
การซือ้หุน้คนื – ธันวาคม 2562 

 

การซือ้หุน้คนื 

สรปุหลกัเกณฑท์ีส่ าคญั 

 การซือ้หุน้คนืของบรษัิทจดทะเบยีนชว่ยปรับโครงสรา้งทางการเงนิของบรษัิทและแกไ้ขความขัดแยง้ระหว่างผูถ้ือหุน้ 

ทัง้นีเ้มือ่เสร็จสิน้การซือ้หุน้คนืในแตล่ะครัง้แลว้จะมรีะยะเวลาของการจ าหน่ายหุน้ทีซ่ ือ้คนืภายใน 3 ปี โดยการซือ้หุน้คนื          มี

วตัถปุระสงคใ์น 2 กรณีคอื   

1) กรณีเพือ่บรหิารทางการเงนิ เมือ่บรษัิทมกี าไรสะสมและสภาพคลอ่งสว่นเกนิ 

2) กรณีผูถ้อืหุน้ไมเ่ห็นดว้ยกบัมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ทีแ่กไ้ขขอ้บงัคบับรษัิทเกีย่วกับสทิธใินการออกเสยีงลงคะแนน 

หรอืสทิธใินการรับเงนิปันผล 

เรือ่ง รายละเอยีด 

คณุสมบัตขิอง

บรษัิทจดทะเบยีนที่

สามารถซือ้หุน้คนื 

1) มขีอ้บงัคับบรษัิทใหส้ามารถซือ้หุน้คนืได ้ 

• หากซือ้หุน้คนื ≤ 10%ของทนุช าระแลว้ มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการมอี านาจ 

  ตัดสนิใจในการซือ้หุน้คนืได ้

• หากซือ้หุน้คนื >10% ของทนุช าระแลว้ ตอ้งขอความเห็นชอบจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

2) มกี าไรสะสมตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ โดยวงเงนิซือ้คนืไดไ้มเ่กนิก าไรสะสมทีย่ังไมไ่ด ้

จัดสรรของบรษัิท และตอ้งกนัไวจ้นกวา่จะมกีารจ าหน่ายหุน้ซือ้คนืหมดหรอืเมือ่ลดทนุช าระ

หุน้ทีซ่ ือ้คนืทีจ่ าหน่ายไมห่มด 

3) มสีภาพคลอ่งสว่นเกนิ โดยพจิารณาจากความสามารถในการช าระหนีภ้ายใน 6 เดอืน 

ขา้งหนา้ หากซือ้หุน้คนืแลว้ไม่กระทบการช าระหนีข้องบรษัิท 

4) ตอ้งไมท่ าใหส้ดัสว่นการกระจายการถอืหุน้รายย่อย (Free Float) ต า่กวา่เกณฑข์ัน้ต า่ทีต่ลาด

หลกัทรัพยก์ าหนด คอืไมต่ า่กวา่ 15% ของทนุช าระ และหากมรีายยอ่ยนอ้ยกวา่ 150 ราย ก็

ไมส่ามารถซือ้หุน้คนืไดเ้ชน่กนั 

วธิกีารซือ้หุน้คนื การซือ้หุน้คนื ม ี2 วธิ ีดงันี้ 

1) การซือ้หุน้คนืกรณีผูถ้อืหุน้ไมเ่ห็นดว้ยกับมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะตอ้งสง่ค าเสนอซือ้หุน้ใหแ้ก ่ 

ผูถ้อืหุน้ดงักลา่ว และใหแ้จง้ความประสงคจ์ะขายหุน้คนืใหบ้รษัิท 

2) การซือ้หุน้คนืเพือ่การบรหิารทางการเงนิ ซึง่ท าได ้2 วธิ ีคอื ซือ้ผา่นตลาดหลักทรัพย ์หรอื 

เสนอซือ้เป็นการทั่วไป (General Offer : GO) 

• กรณีซือ้หุน้คนืไมเ่กนิ 10%ของทนุช าระแลว้ จะซือ้ผา่นตลาดหลกัทรัพยห์รอืแบบ GO ก็ได ้

• กรณีซือ้หุน้คนืเกนิ 10% ของทนุช าระแลว้ ใหซ้ือ้แบบ GO เทา่นัน้ 

ราคาหุน้ทีซ่ ือ้หรอื

ขายคนืในตลาด

หลกัทรัพย ์

• ราคาซือ้คนื ≤ 115% ของราคาปิดเฉลีย่ 5 วนัท าการซือ้ขายลา่สดุ 

• ราคาขายคนื ≥ 85%   ของราคาปิดเฉลีย่ 5 วนัท าการซือ้ขายลา่สดุ 

สารสนเทศทีต่อ้ง

เปิดเผย 

1. เมือ่คณะกรรมการบรษิทัมมีตซิือ้หุน้คนื 

กรณีผูถ้อืหุน้ออกเสยีงไมเ่ห็นดว้ยฯ กรณีการบรหิารทางการเงนิ 

1. ระยะเวลาทีต่อ้งเปิดเผยมต ิ

▪ ภายในวันที ่T หรอืT+1 กอ่น 9.00 น. 

1. ระยะเวลาทีต่อ้งเปิดเผยมต ิ

▪ ภายในวนัที ่T หรอื T+1 กอ่น 9.00 น. 

และเปิดเผยลว่งหนา้ >14 วนักอ่นวนั

เริม่ซือ้หุน้คนื 

2. ขอ้มูลทีต่อ้งเปิดเผย (แบบ TS-1.1) 

▪ รายละเอยีดของขอ้บงัคับเดมิและใหม่

เกีย่วกบัสทิธใินการลงคะแนนและการ

รับเงนิปันผล รวมทัง้เหตผุลและความ

จ าเป็นในการแกไ้ขขอ้บงัคบั 

 

2.  ขอ้มูลทีต่อ้งเปิดเผย (แบบ TS-1.2) 

▪  วงเงนิสงูสดุทีใ่ชใ้นการซือ้หุน้คนื, 

จ านวนและสดัสว่นหุน้ทีซ่ ือ้คนื, วธิกีาร

และก าหนดเวลาซือ้หุน้คนื, เกณฑ์

ก าหนดราคา โดยใหน้ าราคาตลาด

เฉลีย่ยอ้นหลงั 30 วนัเปรยีบเทยีบดว้ย 
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เรือ่ง รายละเอยีด 

▪ ก าหนดวนัประชมุผูถ้อืหุน้ 

▪ ขอ้เสนอการซือ้หุน้คนืจากผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่

เห็นดว้ยในการแกไ้ขขอ้บงัคับ 

▪ ชว่งเวลาและวธิกีารแจง้ ใชส้ทิธ ิ

▪ ราคาทีจ่ะซือ้คนื 

▪ วธิกีารก าหนดราคาหุน้ซือ้คนื 

(ราคา Book Value, Market Price)  

▪ ก าไรสะสม, ภาระหนีท้ีจ่ะก าหนดช าระ

ภายใน 6 เดอืนนับแตว่นัทีจ่ะซือ้หุน้คนื

และความสามารถในการช าระหนี ้

รวมทัง้แหลง่เงนิทีใ่ชใ้นการช าระหนี,้ 

Free Float และแบบแสดงรายงานการ

กระจายการถอืหุน้  

▪ เหตผุลในการซือ้หุน้คนื    

▪ ผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้และบรษัิท 

ภายหลงัซือ้หุน้คนื 

▪ ก าหนดเวลาจ าหน่ายและการตัดหุน้ที่

ซือ้คนื โดยระบุวิธีการ,เวลาเริ่ม

จ าหน่าย,เกณฑ์ก าหนดราคา 

▪ รายละเอยีดการซือ้หุน้คนืในอดตี 

• การเสนอซือ้หุน้คนืกรณีผูถ้อืหุน้ไมเ่ห็นดว้ยฯ และการเสนอซือ้หุน้คนืเป็นการทัว่ไปเพื่อการ

บรหิารทางการเงนินัน้ ใหน้ าสง่แบบค าเสนอซือ้หุน้คนืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มน าสง่ผ่านระบบ 

SETLink เพือ่เผยแพร่ตอ่ผูล้งทนุ ดงันี ้

1) กรณีผูถ้อืหุน้ไมเ่ห็นดว้ยฯ น าสง่ค าเสนอซือ้ (แบบ TS-2.1) ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงไม่

