19 กันยายน 2565
เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัทจดทะเบียนไทยทุกแห่ง
ประธานกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ
นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ที่ กลต.จท-2.(ว) 49/2565 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศการยกเว้น
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทมหาชนจำกัด
ทำการจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืน
ด้ว ยกรมพัฒ นาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิช ย์ ได้ มีการปรับปรุงกฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน
ของบริษัท พ.ศ. 2544 (“กฎกระทรวงการซื้อหุ้นคืน”) โดยเพิ่มทางเลือกให้สามารถจำหน่ายหุ้นที่
ซื้อคืนนอกเหนือจากการให้จ ำหน่ายในกระดานหลักของตลาดหลั กทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป โดยเพิ่มให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (“RO”) และการเสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัท
(“ESOP”) ได้ด้วย
นอกจากนี้ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันกำหนดให้การเสนอขายหุ้นเดิมของ
บริษัทมหาชนจำกัด หากเป็นมูลค่าการเสนอขายเกิน 20 ล้านบาทและจำนวนผู้ลงทุนเกิน 50 ราย
แม้ว่าเป็นกรณีที่บริษัทมหาชนจำกัด เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมหรือเป็นกรรมการและพนักงานก็ตาม
(หากมูลค่าหรือจำนวนผู้ ลงทุนเกินกว่าที่กำหนด) บริษัทดังกล่าวมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลั ก ทรั พ ย์ (“แบบ filing”) ต่ อ สำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ซึ่งแตกต่างไปจากกรณีหุ้นที่ออกใหม่แก่ RO และ ESOP
ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดต้องมีหน้าที่ยื่นแบบ filing ดังนั้น เพื่อให้
การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีต้นทุนที่เหมาะสม โดยยังคงหลักการ
คุ้มครองผู้ลงทุนที่ดี สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน
ซึ่งเป็นหุ้นเดิมกรณี 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 เพื่อให้ ผ ู้ทำการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน บริษัทจดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
มีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดได้อย่างถูกต้อง สำนักงาน
ก.ล.ต. จึงขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขประกาศดังกล่าว ดังนี้
1. ยกเว้นไม่ต้องยื่นแบบ Filing ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) โดยไม่นำหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาใช้บังคับ
2. ยกเว้น ไม่ต้องยื่นแบบ Filing ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับการจำหน่ายหุ้ น
ที่ซื้อคืนให้แก่ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท (ESOP) หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่ อนไข
ทีก่ ำหนดในประกาศ
โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
ประเภทการเสนอขาย

การอนุมัติ

ระยะเวลาเสนอขาย

การรายงานผลการขาย

RO
ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
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

1 กฎกระทรวงการซื้อหุน
้ คืนกำหนดว่า

เสนอขายภายในระยะเวลาที่ได้รับ
อนุมัติไว้ในการซื้อหุ้นคืน แต่ต้อง
ไม่เกิน 3 ปีนับแต่การซื้อหุ้นคืน
เสร็จสิ้น

15 วันนับแต่วันปิด
การเสนอขาย

ให้บริษัทจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปีนับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิน้

2

ถ้าบริษัทย่อยดังกล่าว ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 ต้องดำเนินการให้บริษัทแม่ ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เสนอข้างต้น แต่หากบริษัทย่อยเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 บริษัทย่อยก็มีหน้าที่ปฏิบัติให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเอง โดยไม่ต้องให้บริษัทแม่ปฏิบัติด้วย
3

ราคาตลาดเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการ
กำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำโดยอนุโลม
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และรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ 10”

3
ประเภทการเสนอขาย

การอนุมัติ

ระยะเวลาเสนอขาย

การรายงานผลการขาย

1.2 การเสนอขาย
ESOP ที่ราคาต่ำกว่า
ราคาตลาด4

ได้รับมติ ¾ จาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ
ไม่มีผู้ถือหุ้น VETO เกิน
10%

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

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

ได้รับมติ 3/4 จาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ
ไม่มีผู้ถือหุ้น VETO เกิน
5%

เสนอขายภายในระยะเวลาที่ได้รับ 15 วันนับแต่วันปิด
อนุมัติในการซื้อหุ้นคืน แต่ต้อง
การเสนอขาย
ไม่เกิน 1 ปีนับแต่มีมติทปี่ ระชุมผู้ถือ
หุ้นหรือหากเป็นการเสนอขายหุ้น
แบบโครงการต่อเนื่อง ต้องจำหน่าย
ไม่เกิน 3 ปีนับแต่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น

15 วันนับแต่วันปิด
การเสนอขาย

กรณีที่ 2 ผู้เสนอขายเป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่มิใช่กรณีที่ 1
ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กำหนดในกฎกระทรวง
เรื่องการซื้อหุ้นคืน

เสนอขายภายในระยะเวลาที่ได้รับ 15 วันนับแต่วันปิด
อนุมัติในการซื้อหุ้นคืน แต่ต้อง
การเสนอขาย
ไม่เกิน 1 ปีนับแต่การซื้อหุ้นคืน
เสร็จสิ้น หรือหากเป็นกรณีการเสนอ
ขายหุ้นแบบโครงการต่อเนื่อง
จะต้องจำหน่ายหุ้นซื้อคืนให้แล้ว
เสร็จภายใน 3 ปีนับแต่การซื้อหุ้น
คืนเสร็จสิ้น

