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แบบ 35-ESOP 

แบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมกำรหรือพนักงำน 

วนัท่ี       

เรียน   เลขาธิการส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 

  ขา้พเจา้  บริษทั           
มีช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่            
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่            
โทรศพัท ์     มีการประกอบธุรกิจหลกัคือ         
โดยมี           เป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี)  
ประสงคจ์ะยืน่ขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  ค าขออนุญาตน้ีพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ขา้พเจา้  ประสงค/์ไม่ประสงค ์   
ใหน้ าไปเปิดเผยต่อบุคคลใด ๆ 

1. สถานะของบริษทั 
❑ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
❑ บริษทัมหาชนจ ากดัท่ีเคยเสนอขายหุน้ต่อประชาชน และยงัมีหนา้ท่ีตามมาตรา 56  
❑ บริษทัยอ่ยของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือบริษทัมหาชนจ ากดั 

ท่ีเคยเสนอขายหุน้ต่อประชาชน และยงัมีหนา้ท่ีตามมาตรา 56 

2. บุคคลท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรในคร้ังน้ี 
❑ เฉพาะกรรมการ 
❑ เฉพาะพนกังาน 
❑ กรรมการและพนกังาน 
❑ กรรมการและ/หรือพนกังาน รายใดรายหน่ึงมากกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนท่ีขออนุญาต 

ผา่นคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนหรือไม่ 
❑ ผา่น   (ใหร้ะบุวนัท่ีประชุม และรายช่ือคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน)  
❑ ไม่ผา่น   

3. หลกัเกณฑ์การจดัสรร           
           

4. ลกัษณะส าคญัของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย  (เช่น ประเภทหลกัทรัพย ์ จ านวน ราคาเสนอขายต่อหุน้/ 
หน่วย  อายหุลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ ราคาแปลงสภาพ/ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น (กรณีเสนอขายหลกัทรัพย ์
แปลงสภาพ) อายโุครงการ (กรณีเสนอขายหุน้เป็นโครงการ))      
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5. ราคาเสนอขาย หรือราคาแปลงสภาพ/ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ มีส่วนลดจากราคาตลาดหรือไม่  
❑ มีส่วนลด     % ของราคาตลาด 
❑ ไม่มีส่วนลด 
ทั้งน้ี ให้แสดงท่ีมาของราคาตลาดดว้ย 

6. วิธีการเสนอขาย 
❑ เสนอขายโดยตรงต่อกรรมการหรือพนกังาน 
❑ เสนอขายผา่นผูรั้บช่วงซ้ือหลกัทรัพย ์หรือบุคคลอ่ืน 

โดยผูรั้บช่วงซ้ือหลกัทรัพย ์หรือบุคคลอ่ืน คือ        (ระบุช่ือและความสัมพนัธ์กบับริษทั)  

7. การค านวณสัดส่วนการเสนอขาย 
7.1 จ านวนหุน้ท่ีขออนุญาต และ/หรือ จ านวนหุ้นรองรับการใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 

ในคร้ังน้ี        หุน้ 
7.2 จ านวนหุน้ และ/หรือ จ านวนหุ้นรองรับการใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีบริษทัเสนอขาย 

ต่อกรรมการหรือพนกังาน ในช่วง 5 ปีก่อนการยืน่ค าขออนุญาตคร้ังน้ี (เฉพาะจ านวนท่ีเสนอขายโดยมี
ส่วนลดจากราคาตลาด)       หุน้  

7.3 จ านวนหุน้ท่ีใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ตาม 7.2 ซ้ือตามสัดส่วน (right issue) ก่อนการยืน่ค าขออนุญาต 
คร้ังน้ี       หุน้ 

7.4 จ านวนหุน้ตาม 7.1 ถึง 7.3 คิดเป็นร้อยละ       ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
ของบริษทั 

8. สิทธิและผลประโยชน์อ่ืนท่ีกรรมการหรือพนกังานจะไดรั้บ (ถา้มี) 

9. ตลาดรองของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย 

10. การด าเนินการของบริษทัหากไม่สามารถหาตลาดรองใหก้บัหลกัทรัพยข์องบริษทั (ในกรณีท่ี 
บริษทัระบุวา่จะด าเนินการยืน่ขอน าหลกัทรัพยข์องบริษทัเขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) 

11. อ่ืน ๆ (ระบุ) 
(ก) กรณีอ่ืนใดท่ีจะมีผลต่อผลตอบแทนท่ีกรรมการหรือพนกังานจะไดรั้บ 
(ข) วิธีการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์เหลือจากการจองซ้ือของกรรมการหรือพนกังาน 

12.  หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น 
12.1 วนัท่ีส่งหนงัสือนดัประชุม       
12.2 ขอ้มูลในหนงัสือนดัประชุม 

รายการ มี (✓) 
ไม่มี () 

ระบุหวัขอ้/หนา้ 

(1)  วตัถุประสงคแ์ละความจ าเป็นในการเสนอขาย   
(2)  รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัทรัพยท่ี์ออกในเร่ือง ประเภท อาย ุ(ถา้มี) จ านวน
มูลค่าการเสนอขาย ราคาเสนอขาย อตัราดอกเบ้ีย (ถา้มี) และราคาและ/หรือ
อตัราการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นหรือแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุน้ (ถา้มี) 
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รายการ มี (✓) 
ไม่มี () 

