
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. ผูมีหนาที่รายงาน หมายถึง 

(1) ขาราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงการคลังตําแหนงประเภทบริหารระดับตนข้ึนไปและตําแหนง

ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ หรือตําแหนงเทียบเทาตามที่สํานักงาน ก.พ. จะกําหนด 

(2) ขาราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงการคลังที่ปฏิบัติหนาที่โดยตําแหนงหรือไดรับมอบหมายให

เปนกรรมการหรือผูแทนกระทรวงการคลังในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และนิติบุคคล  
(3) ขาราชการพลเรือนในตําแหนงอ่ืนนอกเหนือจาก (1) หรือ (2) ที่ปฏิบัติหนาที่ในกระทรวงการคลัง

ที่กระทรวงการคลังเห็นวามีหรืออาจมีการขัดหรือแยงระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม 

ตามที่กระทรวงการคลังประกาศใหถือปฏิบัติตามขอบังคับ 
 

2.  บุคคลที่เก่ียวของ หมายถึง 
(1) คูสมรส  

(2) บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
(3) ผูอ่ืนซึ่งทําหนาที่แทนหรือรวมกันทําธุรกรรมกับผูมีหนาที่รายงาน หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2)    

ในการถือครองหลักทรัพยและหรือการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งหลักทรัพยตามที่กําหนดในขอบังคับนี้ 
 

3.  หลักทรัพย หมายถึง หลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีประเภท

ของหลักทรัพย ดังนี้ 

(1) ตั๋วเงินคลงั  

(2) พันธบตัร  

(3) ตั๋วเงิน หมายถึง ตั๋วเงินที่ออกเพ่ือจัดหาเงินทุนจากประชาชนเปนการทั่วไป ตามที่คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
(4) หุน  
(5) หุนกู หมายถึง ตราสารแหงหนี้ไมวาจะเรียกชื่อใดที่แบงเปนหนวย แตละหนวยมีมูลคาเทากันและ

กําหนดประโยชนตอบแทนไวเปนการลวงหนาในอัตราเทากันทุกหนวย โดยบริษัทออกใหแกผูใหกูยืมเงิน
หรือผูซื้อ เพ่ือแสดงสิทธิที่จะไดรับ เงินหรือผลประโยชนอ่ืนของผูถือตราสารดังกลาว แตไมรวมถึงตั๋วเงิน 

(6) หนวยลงทุนอันไดแก ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพยสินของกองทุนรวม  

(7) ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน  

(8) ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกู  
(9) ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุน  
(10) ตราสารอื่นใดทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  
 

4.  หลักทรัพยจดทะเบียน หมายถึง หลักทรัพยที่ไดรับการจดทะเบียนหรือไดรับการอนุญาตใหทาํการซื้อ
ขายไดในตลาดหลักทรัพย 

 
/5. กองทุน... 

คําอธิบาย 
 

แบบรายงานการถือครองหลักทรัพย หรือการไดมาหรือจําหนายไป 
ซ่ึงหลักทรัพยของผูบริหารกระทรวงการคลัง 
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5.  กองทุนสวนบุคคล  หมายถึง  การจัดการเงินทุนของบุคคลตั้งแตหาคนหรือคณะบุคคลตั้งแตหนึ่งคณะ

ข้ึนไปที่ไดรับมอบหมายใหจัดการลงทุนเพื่อแสวงหาประโยชนจากหลักทรัพย โดยไดรับคาธรรมเนียมหรือ

คาตอบแทนอืน่ แตไมรวมถงึการจัดการกองทุนตามกฎหมาย วาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 
6. การจัดการกองทุนสวนบุคคล หมายถึง การจัดการเงินทุนของบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไดมอบหมายให
จัดการลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชนจากหลักทรัพย ไมวาจะมีการลงทุนในทรัพยสินอื่นดวยหรือไมก็ตาม 
ซึ่งกระทําเปนทางคาปกติโดยไดรับคาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนอื่น   แตไมรวมถึงการจัดการลงทุนตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 
7.  หลักทรัพยที่ถือครอง ณ วันตนงวดของการรายงาน หมายถึง หลักทรัพยที่มีอยู ณ วันรายงานครั้งแรก