4

การเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ หมายความว่า การเสนอขายหุ้นที่กำหนดราคาเสนอขายไว้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยมีราคาเสนอขาย
และราคาตลาดเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และ
การกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำโดยอนุโลม
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อนึ่ง ในการซื้อหุ้นคืน บริษัทมหาชนจำกัดยังต้องปฏิ บัติตามกฎกระทรวงเรื่ อง
การซื้อหุ้นคืน ที่กำหนดให้การซื้อหุ้นคืนของบริษัทในแต่ละโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
โดยบริษัทอาจกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการในการอนุมัติการซื้อ
หุ้นคืนดังกล่าวได้
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด ความเข้าใจที่ตรงกัน สำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงได้จัดทำคำถามที่พบบ่อย (FAQ)
เกี่ยวกับโครงการหุ้นซื้อคืนมาพร้อมกันด้วย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
จึ งเรี ยนมาเพื ่ อโปรดทราบและถื อปฏิ บ ั ต ิ ทั ้ งนี ้ สำนั กงาน ก.ล.ต. ขอเสนอชื่ อ
เจ้ าหน้ าที่ ส ำหรั บ ติ ด ต่ อ สอบถามคื อ นางสาวเพ็ ญ พิ ช ชา กรชู เ ดช เจ้ า หน้ า ที ่ บ ริ ห ารอาวุ โ ส
ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2 โทรศัพท์ 0-2263-6066 อีเมล penpitch@sec.or.th นางสาวชมพูนุท
ทั บ เจริ ญ เจ้ าหน้ าที่ บริ หารอาวุ โส ฝ่ ายจดทะเบี ยนหลั กทรั พย์ 2 โทรศั พท์ 0-2033-4657 อี เมล
chompoonuth@sec.or.th นางสาวฐิติมา เกิดทอง เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2
โทรศั พ ท์ 0-2263-6367 อี เ มล thitimak@sec.or.th และนางจิ ต สุ ช าต์ ธรรมประทานกุ ล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2 โทรศัพท์ 0-2033-9628 อีเมล jitsucha@sec.or.th
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล)
เลขาธิการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ภาพถ่ า ยประกาศคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ที่ กจ. 18/2565 เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทมหาชนจำกัดทำการจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืน ลงวันที่
9 สิงหาคม พ.ศ. 2565
2. คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับโครงการหุ้นซื้อคืน
ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-4657

“สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ปี 2564 (DG Awards 2021)
และรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ 10”

ถาม-ตอบ
คาถาม
1) หุ้น ที่ซ้ือ คืน นั บ เป็ นองค์ ป ระชุ ม และเป็ น
คะแนนเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้หรือไม่
2) บริษัท จะกู้เ งิน มาเพื่อ ซื้อ หุ้น คืน เพื่อ การ
บริหารทางการเงินได้หรือไม่

3) กรณีซ้อื หุน้ คืนเกิน 10% ของทุนชาระแล้ว
บริษทั ต้องขออนุมตั ผิ ถู้ อื หุน้ ทุกครัง้ ใช่หรือไม่
4) การซื้อ หุ้น คืน ตามมาตรา 66/1 พ.ร.บ.
บริษทั มหาชนฯ จะต้องมีการแก้ไขข้อบังคับของ
บริษทั ให้ซ้อื หุน้ คืนได้ หรือไม่

คาตอบ
ไม่ได้ โดยหุน้ ทีบ่ ริษทั ซื้อคืนกลับมานัน้ ไม่นับเป็ นองค์ประชุมในการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ และไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้
ไม่ได้ เนื่องจากบริษทั ต้องมีสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุน้ คืนไม่เป็ น
เหตุให้บริษทั ประสบปั ญหาทางการเงิน โดยให้พจิ ารณาจากความสามารถ
ที่จะชาระหนี้ท่คี รบกาหนดภายใน 6 เดือนข้างหน้ านับแต่วนั ที่เริม่ ซื้อหุ้น
หากบริษัทต้องกู้เงินมา แสดงว่าไม่ได้มีสภาพคล่ อง นอกจากนี้ บริษัท
ต้องกันกาไรสะสมไว้เป็ นเงินสารองเท่ากับจานวนเงินที่ได้จ่ายซื้อหุ้นคืน
จนกว่าจะมีการจาหน่ายหุน้ ซื้อคืนได้หมด
ใช่ กรณีท่ซี ้อื หุ้นคืนแต่ละโครงการเกิน 10% ของทุนชาระแล้วต้องได้รบั
อนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ และต้องดาเนินการซื้อหุน้ คืนภายใน 1 ปี
บริษัทต้องกาหนดเรื่องการซื้อหุ้นคืนในข้อบังคับบริษัท ในกรณีท่บี ริ ษัท
จะให้เป็ นอานาจของคณะกรรมการในการอนุ มตั ิการซื้อหุ้นคืนที่มจี านวน
ไม่เกิน 10% ของหุ้นที่จาหน่ ายได้ทงั ้ หมด (กฎกระทรวง ข้อ 6/1) แต่หาก
บริษัทต้องการให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้อนุ มตั ิการซื้อหุ้นคืนทุกโครงการ
กรณีน้ีบริษัทไม่จาเป็ นต้องมีการแก้ไขเพื่อ กาหนดเรื่อ งการซื้อหุ้น คืน ไว้
ในข้อบังคับบริษทั
ต้องขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการใหม่ โดยจะถือว่ามติคณะกรรมการดังกล่าว
เป็ นมติทไ่ี ม่เป็ นไปตามกฎกระทรวง จะต้องมีการขออนุมตั มิ ติคณะกรรมการ
และเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์อกี ครัง้

5) หากบริษั ท ไม่ มีก ารระบุ ใ นข้อ บัง คับ ใน
กรณี ท่ี บ ริ ษั ท ซื้ อ หุ้ น คืน ไม่ เ กิ น 10% ที่ ต้ อ ง
ขออนุ มตั คิ ณะกรรมการ โดยบริษทั ได้ขออนุมตั ิ
คณะกรรมการและเปิ ด เผยข้อ มูลสารสนเทศ
ผ่ า นระบบตลาด ต่ อ มาได้แ ก้ ไ ขข้อ บัง คับ ให้
เป็ นไปตามกฎกระทรวงข้อ 6/1 วรรคหนึ่ ง
ใ น ภ า ย ห ลั ง บ ริ ษั ท ต้ อ ง ข อ อ นุ มั ติ จ า ก
คณะกรรมการและเปิ ด เผยข้อ มูลสารสนเทศ
ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์อกี ครัง้ หรือไม่
6) การแก้ ไ ขหรือ ยกเลิ ก โครงการ บริษั ท ขึ้นอยู่กบั การขออนุมตั ิ โครงการซื้อหุ้นคืนนัน้ ๆ หากโครงการซื้อหุ้น
สามารถขออนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษทั ทุก คืนได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการ การแก้ไขหรือยกเลิกโครงการก็สามารถ
กรณีหรือไม่
ใช้มติคณะกรรมการบริษทั ได้
7) การจาหน่ายหุน้ ซื้อคืน ต้องได้รบั อนุมตั ิ
จากผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ หรือไม่

ไม่ ทุ ก กรณี หากบริ ษั ท ได้ เ ปิ ดเผยวิ ธี ก ารจ าหน่ ายหุ้ น ซื้ อ คื น และ
กาหนดเวลาในการจาหน่ ายหุ้น แล้ว บริษัทสามารถจาหน่ ายหุ้นซื้อคืน ได้
ตามทีไ่ ด้เปิ ดเผยข้อมูลนัน้
อย่ า งไรก็ตาม หากบริษัท ประสงค์จะแก้ไขวิธีจาหน่ ายหุ้น ซื้อคืน หรือ
กาหนดเวลาในการจาหน่ ายหุน้ ซื้อคืน ก็สามารถทาได้โดยขึน้ อยู่กบั การขอ
1

