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  19  กันยายน  2565 
 

เรียน  กรรมการผู้จัดการ บริษัทจดทะเบียนไทยทุกแห่ง 
         ประธานกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ 
        นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
   

ที่ กลต.จท-2.(ว)  49/2565  เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศการยกเว้น
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณีท่ีบริษัทมหาชนจำกัด 
ทำการจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืน 
 

 ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการปรับปรุงกฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน
ของบริษัท พ.ศ. 2544 (“กฎกระทรวงการซื้อหุ้นคืน”) โดยเพิ่มทางเลือกให้สามารถจำหน่ายหุ้นที่  
ซื้อคืนนอกเหนือจากการให้จำหน่ายในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ 
เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป โดยเพิ่มให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (“RO”) และการเสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัท 
(“ESOP”) ได้ด้วย  

 

 นอกจากนี้ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันกำหนดให้การเสนอขายหุ้นเดิมของ
บริษัทมหาชนจำกัด หากเป็นมูลค่าการเสนอขายเกิน 20 ล้านบาทและจำนวนผู้ลงทุนเกิน 50 ราย 
แม้ว่าเป็นกรณีที่บริษัทมหาชนจำกัด เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมหรือเป็นกรรมการและพนักงานก็ตาม 
(หากมูลค่าหรือจำนวนผู้ลงทุนเกินกว่าที่กำหนด) บริษัทดังกล่าวมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ (“แบบ filing”) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ซึ่งแตกต่างไปจากกรณีหุ้นที่ออกใหม่แก่ RO และ ESOP  
ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดต้องมีหน้าที่ยื่นแบบ filing  ดังนั้น เพื่อให้ 
การจำหน่ายหุ้นที่ซื ้อคืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีต้นทุนที่เหมาะสม โดยยังคงหลักการ
คุ้มครองผู้ลงทุนที่ดี สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน  
ซ่ึงเป็นหุ้นเดิมกรณี RO และ ESOP ให้ได้รับการยกเว้น filing ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 18/2565 เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทมหาชนจำกัดทำการจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืน  ลงวันที่     
9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)  
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อนึ่ง เพื ่อให้ผู ้ทำการจำหน่ายหุ ้นที่ซื ้อคืน บริษัทจดทะเบียนและผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง  
มีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดได้อย่างถูกต้อง สำนักงาน 
ก.ล.ต. จึงขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขประกาศดังกล่าว ดังนี้ 

1. ยกเว้นไม่ต้องยื่นแบบ Filing ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) โดยไม่นำหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาใช้บังคับ  

2. ยกเว้นไม่ต้องยื ่นแบบ Filing ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับการจำหน่ายหุ้น 
ที่ซื ้อคืนให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัท (ESOP) หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื ่อนไข 
ทีก่ำหนดในประกาศ  

โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 

ประเภทการเสนอขาย การอนุมัติ ระยะเวลาเสนอขาย การรายงานผลการขาย 

RO 

 ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ี
กำหนดในกฎกระทรวง
เรื่องการซื้อหุ้นคืน 

เสนอขายภายในระยะเวลาที่ได้รับ
อนุมัติไว้ในการซื้อหุ้นคืน แต่ต้อง 
ไม่เกิน 3 ปีนับแต่การซื้อหุ้นคืน 
เสร็จสิ้น ตามข้อกำหนดใน
กฎกระทรวง1 

ไม่ต้องรายงานผล 
การขาย 

ESOP 

กรณีที่ 1 ผู้เสนอขายเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 รวมถึงบริษัทย่อย2 
ของบริษัทจดทะเบียน หรือของบริษัทมหาชนจำกัดที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 

1.1 การเสนอขาย 
ESOP ที่ไม่ต่ำกว่า
ราคาตลาด3   

คณะกรรมการบริษัท เสนอขายภายในระยะเวลาที่ได้รับ
อนุมัติไว้ในการซื้อหุ้นคืน แต่ต้อง 
ไม่เกิน 3 ปีนับแต่การซื้อหุ้นคืน 
เสร็จสิ้น 

15 วันนับแต่วันปิด 
การเสนอขาย 

 
1 กฎกระทรวงการซ้ือหุ้นคืนกำหนดว่า ให้บรษัิทจําหน่ายหุ้นที่ซ้ือคนืให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปีนับแต่การซ้ือหุ้นคนืเสร็จสิน้ 
2 ถ้าบริษัทย่อยดังกล่าว ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 ต้องดำเนินการให้บริษัทแม่ ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เสนอข้างต้น แต่หากบริษัทย่อยเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 บริษัทย่อยก็มีหน้าที่ปฏบัิติให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเอง โดยไม่ต้องให้บริษัทแม่ปฏิบัติด้วย 
3 ราคาตลาดเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าด้วยการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพยแ์ละการ
กำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำโดยอนุโลม 
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1.2 การเสนอขาย 
ESOP ที่ราคาต่ำกว่า
ราคาตลาด4   

ได้รับมติ ¾ จาก 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ 
ไม่มีผู้ถือหุ้น VETO เกิน 
10% 

