
 

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ กจ. 18/2565 

เรื่อง  การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลักทรัพย ์
ในกรณีที่บริษทัมหาชนจำกัดทำการจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืน 

__________________________ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  และมาตรา 63(5) และมาตรา 64 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้  

  ข้อ 1   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

 ข้อ 2   ให้นำบทนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ 
มาใช้กับประกาศนี้ และให้มีบทนิยามเพิ่มเติมดงัต่อไปนี้ 
 “การเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ”  หมายความว่า   การเสนอขายหุ้นที่กำหนดราคา 
เสนอขายไว้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยมีราคาเสนอขายและราคาตลาดเป็นไปตาม 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการคำนวณราคาเสนอขาย
หลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำโดยอนุโลม 

  ข้อ 3   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการเสนอขายหุ้นที่บริษัทมหาชนจำกัดซื้อคืน 
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด 

หมวด 1 
หลักทรัพย์ทีไ่ด้รับการยกเว้น 

_________________ 

 ข้อ 4   มิให้นำบทบัญญัติในหมวด 3 การเสนอขายหลักทรัพยต์่อประชาชน  
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  มาใช้บังคับกับหุ้นที่บริษัทมหาชนจำกัด 
เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจำกัด 
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หมวด 2 
ลักษณะการเสนอขายหลักทรัพยท์ี่ได้รับการยกเว้น 

_________________ 

  ข้อ 5   ให้บริษัทมหาชนจำกดัทีม่ีลักษณะใดลักษณะหนึง่ดังตอ่ไปนี้ ซึง่จำหน่ายหุ้นทีซ่ื้อคนื
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดโดยการเสนอขายต่อกรรมการหรือพนกังานของบริษทัตนเอง   
ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือช้ีชวนต่อสำนักงาน 
เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในส่วนที่ 1 ถึงส่วนที่ 4 ตามแต่กรณ ี
  (1)  บริษัทจดทะเบียน  
  (2)  บริษัทมหาชนจำกัดที่มีหน้าที่จัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับ 
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทตามมาตรา 56 ไม่ว่าหน้าที่นั้นจะเกิดจากการเสนอขายหุ้น
โดยบริษัทมหาชนจำกัดเองหรือโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดก็ตาม 
  (3)  บริษัทมหาชนจำกัดที่มิใช่บริษัทตาม (1) หรือ (2) แตเ่ป็นบริษัทย่อยของ 
บริษัทตาม (1) หรือ (2) 
  (4)  บริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ไม่ใช่บริษัทตาม (1) (2) (3) 

ส่วนที่ 1 
การเสนอขายหุ้นในราคาต่ำโดยบริษัทตามข้อ 5(1) ถึง (3) 

_________________ 

  ข้อ 6   การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืนต่อ
กรรมการหรือพนักงานของบริษัทตามข้อ 5(1) หรือ (2) ซึ่งมีลักษณะเป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ  
ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้   
  (1)  บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นในราคาต่ำต่อกรรมการ
หรือพนักงานด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง คัดค้านการเสนอขายหุ้นนั้น 
 (2)  บริษัทต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นตาม (1) ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน 
ก่อนวันประชุม โดยหนังสือนัดประชุมดังกล่าวต้องมีข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของ 
ผู้ถือหุ้น และมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้ 
  (ก)  วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นต่อกรรมการหรือพนักงาน 
  (ข)  เหตุผลหรือที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อกรรมการหรือพนักงาน
ในราคาต่ำ 
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  (ค)  ความจำเป็นของการเสนอขายหุ้นต่อกรรมการหรือพนักงานโดยกำหนด 
ราคาเสนอขายในราคาต่ำ ต่อการดำรงอยู่ของบริษัท หรือความคุ้มค่าของประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ 
เมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่กรรมการหรือพนักงานจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นดังกล่าว  
  (ง)  รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นที่เสนอขาย ได้แก่ จำนวน มูลค่าการเสนอขาย 
ราคาเสนอขาย ราคาตลาดที่ใช้เปรียบเทียบกับราคาเสนอขายและวิธีการคำนวณ  รวมทั้งที่มา เหตุผล  
และความเหมาะสมของการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาดดังกล่าว  ทั้งนี้ หุ้นที่จะเสนอขาย 
ต่อกรรมการต้องมีราคาเสนอขายที่ไม่ดีไปกว่าหุ้นที่ซื้อคืนที่จะเสนอขายต่อพนักงาน 
       ในกรณีที่ไม่สามารถระบุราคาเสนอขายเป็นตัวเลขที่แน่นอน ให้ระบุเป็นสัดส่วน
โดยอิงราคาในตลาดที่อ้างอิงได้ โดยต้องระบุส่วนลดสูงสุดที่แน่นอนด้วย 
  (จ)  รายช่ือกรรมการทุกรายที่จะได้รับจัดสรรหุ้นไม่ว่าจำนวนเท่าใด และรายช่ือ
พนกังานทกุรายที่จะไดร้ับจัดสรรหุ้นเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจำนวนหุ้นทัง้หมดทีข่ออนุมัต ิ รวมทั้งจำนวนหุ้น
ที่กรรมการและพนักงานดังกล่าวแต่ละรายจะได้รับการจัดสรร  เว้นแต่เป็นการเสนอขายหุ้นต่อกรรมการ
หรือพนักงานในลักษณะที่มีการทยอยเสนอขายตาม (3)  
  (ฉ)  ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้นที่ขออนุมัติ โดยอย่างน้อย
ต้องระบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution) เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นของกรรมการหรือ
พนักงาน  
  (ช)  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขายหุ้นที่ซื้อคืน เช่น หลักเกณฑ์ 
การจัดสรร การเสนอขายผ่านบุคคลอื่นและรายช่ือบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) และคุณสมบัติของกรรมการ
หรือพนักงานที่มีสิทธิจะซื้อหุ้น เป็นต้น 
  (ซ)  สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นต่อกรรมการหรือพนักงาน
ตาม (1)  
  (ฌ)  ข้อมูลอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด 
  ข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีลักษณะเป็น
การมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดเป็นผู้กำหนดรายละเอียดตาม (ง) และ (ช) แทนที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 (3)  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นต่อกรรมการหรือพนักงานในลักษณะที่มีการทยอย
เสนอขาย และไม่สามารถระบุข้อมูลตาม (2) (จ) ทั้งหมดในปีแรกที่ขออนุมัติโครงการ บริษัทได้ระบุ
ข้อจำกัดดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบ และปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและหนังสือนัด
ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ใน (1) และ (2) ก่อนดำเนินการจัดสรรหุ้น 
  (4)  การเสนอขายหุ้นดังกล่าวได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาดังนี้ 
  (ก)  1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัต ิ 
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  (ข)  3 ปีนับแตก่ารซื้อหุ้นคืนเสร็จส้ิน ในกรณีที่เป็นการเสนอขายต่อกรรมการ 
หรือพนักงานในลักษณะที่มีการทยอยเสนอขาย  