คาถาม

คาตอบ
อนุ มตั ิโครงการซื้อหุ้นคืนนัน้ ๆ หากโครงการซื้อหุ้นคืนได้รบั อนุ ม ัติจ าก
คณะกรรมการ การแก้ไ ขวิธีจ าหน่ า ยหุ้น ซื้อ คืน หรือ ก าหนดเวลาในการ
จาหน่ ายหุ้นซื้อคืน สามารถใช้มติคณะกรรมการบริษัทได้ และให้เปิ ดเผย
ข้อมูลการแก้ไขดังกล่าวแก่สาธารณชน นอกจากนี้ หากสานักงาน ก.ล.ต.
มีก ารก าหนดหลัก เกณฑ์ เ พิ่ม เติม ให้ บ ริษัท ด าเนิ น การตามเกณฑ์ ข อง
สานักงาน ก.ล.ต. ด้วย
8) การซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ไม่ได้ เนื่องด้วยตามเจตนารมณ์ ของกฎกระทรวงว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน ฯ
บ ริ ษั ท ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก ทั ้ง ซื้ อ คื น ใ น ต ลา ด ได้ ก าหนดไว้ ใ ห้ เ ป็ นทางเลือ ก จึง ไม่ ส ามารถเลือ กซื้ อ หุ้ น คืน ทัง้ 2 วิธี
หลักทรัพย์และเสนอซื้อเป็ นการทัวไป
่ พร้อมกัน พร้อมกันได้
ได้หรือไม่
9) การจ าหน่ า ยหุ้ น ซื้ อ คื น สามารถเลื อ ก ไม่ มี ข้ อ ห้ า ม โดยคณะกรรมการควรพิจ ารณาถึง ความเหมาะสมและ
จ าหน่ า ยหุ้น ซื้อ คืน ในเวลาเดีย วกัน ทัง้ 4 วิธี ประโยชน์ สูงสุดแก่บ ริษัท การจาหน่ ายหุ้น ซื้อคืนในแต่ละวิธี บริษัทต้อ ง
(เสนอขายในตลาดหลักทรัพย์ / เสนอขายผูถ้ ือ ปฏิบตั ิตามเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องให้ครบถ้วน ซึ่งรวมถึง ขัน้ ตอน การกาหนด
หุ้น เดิม ตามสัด ส่ ว น (Rights Offering: RO) / ราคาเสนอขาย และการเปิ ดเผยข้อมูล
เสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัท
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาด
หลัก ทรัพ ย์ / เสนอขายต่ อ ประชาชนเป็ นการ
ทัวไป
่ (Public Offering: PO)) ได้หรือไม่ และ
สามารถกาหนดราคาเสนอขายสาหรับแต่ละวิธี
ทีแ่ ตกต่างกันได้หรือไม่
10) กรณีท่โี ครงการซื้อหุน้ คืนมีจานวนไม่เกิน ได้
10% ส า ม า ร ถ ข อ อ นุ มั ติ โ ค ร ง ก า ร จ า ก
คณะกรรมการบริ ษั ท ไว้ ก่ อ น และเมื่ อ จะมี
การจ าหน่ ายหุ้ น ให้ แ ก่ ก รรมการพนั ก งาน
จึงค่อยไปขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อให้
เป็ นไปตามประกาศ ก.ล.ต. กรณีราคาต่า หรือ
กระจุกตัวได้หรือไม่
11) กรณี ก ารจ าหน่ า ยหุ้น ซื้อ คืน ด้ว ยวิธี RO พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 กาหนดหลักเกณฑ์การขาย
หรือ PO หรือ วิธีเ สนอขายต่ อ กรรมการหรือ หุ้นต่ ากว่ามูลค่าหุ้นเฉพาะหุ้นที่ออกใหม่ แต่ในกรณีน้ี หุ้นที่บริษัท ซื้อ คืน
พนั ก งานของบริ ษั ท ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย ไม่ใช่หนุ้ ทีอ่ อกใหม่
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สามารถเสนอ
ขายทีร่ าคาต่ากว่ามูลค่าพาร์ได้หรือไม่
12) หลักเกณฑ์ในการกาหนดราคาหุน้ ทีบ่ ริษทั หลักเกณฑ์ในการกาหนดราคา หมายถึง ให้บริษทั อธิบายเกณฑ์หรือวิธกี าร
ต้ อ งระบุ ใ นโครงการซื้ อ หุ้ น คื น ต้ อ งอธิ บ าย ที่บริษัทใช้ในการกาหนดราคาที่บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นคืน เช่น ราคา Book
อย่างไร
Value (BV), Market Price โดยไม่ต้องระบุตวั เลขราคา หรือช่วงราคา เช่น
P/BV หรือ P/E ต่ากว่า X เท่า เป็ นต้น
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คาถาม
13) ถ้า บริษัท ขายหุ้น ที่ซ้ือ คืนไม่หมดภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดจะทาอย่างไร
14) กรณี ท่ี บ ริ ษั ท ซื้ อ หุ้ น คื น เสร็ จ สิ้น มาแล้ ว
2 ปี ครึง่ ต่อมาบริษทั ต้องการจาหน่ ายหุน้ ทีซ่ ้อื คืน
ให้แ ก่ ก รรมการหรือ พนั ก งานของบริษัท ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในราคาที่ต่ า กว่ า ราคาตลาด ซึ่ ง ต้ อ งผ่ า นมติ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ต้องเสนอขายหุน้ ให้แก่
กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน
½ ปี หรือ บริษั ท สามารถเสนอขายหุ้ น ให้ แ ก่
กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน
1 ปี นับแต่ได้รบั มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
15) วันสิน้ สุดโครงการซื้อหุน้ คืนหมายถึงวันใด

คาตอบ
บริษัทต้องตัดหุน้ ทีซ่ ้อื คืนและจดทะเบียนลดทุนต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
ต้ อ งเสนอขายให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน ½ ปี หากเกิ น ก าหนดดั ง กล่ า ว
บริษทั ต้องลดทุนโดยการตัดจาหน่ายหุน้ ทีเ่ หลือ

วันซื้อหุ้นคืนครบจานวนแล้ว หรือวันสิ้นสุดกาหนดเวลาการซื้อหุน้ คืนครัง้
หลังสุด หรือวันทีย่ กเลิกโครงการซื้อหุน้ คืนมีผล แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน
16) บริษัทสามารถยกเลิกโครงการซื้อหุ้นคืน บริษัท จะยกเลิก โครงการซื้อ หุ้น คืน ได้เ ฉพาะกรณี ท่ีบ ริษัท ยัง ไม่ ไ ด้เ ป็ น
ได้ในกรณีใดบ้าง
เจ้าของหุน้ ทีซ่ ้อื คืนในโครงการทีจ่ ะยกเลิก

17) เมื่อซื้อหุน้ คืนแล้วและบริษทั ไม่ได้ประกาศ
การจ าหน่ า ยหุ้น ซื้อ คืน บริษัท สามารถลดทุน
ก่อนครบ 3 ปี ได้หรือไม่