เสนอขายภายในระยะเวลาที่ได้รับ
อนุมัติในการซื้อหุ้นคืน แต่ต้อง 
ไม่เกิน 1 ปีนับแต่มีมติทีป่ระชุม 
ผู้ถือหุ้น หรือหากเป็นการเสนอขาย
หุ้นแบบโครงการต่อเนื่อง  
ต้องจำหน่ายไม่เกิน 3 ปีนับแต่ 
ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น 

15 วันนับแต่วันปิด 
การเสนอขาย 

1.3 การเสนอขาย 
ESOP ที่มีลักษณะเป็น
การกระจุกตัว (เสนอ
ขายให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเกิน 5% ของ 
offering size) 

ได้รับมติ 3/4 จาก 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ 
ไม่มีผู้ถือหุ้น VETO เกิน 
5% 

เสนอขายภายในระยะเวลาที่ได้รับ
อนุมัติในการซื้อหุ้นคืน แต่ต้อง 
ไม่เกิน 1 ปีนับแต่มีมติทีป่ระชุมผู้ถือ
หุ้นหรือหากเป็นการเสนอขายหุ้น 
แบบโครงการต่อเนื่อง ต้องจำหน่าย
ไม่เกิน 3 ปีนับแต่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น 

15 วันนับแต่วันปิด 
การเสนอขาย 

กรณีที่ 2 ผู้เสนอขายเป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่มิใช่กรณีที่ 1 

  ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ี
กำหนดในกฎกระทรวง
เรื่องการซื้อหุ้นคืน 

เสนอขายภายในระยะเวลาที่ได้รับ
อนุมัติในการซื้อหุ้นคืน แตต่้อง 
ไม่เกิน 1 ปีนับแต่การซื้อหุ้นคืน 
เสร็จสิ้น หรือหากเป็นกรณีการเสนอ
ขายหุ้นแบบโครงการต่อเนื่อง 
จะต้องจำหน่ายหุ้นซื้อคืนให้แล้ว
เสร็จภายใน 3 ปีนับแต่การซื้อหุ้น
คืนเสร็จสิ้น 

15 วันนับแต่วันปิด 
การเสนอขาย 

 

 

 

 
4 การเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ  หมายความว่า การเสนอขายหุ้นที่กำหนดราคาเสนอขายไว้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยมีราคาเสนอขาย
และราคาตลาดเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และ
การกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำโดยอนุโลม 
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 อนึ่ง ในการซื้อหุ้นคืน บริษัทมหาชนจำกัดยังต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื ่อง 
การซื้อหุ้นคืนที่กำหนดให้การซื้อหุ้นคืนของบริษัทในแต่ละโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด  
โดยบริษัทอาจกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการในการอนุมัติการซื้อ
หุ้นคืนดังกล่าวได้  

 

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน สำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงได้จัดทำคำถามที่พบบ่อย (FAQ) 
เกี่ยวกับโครงการหุ้นซื้อคืนมาพร้อมกันด้วย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 
 

   จึงเรียนมาเพื ่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ  ทั ้งนี ้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอชื่ อ 
เจ้าหน้าที่สำหรับติดต่อสอบถามคือ นางสาวเพ็ญพิชชา  กรชูเดช เจ ้าหน้าที ่บร ิหารอาวุโส  
ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2 โทรศัพท์ 0-2263-6066 อีเมล penpitch@sec.or.th นางสาวชมพนูุท  
ทับเจริญ เจ ้าหน้าที่บร ิหารอาวุโส ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2 โทรศัพท์ 0-2033-4657 อีเมล
chompoonuth@sec.or.th นางสาวฐิติมา  เกิดทอง เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2 
โทรศัพท์ 0-2263-6367 อีเมล thitimak@sec.or.th  และนางจ ิตส ุชาต ์  ธรรมประทานกุล  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2 โทรศัพท์ 0-2033-9628 อีเมล jitsucha@sec.or.th 
  
  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
  (นางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล) 
  เลขาธิการ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทร ัพย ์และตลาดหลักทร ัพย์   
ที่ กจ. 18/2565 เรื ่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทมหาชนจำกัดทำการจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืน ลงวันที่     

  9 สิงหาคม พ.ศ. 2565  
2. คำถามท่ีพบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับโครงการหุ้นซื้อคืน 

 

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2 
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-4657  

mailto:penpitch@sec.or.th
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ถาม-ตอบ 

ค าถาม ค าตอบ 
1) หุ้นที่ซื้อคืนนับเป็นองค์ประชุมและเป็น
คะแนนเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดห้รอืไม่ 

ไม่ได้  โดยหุน้ทีบ่รษิทัซื้อคนืกลบัมานัน้ไม่นับเป็นองคป์ระชุมในการประชุม
ผูถ้อืหุน้และไม่สามารถออกเสยีงลงคะแนนได ้