 ข้อ 7   การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน 
ต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัทตามข้อ 5(3) ซึ่งมีลักษณะเป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ  
ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้   
 (1)  บริษทัได้ดำเนินการให้บริษทัตามขอ้ 5(1) หรอื (2) แล้วแตก่รณี ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดในข้อ 6 โดยอนุโลม 
  (2)  การเสนอขายหุ้นดังกล่าวได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามข้อ 5(1) หรือ (2) แต่ต้องไม่เกนิกว่าระยะเวลาดังนี้ 
  (ก)  1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัต ิ 
  (ข)  3 ปีนับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จส้ิน ในกรณีที่เป็นการเสนอขายต่อกรรมการ 
หรือพนักงานในลักษณะที่มีการทยอยเสนอขาย 

ส่วนที่ 2 
การเสนอขายตอ่กรรมการหรือพนกังานรายใดเกินกว่ารอ้ยละ 5  

ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในแต่ละครั้ง  
โดยบริษัทตามข้อ 5(1) ถึง (3) 

_________________ 

  ข้อ 8   การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืนต่อ
กรรมการหรือพนักงานของบริษัทตามข้อ 5(1) หรือ (2)  หากมีการเสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงาน
รายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในแต่ละครั้ง ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้  
  (1)  บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นต่อกรรมการหรือพนักงาน 
เป็นรายบุคคล โดยมติอนุมัติสำหรับแต่ละบุคคลต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน 
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5  
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง คัดค้านการเสนอขายหุ้นนั้น 
 (2)  บริษัทต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นตาม (1) ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน 
ก่อนวันประชุม โดยหนังสือนัดประชุมดังกล่าวมีข้อมูลอย่างน้อยเป็นไปตามข้อ 6(2) และ (3)  
และข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้   
  (ก)  ผลประโยชน์ที่กรรมการหรือพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับจาก 
การเสนอขายหุ้นเมื่อคำนวณเป็นตัวเงิน โดยคำนวณจากผลต่างของราคาเสนอขายและราคาตลาด 
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  (ข)  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
(ถ้ามี) ที่แสดงถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นที่ให้แก่กรรมการ
หรือพนักงานแต่ละรายดังกล่าว 
  (ค)  ในกรณีเป็นกรรมการ ให้ระบุจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายดังกล่าว 
เข้าประชุมและขาดประชุมในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา 
  (ง)  จำนวนและลักษณะผลตอบแทนทั้งหมดของปีล่าสุดที่ได้รบัจากบริษัทในฐานะ
กรรมการหรือพนักงาน เฉพาะกรณทีี่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ 
  (3)  การเสนอขายหุ้นดังกล่าวได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาดังนี้ 
  (ก)  1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัต ิ 
  (ข)  3 ปีนับแตก่ารซื้อหุ้นคืนเสร็จส้ิน ในกรณีที่เป็นการเสนอขายต่อกรรมการ 
หรือพนักงานในลักษณะที่มีการทยอยเสนอขาย  