อย่างไรก็ตาม หากบริษทั ได้เป็ นเจ้าของหุน้ ทีซ่ ้อื คืนแล้วบางส่วน แต่บริษทั
มีค วามจาเป็ น ที่ไม่สามารถซื้อ หุ้น คืน ในส่ ว นที่เ หลือ ได้ บริษัท อาจแก้ไข
โครงการซื้อหุน้ คืนด้วยการลดจานวนหุน้ ทีซ่ ้อื คืนตามจานวนหุน้ ในส่วนทีย่ งั
ไม่ ไ ด้ ซ้ื อ คืน และในส่ ว นของหุ้ น ที่บ ริษั ท ได้ ซ้ื อ คืน มาแล้ ว บริษั ท ต้ อ ง
ดาเนินการตามโครงการซื้อหุน้ คืนทีไ่ ด้ประกาศไว้จนกว่าจะสิน้ สุดโครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการซื้อหุ้นคืน เพื่อเป็ นเครื่องมือการบริหารสภาพ
คล่องของบริษัท ไม่ใช่เพื่อเป็ นเครื่องมือในการลดทุน เมื่อกฎหมายได้ให้
เวลาถึง 3 ปี บริษัทจึงควรพยายามขายหุน้ ทีซ่ ้อื คืนออกไปให้หมด โดยให้
ดาเนินการตามทีไ่ ด้เปิ ดเผยโครงการซื้อหุน้ คืน ซึ่งได้กาหนดระยะเวลาการ
จาหน่ ายหุน้ ทีซ่ ้อื คืนไว้แล้ว แต่ถ้าไม่สามารถจาหน่ายหุน้ ทีซ่ ้อื คืนมาได้หมด
ภายในระยะเวลาที่กาหนด จึง ค่ อ ยดาเนิ น การตัด หุ้น ที่ซ้ือ คืน และลดทุน
ต่อไป
ถ้าครบตามระยะเวลาจาหน่ ายหุน้ ซื้อคืนทีก่ าหนดไว้ในโครงการแล้ว และมี
หุน้ ซื้อคืนทีจ่ าหน่ายไม่หมด บริษทั สามารถตัดหุน้ ทีซ่ ้อื คืนและลดทุนได้ก่อน
ครบเวลา 3 ปี ได้