2) บริษัทจะกู้เงินมาเพื่อซื้อหุ้นคืนเพื่อการ
บรหิารทางการเงนิไดห้รอืไม่ 

ไม่ได้  เนื่องจากบรษิทัตอ้งมสีภาพคล่องส่วนเกนิ และการซื้อหุน้คนืไม่เป็น
เหตุใหบ้รษิทัประสบปัญหาทางการเงนิ โดยใหพ้จิารณาจากความสามารถ 
ที่จะช าระหนี้ที่ครบก าหนดภายใน 6 เดือนข้างหน้านับแต่วนัที่เริม่ซื้อหุ้น 
หากบริษัทต้องกู้เงินมา แสดงว่าไม่ได้มีสภาพคล่อง  นอกจากนี้ บริษัท
ต้องกันก าไรสะสมไว้เป็นเงินส ารองเท่ากับจ านวนเงนิที่ได้จ่ายซื้อหุ้นคนื
จนกว่าจะมกีารจ าหน่ายหุน้ซื้อคนืไดห้มด  

3) กรณีซื้อหุน้คนืเกนิ 10% ของทุนช าระแล้ว 
บรษิทัตอ้งขออนุมตัผิูถ้อืหุน้ทุกครัง้ใช่หรอืไม่ 

ใช่  กรณีที่ซื้อหุ้นคนืแต่ละโครงการเกิน 10% ของทุนช าระแล้วต้องได้รบั
อนุมตัจิากผูถ้อืหุน้และตอ้งด าเนินการซื้อหุน้คนืภายใน 1 ปี  

4) การซื้อหุ้นคืนตามมาตรา 66/1 พ.ร.บ. 
บรษิทัมหาชนฯ จะตอ้งมกีารแกไ้ขขอ้บงัคบัของ
บรษิทัใหซ้ื้อหุน้คนืได ้หรอืไม่ 

บริษัทต้องก าหนดเรื่องการซื้อหุ้นคืนในข้อบงัคบับริษัท ในกรณีที่บริษัท 
จะให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการในการอนุมตัิการซื้อหุ้นคนืที่มจี านวน 
ไม่เกิน 10% ของหุ้นที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมด (กฎกระทรวง ขอ้ 6/1) แต่หาก
บรษิัทต้องการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมตัิการซื้อหุ้นคนืทุกโครงการ 
กรณีนี้บริษัทไม่จ าเป็นต้องมีการแก้ไขเพื่อก าหนดเรื่องการซื้อหุ้นคืนไว้ 
ในขอ้บงัคบับรษิทั 

5) หากบริษัทไม่มีการระบุในข้อบังคับใน
กรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 10% ที่ต้อง 
ขออนุมตัคิณะกรรมการ โดยบรษิทัไดข้ออนุมตัิ
คณะกรรมการและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
ผ่านระบบตลาด ต่อมาได้แก้ไขข้อบังคับให้
เป็นไปตามกฎกระทรวงข้อ 6/1 วรรคหนึ่ง  
ใ น ภ า ย ห ลั ง  บ ริ ษั ท ต้ อ ง ข อ อ นุ มั ติ จ า ก
คณะกรรมการและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
ผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยอ์กีครัง้หรอืไม่ 

ตอ้งขออนุมตัจิากคณะกรรมการใหม ่โดยจะถอืว่ามตคิณะกรรมการดงักล่าว
เป็นมตทิีไ่ม่เป็นไปตามกฎกระทรวง จะตอ้งมกีารขออนุมตัมิตคิณะกรรมการ
และเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยอ์กีครัง้ 

6) การแก้ไขหรือยกเลิกโครงการ บริษัท
สามารถขออนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิทัทุก
กรณีหรอืไม่ 

ขึ้นอยู่กบัการขออนุมติัโครงการซื้อหุ้นคืนนัน้ๆ  หากโครงการซื้อหุ้น
คนืไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ การแก้ไขหรอืยกเลกิโครงการกส็ามารถ
ใชม้ตคิณะกรรมการบรษิทัได ้
 

7) การจ าหน่ายหุน้ซื้อคนื ตอ้งไดร้บัอนุมตัิ
จากผูถ้อืหุน้ทุกครัง้หรอืไม ่
 

ไม่ทุกกรณี  หากบริษัทได้เ ปิดเผยวิธีการจ าหน่ายหุ้นซื้ อคืนและ
ก าหนดเวลาในการจ าหน่ายหุ้นแล้ว บรษิัทสามารถจ าหน่ายหุ้นซื้อคืนได้
ตามทีไ่ดเ้ปิดเผยขอ้มลูนัน้    
    อย่างไรก็ตาม หากบริษัทประสงค์จะแก้ไขวิธีจ าหน่ายหุ้นซื้อคืนหรือ
ก าหนดเวลาในการจ าหน่ายหุน้ซื้อคนื กส็ามารถท าไดโ้ดยขึน้อยู่กบัการขอ
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ค าถาม ค าตอบ 
อนุมตัิโครงการซื้อหุ้นคืนนัน้ๆ  หากโครงการซื้อหุ้นคืนได้รบัอนุมัติจาก
คณะกรรมการ การแก้ไขวิธีจ าหน่ายหุ้นซื้อคืนหรือก าหนดเวลาในการ
จ าหน่ายหุ้นซื้อคืนสามารถใช้มติคณะกรรมการบริษัทได้ และให้เปิดเผย
ขอ้มูลการแก้ไขดงักล่าวแก่สาธารณชน  นอกจากนี้ หากส านักงาน ก.ล.ต. 
มีการก าหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ให้บริษัทด าเนินการตามเกณฑ์ของ
ส านักงาน ก.ล.ต. ดว้ย 