(กรณีรายงานการถือครองหลักทรัพยครั้งแรก) หรือหลักทรัพยที่มีอยู ณ วันตนเดือนที่ทํารายการซึ่งยกมาจาก

ยอดสุทธิของหลักทรัพยนั้นๆ ณ วันสิ้นเดือนที่ทํารายการครั้งกอน (กรณีรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

หลักทรัพยอันเนื่องมาจากการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งหลักทรัพยในครั้งถัดไป) 

 
8.  การไดมาซึ่งหลักทรัพย หมายถึง การซื้อ รับ แลกเปล่ียน หรือรับโอนซึ่งหลักทรัพยทั้งภายในและ

ภายนอกตลาดหลักทรัพย รวมถึงการถือครองหลักทรัพยที่กระทําโดยตนเองหรือบุคคลที่เก่ียวของ      

ทั้งนี้ ไมวาการกระทําดังกลาวจะกระทําในหรือตางประเทศ 
 

9.  หลักทรัพยที่ถือครอง ณ วันสิ้นงวดของการรายงาน หมายถึง หลักทรัพยที่มีอยู ณ วันสิ้นเดือนของเดือน    

ที่ทํารายการ 
 
10.  การจําหนายไปซึ่งหลักทรัพย หมายถึง การขาย ให แลกเปล่ียน หรือโอนซึ่งหลักทรัพยทั้งภายในและ

ภายนอกตลาดหลักทรัพยที่กระทําโดยตนเองหรือบุคคลที่เก่ียวของ ทั้งนี้ ไมวาการกระทําดังกลาวจะกระทํา

ในหรือตางประเทศ 

 

11.  การรายงานการถือครองหลักทรัพยหรือการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งหลักทรัพย 

  (1) กรณีรายงานการถือครองหลักทรัพยครั้งแรก  
       1) ใหรายงานภายใน 30 วัน นับแตวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ กลาวคือ ขอบังคับมีผลใช

บังคับในวันที่ 10 มีนาคม 2553 ดังนั้น ผูมีหนาที่รายงานจะตองรายงานการถือครองหลักทรัพยครั้งแรก

ภายในวันที่ 8 เมษายน 2553  
  2) หรือภายใน 30 วันนับแตวันที่ผูมีหนาที่รายงานไดรับการแตงตั้งเขาดํารงตําแหนง เชน       

หากผูบริหารกระทรวงการคลังไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามที่กําหนดในขอบังคับนี้ เม่ือวันที่               

23 เมษายน 2553 ดังนั้น ผูมีหนาที่รายงานจะตองรายงานการถือครองหลักทรัพยครั้งแรกภายในวันที่        

22 พฤษภาคม 2553  

  3) หรือภายใน 30 วันนับแตวันที่ผูมีหนาที่รายงานมีการไดมาซึ่งหลักทรัพยครั้งแรกซึ่งเกิดขึ้น

หลังจากวันที่เขาดํารงตําแหนง กลาวคือ กรณีผูมีหนาที่รายงานไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามที่

กําหนดในขอบังคับนี้ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 และผูรายงานดังกลาวไมเคยถือครองหลักทรัพย          

มากอน แตตอมามีการไดมาซึ่งหลักทรัพยในวันที่ 25 เมษายน 2553 ดังนั้น ผูมีหนาที่รายงานจะตอง

รายงานการถือครองหลักทรัพยครั้งแรกภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 
/(2) กรณี... 
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(2) กรณีรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยอันเนื่องมาจากการไดมาหรือจําหนายไป   

ซึ่งหลักทรัพย ใหรายงานทุกรายการและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในวันทําการสุดทายของเดือน            

ถัดจากเดือนที่มีการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งหลักทรัพยนั้น เชน ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งหลักทรัพยหลาย

ประเภทและหรือประเภทเดียวแตหลายครั้งภายในเดือนมิถุนายน 2553 ใหรายงานการเปลี่ยนแปลงการ

ถือครองหลักทรัพยภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 (เนื่องจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 เปน

วันหยุดราชการ) โดยดําเนินการตามขอ 10 

(3) กรณีรายงานการลงทุนในกองทุนสวนบุคคล ใหรายงานทุกรายการภายใน 30 วันทําการสุดทาย

ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการทําสัญญาการจัดการกองทุนสวนบุคคล หรือเปล่ียนแปลงบริษัทจัดการ หรือ