เห็นดว้ยฯ ภายใน 10 วนันับแตว่นัครบก าหนดเวลาแจง้ความประสงคข์ายหุน้ โดยมี

ระยะเวลารับซือ้คนื 10-20 วนั  

2) การเสนอซือ้หุน้คนืเป็นการทั่วไปเพือ่การบรหิารทางการเงนิ น าสง่ค าเสนอซือ้ (แบบ TS-2.2) 

  ใหผู้ถ้อืหุน้ลว่งหนา้ 10 วนักอ่นวนัเริม่ซือ้หุน้คนื โดยมเีวลารับซือ้คนืไมน่อ้ยกวา่ 10 วนั 

2. การรายงานผลการซือ้หุน้คนื 

กรณีซือ้หุน้คนืเมือ่ผูถ้อืหุน้ไมเ่ห็นดว้ยฯ และ

กรณีเสนอซือ้เป็นการทัว่ไป 

กรณีซือ้หุน้คนืผ่านตลาดหลักทรัพย ์

1. ระยะเวลาทีต่อ้งเปิดเผย  

▪ ภายใน 5 วนัท าการนับจากวนัทีส่ ิน้สดุการ

ซือ้หุน้คนื  

1. ระยะเวลาทีต่อ้งเปิดเผย  

▪ ภายในวนัที ่T หรอืT+1 กอ่น 9.00 น. 

2. ขอ้มลูทีต่อ้งเปิดเผย (TS-3.1 / TS-3.2) 

▪ จ านวนหุน้ทีซ่ ือ้คนืในแตล่ะครัง้และจ านวนรวม 

▪  ราคาสงูสดุ-ต า่สดุ หรอืราคารับซือ้ 

▪  มลูคา่รวม 

▪  ระยะเวลารับซือ้คนื  

▪ วธิกีารซือ้คนื, วนัทีค่ณะกรรมการมมีต,ิ         

จ านวนหุน้ทีจ่ะซือ้คนืตามโครงการ 

  2. ขอ้มลูทีต่อ้งเปิดเผย (TS-3.2) 

▪ จ านวนหุน้ทีซ่ ือ้คนืในแตล่ะครัง้และจ านวนรวม 

▪  ราคาสงูสดุ-ต า่สดุ  

▪  มลูคา่รวม 

▪  ระยะเวลารับซือ้คนื 

▪ วธิกีารซือ้คนื, วนัทีค่ณะกรรมการมมีต,ิ 

จ านวนหุน้ทีจ่ะซือ้คนืตามโครงการ 

3. เมือ่คณะกรรมการบรษิทัมมีตขิายหุน้ทีซ่ือ้คนื 

กรณีขายแบบ PO กรณีขายหุน้ทีซ่ือ้คนืผา่นตลาด

หลกัทรพัย ์

1. ระยะเวลาทีต่อ้งเปิดเผย  

▪ ภายในวนัที ่T หรอื T+1 กอ่น 9.00 น. และเปิดเผยลว่งหนา้ ≥ 14 วนักอ่นเริม่ด าเนนิการ

ขายหุน้ทีซ่ ือ้คนื  

2. ขอ้มลูทีต่อ้งเปิดเผย (แบบ TS-7) 

▪ จ านวนหุน้และสดัสว่นหุน้ทีจ่ะขายคนื 

▪  วธิกีารและก าหนดระยะเวลาการขายหุน้ทีซ่ ือ้คนื 

▪  หลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาทีจ่ะขายหุน้ทีซ่ ือ้คนื  
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เรือ่ง รายละเอยีด 

4. การรายงานผลการขายหุน้ทีซ่ือ้คนื 

กรณีขายแบบ PO กรณีขายหุน้ทีซ่ ือ้คนืผา่นตลาดหลกัทรัพย ์

1. ระยะเวลาทีต่อ้งเปิดเผย  

▪ ภายใน 5 วนัท าการนับจากวนัทีส่ ิน้สดุการ

ขายหุน้ทีซ่ ือ้คนื 

1.  ระยะเวลาทีต่อ้งเปิดเผย  

▪ ภายในวนัที ่T หรอื T+1 กอ่น 9.00 น.  

