
  
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สจ. 38/2561 
เร่ือง  การจดัท ารายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์

และสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของกรรมการ ผูบ้ริหาร  
ผูส้อบบญัชี ผูท้  าแผน และผูบ้ริหารแผน 

________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 
ส านกังานออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี   

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิก 
  (1)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 12/2552  
เร่ือง การจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี ลงวนัท่ี  
10 มิถุนายน พ.ศ. 2552  
  (2)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 49/2560
เร่ือง การจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี (ฉบบัท่ี 2)  
ลงวนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

  ขอ้ 2   ในประกาศน้ีและในแบบท่ีก าหนดตามประกาศน้ี 
  “หลกัทรัพย”์  หมายความวา่   หุน้ หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ   
  “หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ”  หมายความวา่   หลกัทรัพยท่ี์มีขอ้ก าหนดและเง่ือนไข 
ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ใหแ้ปลงสภาพการช าระหน้ีเป็นการส่งมอบหุ้นท่ีออกโดยบริษทัจดทะเบียนได ้
  (2)  ใหสิ้ทธิผูถื้อหลกัทรัพยท่ี์จะซ้ือหุน้ท่ีออกโดยบริษทัจดทะเบียน 
  (3)  ใหสิ้ทธิท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนโดยอา้งอิงกบัราคาหรือผลตอบแทนของหุน้ 
ท่ีออกโดยบริษทัจดทะเบียน 
  “สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้”  หมายความวา่   สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามกฎหมายวา่ดว้ย
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีขอ้ก าหนดใหคู้่สัญญาไดรั้บผลตอบแทนโดยอา้งอิงกบัราคาหรือผลตอบแทน
ของหุน้ท่ีออกโดยบริษทัจดทะเบียน 
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  (2)  เป็นสัญญาท่ีจดัใหมี้การซ้ือขายในศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีไดรั้บ
ใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
  “ผูบ้ริหาร”  หมายความวา่   ผูจ้ดัการ ผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหาร 4 รายแรกนบัต่อจาก
ผูจ้ดัการลงมา และผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดับบริหารรายท่ี 4 ทุกราย  
และให้หมายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบั
ผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า  
  “บริษทัจดทะเบียน”  หมายความวา่   บริษทัท่ีมีหุน้ท่ีไดรั้บการจดทะเบียนใหท้ าการ
ซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไม่ว่าเป็นบริษทัไทยหรือบริษทัต่างประเทศ แต่ไม่รวมถึง
บริษทัต่างประเทศท่ีเขา้ลกัษณะครบถว้นดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีตลาดหลกัทรัพยห์รือหน่วยงานทางการในต่างประเทศเป็นตลาดหลกัทรัพยห์ลกั 
หรือเป็นหน่วยงานก ากบัดูแลหลกั (home regulator)  
  (2)  ตลาดหลกัทรัพยห์ลกัหรือหน่วยงานก ากบัดูแลหลกัของประเทศนั้นมีหลกัเกณฑ์
ในท านองเดียวกนักบัหลกัเกณฑข์องไทยท่ีก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการถือหลกัทรัพยแ์ละ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีของบริษทั ตลอดจนผูท้  าแผน ผูบ้ริหารแผน 
หรือผูมี้ลกัษณะในท านองเดียวกนั ในกรณีบริษทัอยูใ่นกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ 
  “บริษทัไทย”  หมายความวา่   บริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย   
  “บริษทัต่างประเทศ”  หมายความวา่   บริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
  “ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์   
  “การขายชอร์ต”  หมายความวา่   การขายหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งยมืหลกัทรัพยม์าเพื่อ 
การส่งมอบ   

หมวด 1 
บุคคลท่ีมีหนา้ท่ีรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ 

หลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
    

  ขอ้ 3   กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนท่ีถือหลกัทรัพย ์
หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดงัต่อไปน้ี มีหนา้ท่ีจดัท าและส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์
และสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ต่อส านกังานตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 3 เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามหมวด 2 
  (1)  หุน้ท่ีออกโดยบริษทัจดทะเบียนซ่ึงบุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ
ผูส้อบบญัชี 
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  (2)  หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีมีปัจจยัอา้งอิงเป็นหุ้นท่ีออกโดยบริษทัจดทะเบียน  
ซ่ึงบุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูส้อบบญัชี 
  (3)  สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีปัจจยัอา้งอิงเป็นหุ้นท่ีออกโดยบริษทัจดทะเบียน  
ซ่ึงบุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูส้อบบญัชี   

  ขอ้ 4   นอกจากการมีหนา้ท่ีรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยแ์ละสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้ในส่วนของตนเองแลว้ ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี มีหนา้ท่ีรายงาน 
การเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีก าหนดในขอ้ 3 
ของบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตนเองดงัต่อไปน้ี ต่อส านกังานตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 3  เวน้แต่ 
เขา้ขอ้ยกเวน้ตามหมวด 2 
  (1)  คู่สมรสหรือผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภริยา  
  (2)  บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
  (3)  นิติบุคคลซ่ึงตนเอง บุคคลตาม (1) และบุคคลตาม (2) ถือหุน้รวมกนัเกินร้อยละ 30 
ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดงักล่าว และการถือหุน้รวมกนัดงักล่าวเป็นสัดส่วน 
ท่ีมากท่ีสุดในนิติบุคคลนั้น  

  ขอ้ 5   ให้น าความในขอ้ 3 และขอ้ 4 มาใช้บงัคบักบัผูบ้ ริหารชัว่คราว ผูท้  าแผน 
ผูบ้ริหารแผน และผูบ้ริหารแผนชัว่คราวตามกฎหมายว่าดว้ยลม้ละลาย โดยอนุโลม และในกรณีท่ี
ผูบ้ริหารชัว่คราว ผูท้  าแผน ผูบ้ริหารแผน และผูบ้ริหารแผนชัว่คราว เป็นนิติบุคคล ให้น าความ 
ในขอ้ดงักล่าวมาใช้บงัคบักบักรรมการและผูบ้ริหารของนิติบุคคลนั้น โดยอนุโลม ดว้ยเช่นกนั 

