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ส่วนท่ี 1: บทน า 

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) ได้พฒันาและปรบัปรุงหลกัเกณฑ์ต่างๆ ตาม
แผนกลยทุธข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรือ่ง Regulatory Revision มาอยา่งต่อเนื่อง เพือ่สนบัสนุนธุรกจิหรอืผลติภณัฑ์
ในตลาดทนุ เพือ่ใหผู้ล้งทนุใชเ้ป็นทางเลอืกในการลงทนุ รวมถงึเพิม่ความสะดวกและลดภาระของผูป้ฏบิตั ิ(Ease of 
Doing Business) ซึง่สว่นหนึ่งกค็อืการปรบัปรงุหลกัเกณฑใ์หส้อดคลอ้งกบัหน่วยงานก ากบัดแูล 

ในปี 2565 ส านักงาน ก.ล.ต. ไดป้รบัปรงุหลกัเกณฑว์่าดว้ยการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากจิการ และ
กระทรวงพาณิชยไ์ดป้รบัปรุงกฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารว่าดว้ยการซื้อหุน้คนื การจ าหน่ายหุน้ทีซ่ื้อคนื 
และการตดัหุน้ทีซ่ื้อคนืของบรษิทั ซึง่กระทบกบัหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูลของ
บรษิทัจดทะเบยีนทีม่กีารก าหนดหลกัการบางส่วนทีซ่ ้าซอ้นหรอืยงัไม่สอดรบักบัหลกัเกณฑท์ีม่กีารปรบัปรุงของ
ทัง้สองหน่วยงานดงักล่าว ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึเหน็ควรปรบัปรุงหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เกีย่วกบัการ
เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหส้อดคล้องกบัหลกัเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. และกฎกระทรวงของกระทรวงพาณิชย์ที่
มกีารปรบัปรงุ เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนแก่ผูป้ฏบิตั ิอกีทัง้ใหผู้ล้งทุนไดร้บัขอ้มลูส าคญัประกอบการพจิารณาลงทุน
ในหลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนอย่างเพยีงพอ เท่าเทยีม ทัว่ถงึ และภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม โดย
หลกัเกณฑท์ีจ่ะมกีารปรบัปรงุ คอื  

1. การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการท าค าเสนอซือ้  
2. การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัโครงการซือ้หุน้คนื  

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึขอรบัฟังความคดิเหน็จากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ
พจิารณาปรบัปรุงหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป โดยท่านสามารถใหค้วามเหน็หรอืขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิต่อตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ไดต้ัง้แต่บดันี้จนถงึวนัที ่27 กรกฎาคม 2565 ทางช่องทาง https://forms.gle/qobzJTpk6C33vPLx8  

ทัง้นี้ หากมขีอ้สงสยัเพิม่เตมิ สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ีฝ่่ายนโยบายก ากบัตลาด โทรศพัท ์02-009-9362 
หรอื Email: MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/qobzJTpk6C33vPLx8
mailto:MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th
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ส่วนท่ี 2: ประเดน็รบัฟังความคิดเหน็  
 

2.1  การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัการท าค าเสนอซ้ือ 

ส านักงาน ก.ล.ต. ไดป้รบัปรุงหลกัเกณฑว์่าดว้ยการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากจิการ โดยยกเลกิขอ้
ก าหนดใหผู้ท้ าค าเสนอซือ้ยืน่ส าเนาค าเสนอซือ้และรายงานทีเ่กีย่วขอ้งต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึง่มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่
วนัที ่1 พฤษภาคม 2565  

ข้อเสนอ: เพื่อใหผู้ล้งทุนและผูถ้อืหุน้ยงัคงไดร้บัขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบัการท าค าเสนอซื้อเช่นเดมิ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
จะก าหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการท าค าเสนอซื้อเมื่อไดร้บัเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งจากผูท้ าค าเสนอ
ซือ้ เชน่เดยีวกบัในปัจจุบนัทีผู่ท้ าค าเสนอซือ้จดัสง่เอกสารดงักล่าวผา่นบรษิทัจดทะเบยีนใหแ้กต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ 

หลกัเกณฑ ์ก.ล.ต. (มีผล 1 พ.ค. 65) หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในปัจจุบนั  
และข้อเสนอปรบัปรงุ 