8) การซื้อหุ้นคนืเพื่อการบรหิารทางการเงนิ 
บ ริษัท ส าม า รถ เ ลือ กทั ้ง ซื้ อ คืน ใน ตลาด
หลกัทรพัยแ์ละเสนอซื้อเป็นการทัว่ไป พรอ้มกนั
ไดห้รอืไม่  

ไม่ได้ เนื่องด้วยตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงว่าด้วยการซื้อหุ้นคืนฯ  
ได้ก าหนดไว้ให้เป็นทางเลือก จึงไม่สามารถเลือกซื้อหุ้นคืนทัง้ 2 วิธ ี
พรอ้มกนัได ้ 
 

9) การจ าหน่ายหุ้นซื้อคืน สามารถเลือก
จ าหน่ายหุ้นซื้อคืนในเวลาเดียวกันทัง้ 4 วิธี 
(เสนอขายในตลาดหลกัทรพัย์ / เสนอขายผูถ้ือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering: RO) / 
เสนอขายต่อกรรมการหรอืพนักงานของบรษิัท
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ / เสนอขายต่อประชาชนเป็นการ
ทัว่ไป (Public Offering: PO)) ได้หรือไม่ และ
สามารถก าหนดราคาเสนอขายส าหรบัแต่ละวธิี
ทีแ่ตกต่างกนัไดห้รอืไม่  

ไม่มีข้อห้าม โดยคณะกรรมการควรพิจารณาถึงความเหมาะสมและ
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท การจ าหน่ายหุ้นซื้อคืนในแต่ละวิธี บริษัทต้อง
ปฏิบตัิตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ซึ่งรวมถึงขัน้ตอน การก าหนด
ราคาเสนอขาย และการเปิดเผยขอ้มลู 
 
 

10) กรณีที่โครงการซื้อหุน้คนืมจี านวนไม่เกนิ 
10%  ส า ม า ร ถ ข อ อ นุ มั ติ โ ค ร ง ก า ร จ า ก
คณะกรรมการบริษัทไว้ก่อน และเมื่อจะม ี
การจ าหน่ายหุ้นให้แก่กรรมการพนักงาน  
จงึค่อยไปขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อให้
เป็นไปตามประกาศ ก.ล.ต. กรณีราคาต ่า หรอื
กระจุกตวัไดห้รอืไม่ 

ได ้

11) กรณีการจ าหน่ายหุ้นซื้อคืนด้วยวิธี RO 
หรือ PO หรือ วิธีเสนอขายต่อกรรมการหรือ
พนักงานของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ สามารถเสนอ
ขายทีร่าคาต ่ากว่ามลูค่าพารไ์ดห้รอืไม่ 

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ก าหนดหลกัเกณฑ์การขาย
หุ้นต ่ากว่ามูลค่าหุ้นเฉพาะหุ้นที่ออกใหม่ แต่ในกรณีนี้หุ้นที่บริษัทซื้อคืน
ไม่ใช่หุน้ทีอ่อกใหม่  

12) หลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาหุน้ทีบ่รษิทั
ต้องระบุในโครงการซื้อหุ้นคืนต้องอธิบาย
อย่างไร 

หลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคา หมายถงึ ใหบ้รษิทัอธบิายเกณฑห์รอืวธิกีาร
ที่บริษัทใช้ในการก าหนดราคาที่บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นคืน เช่น ราคา Book 
Value (BV), Market Price โดยไม่ต้องระบุตวัเลขราคา หรอืช่วงราคา เช่น 
P/BV หรอื P/E ต ่ากว่า X เท่า เป็นตน้  
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ค าถาม ค าตอบ 
13) ถ้าบริษัทขายหุ้นที่ซื้อคืนไม่หมดภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดจะท าอย่างไร 

บรษิัทต้องตดัหุน้ทีซ่ื้อคนืและจดทะเบยีนลดทุนต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์ 

14) กรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นมาแล้ว  
2 ปีครึง่ ต่อมาบรษิทัต้องการจ าหน่ายหุน้ทีซ่ื้อคนื
ให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัทตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
ในราคาที่ต ่ากว่าราคาตลาด ซึ่งต้องผ่านมต ิ
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัต้องเสนอขายหุน้ให้แก่
กรรมการหรอืพนักงานของบรษิทัตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ภายใน 
½ ปี หรือบริษัทสามารถเสนอขายหุ้นให้แก่
กรรมการหรอืพนักงานของบรษิทัตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ภายใน 
1 ปี นับแต่ไดร้บัมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

ต้องเสนอขายให้แล้ว เสร็จภายใน  ½ ปี  หากเกินก าหนดดังกล่าว  
บรษิทัตอ้งลดทุนโดยการตดัจ าหน่ายหุน้ทีเ่หลอื 

