
1 
การลดทนุ – ธันวาคม 2562 
 

การลดทนุ 

สรปุเกณฑส์ าคญั 

การลดทุนเป็นวธิบีรหิารเงนิทุนของบรษัิทใหเ้กดิความเหมาะสม โดยเฉพาะบรษัิททีม่ผีลขาดทุนสะสม

จ านวนมากอาจใชว้ธิลีดทนุเพื่อลา้งผลขาดทนุสะสมใหน้อ้ยลงหรอืหมดไป เพือ่ใหม้โีครงสรา้งเงนิทนุแข็งแรงขึน้ 

อย่างไรก็ด ีการลดทนุมผีลกระทบโดยตรงตอ่สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหุน้และตอ่ราคาหลักทรัพยข์องบรษัิท บรษัิท

จงึตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการลดทนุเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้และผูล้งทนุไดท้ราบเพือ่ใหม้ขีอ้มูลประกอบการตดัสนิใจ 

เรือ่ง รายละเอยีด 

รูปแบบการลดทนุ  1. การลดมลูคา่ทีต่ราไวต้อ่หุน้ (Par) 

2. การลดจ านวนหุน้  

วตัถปุระสงค ์ เพือ่ลา้งขาดทนุสะสม คนืทนุใหก้บัผูถ้อืหุน้ หรอืเพือ่ปรับโครงสรา้งทนุ  

การเปิดเผยขอ้มูล ● บรษัิทจะตอ้งแจง้มตคิณะกรรมการเกีย่วกับการลดทนุทนัท ีคอืภายในวนัทีค่ณะกรรมการมมีติ

หรอือยา่งชา้กอ่น 9.00 น. ของวนัท าการถัดไป ผา่นระบบ SETLink เพือ่เผยแพร่ตอ่ผูล้งทนุ 

● ขอ้มลูส าคญัทีต่อ้งเปิดเผยเมือ่มกีารลดทนุ 

o วนัทีค่ณะกรรมการมมีตใิหล้ดทนุ 

o ก าหนดการประชมุผูถ้อืหุน้ รายชือ่ผูม้สีทิธใินการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ (วนัก าหนด

รายชือ่ผูถ้อืหุน้-Record Date หรอืวนัปิดสมดุทะเบยีน-Book Closing) และรายละเอยีด
การแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธติาม Par หรอืจ านวนหุน้ทีล่ดลง 

o รูปแบบการลดทนุ 

กรณีลด Par กรณีลดจ านวนหุน้ 

- Par กอ่นและหลังการลดทนุ 

- จ านวนเงนิทนุทัง้หมดทีล่ด 

- วตัถปุระสงคข์องการลดทนุ 

- ผูถ้อืหุน้ทีถ่กูลดทนุ  

(กรณีเป็นผูถ้อืหุน้บางรายใหร้ะบรุายละเอยีดของ 

ผูถ้อืหุน้รายดงักลา่ว) 

- จ านวนหุน้ทีถ่กูลด 

- วตัถปุระสงคข์องการลดทนุ 

- วนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีถ่กูลดทนุ 

- อตัราสว่นการลดทนุ(หุน้เดมิ:หุน้หลงัลดทนุ)* 

กรณีเป็นการลดทนุเพือ่คนืทนุใหผู้ถ้อืหุน้ตอ้งแจง้ขอ้มลูเพิม่ 

- จ านวนเงนิคนืทนุใหผู้ถ้อืหุน้ 

- วนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีถ่กูลดทนุและมสีทิธไิดรั้บการคนืทนุ  

- วนัช าระเงนิคนืทนุ 

*ตอ้งระบใุหช้ดัเจนเกีย่วกบัการด าเนนิการเมือ่การค านวณตามอัตราสว่นการลดทนุท าใหม้เีศษหุน้ 

เชน่ “...เมือ่ค านวณการลดทนุของผูถ้อืหุน้แตล่ะรายเสร็จสิน้ และผูถ้อืหุน้มเีศษหุน้คงเหลอืเป็น

หลักจุดทศนยิม ก็จะตอ้งพจิารณาปัดเศษขึน้หรอืลงตามสดัสว่น กลา่วคอื เศษหุน้ทีม่คีา่ตัง้แต ่