2. ขอ้มูลทีต่อ้งเปิดเผย  

▪ ผลการขายหุน้ ไดแ้ก ่วันทีข่าย จ านวนหุน้ 

ราคาขาย มลูคา่รวม 

▪ จ านวนหุน้คงเหลอืทีย่ังไม่ไดข้าย 

2.  ขอ้มูลทีต่อ้งเปิดเผย (แบบ TS-4)  

▪ ผลการขายหุน้ ไดแ้ก ่วนัทีข่าย จ านวนหุน้ 

ราคาต า่สดุ-สงูสดุ มูลคา่รวม 

▪ จ านวนหุน้คงเหลอืทีย่ังไม่ไดข้าย 

5. คณะกรรมการมมีตติดัหุน้ทีซ่ือ้คนืและลดทุน 

กรณีขายแบบ PO กรณีขายหุน้ทีซ่ ือ้คนืผา่นตลาดหลกัทรัพย ์

1. ระยะเวลาทีต่อ้งเปิดเผย  

▪ ภายในวนัที ่T หรอื T+1 กอ่น 9.00 น. 

2. ขอ้มูลทีต่อ้งเปิดเผย (แบบ TS-5) 

▪ จ านวนหุน้ทีจ่ะตอ้งลดทนุ 

▪ รายละเอยีดทนุช าระแลว้กอ่นและหลงัลดทนุ 

6. บรษิทัด าเนนิการจดทะเบยีนลดทนุกบักระทรวงพาณชิยแ์ลว้เสร็จ 

กรณีขายแบบ PO กรณีขายหุน้ทีซ่ ือ้คนืผา่นตลาดหลกัทรัพย ์

1. ระยะเวลาทีต่อ้งเปิดเผย  

▪ ภายในวนัที ่T+7 หรอื T+8  กอ่น 9.00 น. 

2. ขอ้มูลทีต่อ้งเปิดเผย (แบบ TS-6) 

▪ ทนุช าระแลว้กอ่นและหลงัลดทนุและจ านวนหุน้ทีล่ดทนุ 

▪ วนัทีจ่ดทะเบยีนกบักระทรวงพาณชิย ์และ น าสง่ส าเนาหนังสอืรับรองทนุจากกระทรวง

พาณชิยผ์า่นระบบ SETLink เพือ่เป็นขอ้มูลตอ่ตลาดหลักทรัพย ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การซือ้หุน้คนื – ธันวาคม 2562 

 

ข ัน้ตอน 

1.ข ัน้ตอนการซือ้หุน้คนืกรณีผูถ้อืหุน้ออกเสยีงไมเ่ห็นดว้ยกบัมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ข ัน้ตอนการขายหุน้ทีซ่ือ้หุน้คนืกรณีผูถ้อืหุน้ออกเสยีงไมเ่ห็นดว้ยกบัมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชมุ

Board 

ประชมุ    

ผูถ้อืหุน้ 

ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่

เห็นดว้ยแจง้

ความประสงค์

จะขายหุน้ 

-บรษัิทสง่ค าเสนอ

ซือ้หุน้แกผู่ถ้อืหุุน้

และ SET 

-ก าหนดเวลาทีจ่ะ

ซือ้หุน้ 10-20วนั 

 

รายงานผลการ

ซือ้หุน้คนื 

ประมาณ 
10 สปัดาห ์

5 วนั 10 วนั 5 วนัท าการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชมุ

Board 

วนัเริม่

จ าหน่ายหุน้

ทีซ่ ือ้คนื 

14 วนั 

วนัขายหุน้ซือ้คนื

หมดหรอืวนัทีค่รบ

ก าหนด 

วนัทีซ่ ือ้หุน้

คนืเสร็จสิน้ 

≤ 3 ปี 

บรษัิทแจง้ลด

ทนุ+ตดัหุน้ซือ้คนื

ทีข่ายคนืไมห่มด 

จดทะเบยีน

เปลีย่นแปลงทนุ

ตอ่กระทรวง

พาณชิย ์

14 วนั 

แจง้ผล

การ   

ลดทนุ 

7 วนั 6 เดอืน 
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3.ข ัน้ตอนการซือ้หุน้คนืกรณีบรหิารทางการเงนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ข ัน้ตอนการขายหุน้ทีซ่ือ้หุน้คนืกรณีบรหิารทางการเงนิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชมุ

Board 

ประชมุผูถ้อืหุน้   

(ซือ้เกนิ 10%) 

เปิดเผย

โครงการ

ซือ้หุน้คนื 

ซือ้ใน SET 

กระดาน

หลกั 

เสนอซือ้เป็นการ

ทัว่ไป :GO    

(ซือ้เกนิ 10%) 

น าสง่ค า

เสนอซือ้หุน้ 

: GO 

วนัทีเ่ริม่ซือ้

หุน้คนื 

วนัทีซ่ ือ้หุน้

คนืเสร็จสิน้ 

T 9.00 น.T+1 

ซือ้หุน้คนื 

≤ 10% 

14 วนั 

≥10 วนั 

≤ 6 เดอืน 

10-20 วนั 

ซือ้บนกระดานหลัก 

ซือ้แบบ GO 
ซือ้หุน้คนื 

>10% 

ประชมุ

Board 

วนัเริม่

จ าหน่ายหุน้

ทีซ่ ือ้คนื 

14 วนั 

วนัขายหุน้ซือ้คนื

หมดหรอืวนัทีค่รบ

ก าหนด 

วนัทีซ่ ือ้หุน้คนืเสร็จสิน้

หรอืวนัทีค่รบก าหนด 

≤ 3 ปี 

บรษัิทแจง้ลด

ทนุ+ตดัหุน้ซือ้คนื

ทีข่ายคนืไมห่มด 

จดทะเบยีน

เปลีย่นแปลงทนุ

ตอ่กระทรวง

พาณชิย ์

14 วนั 

แจง้ผล

การ   

ลดทนุ 

7 วนั 6 เดอืน 

ขายหุน้ทีซ่ ือ้คนืแบบ PO 
/ผา่นกระดานหลกั  
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ถาม-ตอบ 

ค าถาม ค าตอบ 

1) หุน้ทีซ่ ือ้คนืนับเป็นองคป์ระชมุและเป็นคะแนนเสยีง

ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดห้รอืไม่ 

ไมไ่ด ้  

โดยหุน้ทีบ่รษัิทซือ้คนืกลับมานัน้ไมนั่บเป็นองคป์ระชมุในการ

ประชมุผูถ้อืหุน้และไม่สามารถออกเสยีงลงคะแนนได ้

2) บรษัิทจะกูเ้งนิมาเพือ่ซือ้หุน้คนืเพือ่การบรหิารทาง

การเงนิไดห้รอืไม่ 

ไมไ่ด ้  

เนือ่งจากบรษัิทตอ้งมสีภาพคลอ่งสว่นเกนิ โดยใหพ้จิารณาจาก

ความสามารถทีจ่ะช าระหนี้ทีค่รบก าหนดภายใน 6 เดอืน ขา้งหนา้

นับแตว่นัทีเ่ริม่ซือ้หุน้ หากบรษัิทตอ้งกูเ้งนิมา แสดงวา่ไมไ่ดม้ี

สภาพคลอ่ง 

3) กรณีซือ้หุน้คนืเกนิ 10% ของทนุช าระแลว้ บรษัิท

ตอ้งขออนุมัตผิูถ้อืหุน้ทกุครัง้ใชห่รอืไม่ 

ใช ่

กรณีทีซ่ ือ้หุน้คนืเกนิ 10% ของทนุช าระแลว้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิาก

ผูถ้อืหุน้และตอ้งด าเนนิการซือ้หุน้คนืภายใน 1 ปี 

4) การซือ้หุน้คนืเพือ่การบรหิารทางการเงนิ บรษัิท

สามารถเลอืกทัง้ ซือ้คนืในกระดานและเสนอซือ้เป็น

การทั่วไป พรอ้มกันไดห้รอืไม ่ 

ไมไ่ด ้

เพราะทัง้สองวธิจีะท าใหร้าคาแตกตา่งกนัในการซือ้คนืครัง้

เดยีวกนั ซึง่จะไมเ่ป็นธรรมกับผูถ้อืหุน้ 

5) เหตกุารณ์ใดบา้งทีบ่รษัิทตอ้งละเวน้การซือ้หุน้คนื

หรอืขายหุน้ทีซ่ ือ้คนื 

1.บรษัิทอยูใ่นชว่งก าลงัจะประกาศขอ้มลูส าคญัทีอ่าจสง่ผล

กระทบตอ่ราคาหุน้ของบรษัิท สทิธปิระโยชน์ผูถ้อืหุน้ หรอืตอ่การ

ตดัสนิใจลงทนุเชน่ กอ่นการเผยแพร่งบการเงนิ กอ่นการประกาศ

จา่ยปันผลอยูร่ะหวา่งหรอืมขีอ้เท็จจรงิวา่จะถกู Takeover 

2.การท ารายการซือ้หุน้คนืหรอืขายหุน้ทีซ่ ือ้คนืกับบคุคลทีเ่กีย่ว

โยงกัน 

3.Anti-takeover เวน้แตไ่ดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหุน้แลว้ 

6) หลักเกณฑใ์นการก าหนดราคาหุน้ทีบ่รษัิทตอ้งระบุ

ในโครงการซือ้หุน้คนืตอ้งอธบิายอย่างไร 

หลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคา หมายถงึ ใหบ้รษัิทอธบิายเกณฑ์

หรอืทฤษฎทีีบ่รษัิทใชใ้นการก าหนดราคาทีบ่รษัิทจะเขา้ซือ้หุน้คนื 

โดยไมต่อ้งระบตุวัเลขราคา หรอืชว่งราคา เชน่ P/BV หรอื P/E ต า่

กวา่ X เทา่ เป็นตน้ 

7) ถา้บรษัิทขายหุน้ทีซ่ ือ้คนืไม่หมดจะท าอย่างไร บรษัิทตอ้งตดัหุน้ทีซ่ ือ้คนืและจดทะเบยีนลดทนุตอ่กระทรวง

พาณชิย ์จงึถอืวา่สิน้สดุโครงการ 

8) วนัสิน้สดุโครงการซือ้หุน้คนืหมายถงึวันใด วนัสิน้สดุโครงการซือ้หุน้คนื หมายถงึ วนัสิน้สดุก าหนดเวลาทีจ่ะ

ซือ้หุน้คนืตามโครงการ กลา่วคอื วนัทีบ่รษัิทซือ้หุน้คนืเสร็จสิน้ 

หรอืวนัครบก าหนดซือ้หุน้คนืตามทีบ่รษัิทประกาศไว ้ทัง้นีไ้มเ่กนิ 

6 เดอืน นับแตว่นัทีเ่ริม่โครงการ 

9) เมือ่ซือ้หุน้คนืแลว้ หากยังไม่ครบ 3 ปี จะลดทนุได ้

หรอืไม่ 

วตัถปุระสงคข์องการอนุญาตใหซ้ือ้หุน้คนื เพือ่เป็นเครือ่งมอืการ

บรหิารสภาพคลอ่งของบรษัิท ไมใ่ชเ่พือ่เป็นเครือ่งมอืในการลด

ทนุ เมือ่กฎหมายไดใ้หเ้วลาถงึ 3 ปี บรษัิทจงึควรพยายามขายหุน้

ทีซ่ ือ้คนืออกไปใหห้มด แตถ่า้ไมส่ามารถจ าหน่ายหุน้ทีซ่ ือ้คนืมา

ไดห้มดภายใน 3 ปี จงึคอ่ยตดัหุน้ทีซ่ ือ้คนืและลดทนุ 

10) บรษัิทสามารถเริม่โครงการซือ้หุน้คนืครัง้ใหม่ได ้

เมือ่ใด 

บรษัิทเริม่โครงการซือ้หุน้คนืครัง้ใหมไ่ดเ้มือ่พน้ก าหนดระยะเวลา 

1 ปี นับแตว่นัสิน้สดุโครงการซือ้หุน้คนืครัง้หลงัสดุ โดยไมต่อ้งรอ

จนครบก าหนด 3 ปี นับแตก่ารซือ้หุน้คนืเสร็จสิน้ หรอืจนกวา่

บรษัิทจะจ าหน่ายหุน้ทีซ่ ือ้คนืในโครงการครัง้หลงัสดุใหห้มดกอ่น

แตอ่ย่างใด 
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ค าถาม ค าตอบ 

11) บรษัิทจะเพิม่ทนุและขายหุน้เพิม่ทนุใหม ่ใน

หลงัจากซือ้หุน้คนืเสร็จสิน้ไดห้รอืไม่ 

ไมไ่ด ้

เนือ่งจากกฎกระทรวงหมวด 3 ขอ้ 12 ระบใุหต้อ้งจ าหน่ายหุน้ที่

ซือ้คนืใหเ้สร็จสิน้กอ่นทีจ่ะมกีารจ าหน่ายหุน้ใหม ่

12) ในระหวา่งทีบ่รษัิทจดทะเบยีนซือ้หุน้คนื การ

ค านวนอัตราสว่นตอ่หุน้ตา่ง ๆ เชน่ EPS  Book Value 

Per Share ตอ้งใชต้ัวเลขใดเป็นฐานการค านวน 

ใหใ้ชจ้ านวนหุน้หลงัหักจ านวนหุน้ซือ้คนื 

13) การซือ้และขายหุน้ตามโครงการซือ้หุน้คนืทีเ่กนิ

กวา่ 5% ตอ้งรายงานการไดม้าและจ าหน่าย

หลกัทรัพยต์ามแบบ 246-2 ที ่ส านักงาน ก.ล.ต.

ก าหนดหรอืไม่ 

ไมต่อ้งรายงานแบบ 246-2  

เนือ่งจากตามพรบ.หลักทรัพยไ์มค่รอบคลมุการซือ้หรอืขายหุน้

โดยบรษัิทผูอ้อกหลักทรัพยนั์น้ 

14) การค านวนสดัสว่นผูถ้อืหุน้ตา่งประเทศ (Foreign 

Limit) จะใชจ้ านวนหุน้กอ่นหรอืหลงัหักหุน้ทีซ่ ือ้คนื 

ใชจ้ านวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้จนกวา่จะพน้ระยะเวลาขาย

หุน้ทีซ่ ือ้คนืและมกีารลดทนุ 

15) บรษัิทสามารถซือ้หุน้คนืในกระดานตา่งประเทศ 

(Foreign Board) เพือ่ป้องกนัปัญหาผูถ้อืหุน้ตา่งชาติ

ถอืหุน้เกนิสดัสว่นทีก่ าหนดในขอ้บังคับไดห้รอืไม่ 

ไมไ่ด ้

การซือ้หุน้คนืในตลาดหลักทรัพยใ์หซ้ือ้คนืจากกระดานหลัก 

(Main Board) เทา่นัน้ 

16) หุน้ทีซ่ ือ้คนืสามารถน ามาใชเ้พือ่ประโยชน์อยา่ง

อืน่ไดห้รอืไม่ 

ไมไ่ด ้

เนือ่งจากตามกฎกระทรวง ขอ้ 13 ใหด้ าเนนิการขายคนืในตลาด

หลกัทรัพยห์รอืเสนอขายประชาชนทั่วไปเทา่นัน้ 

17) กรณีทีห่า้มบรษัิทจดทะเบยีนท ารายการซือ้หุน้คนื

หรอืขายหุน้ทีซ่ ือ้คนืกับบคุคลทีต่นรูว้า่เป็นบคุคลที่

เกีย่วโยงกนั จะใชบ้งัคับเฉพาะในการซือ้ขายในตลาด

หรอืไม่ 

ใช ่ 

โดยหากเป็นรายการทีบ่รษัิทเจตนาจะซือ้หุน้คนืจากบคุคลทีเ่กีย่ว

โยงกนั ทัง้นีก้รณีทีเ่สนอซือ้จากผูล้งทนุเป็นการทัว่ไป ไมม่ี

ขอ้จ ากดัเนื่องจากผูถ้อืหุน้ทกุรายมสีทิธขิายหุน้คนืแกบ่รษัิทตาม

สดัสว่นการถอืหุน้ของตนอยูแ่ลว้ 
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กฎเกณฑท์ีเ่ก ีย่วขอ้ง 
 

เกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์

1. ขอ้บังคับตลาดหลักทรัพย ์เรือ่ง หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารเกีย่วกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏบิัตกิารใด ๆ    

ของบรษัิทจดทะเบยีน พ.ศ. 2560 

2. ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย ์เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิัตกิารใดๆ ของบรษัิทจดทะเบยีน เมือ่บรษัิท