15) วนัสิน้สุดโครงการซื้อหุน้คนืหมายถงึวนัใด วนัซื้อหุ้นคนืครบจ านวนแล้ว หรอืวนัสิ้นสุดก าหนดเวลาการซื้อหุน้คนืครัง้
หลงัสุด หรอืวนัทีย่กเลกิโครงการซื้อหุน้คนืมผีล แลว้แต่วนัใดจะถงึก่อน 

16) บริษัทสามารถยกเลิกโครงการซื้อหุ้นคนื
ไดใ้นกรณีใดบา้ง 

บริษัทจะยกเลิกโครงการซื้อหุ้นคืนได้เฉพาะกรณีที่บริษัทยังไม่ได้เป็น
เจา้ของหุน้ทีซ่ื้อคนืในโครงการทีจ่ะยกเลกิ  

อย่างไรกต็าม หากบรษิทัไดเ้ป็นเจา้ของหุน้ทีซ่ื้อคนืแล้วบางส่วน แต่บรษิทั 
มีความจ าเป็นที่ไม่สามารถซื้อหุ้นคืนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทอาจแก้ไข
โครงการซื้อหุน้คนืดว้ยการลดจ านวนหุน้ทีซ่ื้อคนืตามจ านวนหุน้ในส่วนทีย่งั
ไม่ได้ซื้อคืน และในส่วนของหุ้นที่บริษัทได้ซื้อคืนมาแล้ว บริษัทต้อง
ด าเนินการตามโครงการซื้อหุน้คนืทีไ่ดป้ระกาศไวจ้นกว่าจะสิน้สุดโครงการ 

17) เมื่อซื้อหุน้คนืแลว้และบรษิทัไม่ไดป้ระกาศ
การจ าหน่ายหุ้นซื้อคืน บริษัทสามารถลดทุน
ก่อนครบ 3 ปีไดห้รอืไม่   

วตัถุประสงค์ของโครงการซื้อหุ้นคืน เพื่อเป็นเครื่องมือการบรหิารสภาพ
คล่องของบรษิัท ไม่ใช่เพื่อเป็นเครื่องมอืในการลดทุน เมื่อกฎหมายได้ให้
เวลาถึง 3 ปี บรษิัทจงึควรพยายามขายหุน้ทีซ่ื้อคนืออกไปใหห้มด โดยให้
ด าเนินการตามทีไ่ดเ้ปิดเผยโครงการซื้อหุน้คนื ซึ่งไดก้ าหนดระยะเวลาการ
จ าหน่ายหุน้ทีซ่ื้อคนืไวแ้ลว้ แต่ถ้าไม่สามารถจ าหน่ายหุน้ทีซ่ื้อคนืมาไดห้มด
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด จึงค่อยด าเนินการตัดหุ้นที่ซื้อคืนและลดทุน
ต่อไป 

18) ถา้บรษิทัก าหนดระยะเวลาจ าหน่ายหุน้ซื้อ
คืนไม่ถึง 3 ปี และเมื่อครบตามระยะเวลาที่
ก าหนดแล้ว แต่ยงัมหีุ้นเหลอื บรษิัทต้องรอให้
ครบก าหนด 3 ปีก่อนจงึจะลดทุนไดห้รอืไม่ 

ถ้าครบตามระยะเวลาจ าหน่ายหุน้ซื้อคนืทีก่ าหนดไวใ้นโครงการแล้ว และมี
หุน้ซื้อคนืทีจ่ าหน่ายไม่หมด บรษิทัสามารถตดัหุน้ทีซ่ื้อคนืและลดทุนไดก้่อน
ครบเวลา 3 ปีได ้

19) บริษัทสามารถเริ่มโครงการซื้อหุ้นคืน 
ครัง้ใหม่ไดเ้มื่อใด  

บริษัทเริ่มโครงการซื้อหุ้นคืนครัง้ใหม่ได้เมื่อพ้น 6 เดือนนับแต่วนัสิ้นสุด
โครงการซื้อหุน้คนืครัง้หลงัสุด 
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20) บริษัทจะมีมติเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายหุ้น
เพิม่ทุนใหม่หรอืหลกัทรพัย์แปลงสภาพเป็นหุน้
สามญั หลงัจากซื้อหุน้คนืเสรจ็สิน้ไดห้รอืไม่ 

บริษัทอาจมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับนายทะเบียนได้ แต่บริษัทไม่สามารถ
จ าหน่ายหุน้เพิม่ใหบุ้คคลใดๆ ได ้จนกว่าจะไดจ้ าหน่ายหุน้ซื้อคนืใหเ้สรจ็สิน้
หรอืตดัหุน้ซื้อคนืแลว้   

21) บริษัทสามารถออกหุ้นปันผลในระหว่าง
โครงการซื้อหุ้นคนืเพื่อบรหิารสภาพคล่องทาง
การเงนิ ซึง่ยงัไม่เสรจ็สิน้ไดห้รอืไม่ 

บริษัทอาจมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียน
เปลีย่นแปลงทุนจดทะเบยีนกบันายทะเบยีนได ้แต่บรษิทัไม่สามารถออกหุน้
ปันผลได ้จนกว่าจะไดจ้ าหน่ายหุน้ซื้อคนืใหเ้สรจ็สิน้หรอืตดัหุน้ซื้อคนืแลว้   
ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลต้องท าภายใน 1 เดอืนนับแต่วนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
หรอืคณะกรรมการลงมต ิตามมาตรา 115 ของ พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535  

22) ในระหว่างที่บริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นคืน 
การค านวณอตัราส่วนต่อหุ้นต่าง ๆ เช่น EPS  
Book Value Per Share ต้องใช้ตัวเลขใดเป็น
ฐานการค านวณ 

ใหใ้ชจ้ านวนหุน้หลงัหกัจ านวนหุน้ซื้อคนื 

23) การค านวนสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างประเทศ 
(Foreign Limit) จะใช้จ านวนหุ้นก่อนหรือหลงั
หกัหุน้ทีซ่ื้อคนื 

ใช้จ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วจนกว่าจะพ้นระยะเวลาขายหุ้นที่ 
ซื้อคนืและมกีารลดทุน 

24) หุน้ทีซ่ื้อคนืสามารถน ามาใชเ้พื่อประโยชน์
อย่างอื่นไดห้รอืไม่ เช่น ใหเ้ป็นโบนัสกรรมการ 
หรือให้เป็นหุ้นปันผล หรือใช้เป็นหลกัประกัน
เงนิกูย้มื 

ไม่ได้  

25) การจ าหน่ายหุ้นซื้อคืนโดยเสนอขายต่อ
กรรมการหรอืพนักงานของบรษิทัตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ กรณี
ใหก้บักรรมการจะถอืเป็นค่าตอบแทนกรรมการ
หรอืไม่ และหากถือเป็นค่าตอบแทนกรรมการ
ต้องจดัวาระเรื่องค่าตอบแทนกรรมการใหผู้ถ้อื
หุน้อนุมตัดิว้ยหรอืไม่ 

ถือเป็นค่าตอบแทนกรรมการ และปฏิบตัติามเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. 
ในการ เสนอขายหุ้นซื้ อคืนต่ อกรรมการหรือพนักงานของบริษัท 
ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  

26) กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน ทีไ่ดร้บัหุน้ที่
เสนอขายต่อกรรมการหรอืพนักงานของบรษิัท
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย์ มหีน้าที่รายงานแบบ 59 / 246-2 / 
Tender Offer ดว้ยหรอืไม่ 

มหีน้าทีร่ายงานตามหลกัเกณฑข์อง ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้ง 

27) การซื้อและขายหุน้ตามโครงการซื้อหุน้คนื
ที่เกินกว่า 5% ต้องรายงานการได้มาและ
จ าห น่ายหลักทรัพย์ตามแบบ 246 -2  ที่
ส านักงาน ก.ล.ต.ก าหนดหรอืไม่ 

บริษัทจดทะเบยีนไม่ต้องรายงานแบบ 246-2 เนื่องจากมาตรา 246 แห่ง 
พ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ ไม่ไดบ้งัคบัใชก้บักรณีการซื้อหุน้คนืและขายหุน้ทีซ่ื้อคนื
ของบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ 
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28) การซื้อหุ้นคืนหรือจ าหน่ายหุ้นซื้อคืน 
ผ่านตลาดหลกัทรพัย ์สามารถท าไดด้ว้ยวธิใีด 

บรษิัทจดทะเบยีนสามารถเสนอซื้อหรอืเสนอขายหุ้นซื้อคนืได้ด้วยวธิจีบัคู่
อตัโนมตั ิ(Automated Order Matching: AOM) ในช่วงเวลาท าการซื้อขาย 
(Trading Session) 

29) บรษิทัจดทะเบยีนตอ้งเปิดเผยโครงการซื้อ
หุน้คนืต่อสาธารณชนล่วงหน้าก่อนเริม่โครงการ
กี่วนั รวมถงึกรณีแก้ไขหรอืยกเลกิโครงการซื้อ
หุน้คนื 

บรษิัทจดทะเบยีนเปิดเผยโครงการซื้อหรอืจ าหน่ายหุ้นคนืล่วงหน้า 3 วนั
ก่อนวันที่เริ่มซื้อหุ้นคืน / เริ่มจ าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน / วันที่การแก้ไขหรือ
ยกเลิกโครงการนั ้นมีผล โดยให้ เ ปิดเผยโดยไม่ชักช้า ในวันที่มีมติ
คณะกรรมการหรอืผู้ถอืหุน้ แล้วแต่กรณี และในกรณีการแก้ไขหรอืยกเลกิ
โครงการ ใหแ้สดงเหตุผลและความจ าเป็นประกอบดว้ย  

30) การจ าหน่ายหุน้ซื้อคนืแก่ผูถ้อืหุน้เดมิตาม
สดัส่วน (RO) จะต้องเปิดเผยขอ้มูลล่วงหน้ากี่
วนั  

ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับกรณีเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ RO กล่าวคือ 
บรษิัทจดทะเบยีนต้องเปิดเผยการก าหนดวนัใหส้ทิธิจองซื้อหุน้แก่ผูถ้อืหุน้
เดมิ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั  รวมถึงมกีารส่งหนังสอืแจง้สทิธิเป็นการ
ล่วงหน้า และก าหนดระยะเวลาการจองซื้อ เป็นตน้  