 
 
 
 
 
 

ปัจจุบนั: ไม่ม ี(ในทางปฏบิตั ิผูท้ าค าเสนอซื้อจดัส่ง
เอกสารดังกล่าวผ่านบริษัทจดทะเบียนให้แก่ตลาด
หลกัทรพัยฯ์) 
ข้อเสนอ: ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะก าหนดให้บรษิัทจด
ทะเบียนเปิดเผยข้อมูลเมื่อได้รบัเอกสารจากผู้ท าค า
เสนอซื้อ เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มลูการท าค าเสนอซื้อ
ซึง่เป็นขอ้มลูส าคญั เชน่เดยีวกบัแนวปฏบิตัใินปัจจุบนั 

 

2.2  การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัโครงการซ้ือหุ้นคืน  

กระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารว่าดว้ยการซื้อหุน้คนื การจ าหน่ายหุน้ทีซ่ื้อคนื และการตดัหุน้ทีซ่ื้อคนืของบรษิทั (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 
2565 (“กฎกระทรวงฯ”) เพือ่ใหเ้กดิความชดัเจนและเหมาะสมยิง่ขึน้ โดยมผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่11 เมษายน 2565  

ข้อเสนอ: เพื่อให้หลกัเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการใด ๆ เกี่ยวกบัโครงการซื้อหุ้นคืนของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ สอดคลอ้งกบักฎกระทรวงฯ จงึเสนอปรบัปรงุ ดงันี้ 

กฎกระทรวงฯ ท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัเกณฑข์อง
ตลาดหลกัทรพัยฯ์  

หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในปัจจุบนั และ
ข้อเสนอปรบัปรงุ 

1. มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีใ่ชใ้นการซื้อหุน้คนืและ
การแกไ้ขหรอืยกเลกิการซื้อหุน้คนื โดยใหก้ารซื้อ
หุ้นคืนของบริษัทในแต่ละโครงการต้องได้ร ับ
ความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เว้นแต่หาก
การซื้อหุน้คนืดงักล่าวไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของหุน้ที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมด  บริษัทอาจก าหนดไว้ใน
ขอ้บงัคบัของบรษิทัใหเ้ป็นอ านาจคณะกรรมการ
ในการอนุมตักิารซือ้หุน้คนืดงักล่าวได ้

ปัจจบุนั: ก าหนดในลกัษณะเดยีวกนั 
ข้อเสนอ: ยกเลกิเกณฑด์งักล่าว เพื่อไม่ใหซ้ ้าซอ้นกบั
กฎกระทรวงฯ ทีไ่ดม้กีารก าหนดไวแ้ลว้ 
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กฎกระทรวงฯ ท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัเกณฑข์อง
ตลาดหลกัทรพัยฯ์  

หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในปัจจุบนั และ
ข้อเสนอปรบัปรงุ 

2. การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการแก้ไขหรอืยกเลิก
การซื้อหุ้นคืน โดยให้บริษัทสามารถแก้ไขหรือ
ยกเลกิโครงการซือ้หุน้คนืได ้

ปัจจุบ ัน: ก าหนดให้เปิดเผยโครงการซื้อหุ้นคืน
ล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 3 วนัก่อนวนัทีบ่รษิทัจดทะเบยีน
เริม่ท าการซือ้หุน้คนืหรอืเริม่จ าหน่ายหุน้ทีซ่ือ้คนื 
ข้อเสนอ: ปรบัปรุงเพิม่ใหร้วมถงึกรณีการแกไ้ขหรอื
ยกเลกิการซือ้หุน้คนื 

3. การแกไ้ขเพิม่เตมิวธิกีารจ าหน่ายหุน้ทีซ่ือ้คนื โดย
ให้สามารถเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน 
(Right Offering: RO) และเสนอขายต่อกรรมการ
หรอืพนกังานของบรษิทั (ESOP) ได ้จากปัจจุบนั
สามารถเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 
(Public Offering: “PO”)  ห รื อ ข า ย ใ น ต ล า ด
หลกัทรพัยฯ์ 

 

ปัจจุบนั: ก าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มูลการจ าหน่ายหุ้นที่
ซือ้คนืภายในระยะเวลาดงันี้ 