0.5 ขึน้ไปจะปัดขึน้เป็นหุน้อกี 1 หุน้ หากเศษหุน้มคีา่ต า่กวา่ 0.5 ก็จะตัดออก และเมื่อค านวณ

การลดทนุทัง้หมดเสร็จสิน้ และมหีุน้ขาดหรอืเกนิกวา่จ านวน .........หุน้ ก็จะตดัหรอืเพิม่จ านวน

หุน้ทีก่รรมการบรหิารของบรษัิทตอ่ไป” 

การแจง้มตขิองที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ 

- ตอ้งไดรั้บมตจิากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

- ภายในวันประชุมผูถ้ือหุน้หรืออย่างชา้ภายในเวลา 9.00 น. ของวันท าการถัดไปผ่านระบบ 

SETLink เพือ่เผยแพร่ตอ่ผูล้งทนุ 

การแจง้ผลการ

คดัคา้นของเจา้หนี ้

- บรษัิทตอ้งมหีนังสอืแจง้มตลิดทนุแกเ่จา้หนีข้องบรษัิทภายใน 14 วนันับแตว่ันทีท่ีป่ระชมุผูถ้อื

หุน้ลงมต ิโดยก าหนดเวลาใหเ้จา้หนี้สง่ค าคัดคา้นการลดทุนภายใน 2 เดอืนนับแต่วันทีไ่ดรั้บ

หนังสอืแจง้มตนัิน้ และใหบ้รษัิทโฆษณามตนัิน้ทางหนังสอืพมิพภ์ายใน 14 วนั   

- เมื่อครบก าหนด 2 เดือน บริษัทแจง้ผลการคัดคา้นของเจา้หนี้ผ่านระบบ SETLink เพื่อ

เผยแพร่ตอ่ผูล้งทนุ 
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เรือ่ง รายละเอยีด 

การจดทะเบยีนลดทนุ - แจง้ขา่วการจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนกับกระทรวงพาณิชย์ (MOC) แลว้เสร็จ พรอ้มน าสง่ 

เอกสารที่เกี่ยวขอ้งกับการจดทะเบียนลดทุนผ่านระบบ SETLink เพื่อเป็นขอ้มูลต่อตลาด

หลกัทรัพย ์

- เมื่อบริษัทจดทะเบียนลดทุนแลว้ ใหแ้จง้แก่ผูถ้ ือหุน้เป็นหนังสอืและประกาศโฆษณาใน

หนังสอืพมิพอ์ยา่งนอ้ยหนึง่ฉบบัภายใน 14 วนันับแตว่นัทีไ่ดจ้ดทะเบยีนลดทนุ 

การด าเนนิการ

เพิม่เตมิเมือ่ลดทนุ

โดยลดจ านวนหุน้  

(1) แจง้วันก าหนดรายชือ่ผูถ้ ือหุน้ (Record Date “RD”) หรือวันปิดสมุดทะเบียน (Book Closing 

Date “BC”) เพือ่ก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะถูกลดทนุลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั 

หมายเหต ุเพือ่ใหก้ระบวนการลดทนุเป็นไปโดยเร็ว บรษัิทอาจแจง้วันก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ที่

จะถูกลดทุนก่อนวันครบก าหนดส่งค าคัดคา้นจากเจา้หนี้ 5 วันท าการก่อนที่จะครบก าหนด 

(กรณีดังกลา่วจะด าเนนิการไดก็้ตอ่เมือ่บรษัิทจดทะเบยีนมั่นใจวา่ไม่มเีจา้หนีค้ดัคา้น โดยบรษัิท

ควรแจง้เพิม่เตมิวา่ จนถงึวันดังกลา่วคงเหลอืเจา้หนี้ทียั่งไม่แจง้ผลกีร่าย คดิเป็นสดัสว่นเทา่ใด

ของหนี้ทัง้หมด และบรษัิทมแีนวทางด าเนินการอย่างไร หากเจา้หนี้รายดังกล่าวคัดคา้น เชน่ 

สามารถจา่ยคนืหนีไ้ด ้เนือ่งจากมกีระแสเงนิสดเพยีงพอ เป็นตน้) 

 

