนหลกัทรัพย ์
ท่ีถือโดยบุคคลท่ีไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพย ์และจ านวนหลกัทรัพยท่ี์ถือโดยบุคคลดงัต่อไปน้ี 

(1)  บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลท่ีไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
(2)  บุคคลท่ีกระท าการร่วมกนั (concert party) กบับุคคลท่ีไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
(3)  บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม (2) 

  ขอ้ 6   จุดท่ีตอ้งรายงานใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  การถือหุ้นในจ านวนทุกร้อยละหา้ใด ๆ ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ  
ในกรณีเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายหุ้น 
  (2)  การถือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีมีจ านวนหุน้รองรับเป็นจ านวนรวมทุกร้อยละหา้ใด ๆ 
ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในกรณีเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพย์แปลงสภาพ 
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หมวด 2  
กรณีท่ีไดรั้บยกเวน้การรายงานการไดม้าหรือจ าหน่าย 

หลกัทรัพยข์องกิจการ 
____________________ 

ขอ้ 7   การไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการใดในลกัษณะดงัต่อไปน้ี จนถึงหรือ
ขา้มจุดท่ีตอ้งรายงานตามขอ้ 6 ใหไ้ดรั้บยกเวน้หนา้ท่ีรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการ
ตามหมวด 1  

(1)  การจ าหน่ายหรือการลดการถือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพไม่วา่ดว้ยวิธีใด  
(2)  การไดม้าเน่ืองจากกิจการจ่ายหุ้นปันผล หรือโดยการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นเพิ่มทุน 

หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีตนมีอยู่  (right offering)   
 (3)  การไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยต์ามธุรกรรมการยมืหรือใหย้มืหลกัทรัพย์ 
ท่ีกระท ากบัผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทกิจการการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์ 
หรือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และเขา้ลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 

(ก)  กรณีเป็นผูใ้หย้มืหลกัทรัพย ์ตอ้งมีขอ้ก าหนดในสัญญายมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์
ท่ีใหสิ้ทธิในการเรียกคืนหลกัทรัพยท่ี์ใหย้มืไดต้ลอดอายขุองสัญญา  
 (ข)  กรณีเป็นผูย้ืมหลกัทรัพย ์ตอ้งส่งมอบหลกัทรัพยที์่ไดจ้ากการยืมภายใน  
ห้าวนัท าการนบัแต่วนัที่ยืมหลกัทรัพยน์ั้น  ทั้งน้ี ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพื่อการขายชอร์ตหรือ 
การใหย้มืต่อในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทกิจการการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย์ 

(ค)  กรณีเป็นผูย้ืมหลกัทรัพย ์ตอ้งส่งมอบหลกัทรัพยค์ืนภายในห้าวนัท าการ  
นบัแต่วนัท่ีไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยเ์พื่อการส่งคืน    
 (4)  การวางหลกัประกนัหรือรับหลกัประกนัโดยการโอนกรรมสิทธ์ิในหลกัทรัพย์ 
ท่ีเป็นหลกัประกนัให้แก่ผูรั้บหลกัประกนั  ทั้งน้ี เฉพาะส าหรับธุรกรรมการยืมหรือให้ยืมหลกัทรัพย ์
ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดใน (3) 
 (5)  การไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการโดยผูอ้อกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ 
ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีตลาดหลกัทรัพยจ์ดัตั้งขึ้นและถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเจ็ดสิบหา้ 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น  ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีผูอ้อกใบแสดงสิทธิดงักล่าว 
ไดก้ าหนดในขอ้ผูกพนัว่าจะไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของกิจการ หรือก าหนด  
ในขอ้ผกูพนัวา่จะใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการโดยผา่นค าแนะน า ความยนิยอม 
หรือความเห็นชอบของผูถื้อใบแสดงสิทธินั้น 
 การยกเวน้หนา้ท่ีรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการตามวรรคหน่ึง (3) 
และ (4) ไม่รวมถึงการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยเ์น่ืองจากการผิดขอ้ตกลงตามสัญญายมืและใหย้มื
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หลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี การพิจารณาหนา้ท่ีรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยใ์นกรณีท่ีมีการผิดขอ้ตกลง
ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในขอ้ 10  