จดทะเบยีนซือ้หุน้คนืและจ าหน่ายหุน้ทีซ่ ือ้คนื พ.ศ.2544 

3. หนังสอืเวยีน 

• ที ่กต.(ว) 46/2544 เรือ่งหลกัเกณฑก์ารซือ้หุน้คนืของบรษัิทจดทะเบยีน (Treasury Stock) 

• ที ่กต.(ว) 23/2545 เรือ่ง การแกไ้ขหลกัเกณฑก์ารซือ้หุน้คนืของบรษัิทจดทะเบยีน (Treasury Stock) 

• ที ่บจ.(ว) 38/2547 เรือ่ง วนัสิน้สดุโครงการซือ้หุน้คนื (Treasury Stock) 

• ที ่บจ.(ว) 102/2548 เรือ่ง ค าชีแ้จงเกีย่วกับภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล กรณีการลดผลขาดทนุสะสมทางบัญชแีละกรณี

การซือ้หุน้คนื  

• ที ่บจ.(ว) 50/2551 การปรับปรุงเกณฑก์ารซือ้หุน้คนืเพือ่ใหบ้รษัิทจดทะเบยีนสามารถด าเนนิการซือ้หุน้คนืได ้โดย

สอดรับกบัสถานการณ์ปัจจบุนั 

• ที ่บจ.(ว) 8/2560 เรือ่ง การปรับปรุงการจัดสง่รายงานและขอ้มลูของบรษัิทจดทะเบยีน 

 

เกณฑข์องหนว่ยงานอืน่ 

1. พรบ.มหาชน (ฉบับที ่2) พ.ศ.2544  มาตรา 66/1 และกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑแ์ละวธิกีารวา่ดว้ยการซือ้หุน้คนื 

การจ าหน่ายหุน้ทีซ่ ือ้คนื และการตดัหุน้ทีซ่ ือ้คนืของบรษัิท พ.ศ.2544 

2. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที ่ทจ. 12/2554 เรือ่ง  หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และ วธิกีารในการเขา้ถอื

หลกัทรัพยเ์พือ่ครอบง ากจิการ ขอ้ 7(1) 

3. หนังสอื ก.ล.ต. ที ่กลต.ชส. (ว) 2/2548 เรือ่ง ความเห็นเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการกนัก าไรสะสมเป็นส ารอง

ส าหรับหุน้ทีซ่ ือ้คนื 

 

 
แบบฟอรม์ 

▪ แบบรายงานการเปิดเผยการซือ้หุน้คนื 

ซึง่ประกอบดว้ย 

แบบ TS-1.1 แบบรายงานการเปิดเผยการซือ้หุน้คนื กรณีผูถ้อืหุน้ออกเสยีงไมเ่ห็นดว้ยกบัมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

แบบ TS-1.2 แบบรายงานการเปิดเผยการซือ้หุน้คนืเพือ่บรหิารทางการเงนิ 

แบบ TS-2.1 ค าเสนอซือ้หุน้คนืกรณีผูถ้อืหุน้ออกเสยีงไมเ่ห็นดว้ยกบัมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้และประสงคจ์ะขายหุน้คนื 

                  ใหก้ับบรษัิท 
แบบ TS-2.2 ค าเสนอซือ้หุน้คนืจากผูถ้อืหุน้เป็นการทัว่ไปกรณีเพือ่การบรหิารทางการเงนิ 

แบบ TS-3.1 แบบรายงานผลการซือ้หุน้คนืกรณีผูถ้อืหุน้ไมเ่ห็นดว้ยกบัมตทิีป่ระชมุ 

แบบ TS-3.2 แบบรายงานผลการซือ้หุน้คนืกรณีเพือ่การบรหิารทางการเงนิ 

แบบ TS-4   แบบรายงานผลการขายหุน้ทีซ่ ือ้คนืผ่านตลาดหลกัทรัพย ์

แบบ TS-5   แบบแจง้การตัดหุน้ทีซ่ ือ้คนืและลดทนุ 

แบบ TS-6   แบบแจง้ผลการจดทะเบยีนลดทนุช าระแลว้ 

แบบ TS-7   แบบรายงานการเปิดเผยการจ าหน่ายหุน้ทีซ่ ือ้คนื กรณีเสนอขายแกผู่ถ้อืหุน้เป็นการทั่วไป 
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