ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 38/2561
เรื่ อง การจัดทารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
ผูส้ อบบัญชี ผูท้ าแผน และผูบ้ ริ หารแผน
________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
สานักงานออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 12/2552
เรื่ อง การจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชี ลงวันที่
10 มิถุนายน พ.ศ. 2552
(2) ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 49/2560
เรื่ อง การจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชี (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ข้อ 2 ในประกาศนี้และในแบบที่กาหนดตามประกาศนี้
“หลักทรัพย์” หมายความว่า หุน้ หรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพ
“หลักทรัพย์แปลงสภาพ” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่มีขอ้ กาหนดและเงื่อนไข
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ให้แปลงสภาพการชาระหนี้เป็ นการส่ งมอบหุ ้นที่ออกโดยบริ ษทั จดทะเบียนได้
(2) ให้สิทธิผถู ้ ือหลักทรัพย์ที่จะซื้อหุน้ ที่ออกโดยบริ ษทั จดทะเบียน
(3) ให้สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับราคาหรื อผลตอบแทนของหุน้
ที่ออกโดยบริ ษทั จดทะเบียน
“สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้
(1) มีขอ้ กาหนดให้คู่สัญญาได้รับผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับราคาหรื อผลตอบแทน
ของหุน้ ที่ออกโดยบริ ษทั จดทะเบียน
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(2) เป็ นสัญญาที่จดั ให้มีการซื้อขายในศูนย์ซ้ือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
“ผูบ้ ริ หาร” หมายความว่า ผูจ้ ดั การ ผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หาร 4 รายแรกนับต่อจาก
ผูจ้ ดั การลงมา และผูซ้ ่ ึ งดารงตาแหน่งเทีย บเท่ากับผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารรายที่ 4 ทุกราย
และให้หมายความรวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชี หรื อการเงินที่เป็ นระดับ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่า
“บริ ษทั จดทะเบียน” หมายความว่า บริ ษทั ที่มีหุน้ ที่ได้รับการจดทะเบียนให้ทาการ
ซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ว่าเป็ นบริ ษทั ไทยหรื อบริ ษทั ต่างประเทศ แต่ไม่รวมถึง
บริ ษทั ต่างประเทศที่เข้าลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้
(1) มีตลาดหลักทรัพย์หรื อหน่วยงานทางการในต่างประเทศเป็ นตลาดหลักทรัพย์หลัก
หรื อเป็ นหน่วยงานกากับดูแลหลัก (home regulator)
(2) ตลาดหลักทรัพย์หลักหรื อหน่วยงานกากับดูแลหลักของประเทศนั้นมีหลักเกณฑ์
ในทานองเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของไทยที่กาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการถือหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ตลอดจนผูท้ าแผน ผูบ้ ริ หารแผน
หรื อผูม้ ีลกั ษณะในทานองเดียวกัน ในกรณี บริ ษทั อยูใ่ นกระบวนการฟื้ นฟูกิจการ
“บริ ษทั ไทย” หมายความว่า บริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
“บริ ษทั ต่างประเทศ” หมายความว่า บริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หมายความว่า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“การขายชอร์ต” หมายความว่า การขายหลักทรัพย์ที่ตอ้ งยืมหลักทรัพย์มาเพื่อ
การส่งมอบ
หมวด 1
บุคคลที่มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ข้อ 3 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั จดทะเบียนที่ถือหลักทรัพย์
หรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังต่อไปนี้ มีหน้าที่จดั ทาและส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อสานักงานตามหลักเกณฑ์ในหมวด 3 เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามหมวด 2
(1) หุน้ ที่ออกโดยบริ ษทั จดทะเบียนซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อ
ผูส้ อบบัญชี
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(2) หลักทรัพย์แปลงสภาพที่มีปัจจัยอ้างอิงเป็ นหุ้นที่ออกโดยบริ ษทั จดทะเบียน
ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูส้ อบบัญชี
(3) สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่มีปัจจัยอ้างอิงเป็ นหุ ้นที่ออกโดยบริ ษทั จดทะเบียน
ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูส้ อบบัญชี
ข้อ 4 นอกจากการมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าในส่ วนของตนเองแล้ว ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชี มีหน้าที่รายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในลักษณะเดียวกับที่กาหนดในข้อ 3
ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั ตนเองดังต่อไปนี้ ต่อสานักงานตามหลักเกณฑ์ในหมวด 3 เว้นแต่
เข้าข้อยกเว้นตามหมวด 2
(1) คู่สมรสหรื อผูท้ ี่อยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภริ ยา
(2) บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(3) นิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม (1) และบุคคลตาม (2) ถือหุน้ รวมกันเกินร้อยละ 30
ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุน้ รวมกันดังกล่าวเป็ นสัดส่วน
ที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น
ข้อ 5 ให้นาความในข้อ 3 และข้อ 4 มาใช้บงั คับกับผูบ้ ริ หารชัว่ คราว ผูท้ าแผน
ผูบ้ ริ หารแผน และผูบ้ ริ หารแผนชัว่ คราวตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย โดยอนุ โลม และในกรณี ท่ี
ผูบ้ ริ หารชัว่ คราว ผูท้ าแผน ผูบ้ ริ หารแผน และผูบ้ ริ หารแผนชัว่ คราว เป็ นนิ ติบุคคล ให้นาความ
