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ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง  การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัตกิารใดๆ ของบริษทัจดทะเบียน 

เม่ือบริษทัจดทะเบียนซ้ือหุ้นของบริษทัคืน และจ าหน่ายหุ้นที่ซ้ือคืน พ.ศ. 2544 
 

  อาศยัอ านาจตามขอ้ 9 แห่งขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์เง่ือนไข 
และวิธีการเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบติัการใดๆ ของบริษทัจดทะเบียน ลงวนัท่ี 15 กนัยายน 2538 
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
 
  ขอ้ 1 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2544 เป็นตน้ไป 
 
  ขอ้ 2 ในประกาศน้ี 
 *“บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั” หมายความว่า บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
 (*บทนิยามค าว่า “บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียนเม่ือบริษัทจดทะเบียนซ้ือหุ้นของ
บริษัทคืน และจ าหน่ายหุ้นที่ซ้ือคืน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2551 ลงวนัที่  19 พฤศจิกายน 2551) 

 **“ผูถื้อหุ้นสามญัรายย่อย” ให้มีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน” 
  (**บทนิยามค าว่า “ผู้ ถือหุ้นสามัญรายย่อย” เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนเม่ือบริษัทจดทะเบียนซ้ือหุ้น
ของบริษัทคืน และจ าหน่ายหุ้นที่ซ้ือคืน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2560 ลงวนัที่ 2 ตุลาคม 2560 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 9 ตุลาคม 2560) 
 
  ขอ้ 3 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบับริษทัจดทะเบียนตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับ
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ (mai)” ดว้ย 

                   *ขอ้ 3/1  ยกเลิก  
 (*ยกเลิกความในข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและ
การปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียนเม่ือบริษัทจดทะเบียนซ้ือหุ้นของบริษัทคืน และจ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2565   
ลงวนัที่ 21 ตุลาคม 2565 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2565  เป็นต้นไป) 
 

หมวด 1 

การซ้ือหุ้นคืนหรือการจ าหน่ายหุ้นที่ซ้ือคืนในตลาดหลกัทรัพย์ 
 
  *ขอ้ 4  ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนซ้ือหุ้นของบริษทัคืน การซ้ือหุ้นคืนดังกล่าวต้องไม่ท าให้
อตัราส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นสามญัรายย่อยเม่ือรวมกนัแลว้มีจ านวนนอ้ยกว่าท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรับหุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการด ารงสถานะของ
บริษทัจดทะเบียน 

ผลบังคับใช้ 

นิยาม 

หลกัเกณฑ์
การซ้ือหุ้นคืน 
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(*ความในข้อ 4 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนเม่ือบริษัทจดทะเบียนซ้ือหุ้นของบริษัทคืน และจ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืน 

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2560  ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัท่ี 9 ตุลาคม 2560) 
 
ขอ้ 5 ห้ามบริษัทจดทะเบียนซ้ือหุ้นของบริษัทคืน หรือจ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืน เม่ือเกิดกรณี

ดงัต่อไปน้ี 
(1)  บริษทัจดทะเบียนจะมีหรืออยู่ระหว่างการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์

ของผูถื้อหลกัทรัพยห์รือต่อการตดัสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปล่ียนแปลงในราคาของหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ของบริษทัจดทะเบียน ซ่ึงบริษทัจดทะเบียนตอ้งปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย แนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัจดทะเบียน หรือ 

(2) บริษัทจดทะเบียนรู้ว่าการซ้ือหุ้นของบริษัทคืน หรือจ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืน เป็นการท า
รายการซ้ือหรือจ าหน่ายหุน้กบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน 
  *(3) บริษทัจดทะเบียนถูกครอบง ากิจการ หรือมีขอ้เทจ็จริงท่ีควรเช่ือไดว้า่จะถูกครอบง ากิจการ 
หรืออยู่ระหว่างท่ีผูเ้สนอซ้ือท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน ยกเวน้บริษทัจดทะเบียนแสดงไดว้่า
การซ้ือหุ้นของบริษทัคืนหรือการจ าหน่ายหุ้นที่ซ้ือคืนนั้นไม่ไดก้ระท าเพื่อไม่ให้มีการครอบง ากิจการ หรือได้
กระท าโดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ 
 (*เพ่ิมเติมความใน (3) ของข้อ 5 โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย

ข้อมูลและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียนเม่ือบริษัทจดทะเบียนซ้ือหุ้นของบริษัทคืน และจ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืน (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2545 ลงวนัที่ 22 มนีาคม 2545) 

 

* ขอ้ 5/1 ให้บริษทัจดทะเบียนก าหนดราคาเสนอซ้ือหุน้ของบริษทัคืนและราคาเสนอขายหุน้ท่ีซ้ือคืน 
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) ราคาเสนอซ้ือหุ้นตอ้งไม่เกินกว่าราคาปิดของหุ้นดงักล่าวเฉล่ีย 5 วนัท าการซ้ือขายก่อนหน้า
นั้นบวกดว้ยจ านวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉล่ียดงักล่าว 
 (2) ราคาเสนอขายหุน้ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ราคาปิดของหุน้ดงักล่าวเฉล่ีย 5 วนัท าการซ้ือขายก่อนหนา้
นั้นหกัดว้ยจ านวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉล่ียดงักล่าว 
 (*เพ่ิมเติมความในข้อ 5/1 โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและ

การปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนเม่ือบริษัทจดทะเบียนซ้ือหุ้นของบริษัทคืน และจ าหน่ายหุ้นที่ซ้ือคืน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

ลงวนัที่ 22 มนีาคม 2545) 

 
หมวด 2 

การเปิดเผยข้อมูล  
 

 * ขอ้ 6 เม่ือคณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติให้ซ้ือหุ้นของบริษทั
คืน หรือคณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนมีมติให้จ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืน ให้บริษทัจดทะเบียนเปิดเผยต่อตลาด
หลกัทรัพยต์ามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด ภายในวนัท่ีมีมติดงักล่าว  

กรณีที่ห้ามซ้ือ
หุ้นคืนหรือ
จ าหน่ายหุ้นท่ี
ซ้ือคืน 

การเปิดเผย 
ข้อมูล 
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 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีเหตุสุดวิสัยไม่อาจเปิดเผยสารสนเทศตามระยะเวลาตามวรรคหน่ึงได ้
ให้บริษทัจดทะเบียนเปิดเผยก่อนเวลาการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยใ์นรอบแรกอย่างนอ้ย 1 ชัว่โมง
ของวนัท าการถดัไป 
 (*ความในข้อ 6 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนเม่ือบริษัทจดทะเบียนซ้ือหุ้นของบริษัทคืน และจ าหน่ายหุ้นท่ี

ซ้ือคืน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัท่ี 9 ตุลาคม 2560) 
 
 * ขอ้ 7 ให้บริษทัจดทะเบียนเปิดเผยโครงการซ้ือหุ้นคืนหรือก าหนดวนัจ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนต่อ
ตลาดหลกัทรัพยล่์วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัก่อนวนัท่ีบริษทัจดทะเบียนเร่ิมท าการซ้ือหุน้คืนหรือเร่ิมจ าหน่ายหุน้ท่ีซ้ือคืน 

 **ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนประสงค์จะแกไ้ขหรือยกเลิกโครงการซ้ือหุ้นคืน ให้บริษทัจดทะเบียน
เปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยล่์วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัก่อนวนัท่ีการแกไ้ขโครงการซ้ือหุน้คืนหรือยกเลิกโครงการ
ซ้ือหุน้คืนมีผล 

 (*ความในข้อ 7 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนเม่ือบริษัทจดทะเบียนซ้ือหุ้นของบริษัทคืน และจ าหน่ายหุ้นท่ี

ซ้ือคืน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2551 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2551) 