วงเงิน หรือนโยบายการลงทุน หรือเมื่อเลิกสัญญาดังกลาว เชน มีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการกองทุน

สวนบุคคลภายในเดือนกรกฎาคม 2553 ใหรายงานภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2553 

 
12.  การกรอกขอมูลเก่ียวกับการรายงานการถือครองหลักทรัพย หรือการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งหลักทรัพย 

      (1)  ผูถือหลักทรัพย หมายถึง ผูมีหนาที่รายงานและบุคคลที่เก่ียวของ โดยใหระบุช่ือและนามสกุล 

เรียงลําดับตามความสัมพันธ 

 (2)  ความสัมพันธกับผูมีหนาที่รายงาน โดยใหระบุความสัมพันธและเรียงลําดับดังนี้ 
 1) ตนเอง 
 2) คูสมรส  

 3) บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
 4) ผูอ่ืนซึ่งทําหนาที่แทนหรือรวมกันทําธุรกรรมกับตนเอง 
 5) ผูอ่ืนซึ่งทําหนาที่แทนหรือรวมกันทําธุรกรรมกับคูสมรส 
 6) ผูอ่ืนซึ่งทําหนาที่แทนหรือรวมกันทําธุรกรรมกับบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

 (3)  ประเภทหลักทรัพย ใหเรียงลําดับตามหลักทรัพยในขอ 3 
 (4)  ช่ือหลักทรัพย ใหระบุช่ือยอสําหรับหลักทรัพยจดทะเบียน และใหระบุช่ือเต็มหากเปนหลักทรัพย

ประเภทอื่น 
 (5)  วันที่ทํารายการ หมายถึง วันที่ถือครองหลักทรัพยกอนการไดมาหรือจําหนายไป วันที่ไดมาซึ่ง

หลักทรัพย และวันที่จําหนายไปซึ่งหลักทรัพย 

 1) กรณีรายงานการถือครองหลักทรัพยครั้งแรก ใหระบุวันที่ถือครองเปนวันเดียวกับวันที่

รายงานครั้งแรก 

 2) กรณีรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยอันเนื่องมาจากการไดมาหรือจําหนายไป         

ซึ่งหลักทรัพย ใหระบุวันที่ เดือน ป พ.ศ. ที่ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งหลักทรัพย โดยเรียงลําดับจากวันที่

ไดมาหรือจําหนายไปกอน 

 3) กรณีรายงานการลงทุนในกองทุนสวนบุคคล ใหระบุวันที่ เดือน ป พ.ศ. ที่มีการทําสัญญาการจัดการ

กองทุนสวนบุคคล หรือเปล่ียนแปลงบริษัทจัดการ หรือวงเงิน หรือนโยบายการลงทุน หรือเมื่อเลิกสัญญา

ดังกลาว 
 

 
/(6) วิธีการไดมา... 
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(6)  วิธีการไดมา ใหระบุ ซื้อ /รับ/แลกเปลี่ยน/โอน กรณีซื้อใหระบุวา จองซื้อ/ซื้อในตลาด

หลักทรัพยฯ/ ซื้อในตลาดอนุพันธ/ ซื้อนอกตลาดหลักทรัพยฯ/ ซื้อนอกตลาดอนุพันธ /เพ่ิมทุน 
(7)  วิธีการจําหนายไป ใหระบุ ขาย /ให/แลกเปล่ียน/โอน กรณีขายใหระบุวา ขายในตลาด

หลักทรัพยฯ/ ขายในตลาดอนุพันธ/ ขายนอกตลาดหลักทรัพยฯ/ ขายนอกตลาดอนุพันธ  
(8)  จํานวนหลักทรัพยที่ถือครองกอนการไดมาหรือจําหนายไป  และจํานวนหลักทรัพยที่ไดมาหรือ

จําหนายไปในระหวางเดือนนั้น ใหแสดงขอมูลจํานวนของหลักทรัพยทุกประเภท ทุกรุน และทุกรายการ      

ในกรณีที่ ณ วันใดวันหนึ่งมีทั้งการไดมาและจําหนายไปซึ่งหลักทรัพยเดียวกัน ใหคํานวณยอดรวมของ