ในข้อดังกล่าวมาใช้บงั คับกับกรรมการและผูบ้ ริ หารของนิ ติบุคคลนั้น โดยอนุโลม ด้วยเช่นกัน
หมวด 2
กรณียกเว้นที่ไม่ตอ้ งรายงาน
ข้อ 6 การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเนื่องจาก
กรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
(1) การได้หลักทรัพย์ตามสัดส่วนจานวนหุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ แต่ละคนถืออยู่
(2) การได้หลักทรัพย์จากการจ่ายหุน้ ปันผลของบริ ษทั จดทะเบียน
(3) การใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ
(4) การได้หลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาโดยทางมรดก
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(5) การได้หลักทรัพย์จากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เนื่องจากการเป็ น
กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั (Employee Stock Option Plan) โดยการเสนอขายหลักทรัพย์
ดังกล่าวกระทาได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ของประเทศไทย หรื อตามกฎหมายหรื อ
กฎเกณฑ์ต่างประเทศที่ใช้บงั คับกับบริ ษทั จดทะเบียน
(6) การได้หุน้ จากการเข้าร่ วมโครงการร่ วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
(Employee Joint Investment Program) โดยคณะกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียน มีหนังสื อรับรอง
ต่อสานักงานว่าโครงการดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 7 และบริ ษทั จดทะเบียน
ได้เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าวผ่านระบบการรับส่งข้อมูล
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(7) การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์อนั เนื่องมาจากธุรกรรมการยืมหรื อให้ยมื
หลักทรัพย์ที่กระทากับผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยมื
หลักทรัพย์ หรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) กรณีที่บุคคลตามข้อ 3 ข้อ 4(1) (2) หรื อ (3) หรื อข้อ 5 เป็ นผูใ้ ห้ยมื หลักทรัพย์
ต้องมีขอ้ กาหนดในสัญญายืมและให้ยมื หลักทรัพย์ที่ให้สิทธิในการเรี ยกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยมื ได้
ตลอดอายุของสัญญา
(ข) กรณีที่บุคคลตามข้อ 3 ข้อ 4(1) (2) หรื อ (3) หรื อข้อ 5 เป็ นผูย้ มื หลักทรัพย์
ต้องส่งมอบหลักทรัพย์ที่ได้จากการยืมภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่ยมื หลักทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็ น
การส่งมอบเพื่อการขายชอร์ตหรื อการให้ยมื ต่อในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืม
และให้ยมื หลักทรัพย์
(ค) กรณีที่บุคคลตามข้อ 3 ข้อ 4(1) (2) หรื อ (3) หรื อข้อ 5 เป็ นผูย้ มื หลักทรัพย์
ต้องส่งมอบหลักทรัพย์คืนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่ได้มาซึ่งหลักทรัพย์เพื่อการส่งคืน
(8) การวางหลักประกันหรื อรับหลักประกันโดยการโอนกรรมสิ ทธิ์ในหลักทรัพย์
ที่เป็ นหลักประกันให้แก่ผรู ้ ับหลักประกัน ทั้งนี้ เฉพาะสาหรับธุรกรรมการยืมหรื อให้ยืมหลักทรัพย์
ที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน (7)
ในกรณีที่มีการผิดข้อตกลงเกี่ยวกับการส่งมอบหลักทรัพย์ตามสัญญายืมและให้ยมื
หลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง (7) หรื อ (8) ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และบุคคลตามข้อ 5 รายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามที่กาหนดในข้อ 12
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ข้อ 7 โครงการร่ วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment
Program) ตามข้อ 6(6) ต้องไม่มีลกั ษณะที่เอื้อให้กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารสามารถแทรกแซงการตัดสิ นใจ
ในการลงทุนได้ และต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นโครงการที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียน และในกรณี
ที่มีการให้สิทธิแก่ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการในฐานะกรรมการของบริ ษทั โครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น หรื อเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ
ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
(2) มีขอ้ กาหนดให้กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารต้องนาส่งเงินสะสมเข้าโครงการเป็ นงวดคงที่
สม่าเสมอตามจานวนหรื อสัดส่ วนที่กาหนดในโครงการ เพื่อลงทุนในหุ้นของบริ ษทั จดทะเบียน
ที่ตนเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
(3) มีขอ้ กาหนดให้ผดู ้ าเนิ นการตามโครงการต้องซื้อหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบียน
เป็ นรายงวด และในวันที่กาหนดแน่นอนซึ่งระบุไว้ในโครงการ โดยการซื้ อหุน้ ดังกล่าวต้องกระทา
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ แล้วแต่กรณี
(4) มีการแยกบัญชีหลักทรัพย์ที่ได้มาตามโครงการดังกล่าวออกจากบัญชีหลักทรัพย์
ที่ได้มาจากการลงทุนส่วนตัวของกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
หมวด 3
วิธีและระยะเวลาในการรายงาน
ข้อ 8 ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และบุคคลตามข้อ 5 รายงานการเปลี่ยนแปลง
การถื อหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า เมื่อมีการซื้ อ ขาย โอน หรื อรั บโอนหลักทรัพย์หรื อ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เว้นแต่เป็ นการโอนหรื อรับโอนซึ่งกระทากับผูร้ ับฝากหลักทรัพย์ (custodian)
ที่ถือครองหลักทรัพย์แทนบุคคลดังกล่าว
ข้อ 9 ให้ผมู ้ ีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตามข้อ 8 จัดทารายงานตามแบบที่จดั ไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ และส่งต่อสานักงานภายในระยะเวลา