ระบุหวัขอ้/หนา้ 

(3)  รายช่ือกรรมการทุกรายท่ีจะไดรั้บจดัสรร และรายช่ือพนกังานทุกราย 
ท่ีจะไดรั้บจดัสรรเกินกวา่ร้อยละหา้ของจ านวนหลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีขออนุมติั 
รวมทั้งจ านวนท่ีกรรมการและพนกังานดงักล่าวแต่ละรายจะไดรั้บการจดัสรร 

  

(4)  ผลกระทบท่ีจะมีต่อผูถื้อหุ้นอยา่งนอ้ยในเร่ืองผลกระทบต่อราคาตลาด
ของหุน้ (price dilution) เม่ือมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ของกรรมการหรือพนกังาน 
และผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้นเดิม (control 
dilution) 

  

(5)  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเสนอขาย เช่น หลกัเกณฑ์ในการจดัสรร 
วิธีการเสนอขายผา่นบุคคลอ่ืน และรายช่ือบุคคลดงักล่าว (ถา้มี) คุณสมบติั
ของกรรมการหรือพนกังานท่ีมีสิทธิจะซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออก เป็นตน้ 

  

(6)  สิทธิของผูถื้อหุน้ในการคดัคา้นการเสนอขาย   
(7)  หนงัสือมอบฉนัทะ ซ่ึงแสดงรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระท่ี 
ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหเ้ขา้ร่วมประชุมแทน 

  

12.3 ขอ้มูลเพิ่มเติมในหนงัสือนดัประชุม (กรณีจ านวนท่ีเสนอขายเกินร้อยละ 5 ของจ านวนท่ีขออนุญาตและ
ราคาเสนอขายมีส่วนลดจากราคาตลาด) 

รายการ มี (✓) 
ไม่มี () 

ระบุหวัขอ้/หนา้ 

(1)  เหตุผลหรือท่ีมาของการก าหนดจ านวนหรือราคา   
(2)  ความจ าเป็นของการเสนอขายต่อการด ารงอยูข่องบริษทั หรือความคุม้ค่า
ของประโยชน์ท่ีบริษทัจะไดรั้บเม่ือเทียบกบัผลประโยชน์ท่ีกรรมการหรือ
พนกังานจะไดรั้บ 

  

12.4 ขอ้มูลเพิ่มเติมในหนงัสือนดัประชุม (กรณีเสนอขายกรรมการหรือพนกังานรายใดรายหน่ึงมากกวา่ร้อยละ 5) 
รายการ มี (✓) 

ไม่มี () 
ระบุหวัขอ้/หนา้ 

(1)  ผลประโยชน์ท่ีกรรมการหรือพนกังานแต่ละรายไดรั้บ 
เม่ือค านวณเป็นตวัเงิน 

  

(2)  ความเห็นคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
เก่ียวกบัเหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์ท่ีบริษทัจะไดรั้บจากการจดัสรร
หลกัทรัพยใ์หแ้ก่กรรมการหรือพนกังานแต่ละราย 
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รายการ มี (✓) 
ไม่มี () 

ระบุหวัขอ้/หนา้ 

(3)  ระบุจ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละรายเขา้ประชุมและขาดประชุมในช่วง
ระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา (เฉพาะกรรมการรายท่ีจะไดรั้บการจดัสรรเกินกวา่
ร้อยละ 5 ของหลกัทรัพยท่ี์ขออนุญาต)  

  

(4)  จ านวนและลกัษณะผลตอบแทนทั้งหมดท่ีกรรมการหรือพนกังานไดรั้บ
ในปีล่าสุด (เฉพาะกรณีท่ีราคาหุน้ท่ีจะเสนอขาย หรือราคาใชสิ้ทธิตาม 
หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ มีส่วนลดจากราคาตลาดของหุน้ดงักล่าว) 

  

13. เอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาต 
❑ เอกสารสรุปรายละเอียดหรือโครงการเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อกรรมการหรือพนกังาน 
❑ ส าเนาหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ของผูข้ออนุญาต 
❑ ส าเนามติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของผูข้ออนุญาตท่ีใหเ้สนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือ 

พนกังาน 
❑ ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์
❑ ส าเนาขอ้บงัคบับริษทัท่ีกระทรวงพาณิชยรั์บรอง 
❑ ส าเนาสัญญาใหบุ้คคลอ่ืนมีอ านาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถา้มี) 
เอกสารหลกัฐานเพิ่มเติมส าหรับกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัตามขอ้ 4(3) แห่งประกาศท่ี  
กจ. 36/2544 ท่ีเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัตามขอ้ 4(1) หรือขอ้ 4(2) แห่งประกาศท่ี กจ. 36/2544  
❑ ส าเนาหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัตามขอ้ 4(1) หรือขอ้ 4(2) แห่งประกาศท่ี กจ. 36/2544 
❑ ส าเนามติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัตามขอ้ 4(1) หรือขอ้ 4(2) แห่งประกาศท่ี กจ. 36/2544 

14. การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้มูลในแบบค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังานฉบบัน้ี 

และเอกสารหลกัฐานทั้งหมดแลว้ ขอรับรองวา่ขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ  
หรือขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 
 
 ลงช่ือ       
 (      ) 
 
 ลงช่ือ       
 (      ) 
 
 หมายเหตุ ใหก้รรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทัท่ีจะเสนอขายหลกัทรัพยล์งลายมือช่ือ  
 พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) เพื่อรับรองความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลไวใ้นค าขออนุญาต 
 ก่อนวนัท่ีส านกังานมีหนงัสือแจง้ตอบรับแบบค าขออนุญาต 


	แบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน

