ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที ทจ. 28/2554
เรื อง ข้อกําหนดเกียวกับการรายงานการได้มาหรื อ
จําหน่ายหลักทรัพย์
(ฉบับประมวล)
_______________________
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา / และมาตรา แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที ) พ.ศ.
อันเป็ นพระราชบัญญัติทีมีบทบัญญัติบางประการเกียวกับการจํากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพ
ของบุคคล ซึ งมาตรา ประกอบกับมาตรา มาตรา มาตรา มาตรา มาตรา และมาตรา
ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนออกข้อกําหนดไว้ดงั ต่อไปนี
ข้อ ประกาศนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที กันยายน พ.ศ.

เป็ นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี
“กิจการ” หมายความว่า บริ ษทั ทีมีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึงมีลกั ษณะใด
ลักษณะหนึงดังต่อไปนี
( ) บริ ษทั ทีจัดตังขึนตามกฎหมายไทย
( ) บริ ษทั ทีจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศทีมีลกั ษณะใดลักษณะหนึงดังนี
(ก) บริ ษทั ทีเสนอขายหุ น้ ทีออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นการทัวไปครังแรก (initial
public offering) เพือการจดทะเบียนหุ น้ นันเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริ ษทั ดังกล่าว
ไม่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์ซือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ทังนี ในกรณี ทีบริ ษทั เสนอขายหุ น้ ทีออกใหม่เป็ น
ครังแรกในหลายประเทศ ให้หมายความถึงเฉพาะบริ ษทั ทีแสดงเจตนาผูกพันว่าจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์หรื อสํานักงานเป็ นหลัก
(ข) บริ ษทั ทีมีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และไม่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
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แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทก. 52/2559 เรื อง ข้อกําหนดเกียวกับการรายงานการได้มาหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์
(ฉบับที 2) ลงวันที 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 16 มกราคม พ.ศ. 2560)
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“หลักทรัพย์” หมายความว่า หุ น้ ทีออกโดยกิจการ หรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพ
“หลักทรัพย์แปลงสภาพ” หมายความว่า หลักทรัพย์ทีอาจแปลงสภาพแห่งสิ ทธิ
หรื อส่ งมอบการใช้สิทธิ เป็ นหุ ้นทีออกโดยกิจการ ไม่วา่ หลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าวจะออกโดยกิจการ
หรื อโดยบุคคลอืน เช่น ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซือหุ น้ ใบแสดงสิ ทธิ ในการซือหุ น้ เพิมทุนทีโอนสิ ทธิ ได้
หุ น้ กูแ้ ปลงสภาพ
“บุคคลทีกระทําการร่ วมกัน” (concert party) หมายความว่า บุคคลทีกระทําการโดยมี
เจตนาร่ วมกันในการใช้สิทธิ ออกเสี ยงของตนและบุคคลอืนไปในทางเดียวกัน หรื อให้บุคคลอืนใช้
สิ ทธิ ออกเสี ยงของตนเพือควบคุมสิ ทธิ ออกเสี ยงหรื อควบคุมกิจการร่ วมกัน และบุคคลนันมีความสัมพันธ์
หรื อมีพฤติกรรมร่ วมกับบุคคลอืน ในลักษณะตามทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยกําหนดลักษณะความสัมพันธ์หรื อพฤติกรรมทีเข้าลักษณะเป็ นการกระทําร่ วมกับบุคคลอืน
และการปฏิบตั ิการตามมาตรา และมาตรา
“การขายชอร์ ต” หมายความว่า การขายหลักทรัพย์ทีต้องยืมหลักทรัพย์มาเพือส่ งมอบ
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อ 3 การรายงานการได้มาหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการตามมาตรา
ให้เป็ นดังนี
( ) หน้าทีรายงานการได้มาหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ ให้เป็ นไปตามหมวด
( ) กรณี ทีได้รับยกเว้นหน้าทีรายงานการได้มาหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์ของกิ จการ
ให้เป็ นไปตามหมวด
( ) หลักเกณฑ์การรายงานการได้มาหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ ให้เป็ นไปตาม
หมวด
หมวด
หน้าทีรายงานการได้มาหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ
________________________
ข้อ การมีหน้าทีรายงานการได้มาหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการตามมาตรา
ให้เกิดขึนเมือบุคคลใดกระทําการอย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี อันเป็ นผลให้ผลรวมการถือหลักทรัพย์
ของกลุ่มตามข้อ ถึงหรื อข้ามจุดทีต้องรายงานตามข้อ
( ) ได้มาหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์โดยตนเอง
( ) กระทําการใดทีทําให้ได้มาซึ งนิติบุคคลตามมาตรา หรื อทําให้การเป็ นบุคคล
ตามมาตรา ของนิ ติบุคคลนันสิ นสุ ดลง
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( ) กระทําการใดทีทําให้ได้มาหรื อสิ นสุ ดความเป็ นบุคคลทีกระทําการร่ วมกัน
(concert party)
ข้อ ในการพิจารณาผลรวมการถือหลักทรัพย์ของกลุ่ม ให้นบั รวมจํานวนหลักทรัพย์
ทีถือโดยบุคคลทีได้มาหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์ และจํานวนหลักทรัพย์ทีถือโดยบุคคลดังต่อไปนี
( ) บุคคลตามมาตรา ของบุคคลทีได้มาหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์
( ) บุคคลทีกระทําการร่ วมกัน (concert party) กับบุคคลทีได้มาหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์
( ) บุคคลตามมาตรา ของบุคคลตาม ( )
ข้อ จุดทีต้องรายงานให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
( ) การถือหุ ้นในจํานวนทุกร้อยละห้าใด ๆ ของจํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทังหมดของกิจการ
ในกรณี เป็ นการได้มาหรื อจําหน่ายหุ ้น
( ) การถือหลักทรัพย์แปลงสภาพทีมีจาํ นวนหุ น้ รองรับเป็ นจํานวนรวมทุกร้อยละห้าใด ๆ
ของจํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทังหมดของกิจการ ในกรณี เป็ นการได้มาหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์แปลงสภาพ
หมวด
กรณี ทีได้รับยกเว้นการรายงานการได้มาหรื อจําหน่าย
หลักทรัพย์ของกิจการ
____________________
ข้อ 7 การได้มาหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการใดในลักษณะดังต่อไปนี จนถึงหรื อ
ข้ามจุดทีต้องรายงานตามข้อ ให้ได้รับยกเว้นหน้าทีรายงานการได้มาหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ
ตามหมวด
( ) การจําหน่ายหรื อการลดการถือหลักทรัพย์แปลงสภาพไม่วา่ ด้วยวิธีใด
( ) การได้มาเนื องจากกิ จการจ่ายหุ ้นปั นผล หรื อโดยการใช้สิทธิ ซือหุ ้นเพิมทุน
หรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพตามสัดส่ วนจํานวนหุ ้นทีตนมีอยู่ (right offering)
( ) การได้มาหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์ตามธุ รกรรมการยืมหรื อให้ยมื หลักทรัพย์
ทีกระทํากับผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
หรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าลักษณะอย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี
(ก) กรณี เป็ นผูใ้ ห้ยมื หลักทรัพย์ ต้องมีขอ้ กําหนดในสัญญายืมและให้ยมื หลักทรัพย์
ทีให้สิทธิ ในการเรี ยกคืนหลักทรัพย์ทีให้ยมื ได้ตลอดอายุของสัญญา
(ข) กรณี เป็ นผูย้ ืมหลักทรัพย์ ต้องส่ งมอบหลักทรัพย์ทีได้จากการยืมภายใน
ห้าวันทําการนับแต่วนั ทียืมหลักทรัพย์นนั ทังนี ไม่วา่ จะเป็ นการส่ งมอบเพือการขายชอร์ ตหรื อ