รายการการไดมาและรายการจําหนายไป ณ  ส้ินวันดวย 
สําหรับจํานวนหลักทรัพยที่ถือครองหลังการไดมาหรือจําหนายไป ใหคํานวณยอดสุทธิ ดังนี้ 
•  จํานวนหลักทรัพยที่ถือครองกอนการไดมาหรือจําหนายไป + จํานวนหลักทรัพยที่ไดมา - จํานวน

หลักทรัพย ที่จําหนายไป 
(9)  มูลคาของหลักทรัพยที่ถือครองกอนการไดมาหรือจําหนายไป  กรณีการรายงานการถือครอง

หลักทรัพยครั้งแรก ใหคํานวณดังนี้ 

1)  กรณีหลักทรัพยจดทะเบียน 
•   จํานวนหลักทรัพยที่ถือครองกอนการไดมาหรือจําหนายไป  x ราคาปด ณ ส้ินวัน ที่รายงาน  

2)  กรณีหลักทรัพยที่ไมไดจดทะเบียนหรือไดรับการอนุญาตใหทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย 
•   จํานวนหลักทรัพยที่ถือครองกอนการไดมาหรือจําหนายไป  x มูลคาทางบัญชีตอหนวย 

3)  หลักทรัพยประเภทอื่นๆ 
•   จํานวนหลักทรัพยที่ถือครองกอนการไดมาหรือจําหนายไป  x มูลคาตามหนาตั๋วหรือ             

ที่ตราไวตอหนวย 
(10)  มูลคาของหลักทรัพยที่ไดมาหรือจําหนายไป ใหคํานวณดังนี้ 

 1)  กรณีหลักทรัพยจดทะเบียน 
• จํานวนหลักทรัพยที่ไดมาหรือจําหนายไป  x ราคาที่ซื้อหรือขายจริง 

2)  กรณีหลักทรัพยที่ไมไดจดทะเบียนหรือไดรับการอนุญาตใหทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ 

• จํานวนหลักทรัพยที่ไดมาหรือจําหนายไป  x ราคาที่ซื้อหรือขายจริง 
ในกรณีการไดมาหรือจําหนายไปโดยวิธีอ่ืนที่ไมใชการซื้อหรือขาย ใหใชราคาตามมูลคาทาง

บัญชีตอหนวย 
3)  หลักทรัพยประเภทอื่นๆ 

• จํานวนหลักทรัพยที่ไดมาหรือจําหนายไป  x มูลคาตามหนาตั๋วหรือที่ตราไวตอหนวย 
(11)  มูลคาตลาดของหลักทรัพยที่ถือครองหลังการไดมาหรือจําหนายไป   

1)  กรณีหลักทรัพยจดทะเบียน 
• จํานวนหลักทรัพยที่ถือครองหลังการไดมาหรือจําหนายไป  x ราคาปด ณ ส้ินวันที่ทํารายการนั้น 

2)  กรณีหลักทรัพยที่ไมไดจดทะเบียนหรือไดรับการอนุญาตใหทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย 
• จํานวนหลักทรัพยที่ถือครองหลังการไดมาหรือจําหนายไป  x มูลคาทางบัญชีตอหนวย 

 
/3)  หลักทรัพย... 
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3)  หลักทรัพยประเภทอื่นๆ 
• จํานวนหลักทรัพยที่ถือครองหลังการไดมาหรือจําหนายไป  x มูลคาตามหนาตั๋วหรือ              

ที่ตราไวตอหนวย 
(12)  มูลคาทางบัญชี ใหใชมูลคาทางบัญชีตามงบการเงินลาสุดของบริษัทผูออกหลักทรัพยที่ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตไดตรวจสอบและรับรองแลว 
(13)  กรณีรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยอันเนื่องมาจากการไดมาหรือจําหนายไป      

ซึ่งหลักทรัพยในครั้งถัดไปใหยกยอดจํานวนและมูลคาหลักทรัพยที่มีอยูเดิมจากรายงานครั้งลาสุดเปน             

ตัวตั้งตนในชองหลักทรัพยที่ถือครองกอนการไดมาหรือจําหนายไปดวย 

  

--------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