ดังต่อไปนี้
(1) ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการซื้ อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์หรื อ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณี ผมู ้ ีหน้าที่รายงานเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จดทะเบียน
และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วนดังนี้
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(ก) บริ ษทั จดทะเบียนแจ้งรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารเพื่อนาเข้าสู่ ระบบข้อมูล
รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตามวิธีการที่สานักงานกาหนดในประกาศ
สานักงานว่าด้วยแบบและวิธีการแจ้งหรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
(ข) ผูม้ ีหน้าที่รายงานซื้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้า ก่อนวันที่มีชื่อแสดงในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ตาม (ก)
(2) ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการซื้ อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์หรื อ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีอื่นนอกจาก (1)
ข้อ 10 ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และบุ คคลตามข้อ 5 ส่ งรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถื อหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าในรู ปข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์
โดยให้ส่งผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด เว้นแต่ เป็ นการส่ง
รายงานต่อสานักงานภายในระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วนั ที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
ผูส้ อบบัญชี และบุคคลตามข้อ 5 อาจจัดทาและส่งรายงานดังกล่าวต่อสานักงานในรู ปเอกสารสิ่ งพิมพ์
ตามแนวทางที่สานักงานกาหนดได้
ข้อ 11 นอกจากการรายงานเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์หรื อ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อ 8 แล้ว ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และบุคคลตามข้อ 5 ส่งรายงาน
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 9 และข้อ 10 ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
ที่ให้สิทธิที่จะได้รับชาระเงินที่คานวณได้จากราคาของหุน้ ที่ออกโดยบริ ษทั จดทะเบียนจนครบอายุ
ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์น้ นั
ข้อ 12 การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ในกรณีที่มีการผิดข้อตกลง
เกี่ยวกับการส่งมอบหลักทรัพย์ตามสัญญายืมและให้ยมื หลักทรัพย์ ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี
และบุคคลตามข้อ 5 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามหมวดนี้ โดยให้ถือว่าวันที่
มีการผิดข้อตกลงเกี่ยวกับ การส่งมอบหลักทรัพย์ เป็ นวันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์
ที่ให้ยมื หรื อหลักทรัพย์ที่เป็ นหลักประกัน แล้วแต่กรณี

7
หมวด 4
การสิ้ นสุ ดหน้าที่การรายงาน
ข้อ 13 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และบุคคลตามข้อ 5 ย่อมสิ้ นสุ ดหน้าที่
การจัดทาและส่ งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อสานักงาน
เมื่อหลักทรัพย์ทุกประเภทของบริ ษทั ที่บุคคลดังกล่าวดารงตาแหน่ง มีการเพิกถอนจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมวด 5
บทเฉพาะกาล
ข้อ 14 ในกรณี สานักงานได้รับคาขอความเห็นชอบโครงการร่ วมลงทุนระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program) ไว้แล้ว ก่อนวันที่ประกาศนี้ มีผลใช้บงั คับ
ให้การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบเป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 12/2552 เรื่ อง การจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์
ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชี ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และให้กรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ที่ได้หุน้ จากการเข้าร่ วมโครงการดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
หรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศฉบับนี้
ข้อ 15 ให้กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารที่ได้หุ้นจากการเข้าร่ วมโครงการร่ วมลงทุนระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 12/2552 เรื่ อง การจัดทา
และเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชี ลงวันที่ 10 มิถุนายน
พ.ศ. 2552 ไปแล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ มีผลใช้บงั คับ ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศฉบับนี้
ข้อ 16 ในกรณี ที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศดังต่อไปนี้ ให้การอ้างอิงดังกล่าว
หมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้
(1) ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 14/2540
เรื่ อง การจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 หรื อประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทาและเปิ ดเผยรายงาน
การถือหลักทรัพย์
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(2) ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 12/2552
เรื่ อง การจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชี ลงวันที่
10 มิถุนายน พ.ศ. 2552 หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชี
ข้อ 17 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 15 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(นายรพี สุจริ ตกุล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