หมวด 2   
กรณียกเวน้ท่ีไม่ตอ้งรายงาน 
    

  ขอ้ 6   การเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เน่ืองจาก 
กรณีดงัต่อไปน้ี ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงดงักล่าว   
  (1)  การไดห้ลกัทรัพยต์ามสัดส่วนจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละคนถืออยู่ 
  (2)  การไดห้ลกัทรัพยจ์ากการจ่ายหุน้ปันผลของบริษทัจดทะเบียน 
  (3)  การใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 
  (4)  การไดห้ลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้มาโดยทางมรดก 
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  (5)  การไดห้ลกัทรัพยจ์ากการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่เน่ืองจากการเป็น
กรรมการหรือพนกังานของบริษทั (Employee Stock Option Plan) โดยการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ดงักล่าวกระท าไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายหรือกฎเกณฑข์องประเทศไทย หรือตามกฎหมายหรือ 
กฎเกณฑต์่างประเทศท่ีใชบ้งัคบักบับริษทัจดทะเบียน  
  (6)  การไดหุ้น้จากการเขา้ร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง 
(Employee Joint Investment Program) โดยคณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียน มีหนงัสือรับรอง 
ต่อส านกังานวา่โครงการดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 7 และบริษทัจดทะเบียน  
ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการและความเห็นของคณะกรรมการดงักล่าวผา่นระบบการรับส่งขอ้มูล
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
  (7)  การเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยอ์นัเน่ืองมาจากธุรกรรมการยมืหรือใหย้มื
หลกัทรัพยท่ี์กระท ากบัผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทกิจการการยมืและใหย้มื
หลกัทรัพย ์หรือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และเขา้ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  กรณีท่ีบุคคลตามขอ้ 3 ขอ้ 4(1) (2) หรือ (3) หรือขอ้ 5 เป็นผูใ้หย้มืหลกัทรัพย ์
ตอ้งมีขอ้ก าหนดในสัญญายมืและใหย้มืหลกัทรัพยท่ี์ใหสิ้ทธิในการเรียกคืนหลกัทรัพยท่ี์ใหย้มืได้ 
ตลอดอายขุองสัญญา 
         (ข)  กรณีท่ีบุคคลตามขอ้ 3 ขอ้ 4(1) (2) หรือ (3) หรือขอ้ 5 เป็นผูย้มืหลกัทรัพย ์
ตอ้งส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ไดจ้ากการยมืภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ียมืหลกัทรัพยน์ั้น  ทั้งน้ี ไม่ว่าจะเป็น
การส่งมอบเพื่อการขายชอร์ตหรือการใหย้มืต่อในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทกิจการการยมื
และใหย้มืหลกัทรัพย ์
         (ค)  กรณีท่ีบุคคลตามขอ้ 3 ขอ้ 4(1) (2) หรือ (3) หรือขอ้ 5 เป็นผูย้มืหลกัทรัพย ์
ตอ้งส่งมอบหลกัทรัพยค์ืนภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยเ์พื่อการส่งคืน 
  (8)  การวางหลกัประกนัหรือรับหลกัประกนัโดยการโอนกรรมสิทธ์ิในหลกัทรัพย  ์
ท่ีเป็นหลกัประกนัใหแ้ก่ผูรั้บหลกัประกนั  ทั้งน้ี เฉพาะส าหรับธุรกรรมการยมืหรือใหย้ืมหลกัทรัพย ์
ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดใน (7) 
  ในกรณีท่ีมีการผิดขอ้ตกลงเก่ียวกบัการส่งมอบหลกัทรัพยต์ามสัญญายมืและใหย้มื
หลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง (7) หรือ (8) ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และบุคคลตามขอ้ 5 รายงาน 
การเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์ามท่ีก าหนดในขอ้ 12  
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  ขอ้ 7   โครงการร่วมลงทุนระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง (Employee Joint Investment 
Program) ตามขอ้ 6(6) ตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีเอ้ือใหก้รรมการหรือผูบ้ริหารสามารถแทรกแซงการตดัสินใจ
ในการลงทุนได ้และตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
  (1)  เป็นโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียน  และในกรณี 
ท่ีมีการใหสิ้ทธิแก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการในฐานะกรรมการของบริษทั โครงการดงักล่าวตอ้งไดรั้บอนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกับค่าตอบแทนกรรมการ
ทั้งน้ี ตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั   
  (2)  มีขอ้ก าหนดใหก้รรมการหรือผูบ้ริหารตอ้งน าส่งเงินสะสมเขา้โครงการเป็นงวดคงท่ี
สม ่าเสมอตามจ านวนหรือสัดส่วนท่ีก าหนดในโครงการ เพื่อลงทุนในหุ้นของบริษทัจดทะเบียน  
ท่ีตนเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร   
  (3)  มีขอ้ก าหนดใหผู้ด้  าเนินการตามโครงการตอ้งซ้ือหุ้นของบริษทัจดทะเบียน 
เป็นรายงวด และในวนัท่ีก าหนดแน่นอนซ่ึงระบุไวใ้นโครงการ โดยการซ้ือหุน้ดงักล่าวตอ้งกระท า 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ แลว้แต่กรณี   
  (4)  มีการแยกบญัชีหลกัทรัพยท่ี์ไดม้าตามโครงการดงักล่าวออกจากบญัชีหลกัทรัพย์ 
ท่ีไดม้าจากการลงทุนส่วนตวัของกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

หมวด 3 
วิธีและระยะเวลาในการรายงาน 

    

  ขอ้ 8   ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และบุคคลตามขอ้ 5 รายงานการเปล่ียนแปลง
การถือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เม่ือมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยห์รือ 
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  เวน้แต่เป็นการโอนหรือรับโอนซ่ึงกระท ากบัผูรั้บฝากหลกัทรัพย ์(custodian)  
ท่ีถือครองหลกัทรัพยแ์ทนบุคคลดงักล่าว 

  ขอ้ 9   ใหผู้มี้หนา้ท่ีรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
ตามขอ้ 8 จดัท ารายงานตามแบบท่ีจดัไวใ้นระบบงานอิเลก็ทรอนิกส์ และส่งต่อส านกังานภายในระยะเวลา
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยห์รือ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ในกรณีผูมี้หนา้ท่ีรายงานเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียน  
และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ครบถว้นดงัน้ี 
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         (ก)  บริษทัจดทะเบียนแจง้รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารเพื่อน าเขา้สู่ระบบขอ้มูล
รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ามวิธีการท่ีส านกังานก าหนดในประกาศ
ส านกังานวา่ดว้ยแบบและวิธีการแจง้หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 
         (ข)  ผูมี้หนา้ท่ีรายงานซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ ก่อนวนัท่ีมีช่ือแสดงในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์
ตาม (ก) 
  (2)  ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยห์รือ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ในกรณีอ่ืนนอกจาก (1) 

