บจ./ป.11-04

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัตกิ ารใดๆ ของบริษทั จดทะเบียน
เมื่อบริษทั จดทะเบียนซื้ อหุ้นของบริษทั คืน และจาหน่ ายหุ้นที่ซื้อคืน พ.ศ. 2544
อาศัยอานาจตามข้อ 9 แห่ งข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์เงื่ อนไข
และวิธีการเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศและการปฏิบตั ิ การใดๆ ของบริ ษทั จดทะเบี ยน ลงวันที่ 15 กันยายน 2538
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1

ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 3 ธันวาคม 2544 เป็ นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้
*“บุค คลที่ เกี่ ย วโยงกัน ” หมายความว่า บุค คลที่ เกี่ ย วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน
(*บทนิ ย ามคาว่ า “บุค คลที่เกี่ยวโยงกัน ” เดิ ม ถูกยกเลิ ก และใช้ ค วามใหม่ นีแ้ ทน โดยประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริ ษัทจดทะเบียนเมื่อบริ ษัทจดทะเบียนซื ้อหุ้ นของ
บริ ษัทคืน และจาหน่ ายหุ้นที่ซื้อคืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551)

**“ผูถ้ ือหุ ้นสามัญรายย่อย” ให้มีความหมายเช่ นเดี ยวกับบทนิ ยามของคาดังกล่าวที่ กาหนดไว้ใน
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการรับหุน้ สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน”
(**บทนิ ยามคาว่ า “ผู้ถือหุ้ นสามัญรายย่ อย” เดิมถูกยกเลิกและใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิ บัติการใดๆ ของบริ ษัทจดทะเบียนเมื่อบริ ษัทจดทะเบียนซื ้อหุ้ น
ของบริ ษัทคืน และจาหน่ ายหุ้นที่ซื้อคืน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 9 ตุลาคม 2560)

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับกับบริ ษทั จดทะเบียนตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับ
หลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)” ด้วย
* ข้อ 3/1 ในการซื้ อหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบี ยนคื นต้องได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุ ้น ยกเว้นการ
ซื้ อหุ ้นดังกล่าวมี จานวนไม่เกิ นกว่าร้ อยละ 10 ของทุ นชาระแล้ว บริ ษทั จดทะเบี ยนอาจกาหนดไว้ในข้อบังคับของ
บริ ษทั จดทะเบียนให้เป็ นอานาจของคณะกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนในการอนุมตั ิการซื้ อหุ น้ ดังกล่าว
ในกรณี ที่ หุ้นที่ บริ ษ ทั จดทะเบี ย นซื้ อคื น มี จานวนเกิ นกว่าร้ อยละ 10 ของทุ นชาระแล้วให้บริ ษ ทั
จดทะเบี ยนทาการซื้ อหุ ้นคื นภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ ได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุน้
**ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบี ยนมีการซื้ อหุ ้นของบริ ษทั คืนจานวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชาระ
แล้ว และไม่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับให้เป็ นอานาจคณะกรรมการของบริ ษทั จดทะเบี ยนในการอนุ มตั ิ การซื้ อหุ ้น
ดังกล่าว บริ ษทั จดทะเบี ยนอาจขออนุ มตั ิการซื้ อหุ น้ ของบริ ษทั คื นจากผูถ้ ือหุ ้นเป็ นหนังสื อ แทนการเรี ยกประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ก็ได้ โดยต้องมีคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนต้องมีมติให้ดาเนินการ
ขออนุมตั ิการซื้ อหุน้ ดังกล่าวจากผูถ้ ือหุน้ เป็ นหนังสื อภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2552

ผลบังคับใช้
นิยาม

บจ./ป.11-04
(*เพิ่มเติมความในข้ อ 3/1 โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและ
การปฏิ บัติการใด ๆ ของบริ ษัทจดทะเบียนเมื่อบริ ษัทจดทะเบียนซื ้อหุ้ นของบริ ษัทคื น และจาหน่ ายหุ้ น ที่ซื้อคื น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2545)
(**เพิ่ มเติ มความในวรรคสามข้ อ 3/1 โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การ
เปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริ ษัทจดทะเบียนเมื่อบริ ษัทจดทะเบียนซื ้อหุ้นของบริ ษัทคื น และจาหน่ ายหุ้นที่ซื้อคืน (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551)

หมวด 1
การซื้ อหุ้นคืนหรื อการจาหน่ ายหุ้นที่ซื้อคืนในตลาดหลักทรัพย์
*ข้อ 4 ในกรณี ที่ บ ริ ษ ทั จดทะเบี ยนซื้ อหุ ้นของบริ ษ ทั คื น การซื้ อหุ ้นคื นดังกล่ าวต้องไม่ ทาให้
อัตราส่ วนการถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญรายย่อยเมื่อรวมกันแล้วมีจานวนน้อยกว่าที่ กาหนดในข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์วา่ ด้วยการรับหุ น้ สามัญและหุน้ บุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในส่ วนที่เกี่ยวกับการดารงสถานะของ
บริ ษทั จดทะเบียน

หลักเกณฑ์
การซื้ อหุ้นคืน

(*ความในข้ อ 4 เดิมถูกยกเลิกและใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิ บัติการใดๆ ของบริ ษัทจดทะเบียนเมื่อบริ ษัทจดทะเบียนซื ้อหุ้นของบริ ษัทคืน และจาหน่ ายหุ้นที่ซื้อคื น
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึ่ งมีผลใช้ บังคับตั้งแต่ วนั ที่ 9 ตุลาคม 2560)

ข้อ 5

ห้ า มบริ ษ ัท จดทะเบี ย นซื้ อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท คื น หรื อ จ าหน่ า ยหุ ้ น ที่ ซ้ื อ คื น เมื่ อ เกิ ด กรณี กรณีที่ห้ามซื้ อ

หุ้นคืนหรื อ
(1) บริ ษ ัท จดทะเบี ยนจะมี หรื ออยู่ระหว่างการเปิ ดเผยข้อมู ลที่ มีผ ลกระทบต่ อสิ ท ธิ จาหน่ ายหุ้นที่
ประโยชน์ของผูถ้ ือหลักทรัพย์หรื อต่อการตัดสิ นใจในการลงทุน หรื อต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์จด ซื้ อคืน

ดังต่อไปนี้

ทะเบี ยนของบริ ษทั จดทะเบี ยน ซึ่ งบริ ษทั จดทะเบี ยนต้องปฏิ บตั ิ ตามแนวทางปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วย แนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริ ษทั จดทะเบียน หรื อ
(2) บริ ษทั จดทะเบี ยนรู ้ว่าการซื้ อหุ ้นของบริ ษทั คื น หรื อจาหน่ ายหุ ้นที่ ซ้ื อคืน เป็ นการ
ทารายการซื้ อหรื อจาหน่ายหุน้ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบียน
* (3) บริ ษ ัท จดทะเบี ย นถู ก ครอบงากิ จ การ หรื อ มี ข ้อ เท็ จ จริ ง ที่ ค วรเชื่ อ ได้ว่ า จะถูก
ครอบงากิ จการ หรื อ อยู่ร ะหว่า งที่ ผู เ้ สนอซื้ อ ทาคาเสนอซื้ อหลัก ทรัพ ย์ข องบริ ษ ทั จดทะเบี ย น ยกเว้น บริ ษ ทั จด
ทะเบี ยนแสดงได้ว่าการซื้ อหุ ้นของบริ ษทั คื นหรื อการจาหน่ ายหุ ้นที่ ซ้ื อคื นนั้นไม่ได้กระทาเพื่อไม่ให้มีการครอบงา
กิจการ หรื อได้กระทาโดยได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุน้
(*เพิ่ มเติมความใน (3) ของข้ อ 5 โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผย
ข้ อมูลและการปฏิ บัติการใด ๆ ของบริ ษัทจดทะเบียนเมื่อ บริ ษัทจดทะเบียนซื ้อหุ้ นของบริ ษัทคื น และจาหน่ ายหุ้ น ที่ซื้อคื น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2545)

บจ./ป.11-04

* ข้อ 5/1 ให้บริ ษทั จดทะเบียนกาหนดราคาเสนอซื้ อหุ น้ ของบริ ษทั คืนและราคาเสนอขายหุ น้ ที่ซ้ื อคื น
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ราคาเสนอซื้ อหุ น้ ต้องไม่เกินกว่าราคาปิ ดของหุ น้ ดังกล่าวเฉลี่ย 5 วันทาการซื้ อขายก่อน
หน้านั้นบวกด้วยจานวนร้อยละ 15 ของราคาปิ ดเฉลี่ยดังกล่าว
(2) ราคาเสนอขายหุ ้นต้องไม่น้อยกว่าราคาปิ ดของหุ ้นดังกล่าวเฉลี่ ย 5 วันทาการซื้ อขาย
ก่อนหน้านั้นหักด้วยจานวนร้อยละ 15 ของราคาปิ ดเฉลี่ยดังกล่าว
(*เพิ่มเติมความในข้ อ 5/1 โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและ
การปฏิ บัติการใดๆ ของบริ ษัทจดทะเบียนเมื่อบริ ษัทจดทะเบียนซื ้อหุ้ นของบริ ษัทคื น และจาหน่ ายหุ้ น ที่ซื้อคื น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2545)

หมวด 2
การเปิ ดเผยข้ อมูล
* ข้อ 6 เมื่อคณะกรรมการของบริ ษทั จดทะเบี ยนหรื อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ น้ มีมติให้ซ้ื อหุ ้นของบริ ษทั การเปิ ดเผย
คื น หรื อคณะกรรมการของบริ ษทั จดทะเบี ยนมี มติ ให้จาหน่ ายหุ ้นที่ ซ้ื อคื น ให้บริ ษทั จดทะเบี ยนเปิ ดเผยต่อ ตลาด ข้ อมูล
หลักทรัพย์ตามแบบที่ ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ภายในวันที่มีมติดงั กล่าว
ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบี ยนมีเหตุสุดวิสัยไม่อาจเปิ ดเผยสารสนเทศตามระยะเวลาตามวรรคหนึ่งได้
ให้บริ ษทั จดทะเบียนเปิ ดเผยก่อนเวลาการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในรอบแรกอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง
ของวันทาการถัดไป
(*ความในข้ อ 6 เดิมถูกยกเลิก และใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศ
ไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติการใดๆ ของบริ ษัทจดทะเบียนเมื่อบริ ษัทจดทะเบียนซื ้อหุ้นของบริ ษัทคืน และจาหน่ ายหุ้ นที่
ซื ้อคืน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึ่ งมีผลใช้ บังคับตั้งแต่ วนั ที่ 9 ตุลาคม 2560)

* ข้อ 7 ให้บริ ษ ทั จดทะเบี ยนเปิ ดเผยโครงการซื้ อหุ ้นคื นหรื อกาหนดวันจาหน่ ายหุ ้นที่ ซ้ื อคื นต่ อ การเปิ ดเผย
ตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วันก่อนวันที่บริ ษทั จดทะเบียนเริ่ มทาการซื้ อหุ น้ คืนหรื อเริ่ มจาหน่ายหุ น้ ที่ซ้ื อคืน โครงการ
(*ความในข้ อ 7 เดิมถูกยกเลิก และใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศ ซื้ อหุ้นคืน

ไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติการใดๆ ของบริ ษัทจดทะเบียนเมื่อบริ ษัทจดทะเบียนซื ้อหุ้นของบริ ษัทคืน และจาหน่ ายหุ้นที่
ซื ้อคืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551)

*ข้อ 8 เมื่ อบริ ษ ทั จดทะเบี ย นซื้ อหุ ้น ของบริ ษ ัทคื น หรื อจาหน่ ายหุ ้น ที่ ซ้ื อคื น ในแต่ ละครั้ ง ให้ การรายงานผล
บริ ษทั จดทะเบี ยนเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้ การซื้ อหุ้นคืน
หรื อจาหน่ าย
หุ้นที่ซื้อคืน

บจ./ป.11-04

(ก) กรณี การซื้ อหุ ้นคื นหรื อจาหน่ ายหุ ้นที่ ซ้ื อคื นในตลาดหลักทรัพย์ ให้บริ ษทั จดทะเบี ยน
เปิ ดเผยก่อนเวลาการซื้อหรื อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในรอบแรกอย่างน้อย 1 ชัว่ โมงของวันทาการถัดจากวันที่มีการ
ซื้อหุน้ คืนหรื อจาหน่ายหุน้ ที่ซ้ือคืน
(ข) กรณี การเสนอซื้ อจากผูถ้ ือหุ ้นหรื อจาหน่ายหุ ้นเป็ นการทัว่ ไป ให้บริ ษทั จดทะเบียนเปิ ดเผย
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการซื้อหุน้ คืนหรื อจาหน่ายหุน้ ที่ซ้ือคืน
(*ความในข้ อ 8 เดิมถูกยกเลิกและใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิ บัติการใดๆ ของบริ ษัทจดทะเบียนเมื่อบริ ษัทจดทะเบียนซื ้อหุ้ นของบริ ษัทคื น และจาหน่ ายหุ้ นที่ซื้อ
คืน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึ่ งมีผลใช้ บังคับตั้งแต่ วนั ที่ 9 ตุลาคม 2560)

*ข้อ 9 ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนซื้ อหุ น้ คืนโดยการเสนอซื้ อจากผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการทัว่ ไป เมื่อบริ ษทั การส่ งสาเนา
จดทะเบี ยนได้จดั ส่ งคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ให้ผถู ้ ือหุ ้น ให้บริ ษทั จดทะเบียนเปิ ดเผยคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ดงั กล่าวต่อ คาเสนอซื้ อให้
ตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ดว้ ยพร้อมกัน
(*ความในข้ อ 9 เดิมถูกยกเลิก และใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศ
ไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติการใดๆ ของบริ ษัทจดทะเบียนเมื่ อบริ ษัทจดทะเบียนซื ้อหุ้นของบริ ษัทคืน และจาหน่ ายหุ้ นที่
ซื ้อคืน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึ่ งมีผลใช้ บังคับตั้งแต่ วนั ที่ 9 ตุลาคม 2560)

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2544
(ลงนาม) ชวลิต ธนะชานันท์
(นายชวลิต ธนะชานันท์)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

___________________________________________________________________________________
เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นควรปรั บปรุ งหลักเกณฑ์ในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับวิธีการจัดส่ งเอกสารหรื อสาเนา
เอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ โดยการกาหนดให้จดั ส่ งเอกสารหรื อสาเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็ น
การลดภาระของผูม้ ีหน้าที่จดั ส่ งเอกสารหรื อสาเนาเอกสารดังกล่าว ในขณะที่ผลู ้ งทุนยังคงได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ จึงสมควรออก
ประกาศนี้