การให้ยมื ต่อในฐานะผูป้ ระกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
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(ค) กรณี เป็ นผูย้ ืมหลักทรัพย์ ต้องส่ งมอบหลักทรัพย์คืนภายในห้าวันทําการ
นับแต่วนั ทีได้มาซึ งหลักทรัพย์เพือการส่ งคืน
( ) การวางหลักประกันหรื อรับหลักประกันโดยการโอนกรรมสิ ทธิ ในหลักทรัพย์
ทีเป็ นหลักประกันให้แก่ผูร้ ับหลักประกัน ทังนี เฉพาะสําหรับธุ รกรรมการยืมหรื อให้ยืมหลักทรัพย์
ทีเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดใน ( )
(5) การได้มาหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการโดยผูอ้ อกใบแสดงสิ ทธิ ในผลประโยชน์
ทีเกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย ซึงเป็ นบริ ษทั ทีตลาดหลักทรัพย์จดั ตังขึนและถือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเจ็ดสิ บห้า
ของจํานวนหุ น้ ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของบริ ษทั นัน ทังนี เฉพาะกรณี ทีผูอ้ อกใบแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าว
ได้กาํ หนดในข้อผูกพันว่าจะไม่ใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของกิจการ หรื อกําหนด
ในข้อผูกพันว่าจะใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของกิจการโดยผ่านคําแนะนํา ความยินยอม
หรื อความเห็นชอบของผูถ้ ือใบแสดงสิ ทธิ นนั
การยกเว้นหน้าทีรายงานการได้มาหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการตามวรรคหนึง ( )
และ ( ) ไม่รวมถึงการได้มาหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์เนืองจากการผิดข้อตกลงตามสัญญายืมและให้ยมื
หลักทรัพย์ ทังนี การพิจารณาหน้าทีรายงานการได้มาหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์ในกรณี ทีมีการผิดข้อตกลง
ดังกล่าวให้เป็ นไปตามทีกําหนดในข้อ
( ) การได้มาหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการอันเนืองมาจากการปรับโครงสร้าง
การถือหุ น้ ของกิจการทีเข้าลักษณะตามข้อ ( ) แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. /
เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพือครอบงํากิจการ ลงวันที พฤษภาคม
พ.ศ.
โดยอนุโลม
หมวด
หลักเกณฑ์การรายงานการได้มาหรื อจําหน่าย
หลักทรัพย์ของกิจการ
_____________________
ข้อ ให้บุคคลทีมีหน้าทีตามข้อ รายงานการได้มาหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์ของ
กิจการต่อสํานักงานภายในสามวันทําการนับแต่วนั ทีได้มาหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์นนั เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี

2

แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทก. /
เรื อง ข้อกําหนดเกียวกับการรายงานการได้มาหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์
(ฉบับที ) ลงวันที เมษายน พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)
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แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทก. /
เรื อง ข้อกําหนดเกียวกับการรายงานการได้มาหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์
(ฉบับที ) ลงวันที กันยายน พ.ศ. 256 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 กันยายน พ.ศ. 2562)
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(1) กรณี การจําหน่ายหลักทรัพย์เพือตอบรับคําเสนอซื อหลักทรัพย์ตามมาตรา
ให้รายงานภายในห้าวันทําการนับแต่วนั สิ นสุ ดระยะเวลารับซื อ
(2) กรณี การได้มาโดยทางมรดก ให้รายงานภายในสามวันทําการนับแต่วนั ที
ลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์