18) ถ้าบริษทั กาหนดระยะเวลาจาหน่ายหุน้ ซื้อ
คืน ไม่ ถึง 3 ปี และเมื่อ ครบตามระยะเวลาที่
กาหนดแล้ว แต่ยงั มีหุ้นเหลือ บริษัทต้องรอให้
ครบกาหนด 3 ปี ก่อนจึงจะลดทุนได้หรือไม่
19) บริ ษั ท สามารถเริ่ ม โครงการซื้ อ หุ้ น คืน บริษัทเริ่มโครงการซื้อหุ้นคืนครัง้ ใหม่ได้เมื่อพ้น 6 เดือนนับแต่วนั สิ้น สุ ด
ครัง้ ใหม่ได้เมื่อใด
โครงการซื้อหุน้ คืนครัง้ หลังสุด
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คาถาม
คาตอบ
20) บริษัท จะมีม ติเ พิ่ม ทุน เพื่อ เสนอขายหุ้น บริษัท อาจมีมติท่ปี ระชุ มผู้ถือ หุ้นให้เ พิ่มทุ นจดทะเบียน และจดทะเบียน
เพิม่ ทุนใหม่หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพเป็ นหุน้ เปลี่ย นแปลงทุ น จดทะเบีย นกับ นายทะเบีย นได้ แต่ บ ริษัท ไม่ ส ามารถ
สามัญ หลังจากซื้อหุน้ คืนเสร็จสิน้ ได้หรือไม่
จาหน่ายหุน้ เพิม่ ให้บุคคลใดๆ ได้ จนกว่าจะได้จาหน่ายหุน้ ซื้อคืนให้เสร็จสิน้
หรือตัดหุน้ ซื้อคืนแล้ว
21) บริษัท สามารถออกหุ้น ปั น ผลในระหว่าง บริษัท อาจมีมติท่ปี ระชุ มผู้ถือ หุ้นให้เ พิ่มทุ นจดทะเบียน และจดทะเบียน
โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารสภาพคล่องทาง เปลีย่ นแปลงทุนจดทะเบียนกับนายทะเบียนได้ แต่บริษทั ไม่สามารถออกหุน้
การเงิน ซึง่ ยังไม่เสร็จสิน้ ได้หรือไม่
ปั นผลได้ จนกว่าจะได้จาหน่ายหุน้ ซื้อคืนให้เสร็จสิน้ หรือตัดหุน้ ซื้อคืนแล้ว
ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปั นผลต้องทาภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
หรือคณะกรรมการลงมติ ตามมาตรา 115 ของ พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจากัด
พ.ศ. 2535
22) ในระหว่างที่บริษัทจดทะเบียนซื้ อหุ้นคืน ให้ใช้จานวนหุน้ หลังหักจานวนหุน้ ซื้อคืน
การคานวณอัตราส่วนต่อหุ้นต่าง ๆ เช่น EPS
Book Value Per Share ต้ อ งใช้ตัว เลขใดเป็ น
ฐานการคานวณ
23) การค านวนสัด ส่ ว นผู้ถือ หุ้น ต่ า งประเทศ ใช้จานวนหุ้นที่ออกและเรีย กชาระแล้วจนกว่าจะพ้นระยะเวลาขายหุ้น ที่
(Foreign Limit) จะใช้จานวนหุ้นก่อนหรือหลัง ซื้อคืนและมีการลดทุน
หักหุน้ ทีซ่ ้อื คืน
24) หุน้ ทีซ่ ้อื คืนสามารถนามาใช้เพื่อประโยชน์ ไม่ได้
อย่างอื่นได้หรือไม่ เช่น ให้เป็ นโบนัสกรรมการ
หรือให้เป็ นหุ้นปั นผล หรือใช้เป็ นหลักประกัน
เงินกูย้ มื
25) การจ าหน่ า ยหุ้น ซื้อ คืน โดยเสนอขายต่อ ถือเป็ นค่าตอบแทนกรรมการ และปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ ของสานักงาน ก.ล.ต.
กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ตามกฎหมาย ในการเสนอขายหุ้ น ซื้ อ คื น ต่ อ กรรมการหรื อ พนั ก งานของบริ ษั ท
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ กรณี ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ให้กบั กรรมการจะถือเป็ นค่าตอบแทนกรรมการ
หรือไม่ และหากถือเป็ นค่าตอบแทนกรรมการ
ต้องจัดวาระเรื่องค่าตอบแทนกรรมการให้ผถู้ อื
หุน้ อนุมตั ดิ ว้ ยหรือไม่
26) กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ทีไ่ ด้รบั หุน้ ที่ มีหน้าทีร่ ายงานตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ทีเ่ กีย่ วข้อง
เสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัท
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ มีหน้าที่รายงานแบบ 59 / 246-2 /
Tender Offer ด้วยหรือไม่
27) การซื้อและขายหุน้ ตามโครงการซื้อหุน้ คืน บริษัทจดทะเบียนไม่ต้องรายงานแบบ 246-2 เนื่องจากมาตรา 246 แห่ง
ที่ เ กิ น กว่ า 5% ต้ อ งรายงานการได้ ม าและ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ไม่ได้บงั คับใช้กบั กรณีการซื้อหุน้ คืนและขายหุน้ ทีซ่ ้อื คืน
จ าหน่ ายหลั ก ทรั พ ย์ ต ามแบบ 246 -2 ที่ ของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์
สานักงาน ก.ล.ต.กาหนดหรือไม่
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28) การซื้ อ หุ้ น คื น หรื อ จ าหน่ า ยหุ้ น ซื้ อ คื น บริษัทจดทะเบียนสามารถเสนอซื้อหรือเสนอขายหุ้นซื้อคืนได้ด้วยวิธจี บั คู่
ผ่านตลาดหลักทรัพย์ สามารถทาได้ดว้ ยวิธใี ด อัตโนมัติ (Automated Order Matching: AOM) ในช่วงเวลาทาการซื้อขาย
(Trading Session)
29) บริษทั จดทะเบียนต้องเปิ ดเผยโครงการซื้อ บริษัทจดทะเบียนเปิ ดเผยโครงการซื้อหรือจาหน่ ายหุ้นคืน ล่วงหน้า 3 วัน