(2) เพือ่ทราบจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แตล่ะรายถอือยู่หลังลดทนุแลว้ และเพือ่ป้องกันความสบัสน

ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบรษัิทในระหว่างที่ยังจดทะเบยีนไม่เสร็จ บรษัิทจะตอ้งขอให ้

ตลาดหลักทรัพยส์ั่งพักการซือ้ขายหลักทรัพย ์(SP) ในระหวา่งทีบ่รษัิทด าเนินการลดทุน โดย

ให ้SP ตัง้แต ่2 วันท าการก่อน Record Date หรอื Book Closing เพื่อก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ที่

จะถูกลดทุน จนกวา่กระบวนการลดทุนจะแลว้เสร็จเพื่อใหท้ราบจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละราย

ถอือยูห่ลงัลดทนุแลว้ 

หมายเหต ุเพือ่มใิหห้ลักทรัพยข์องบรษัิทถูก SP เป็นเวลานาน อันจะกระทบตอ่สทิธปิระโยชน์

ของผูถ้อืหุน้และสภาพคลอ่งการซือ้ขายของผูถ้อืหุน้ บรษัิทควรวางแผนการจดทะเบยีนลดทุน

กับกระทรวงพาณิชย์ และการลดจ านวนหุน้ของผูถ้อืหุน้โดยนายทะเบยีนใหใ้ชเ้วลานอ้ยทีส่ดุ 

(ซึง่บรษัิทอาจด าเนนิการไดใ้น 7-8 วนัท าการ)  

  

 

กรณีลดทนุจะมกีารเปลีย่นแปลงทุน (ลดทนุลง) ดังนัน้บรษัิทตอ้งเสนอวาระการแกไ้ขหนังสอื 

บรคิณหส์นธติอ่ผูถ้อืหุน้เพือ่อนุมัตดิว้ย 

 

  

TIP 
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ข ัน้ตอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กรณกีารลดทนุโดยลดจ านวนหุน้  

~ 5 วนั

ท าการ 
≤ 14 วนั 

≥14วนั 

 

วนัที ่T 
ตลท.ประกาศปลด SP 
และประกาศใหซ้ือ้ขาย 

เมือ่ไดร้ับเอกสารครบถว้น 

SP 2 วนัท าการลว่งหนา้ กอ่นวนัปิดสมดุจนกวา่จดทะเบยีนลดทนุ

แลว้เสร็จ รวมถงึการแจง้ขอ้มลูและน าสง่เอกสารตอ่ ตลท. 

วนัทีแ่จง้ 
วนั RD  

ผูถ้อืหุน้ที่
ถกูลดทนุ 

 

ครบก าหนดใหเ้จา้หนี้

สง่ค าคดัคา้น 2 เดอืน

นับแตส่ง่หนังสอืแจง้ 

 

RD/BC เพือ่สทิธ ิ
เขา้ประชมุผูถ้อืหุน้  

ทีจ่ะถกูลดทนุ 

วนัที ่T+2 
ปลด SP และ 
เร ิม่ซือ้ขาย 
ดว้ยทนุใหม ่

RD/BC เพือ่สทิธเิขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ 

กรณกีารลดทนุโดยลด Par  

≥14วนั ≤ 2เดอืน ≤ 14 วนั 2 เดอืน  ≤ 14 วนั 

- วนัประชมุผูถ้อืหุน้ตอ้งไดร้ับ

มต ิ≥3/4 ของผูม้าประชมุ

และมสีทิธอิอกเสยีง 

- แจง้มตผิูถ้อืหุน้กอ่น 9.00 

น.ของวนัท าการถดัไป 
 
 

สง่หนังสอืแจง้
มตกิารลดทน
ไปยังเจา้หนี้
ของบรษัิท 

 

ครบก าหนด 

ใหเ้จา้หนีส้ง่ 

ค าคดัคา้น 

 

วนัทีแ่จง้มติ

คณะกรรมการ   

เรือ่งการลดทนุ 

 