31) การเปิดเผยการเสนอขายหุน้ทีซ่ื้อคนืดว้ย
วธิกีารเสนอขายต่อกรรมการหรอืพนักงานของ
บริษัทตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์จะตอ้งเปิดเผยล่วงหน้ากีว่นั 

ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดให้การเสนอขายต่อกรรมการหรอืพนักงานของ
บรษิทัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่ราคาต ่า หรอื 
ทีม่ลีกัษณะเป็นการกระจุกตวั ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  
 
ส่วนการเสนอขายต่อกรรมการหรอืพนักงานของบรษิทัตามกฎหมายว่าดว้ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ราคาตลาด และไม่มีลักษณะเป็นการ
กระจุกตวั ให้คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาจดัสรรได้โดยไม่ต้องขออนุมตัิ
จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  
 
ดงันัน้ เมื่อคณะกรรมการบรษิัทหรอืทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นมมีติให้เสนอขายต่อ
กรรมการหรอืพนักงานของบรษิทัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์จะตอ้งแจง้มตคิณะกรรมการหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) 
ต่อตลาดหลกัทรพัย์ทนัท ีและเปิดเผยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัก่อนเสนอ
ขายหุน้ทีซ่ื้อคนื 

32) บรษิัทต้องเปิดเผยขอ้มูลผลการจ าหน่าย
หุน้ซื้อคนืเมื่อไหร่  

- กรณีขายใน SET ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูก่อนเปิดซื้อขายในวนัท าการถดัไป 
- กรณี RO / PO / เสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัทตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูภายใน 
5 วนัท าการนับแต่วนัทีจ่ าหน่ายหุน้ซื้อคนืเสรจ็ และใหร้ายงานผลการขาย
หุน้ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายในก าหนดเวลาดงันี้ 
o กรณีเสนอขายต่อกรรมการหรอืพนักงานของบรษิทัตามกฎหมาย

ว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ภายใน 15 วนันับแต่วนั
ปิดเสนอขาย 

o กรณี PO ภายใน 45 วนันับแต่วนัปิดเสนอขาย 
33) การก าหนดราคาเสนอขาย PO / RO / 
เสนอขายต่อกรรมการหรอืพนักงานของบรษิัท

PO และ RO: เปิดเผยเป็นช่วงราคาได้ ทัง้นี้  ก่อนวันเสนอขายจะต้อง
ก าหนดราคาที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
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ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ สามารถก าหนดเป็นช่วงราคาได้
หรอืไม่  
กรณี RO และ กรณีเสนอขายต่อกรรมการหรอื
พนักงานของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ต้องก าหนด
ราคาที่ชัดเจนตัง้แต่วันที่มีมติบอร์ดอนุมัติ
หรือไม่  จะเป็นการให้ฟรีได้หรือไม่? และ
สามารถมอบอ านาจใหฝ่้ายจดัการก าหนดราคา
ไดห้รอืไม่? 

อย่างครบถ้วน เพียงพอ โดยกรณี RO บริษัทจดทะเบยีนจะต้องเปิดเผย
ราคา และอตัราส่วนที่ชดัเจนก่อนวนัขึ้นเครื่องหมายเพื่อก าหนดรายชื่อ 
ผูม้สีทิธิจ์องซื้อหุน้ทีซ่ื้อคนื (เครื่องหมาย XB) ดงักล่าวผ่านระบบ SETLink 
เพื่อเผยแพร่ต่อผูล้งทุน 
วิธีเสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย:์ ตอ้งก าหนดราคาทีช่ดัเจน  

 
โดยการก าหนดราคาต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้งซึ่งก าหนดเป็น
อ านาจของผู้ถอืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทั แล้วแต่กรณี และไม่สามารถ
ใหฟ้รไีด ้ไม่ว่าจะจ าหน่ายดว้ยวธิกีารใดกต็าม  

34) การขายหุน้ซื้อคนืโดยเสนอขาย RO ผูถ้อื
หุน้สามารถจองซื้อเกนิสทิธไิดห้รอืไม่ 

ได้ โดยต้องเป็นราคาเดียวกับการจองซื้อที่ในส่วนที่ไม่เกินสิทธิ  ทัง้นี้  
บรษิัทต้องจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนจนครบก่อน และหากมี
หุน้เหลอื จงึสามารถจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นทีจ่องซื้อเกินสทิธนิัน้ตามสดัส่วน
การถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้รายนัน้  

35) การขายหุ้นซื้ อคืน ให้กรรมการหรือ
พนักงานของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ถ้าเป็นกรณีที่
ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเสนอขาย
ภายใน 1 ปีนับจากผูถ้อืหุน้อนุมตั ิและหากเป็น
การเสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานใน
ลกัษณะทีม่กีารทยอยเสนอขาย ตอ้งจ าหน่ายให้
แล้วเสร็จภายใน 3 ปีนับแต่การซื้อหุ้นคนืเสรจ็
สิน้หรอืไม่ 