การรายงานการได้มาหรื อจําหน่ ายหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ ง ให้กระทําผ่าน
ระบบงานอิเล็กทรอนิ กส์ของสํานักงานทีจัดไว้เพือการดังกล่าว
การรายงานตามวรรคหนึงอาจจัดทําเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ
ในกรณี ทีมีการรายงานผลการซื อหลักทรัพย์เนืองจากการทําคําเสนอซื อหลักทรัพย์
ทีอยูภ่ ายใต้บงั คับแห่งประกาศทีออกตามความในมาตรา ให้ถือว่ารายงานผลการซื อหลักทรัพย์นนั
เป็ นรายงานการได้มาตามมาตรา ด้วยแล้ว
ข้อ ในการรายงานการได้มาซึ งหลักทรัพย์ของกิจการตามข้อ ให้วนั ทีได้มา
ซึ งหลักทรัพย์ทีออกใหม่ ได้แก่ วันดังต่อไปนี
( ) วันทีกิจการจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชําระแล้วกับนายทะเบียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัดแล้วเสร็ จ ในกรณี ทีเป็ นการได้หุ้น
( ) วันทีผูอ้ อกหลักทรัพย์ได้มีการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ ในกรณี ทีเป็ นการได้
หลักทรัพย์แปลงสภาพ
ข้อ 10 เมือมีการผิดข้อตกลงตามสัญญายืมและให้ยมื หลักทรัพย์ ให้ผใู ้ ห้ยมื และผูย้ มื
รายงานการได้มาหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการตามข้อ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
( ) กรณี ผใู ้ ห้ยมื หลักทรัพย์ ให้รายงานการจําหน่ายหลักทรัพย์ทีให้ยมื หรื อการได้มาซึ ง
หลักทรัพย์ทีเป็ นหลักประกัน โดยให้ถือว่าวันทีมีการผิดข้อตกลงเป็ นวันจําหน่ายหรื อได้มาซึ งหลักทรัพย์นนั
( ) กรณี ผยู ้ มื หลักทรัพย์ ให้รายงานการจําหน่ายหลักทรัพย์ทีเป็ นหลักประกันโดยให้ถือว่า
วันทีมีการผิดข้อตกลงเป็ นวันจําหน่ายหลักทรัพย์ทีเป็ นหลักประกันดังกล่าว
ข้อ 11 ในการพิจารณาหน้าทีรายงานการได้มาหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ
ตามหมวด ให้พิจารณาสิ ทธิ ออกเสี ยงของหุ ้นทีจดทะเบียนชําระแล้วในปั จจุบนั เป็ นฐานในการคํานวณ
ในกรณี ทีกิ จการมีการซื อหุ ้นคืนและยังมิได้จาํ หน่ายหรื อตัดหุ ้นทีซื อคืนมานันออกจาก
จํานวนหุ น้ ทีจดทะเบียนชําระแล้ว ให้หกั สิ ทธิ ออกเสี ยงของหุ น้ ทีกิจการซื อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ สิ นเดือน
ของเดือนก่อนเดือนทีมีการได้มาหรื อจําหน่ายไปในครังนันออกจากฐานการคํานวณสิ ทธิ ออกเสี ยงทังหมด
ของกิจการ ทังนี อาจนําข้อมูลจํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงของหุ น้ ทีกิจการซือคืนและยังคงค้างอยู่ ณ สิ นเดือนดังกล่าว
ตามทีปรากฏบนเว็บไซต์ของสํานักงานมาใช้ในการคํานวณก็ได้
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ข้อ ให้การรายงานการได้มาหรื อจําหน่ายใบแสดงสิ ทธิ ในผลประโยชน์ทีเกิดจาก
หลักทรัพย์อา้ งอิงไทย ซึ งออกและเสนอขายภายใต้ประกาศว่าด้วยการเสนอขายใบแสดงสิ ทธิ ในผลประโยชน์
ทีเกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที กจ. /
เรื อง ข้อกําหนดตามบทบัญญัติว่าด้วยการเข้าถือหลักทรัพย์
เพือครอบงํากิจการสําหรับผูถ้ ือใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ทีเกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย ลงวันที
ตุลาคม พ.ศ.
จนกว่าจะได้มีการเปลี ยนแปลงเป็ นอย่างอืน
ข้อ ในกรณี ทีมีประกาศฉบับอืนใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที กจ. /
เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการได้มาหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์
ของกิ จการ ลงวันที ธันวาคม พ.ศ.
ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึ งการอ้างอิงประกาศฉบับนี
ประกาศ ณ วันที

กันยายน พ.ศ.

(นายชาลี จันทนยิงยง)
รองเลขาธิ การ
รักษาการเลขาธิ การ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน

