
 

ตารางเปรียบเทียบกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจ าหน่ายหุ้นที่ซ้ือคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 กับ 
ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจ าหน่ายหุ้นที่ซ้ือคืน และการตัดหุ้นที่ซ้ือคืนของบริษัท (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 

กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน  
การจ าหน่ายหุ้นที่ซ้ือคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจ าหน่ายหุ้น
ที่ซ้ือคืน และการตัดหุ้นที่ซ้ือคืนของบริษัท (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
๒๕๓๕ และมาตรา ๖๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๖๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 
   ข้อ ๙  ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖ (๒) แก่สาธารณชนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
สิบสี่วันก่อนวันซื้อหุ้นคืน ทั้งนี้ ให้น าความในข้อ ๔ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับ โดย
อนุโลม 

   ข้อ 1  ให้ยกเลิกความในข้อ 9 แห่งกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วย
การซื้อหุ้นคืน การจ าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
            “ข้อ 9  ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖ (๒) แก่สาธารณชน
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันซื้อหุ้นคืน  
                                                                                                      
              การเปิดเผยข้อมูลให้กระท าโดยปิดประกาศ ณ ที่ท าการส านักงานแห่ง
ใหญ่และส านักงานสาขาของบริษัท (ถ้ามี) 
               ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิให้ใช้บังคับ ในกรณีหุ้นที่ซื้อคืนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีกฎ ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับอื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก าหนดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการซื้อหุ้นคืนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง และ
บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับนั้นแล้ว” 



๒ 

 

กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน  
การจ าหน่ายหุ้นที่ซ้ือคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจ าหน่ายหุ้น
ที่ซ้ือคืน และการตัดหุ้นที่ซ้ือคืนของบริษัท (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 
 
 
 
   ข้อ ๑๑  การซื้อหุ้นตามโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งใหม่จะกระท าได้เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาหนึ่ง
ปีนับแต่วันสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งหลังสุด 

   ข้อ 2  ให้ยกเลิกความในข้อ 11 ข้อ 12 และข้อ 13 แห่งกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจ าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้น
ที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
           “ข้อ ๑๑ การซื้อหุ้นตามโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งใหม่จะกระท าได้เมื่อพ้น
ก าหนดระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันซื้อหุ้นคืนครบจ านวนแล้ว หรือวันสิ้นสุด
ก าหนดเวลาการซื้อหุ้นคืนครั้งหลังสุด 

    ข้อ ๑๒  ให้บริษัทจ าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้เมื่อพ้นก าหนดหกเดือนนับแต่การซื้อหุ้นคืนในแต่ละ
คราวตามหมวด ๑ หรือหมวด ๒ เสร็จสิ้น และต้องจ าหน่ายให้หมดภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
การซื้อหุ้นคืน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามปีนับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นและต้องจ าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้
เสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการจ าหน่ายหุ้นใหม่ 

ข้อ ๑๒  ให้บริษัทจ าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้เมื่อพ้นก าหนดสามเดือนนับแต่การ
ซื้อหุ้นคืนในแต่ละคราวตามหมวด ๑ หรือหมวด ๒ เสร็จสิ้น และต้องจ าหน่ายให้หมด
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในการซื้อหุ้นคืน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามปีนับแต่การซื้อหุ้น
คืนเสร็จสิ้นและต้องจ าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการจ าหน่ายหุ้นใหม่ 

   ข้อ ๑๓  วิธีการจ าหน่ายหุ้น ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
              (๑) กรณีหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้
เสนอขายในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอขายต่อประชาชนเป็น
การ ทั่วไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 
 
 
 
              (๒) กรณีหุ้นที่ไม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้
เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อ ๑๓  วิธีการจ าหน่ายหุ้น ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) กรณีหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ให้เสนอขายในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอ
ขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อน 
กรณีเหลือจากการเสนอขายในกระดานหลัก หรือเสนอขายเป็นการทั่วไปแล้ว ให้เสนอ
ขายแก่กรรมการ พนักงาน ได้ ทั้งนี้  ให้ปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการที่
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

           (๒) กรณีหุ้นที่ ไม่ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปโดยปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

    ความในวรรคหนึ่ง (๑) ไม่ให้ใช้บังคับในกรณีที่เป็นการเสนอ
ขายแก่กรรมการ หรือพนักงาน ไม่เกินร้อยละห้าของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง



๓ 

 

กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน  
การจ าหน่ายหุ้นที่ซ้ือคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจ าหน่ายหุ้น
ที่ซ้ือคืน และการตัดหุ้นที่ซ้ือคืนของบริษัท (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ลงคะแนนทั้งหมด ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการที่คณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด” 

    ข้อ 3  บริษัทที่จัดท าโครงการซื้อหุ้นคืนโดยด าเนินการตามกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจ าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้น
ที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 และได้เปิดเผยข้อมูลโครงการซื้อหุ้นคืนต่อ
สาธารณชนแล้ว หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการเกี่ยวกับ
ก าหนดเวลาในการจ าหน่ายหรือการตัดหุ้นที่ซื้อคืน วิธีการจ าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน 
ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงฉบับนี้ ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลงต่อ
สาธารณชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อ 9 ก่อน  

15.05.63 