วนัที ่T 
ตลท.ประกาศ 
วนัเร ิม่ซือ้ขาย 
ดว้ย Par ใหม ่

วนัที ่T+3 
เร ิม่ซือ้ขาย
ดว้ย Par 
ใหม ่

- จดทะเบยีนลด Par 
กบักระทรวงพาณชิย ์
- แจง้ขา่วผา่น  
SETLinkเพือ่เผยแพร่
ตอ่นักลงทนุ   
- น าสง่หนังสอืรับรอง
ทุนใหม่และหนังสือ
บ ริคณ ห์สนธิ ผ่าน 
SETLink 

- จดทะเบยีนลด Par 
กบักระทรวงพาณชิย ์
- แจง้ขา่วผา่น     
SETLink เพือ่
เผยแพรต่อ่นักลงทนุ   
- น าสง่หนังสอืรับรอง
ทนุใหมแ่ละหนังสอื
บรคิณหส์นธ ิผา่น 
SETLink  

≥14วนั ≤ 14 วนั 

สง่หนังสอืแจง้
มตกิารลดทน
ไปยังเจา้หนี้
ของบรษัิท 

 

วนัทีแ่จง้มติ

คณะกรรมการ   

เรือ่งการลดทนุ 

 

RD/BC เพือ่สทิธเิขา้ประชุมผูถ้อืหุน้  

- วนัประชมุผูถ้อืหุน้ตอ้งไดร้ับ
มต ิ≥3/4 ของผูม้าประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีง 
- แจง้มตผิูถ้อืหุน้กอ่น 9.00 
น.ของวนัท าการถดัไป 
 
 

≤ 2เดอืน 
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ถาม-ตอบ 

ค าถาม ค าตอบ 

กรณีลดทุนโดยลด Par ตอ้ง

หยุดพกัการซือ้ขายหุน้หรอืไม ่

กรณีลดทุนโดยการลด Par บรษัิทไม่ตอ้งขอใหต้ลาดหลักทรัพยส์ั่งพักการซือ้

ขายหลกัทรัพยข์องบรษัิท โดยมแีนวปฏบิตัเิดยีวกนักบัการ Split Par  

กรณีเจา้หนีม้กีารคดัคา้น 

บรษิทัจะลดทุนไดห้รอืไม ่

ถา้มกีารคดัคา้น  

บรษัิทจะลดทนุมไิดจ้นกวา่จะไดช้ าระหนีห้รอืใหป้ระกนัเพือ่หนีนั้น้แลว้ 
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ตวัอยา่งการเปิดเผย 

การลดทนุโดยการลด Par 

หวัขอ้ขา่ว:  การลดทนุช าระแลว้โดยการลดมลูคา่ทีต่ราไว ้(Par) และประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ 

หลกัทรพัย:์   

 

รายละเอยีดขา่ว  
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การลดทนุโดยการลดจ านวนหุน้ 

หวัขอ้ขา่ว:  การลดทนุช าระแลว้โดยการลดหุน้เพือ่คนืทนุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้และประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ 

หลกัทรพัย:์   

 

รายละเอยีดขา่ว  
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เกณฑท์ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

เกณฑข์องตลาดหลักทรัพย ์

▪ ขอ้บงัคับตลาดหลักทรัพย ์เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารเกีย่วกับการเปิดเผยสารสนเทศ และ การ

ปฎบิตักิารใดๆ ของบรษัิทจดทะเบยีน พ.ศ. 2560 

▪ ประกาศตลาดหลักทรัพย ์เรือ่ง เหตกุารณ์ทีบ่รษัิทจดทะเบยีนตอ้งรายงานตามมาตรา 57 (6) พ.ศ.2560 

▪ หนังสอืเวยีนที ่บจ.(ว) 8/2560 เรือ่ง การปรับปรุงการจัดสง่รายงานและขอ้มูลของบรษัิทจดทะเบยีน 

เกณฑข์องหน่วยงานอืน่ 

▪ พระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (มาตรา139-144) 

 

 

 

 

 

https://api.setscm.set.or.th/rulebook/api/rulebook/getDocumentFile/3849
https://api.setscm.set.or.th/rulebook/api/rulebook/getDocumentFile/3849
https://www.set.or.th/dat/content/rule/th/(Bor.Jor-Por12-00)57(6)_TH_09102560.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/circulated_memo/listing_disclosure/rules_regulations/2017_files/bj60_8.pdf