  ขอ้ 10   ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และบุคคลตามขอ้ 5 ส่งรายงาน 
การเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าในรูปขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยใหส่้งผ่านระบบการรับส่งขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนด  เวน้แต่ เป็นการส่ง
รายงานต่อส านกังานภายในระยะเวลา 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั กรรมการ ผูบ้ริหาร 
ผูส้อบบญัชี และบุคคลตามขอ้ 5 อาจจดัท าและส่งรายงานดงักล่าวต่อส านกังานในรูปเอกสารส่ิงพิมพ์
ตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนดได ้

  ขอ้ 11   นอกจากการรายงานเม่ือมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยห์รือ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามขอ้ 8 แลว้ ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และบุคคลตามขอ้ 5 ส่งรายงาน
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 9 และขอ้ 10 ในกรณีท่ีบุคคลดงักล่าวถือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
ท่ีใหสิ้ทธิท่ีจะไดรั้บช าระเงินท่ีค านวณไดจ้ากราคาของหุน้ท่ีออกโดยบริษทัจดทะเบียนจนครบอายุ 
ของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั้น 

  ขอ้ 12   การรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยใ์นกรณีท่ีมีการผิดขอ้ตกลง
เก่ียวกบัการส่งมอบหลกัทรัพยต์ามสัญญายมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี 
และบุคคลตามขอ้ 5 รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์ามหมวดน้ี โดยให้ถือว่าวนัท่ี 
มีการผิดขอ้ตกลงเก่ียวกบัการส่งมอบหลกัทรัพย ์เป็นวนัท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์
ท่ีใหย้มืหรือหลกัทรัพยท่ี์เป็นหลกัประกนั แลว้แต่กรณี 
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หมวด 4 
การส้ินสุดหนา้ท่ีการรายงาน 

    

  ขอ้ 13   กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และบุคคลตามขอ้ 5 ยอ่มส้ินสุดหนา้ท่ี 
การจดัท าและส่งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ต่อส านกังาน 
เม่ือหลกัทรัพยท์ุกประเภทของบริษทัท่ีบุคคลดงักล่าวด ารงต าแหน่ง มีการเพิกถอนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

หมวด 5 
บทเฉพาะกาล 

    

  ขอ้ 14   ในกรณีส านกังานไดรั้บค าขอความเห็นชอบโครงการร่วมลงทุนระหวา่ง 
นายจา้งและลูกจา้ง (Employee Joint Investment Program) ไวแ้ลว้ ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั  
ใหก้ารขอความเห็นชอบและการใหค้วามเห็นชอบเป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 12/2552  เร่ือง การจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย ์
ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี ลงวนัท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2552  และใหก้รรมการหรือผูบ้ริหาร  
ท่ีไดหุ้น้จากการเขา้ร่วมโครงการดงักล่าวไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์
หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามประกาศฉบบัน้ี 

    ขอ้ 15   ใหก้รรมการหรือผูบ้ริหารท่ีไดหุ้้นจากการเขา้ร่วมโครงการร่วมลงทุนระหวา่ง
นายจา้งและลูกจา้ง (Employee Joint Investment Program) ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 12/2552  เร่ือง การจดัท า
และเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี ลงวนัท่ี 10 มิถุนายน  
พ.ศ. 2552 ไปแลว้ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใช้บงัคบั ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลง 
การถือหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามประกาศฉบบัน้ี 

  ขอ้ 16   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศดงัต่อไปน้ี ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าว
หมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี  
  (1)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 14/2540  
เร่ือง การจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2540  หรือประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัท าและเปิดเผยรายงาน 
การถือหลกัทรัพย ์ 
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  (2)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 12/2552  
เร่ือง การจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี ลงวนัท่ี  
10 มิถุนายน พ.ศ. 2552  หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
วา่ดว้ยการจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี   

  ขอ้ 17   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 
 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์