ใช่ 
 

36) การขายหุ้นที่ซื้อคืนแก่กรรมการหรือ
พนักงานของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  รวมถึง
กรรมการและพนักงานของบรษิทัย่อยหรอืไม่ 

ไม่ได้   

37) เหตุการณ์ใดบ้างที่บริษัทต้องละเว้นการ
ซื้ อ หุ้ น คืนห รือ ข ายหุ้ นที่ ซื้ อ คืน ในตลาด
หลกัทรพัย ์
 

1. บรษิทัอยู่ในช่วงก าลงัจะประกาศขอ้มลูส าคญัทีอ่าจส่งผลกระทบต่อราคา
หุ้นของบริษัท สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น หรือต่อการตัดสินใจลงทุน  เช่น  
ก่อนการเผยแพร่งบการเงิน ก่อนการประกาศจ่ายปันผล อยู่ระหว่างหรือ 
มขีอ้เท็จจรงิว่าจะถูก Takeover เว้นแต่บรษิัทจดทะเบยีนพจิารณาแล้วว่า
การซื้อหุน้คนืทีท่ าอยู่นัน้ เป็นการด าเนินการโดยผูท้ีไ่ม่ไดล่้วงรูข้อ้มลูภายใน
ของบรษิทั 
2. การท ารายการซื้อหุน้คนืหรอืขายหุน้ทีซ่ื้อคนืกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 
3. Anti-takeover เวน้แต่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหุน้แลว้ 

38) กรณีที่ห้ามบริษัทจดทะเบียนท ารายการ
ซื้อหุ้นคืนหรือขายหุ้นที่ซื้อคืนกบับุคคลที่ตนรู้

ใช่ โดยห้ามท ารายการที่บริษัทเจตนาจะซื้อหุ้นคืนหรือขายหุ้นที่ซื้อคืน 
ในตลาดหลกัทรพัย์จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั  อย่างไรก็ตาม กรณีการขาย
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ค าถาม ค าตอบ 
ว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั จะใช้บงัคบัเฉพาะ
ในการซื้อขายในตลาดหรอืไม่ 

หุ้นซื้อคืนด้วยวิธีเสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัทจะต้อง
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ส าหรบัโครงการท่ี บจ. ท่ีซื้อหุ้นคืนไว้แล้วแต่ยงัไม่ได้จ าหน่ายหุ้นซื้อคืนนัน้ ณ วนัท่ีกฏกระทรวงฯ (ฉบบัท่ี 2) มีผลใช้
บงัคบั 
39) บรษิัทสามารถแก้ไขหรอืยกเลกิโครงการ
ซื้อหุ้นคืนที่อยู่ระหว่างด าเนินการแล้วก่อน
กฎกระทรวงฉบบัที ่2 มผีลใชบ้งัคบัไดห้รอืไม่ 

ได ้ โดยปฏบิตัติามหลกัเกณฑต์ามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
ในส่วนของการยกเลกิโครงการนัน้ จะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ระบุไว้
ตามขอ้ 16 ดว้ย 

40) บรษิัทสามารถก าหนดวนัจ าหน่ายหุ้นซื้อ
คืนหลังสิ้นสุดโครงการ ลดเวลาจาก 6 เดือน 
เหลอื 3 เดอืน และระยะเวลาการเริม่ซื้อหุน้คนื
ครัง้ใหม่ ลดเวลาจาก 1 ปี เหลอื 6 เดอืน ใชไ้ด้
กบัโครงการซื้อหุ้นคนืที่มอียู่ก่อนกฎกระทรวง
ฉบบัที ่2 มผีลใชบ้งัคบั ไดห้รอืไม่ อย่างไร  

ใช้ได้กบัโครงการซื้อหุ้นคนืที่มอียู่ โดยบรษิัทจดทะเบยีนต้องเปิดเผยการ
แก้ไขล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัก่อนวนัทีเ่ริม่ซื้อหุน้คนืหรอืเริม่จ าหน่ายหุน้
ที่ซื้อคืนและต้องขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการแล้วแต่กรณี 
เพื่อแกไ้ขระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 
 
 
 
 

41) ปัจจุบนับรษิทัมโีครงการหุน้ซื้อคนืทีม่ีการ
เสนอขายไปแล้วก่อนที่กฎกระทรวงจะมีการ
แก้ไข โดยอายุโครงการจะครบก าหนด 3 ปี
ในช่วงกลางปี 2566  
        ต่ อ ม า บ ริ ษั ท มี แ ผ น ที่ จ ะ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริษัทหรือประชุมผู้ถือหุ้น 
(แลว้แต่กรณี) เพื่อขออนุมตัใิหม้กีารจ าหน่ายหุน้
ซื้อคืนให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบรษิัท
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ในราคาตลาด การนับระยะเวลา
สิน้สุด 3 ปี ตามกฎกระทรวงนัน้ ใหน้ับอย่างไร 

ให้นับตามระยะเวลาของโครงการเดิม ซึ่งก็จะหมดในกลางปี 2566  
ตามระยะเวลา 3 ปีของโครงการเดมิ 
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