• กรณีจ าหน่ายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ให้
เปิดเผยทกุวนัทีม่กีารจ าหน่ายหุน้ 

• กรณ ีPO ใหเ้ปิดเผยภายใน 5 วนัท าการ 
ข้อเสนอ: ปรบัปรุงเพิม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูการจ าหน่าย
หุน้ทีซ่ื้อคนืกรณีเสนอขาย RO และ ESOP โดยใหใ้ช้
ก าหนดเวลาเชน่เดยีวกบักรณี PO 
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ส่วนท่ี 3: แบบรบัฟังความคิดเหน็ 

ท่านสามารถแสดงความคดิเหน็บนแบบรบัฟังความคดิเหน็น้ีหรอืผ่านทางลงิค ์https://forms.gle/qobzJTpk6C33vPLx8 

1. ข้อมลูทัว่ไป 

ชือ่-นามสกลุ  
บรษิทั  (ชือ่ยอ่  ) 
ต าแหน่ง  
โทรศพัท ์  
อเีมล  

 สถานะของผูใ้หข้อ้คดิเหน็ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

 บรษิทัจดทะเบยีน  บรษิทัหลกัทรพัย/์ทีป่รกึษาทางการเงนิ 
 ทีป่รกึษากฎหมาย  ผูล้งทนุ 
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการลงทนุ  อืน่ๆ (ระบุ)........................................ 

2. ความคิดเหน็ (หากทา่นเหน็ดว้ยเป็นอยา่งอืน่ หรอืไมเ่หน็ดว้ย โปรดระบุเหตุผล) 

2.1  การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัการท าค าเสนอซ้ือ 
ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบัการก าหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการท าค าเสนอซื้อ     

เมือ่ไดร้บัเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งจากผูท้ าค าเสนอซือ้ เชน่เดยีวกบัแนวปฏบิตัใินปัจจุบนั 

 เหน็ดว้ย 
 
 

 
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่:  
 
 
 
 

 
 
 

https://forms.gle/qobzJTpk6C33vPLx8
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2.2  การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัโครงการซ้ือหุ้นคืน 

2.2.1 ทา่นเหน็ดว้ยหรอืไม่กบัการยกเลกิเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในสว่นของการขออนุมตักิารซื้อหุน้
คนืและการแกไ้ขหรอืยกเลกิการซือ้หุน้คนื เนื่องจากกฎกระทรวงฯ ไดม้กีารก าหนดไวแ้ลว้ 
 เหน็ดว้ย 
 
 

 
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่:  
 
 
 
 

2.2.2 ท่านเหน็ดว้ยหรอืไม่กบัการปรบัปรงุการเปิดเผยขอ้มลูทีก่ าหนดเพิม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูการแกไ้ขหรอื
การยกเลกิการซือ้หุน้คนืล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 3 วนั เชน่เดยีวกบักรณีกอ่นเริม่ท าการซือ้หุน้คนืหรอืเริม่จ าหน่ายหุน้
ทีซ่ือ้คนื 

 เหน็ดว้ย 
 
 

 
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่:  
 
 
 
 

 
 



เอกสารรบัฟังความคดิเหน็: การปรบัปรุงเกณฑเ์ปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัจดทะเบยีนใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑห์น่วยงานก ากบัดแูลทีม่กีารแกไ้ข 
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2.2.3 ท่านเหน็ดว้ยหรอืไม่กบัการปรบัปรุงการเปิดเผยขอ้มลูที่ก าหนดเพิม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูการจ าหน่าย
หุน้ทีซ่ือ้คนืกรณีเสนอขาย RO และ ESOP ภายใน 5 วนัท าการ เชน่เดยีวกบักรณีเสนอขาย PO 

 เหน็ดว้ย 
 
 

 
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่:  
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
โปรดส่งความเห็นของท่านกลับมาที่ MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th ภายในวันที่  

27 กรกฎาคม 2565  
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ขอเรยีนว่าขอ้มูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้จะถูกประมวลผลและได้รบัการคุ้มครองตามค า

ประกาศเกี่ยวกบัความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก 
https://www.set.or.th/th/privacy-notice  

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอขอบพระคณุในความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของทา่นมา ณ โอกาสนี้ 
 

mailto:MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th
https://www.set.or.th/th/privacy-notice