หุน้ คืนต่อสาธารณชนล่วงหน้าก่อนเริม่ โครงการ ก่ อ นวัน ที่เ ริ่ม ซื้อ หุ้น คืน / เริ่ม จ าหน่ า ยหุ้น ที่ซ้ือ คืน / วัน ที่ก ารแก้ไ ขหรือ
กี่วนั รวมถึงกรณีแก้ไขหรือยกเลิกโครงการซื้อ ยกเลิ ก โครงการนั ้น มี ผ ล โดยให้ เ ปิ ดเผยโดยไม่ ช ั ก ช้ า ในวั น ที่ มี ม ติ
หุน้ คืน
คณะกรรมการหรือผู้ถอื หุน้ แล้วแต่กรณี และในกรณีการแก้ไขหรือยกเลิก
โครงการ ให้แสดงเหตุผลและความจาเป็ นประกอบด้วย
30) การจาหน่ ายหุน้ ซื้อคืนแก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตาม ให้ดาเนิ น การเช่ น เดีย วกับ กรณี เ สนอขายหุ้น เพิ่ม ทุน แบบ RO กล่ า วคือ
สัดส่วน (RO) จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลล่วงหน้ากี่ บริษัทจดทะเบียนต้องเปิ ดเผยการกาหนดวันให้สทิ ธิจองซื้อหุน้ แก่ผถู้ อื หุน้
วัน
เดิม ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน รวมถึงมีการส่งหนังสือแจ้งสิทธิเป็ นการ
ล่วงหน้า และกาหนดระยะเวลาการจองซื้อ เป็ นต้น
31) การเปิ ดเผยการเสนอขายหุน้ ทีซ่ ้อื คืน ด้วย สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดให้การเสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานของ
วิธกี ารเสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานของ บริษทั ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่รี าคาต่ า หรือ
บริ ษั ท ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรัพ ย์ แ ละ ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการกระจุกตัว ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ตลาดหลักทรัพย์ จะต้องเปิ ดเผยล่วงหน้ากีว่ นั
ส่วนการเสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษทั ตามกฎหมายว่าด้วย
หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ท่ีร าคาตลาด และไม่ มีลัก ษณะเป็ น การ
กระจุกตัว ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรได้โดยไม่ต้องขออนุ มตั ิ
จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ดังนัน้ เมื่อคณะกรรมการบริษัท หรือทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้น มีมติให้เสนอขายต่อ
กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ จะต้องแจ้งมติคณะกรรมการหรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี)
ต่อตลาดหลักทรัพย์ทนั ที และเปิ ดเผยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนเสนอ
ขายหุน้ ทีซ่ ้อื คืน
32) บริษัทต้องเปิ ดเผยข้อมูล ผลการจาหน่ าย - กรณีขายใน SET ให้เปิ ดเผยข้อมูลก่อนเปิ ดซื้อขายในวันทาการถัดไป
หุน้ ซื้อคืนเมื่อไหร่
- กรณี RO / PO / เสนอขายต่ อ กรรมการหรือ พนั ก งานของบริษัท ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เปิ ดเผยข้อมูลภายใน
5 วันทาการนับแต่วนั ทีจ่ าหน่ายหุน้ ซื้อคืนเสร็จ และให้รายงานผลการขาย
หุน้ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายในกาหนดเวลาดังนี้
o กรณีเสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษทั ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 15 วันนับแต่วนั
ปิ ดเสนอขาย
o กรณี PO ภายใน 45 วันนับแต่วนั ปิ ดเสนอขาย
33) การก าหนดราคาเสนอขาย PO / RO / PO และ RO: เปิ ด เผยเป็ น ช่ ว งราคาได้ ทัง้ นี้ ก่ อ นวัน เสนอขายจะต้อ ง
เสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัท ก าหนดราคาที่ ช ัด เจน เพื่ อ ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น มีข้ อ มู ล ประกอบการตัด สิน ใจ
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ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาด
หลัก ทรัพ ย์ สามารถก าหนดเป็ น ช่ ว งราคาได้
หรือไม่
กรณี RO และ กรณีเสนอขายต่อกรรมการหรือ
พนั ก งานของบริ ษั ท ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลัก ทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ ต้อ งก าหนด
ราคาที่ ช ัด เจนตั ง้ แต่ ว ัน ที่ มี ม ติ บ อร์ ด อนุ ม ั ติ
หรื อ ไม่ จะเป็ นการให้ ฟ รี ไ ด้ ห รื อ ไม่ ? และ
สามารถมอบอานาจให้ฝ่ายจัดการกาหนดราคา
ได้หรือไม่?
34) การขายหุน้ ซื้อคืนโดยเสนอขาย RO ผูถ้ อื
หุน้ สามารถจองซื้อเกินสิทธิได้หรือไม่