 (**เพ่ิมความต่อไปนีเ้ป็นวรรคสองในข้อ 7 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง  

การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียนเม่ือบริษัทจดทะเบียนซ้ือหุ้นของบริษัทคืน และจ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืน 

(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2565 ลงวนัที่ 21 ตุลาคม 2565 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2565  เป็นต้นไป) 
   
                             *ขอ้ 8 เม่ือบริษทัจดทะเบียนซ้ือหุน้ของบริษทัคืนหรือจ าหน่ายหุน้ท่ีซ้ือคืนในแต่ละคร้ัง ใหบ้ริษทั
จดทะเบียนเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด ภายในระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 
 (1) ภายในวนัท่ีมีการซ้ือหุ้นคืนหรือจ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืน ในกรณีท่ีเป็นการซ้ือหุ้นคืนหรือ
จ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนในตลาดหลกัทรัพย ์ เวน้แต่บริษทัจดทะเบียนมีเหตุสุดวิสัยไม่อาจเปิดเผยสารสนเทศภายในวนั
ดงักล่าวได ้ใหบ้ริษทัจดทะเบียนเปิดเผยก่อนเวลาการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยใ์นรอบแรกอยา่งนอ้ย 
1 ชัว่โมงของวนัท าการถดัไป 
 (2) ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือหุน้คืนหรือจ าหน่ายหุน้ท่ีซ้ือคืน ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 (ก) กรณีการเสนอซ้ือจากผูถื้อหุน้หรือจ าหน่ายหุน้เป็นการทัว่ไป  
   (ข) กรณีการจ าหน่ายหุน้ท่ีซ้ือคืนต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ 

 (ค )    กรณี ก ารจ าห น่ าย หุ้ น ท่ี ซ้ื อ คื น ต่ อกรรมการห รือพนั ก งานของบ ริษัท 
จดทะเบียน 

(*ความในข้อ 8 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียนเม่ือบริษัทจดทะเบียนซ้ือหุ้นของบริษัทคืน และจ าหน่ายหุ้นท่ี  
ซ้ือคืน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2565 ลงวนัที่ 21 ตุลาคม 2565 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2565  เป็นต้นไป) 

 

การรายงานผล
การซ้ือหุ้นคืน
หรือจ าหน่าย
หุ้นท่ีซ้ือคืน 

การเปิดเผย 
โครงการ 
ซ้ือหุ้นคืน 



บจ./ป.11-04 

 *ขอ้ 9 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนซ้ือหุน้คืนโดยการเสนอซ้ือจากผูถื้อหุน้เป็นการทัว่ไป เม่ือบริษทั
จดทะเบียนไดจ้ดัส่งค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยใ์ห้ผูถื้อหุ้น ใหบ้ริษทัจดทะเบียนเปิดเผยค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยด์งักล่าวต่อ
ตลาดหลกัทรัพยด์ว้ยพร้อมกนั 

 (*ความในข้อ 9 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนเม่ือบริษัทจดทะเบียนซ้ือหุ้นของบริษัทคืน และจ าหน่ายหุ้นท่ี
ซ้ือคืน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัท่ี 9 ตุลาคม 2560) 

 
  ประกาศ ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2544 
 

 (ลงนาม)  ชวลิต  ธนะชานันท์ 
 (นายชวลิต ธนะชานนัท)์ 
 ประธานกรรมการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการจดัส่งเอกสารหรือส าเนา
เอกสารใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพย ์โดยการก าหนดใหจ้ดัส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสารใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยผ์า่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อเป็น
การลดภาระของผูมี้หน้าท่ีจดัส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสารดงักล่าว ในขณะท่ีผูล้งทุนยงัคงไดรั้บขอ้มูลอย่างเพียงพอ จึงสมควรออก
ประกาศน้ี 

การส่งส าเนา 
ค าเสนอซ้ือให้ 

ตลาดหลกัทรัพย์ 