หมวด 3 
หลกัเกณฑก์ารรายงานการไดม้าหรือจ าหน่าย 

หลกัทรัพยข์องกิจการ 
_____________________ 

  ขอ้ 8   ให้บุคคลท่ีมีหน้าท่ีรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการ  
ตามขอ้ 4 ยื่นรายงานตามแบบท่ีส านกังานประกาศก าหนดต่อส านกังานภายในสามวนัท าการ 
นบัแต่วนัท่ีไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้น  เวน้แต่กรณีไดม้าโดยทางมรดก ใหย้ืน่รายงานภายใน 
สามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีลงทะเบียนการโอนหลกัทรัพย  ์
   การรายงานตามวรรคหน่ึงอาจจดัท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ         

ในกรณีท่ีมีการรายงานผลการซ้ือหลกัทรัพยเ์น่ืองจากการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์
ท่ีอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งประกาศท่ีออกตามความในมาตรา 247 ใหถื้อวา่รายงานผลการซ้ือหลกัทรัพยน์ั้น
เป็นรายงานการไดม้าตามมาตรา 246 ดว้ยแลว้ 

ขอ้ 9   ในการรายงานการไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยข์องกิจการตามขอ้ 8 ใหว้นัท่ีไดม้า 
ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ ไดแ้ก่ วนัดงัต่อไปน้ี  

(1)  วนัท่ีกิจการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้กบันายทะเบียนตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัแลว้เสร็จ ในกรณีท่ีเป็นการไดหุ้้น  

(2)  วนัท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยไ์ดมี้การออกหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ ในกรณีท่ีเป็นการได้
หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ  

ขอ้ 10   เม่ือมีการผิดขอ้ตกลงตามสัญญายมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์ใหผู้ใ้หย้มืและผูย้มื
รายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการตามขอ้ 8 ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี   

(1)  กรณีผูใ้หย้มืหลกัทรัพย ์ใหร้ายงานการจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ใหย้มื หรือการไดม้าซ่ึง
หลกัทรัพยท่ี์เป็นหลกัประกนั  โดยใหถื้อว่าวนัท่ีมีการผิดขอ้ตกลงเป็นวนัจ าหน่ายหรือไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยน์ั้น 

(2)  กรณีผูย้มืหลกัทรัพย ์ใหร้ายงานการจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหลกัประกนัโดยใหถื้อว่า 
วนัท่ีมีการผิดขอ้ตกลงเป็นวนัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหลกัประกนัดงักล่าว 
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  ขอ้ 11   ในการพิจารณาหนา้ท่ีรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการ  
ตามหมวด 1 ใหพ้ิจารณาสิทธิออกเสียงของหุ้นท่ีจดทะเบียนช าระแลว้ในปัจจุบนัเป็นฐานในการค านวณ  

ในกรณีท่ีกิจการมีการซ้ือหุ้นคืนและยงัมิไดจ้ าหน่ายหรือตดัหุ้นท่ีซ้ือคืนมานั้นออกจาก 
จ านวนหุน้ท่ีจดทะเบียนช าระแลว้  ใหห้กัสิทธิออกเสียงของหุน้ท่ีกิจการซ้ือคืนและยงัคงคา้งอยู ่ณ ส้ินเดือน 
ของเดือนก่อนเดือนท่ีมีการไดม้าหรือจ าหน่ายไปในคร้ังนั้นออกจากฐานการค านวณสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
ของกิจการ  ทั้งน้ี อาจน าขอ้มลูจ านวนสิทธิออกเสียงของหุน้ท่ีกิจการซ้ือคืนและยงัคงคา้งอยู ่ณ ส้ินเดือนดงักล่าว 
ตามท่ีปรากฏบนเวบ็ไซตข์องส านกังานมาใชใ้นการค านวณก็ได ้

  ขอ้ 12   ใหก้ารรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก 
หลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย ซ่ึงออกและเสนอขายภายใตป้ระกาศว่าดว้ยการเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ 
ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 31/2546  เร่ือง ขอ้ก าหนดตามบทบญัญติัว่าดว้ยการเขา้ถือหลกัทรัพย์  
เพื่อครอบง ากิจการส าหรับผูถื้อใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย ลงวนัท่ี  
27 ตุลาคม พ.ศ. 2546  จนกว่าจะไดมี้การเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน  

  ขอ้ 13   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 58/2545  เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพย์
ของกิจการ ลงวนัท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2545  ให้การอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  12 กนัยายน พ.ศ. 2554 
 
 
 

(นายชาลี  จนัทนยิง่ยง) 
รองเลขาธิการ 

รักษาการเลขาธิการ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ประธานกรรมการ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
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