คาตอบ
อย่างครบถ้วน เพียงพอ โดยกรณี RO บริษัทจดทะเบียนจะต้องเปิ ดเผย
ราคา และอัตราส่วนที่ชดั เจนก่อ นวันขึ้นเครื่องหมายเพื่อ กาหนดรายชื่อ
ผูม้ สี ทิ ธิจองซื
์ ้อหุน้ ทีซ่ ้อื คืน (เครื่องหมาย XB) ดังกล่าวผ่านระบบ SETLink
เพื่อเผยแพร่ต่อผูล้ งทุน
วิธีเ สนอขายต่ อ กรรมการหรือ พนั ก งานของบริษัท ตามกฎหมายว่า ด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์: ต้องกาหนดราคาทีช่ ดั เจน

โดยการกาหนดราคาต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้องซึ่งกาหนดเป็ น
อานาจของผู้ถอื หุน้ หรือคณะกรรมการบริษทั แล้วแต่กรณี และไม่สามารถ
ให้ฟรีได้ ไม่ว่าจะจาหน่ายด้วยวิธกี ารใดก็ตาม
ได้ โดยต้อ งเป็ น ราคาเดีย วกับ การจองซื้อ ที่ใ นส่ ว นที่ไ ม่ เ กิน สิท ธิ ทัง้ นี้
บริษัทต้องจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนจนครบก่อน และหากมี
หุน้ เหลือ จึงสามารถจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุ้นทีจ่ องซื้อเกินสิทธินัน้ ตามสัดส่วน
การถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายนัน้
35) การขายหุ้ น ซื้ อ คื น ให้ ก รรมการหรื อ ใช่
พนั ก งานของบริ ษั ท ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ถ้า เป็ นกรณีท่ี
ต้อ งได้ร ับ มติท่ีป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น ต้อ งเสนอขาย
ภายใน 1 ปี นับจากผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั ิ และหากเป็ น
การเสนอขายต่ อ กรรมการหรือ พนั ก งานใน
ลักษณะทีม่ กี ารทยอยเสนอขาย ต้องจาหน่ายให้
แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จ
สิน้ หรือไม่
36) การขายหุ้ น ที่ ซ้ื อ คื น แก่ ก รรมการหรื อ ไม่ได้
พนั ก งานของบริ ษั ท ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ รวมถึ ง
กรรมการและพนักงานของบริษทั ย่อยหรือไม่
37) เหตุการณ์ ใดบ้างที่บริษัทต้องละเว้นการ 1. บริษทั อยู่ในช่วงกาลังจะประกาศข้อมูลสาคัญทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อราคา
ซื้ อ หุ้ น คื น ห รื อ ข า ย หุ้ น ที่ ซ้ื อ คื น ใ น ต ลา ด หุ้น ของบริษัท สิท ธิป ระโยชน์ ผู้ถือ หุ้น หรือ ต่ อ การตัด สิน ใจลงทุ น เช่ น
หลักทรัพย์
ก่อนการเผยแพร่งบการเงิน ก่อนการประกาศจ่ายปั นผล อยู่ระหว่างหรือ
มีขอ้ เท็จจริงว่าจะถูก Takeover เว้นแต่บริษัทจดทะเบียนพิจารณาแล้วว่ า
การซื้อหุน้ คืนทีท่ าอยู่นนั ้ เป็ นการดาเนินการโดยผูท้ ไ่ี ม่ได้ล่วงรูข้ อ้ มูลภายใน
ของบริษทั
2. การทารายการซื้อหุน้ คืนหรือขายหุน้ ทีซ่ ้อื คืนกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
3. Anti-takeover เว้นแต่ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หุน้ แล้ว
38) กรณีท่หี ้ามบริษัทจดทะเบียนทารายการ ใช่ โดยห้า มท ารายการที่บริษัทเจตนาจะซื้อ หุ้น คืน หรือ ขายหุ้นที่ซ้ือคืน
ซื้อหุ้นคืนหรือขายหุ้นที่ซ้ือคืนกับบุคคลที่ตนรู้ ในตลาดหลักทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อย่างไรก็ตาม กรณีการขาย
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ว่าเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จะใช้บงั คับเฉพาะ หุ้น ซื้อ คืน ด้ว ยวิธีเ สนอขายต่ อ กรรมการหรือ พนั ก งานของบริษัท จะต้อง
ในการซื้อขายในตลาดหรือไม่
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. ทีเ่ กีย่ วข้อง
สาหรับโครงการที่ บจ. ที่ซื้อหุ้นคืนไว้แล้วแต่ยงั ไม่ได้จาหน่ ายหุ้นซื้อคืนนัน้ ณ วันที่ กฏกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2) มีผลใช้
บังคับ
39) บริษัทสามารถแก้ไขหรือยกเลิกโครงการ ได้ โดยปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ซื้ อ หุ้ น คืน ที่อ ยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การแล้ ว ก่ อ น ในส่วนของการยกเลิกโครงการนัน้ จะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่รี ะบุไว้
กฎกระทรวงฉบับที่ 2 มีผลใช้บงั คับได้หรือไม่ ตามข้อ 16 ด้วย
40) บริษัทสามารถกาหนดวัน จาหน่ ายหุ้นซื้อ ใช้ได้กบั โครงการซื้อหุ้นคืนที่มอี ยู่ โดยบริษัทจดทะเบียนต้องเปิ ดเผยการ
คืน หลัง สิ้น สุ ด โครงการ ลดเวลาจาก 6 เดือ น แก้ไขล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันทีเ่ ริม่ ซื้อหุน้ คืนหรือเริม่ จาหน่ ายหุน้
เหลือ 3 เดือน และระยะเวลาการเริม่ ซื้อหุน้ คืน ที่ซ้ือ คืน และต้อ งขอมติท่ปี ระชุมผู้ถือ หุ้น หรือ คณะกรรมการแล้ว แต่กรณี
ครัง้ ใหม่ ลดเวลาจาก 1 ปี เหลือ 6 เดือน ใช้ได้ เพื่อแก้ไขระยะเวลาดังกล่าวด้วย
กับโครงการซื้อหุ้นคืนที่มอี ยู่ก่อนกฎกระทรวง
ฉบับที่ 2 มีผลใช้บงั คับ ได้หรือไม่ อย่างไร

41) ปั จจุบนั บริษทั มีโครงการหุน้ ซื้อคืนทีม่ ีการ ให้ นั บ ตามระยะเวลาของโครงการเดิ ม ซึ่ ง ก็ จ ะหมดในกลางปี 2566
เสนอขายไปแล้ ว ก่ อ นที่ก ฎกระทรวงจะมีการ ตามระยะเวลา 3 ปี ของโครงการเดิม
แก้ ไ ข โดยอายุ โ ครงการจะครบก 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
คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
(แล้วแต่กรณี) เพื่อขออนุมตั ใิ ห้มกี ารจาหน่ายหุน้
ซื้อคืนให้แก่ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลัก ทรัพ ย์ ในราคาตลาด การนั บ ระยะเวลา
สิน้ สุด 3 ปี ตามกฎกระทรวงนัน้ ให้นับอย่างไร
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