 ข้อ 9   การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน 
ต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัทตามข้อ 5(3) ที่มีการเสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานรายใด 
เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในแต่ละครั้ง ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 
 (1)  บริษทัได้ดำเนินการให้บริษทัตามขอ้ 5(1) หรอื (2) แล้วแตก่รณี ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดในข้อ 8 โดยอนุโลม 
 (2)  การเสนอขายหุ้นดังกล่าวได้ดำเนินการเสนอขายจนแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามข้อ 5(1) หรือ (2) แต่ต้องไม่เกนิกว่าระยะเวลาดังนี้   
  (ก)  1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัต ิ 
  (ข)  3 ปีนับแตก่ารซื้อหุ้นคืนเสร็จส้ิน ในกรณีที่เป็นการเสนอขายต่อกรรมการ 
หรือพนักงานในลักษณะที่มีการทยอยเสนอขาย   

ส่วนที่ 3 
การเสนอขายหุ้นที่ไม่เข้าลักษณะตามส่วนที ่1 หรอืส่วนที ่2 

โดยบริษัทตามข้อ 5(1) ถึง (3) 
_________________ 

 ข้อ 10   การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน 
ต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัทตามข้อ 5(1) ถึง (3) ซึ่งไม่เข้าลักษณะตามส่วนที่ 1 หรือ 
ส่วนที่ 2 ของหมวดนี้ ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
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 (1)  กรณีที่เป็นบริษัทตามข้อ 5(1) หรือ (2) การเสนอขายดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติ 
จากคณะกรรมการบริษัท  
 (2)  กรณีที่เป็นบริษัทตามข้อ 5(3) การเสนอขายดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัต ิ
จากคณะกรรมการของบริษัทตามข้อ 5(1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี  
 (3)  การเสนอขายหุ้นดังกล่าวได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จภายใน 3 ปีนับแต่การซื้อหุ้นคืน
เสร็จส้ิน   

ส่วนที่ 4 
การเสนอขายหุ้นโดยบริษัทมหาชนจำกัดตามข้อ 5(4)  

_________________ 

 ข้อ 11   การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืนต่อ
กรรมการหรือพนักงานของบริษัทตามข้อ 5(4) ต้องเป็นการเสนอขายภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน
การซื้อหุ้นคืน แต่ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาดังต่อไปนี้    
 (1)  1 ปีนับแตก่ารซื้อหุ้นคืนเสร็จส้ิน  
 (2)  3 ปีนับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จส้ิน ในกรณีที่เป็นการเสนอขายต่อกรรมการ 
หรือพนักงานในลักษณะที่มีการทยอยเสนอขาย  

หมวด 3 

รายงานผลการขายหุ้น 

_________________ 

 ข้อ 12   ให้บริษัทมหาชนจำกัดที่เสนอขายหุ้นที่ซื้อคืนต่อกรรมการหรือพนักงาน 
ตามหมวด 2 รายงานผลการขายหุ้นต่อสำนักงานตามแนวทางที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน 
ภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย โดยให้แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้   
 (1)  ชื่อ สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้รายงานผลการขาย 
 (2)  วันที่เสนอขายหุ้น  
 (3)  ประเภท ลักษณะ และช่ือเฉพาะของหุ้น (ถ้ามี) 
 (4)  ข้อมูลที่แสดงลักษณะของการเสนอขายที่ได้รับยกเว้นดังต่อไปนี้ 
       (ก)  จำนวนและมูลค่าหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด  รวมทั้งจำนวนและมูลค่า 
ของหุ้นที่ขายได้ทั้งหมด     
       (ข)  ราคาของหุ้นที่เสนอขาย  
  (ค)  ลักษณะหรือประเภทของผู้ซื้อหุ้น  
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 ข้อ 13   วันปิดการเสนอขายตามข้อ 12 ให้พิจารณาจากวันปิดการเสนอขายหุ้น 
ในแต่ละครั้ง หรือในกรณีที่มีการกำหนดช่วงเวลาเสนอขาย ให้พิจารณาวันสุดท้ายของช่วงเวลาดังกล่าว 
เป็นวันปิดการเสนอขาย และให้วันปิดการเสนอขายหมายความรวมถึงวันดังต่อไปนี้ 
 (1)  กรณีทีก่รรมการหรอืพนักงานสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นได้เฉพาะตามระยะเวลา 
ที่กำหนดไว้เป็นรอบ ๆ ให้ถือว่าวันสุดท้ายของระยะเวลาทีก่ำหนดในแต่ละรอบนั้นเป็นวันปิดการเสนอขาย 
 (2)  กรณีที่กรรมการหรือพนักงานสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นได้ในวันใด ๆ ในรอบปีปฏิทิน 
ปีหนึ่งปีปฏิทินใด ให้ถือว่าวันส้ินปีปฏิทินของแต่ละปีปฏิทินนั้นเป็นวันปิดการเสนอขาย 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
 (นายพิชิต  อัคราทิตย์) 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
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