
 

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี กจ. 13/2547 
เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่ 
และหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 

    
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2547 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิก 
(1) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เร่ือง หลกัเกณฑ ์ 

เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทใบส าคญัแสดงสิทธิและ 
หุน้หรือหุ้นกูท่ี้ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ และการอนุญาต ลงวนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2535  

(2) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 19/2538  
เร่ือง  การแกไ้ขเพิ่มเติมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ 
ออกใหม่ประเภทใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้หรือหุ้นกูท่ี้ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ  
และการอนุญาต ลงวนัท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2538  

(3) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 28/2538  
เร่ือง  การแกไ้ขเพิ่มเติมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ 
ออกใหม่ประเภทใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้หรือหุ้นกูท่ี้ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ  
และการอนุญาต (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2538  

(4) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 27/2539  
เร่ือง  การแกไ้ขเพิ่มเติมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ 
ออกใหม่ประเภทใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้หรือหุ้นกูท่ี้ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ  
และการอนุญาต (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539  
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(5) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 8/2541  
เร่ือง  การแกไ้ขเพิ่มเติมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ 
ออกใหม่ประเภทใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้หรือหุ้นกูท่ี้ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ  
และการอนุญาต (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2541 

(6) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 27/2541  
เร่ือง  การแกไ้ขเพิ่มเติมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ 
ออกใหม่ประเภทใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้หรือหุ้นกูท่ี้ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ  
และการอนุญาต (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2541  

(7) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 22/2543  
เร่ือง  การแกไ้ขเพิ่มเติมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ 
ออกใหม่ประเภทใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้หรือหุ้นกูท่ี้ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ  
และการอนุญาต (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2543  

(8)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 8/2546  
เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภท 
ใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้หรือหุน้กูท่ี้ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ และการอนุญาต  
(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 
(1) ค าวา่ “บริษทัยอ่ย” และ “ผูล้งทุนประเภทสถาบนัหรือท่ีมีลกัษณะเฉพาะ”  

ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยื่นและการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย์ 
  (2)  “ใบส าคญัแสดงสิทธิ”  หมายความวา่  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

(3) “หุน้รองรับ”  หมายความวา่  หุน้ออกใหม่ท่ีจดัไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิตาม 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

(4) “บริษทั”  หมายความวา่  บริษทัท่ีขออนุญาตเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิและ 
หุน้รองรับ 

(5) “ขอ้ก าหนดสิทธิ”  หมายความวา่   ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของ 
บริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 

(6) “ส านกังาน”  หมายความวา่ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์



 

 

3 

ขอ้ 4   การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่และ
หุน้รองรับต่อประชาชน ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นหมวด 1 

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่และหุน้ 
รองรับต่อบุคคลในวงจ ากดั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนด 
ไวใ้นหมวด 2 

ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่แก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัตาม 
สัดส่วนการถือหุน้ แต่ผูท่ี้จะใชสิ้ทธิเพื่อซ้ือหุน้รองรับอาจมิใช่ผูถื้อหุน้ของบริษทั ใหก้ารเสนอขาย 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่และหุน้รองรับนั้นอยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศฉบบัน้ีดว้ย   

ขอ้ 5   ในการพิจารณาวา่ค าขออนุญาตใดมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นประกาศน้ีหรือไม่  ใหส้ านกังานมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 

(1)  ในกรณีท่ีบริษทัหรือการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้รองรับมีลกัษณะ
หรือรูปแบบเป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เทจ็จริงซ่ึง 
ท าใหพ้ิจารณาไดว้า่ ความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิและหุน้รองรับนั้น เขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงบทบญัญติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศน้ี ส านกังานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิและ 
หุน้รองรับตามค าขออนุญาตได ้ ทั้งน้ี ส านกังานตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงเหตุผลประกอบการพิจารณา
อยา่งชดัเจน 

(2)  ในกรณีท่ีเขา้ลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี  ส านกังานอาจผ่อนผนัไม่น า 
หลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชพ้ิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเง่ือนไขตามประกาศน้ีมาใชบ้งัคบักบั 
การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้รองรับท่ีไดรั้บอนุญาตได ้โดยค านึงถึงความเหมาะสมและ
ความเพียงพอของขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี 
ส านกังานอาจก าหนดเง่ือนไขใหบ้ริษทัตอ้งปฏิบติัหรืองดเวน้การปฏิบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดว้ยก็ได้ 

(ก)  ประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะ
ผอ่นผนัให ้ไม่คุม้ค่ากบัตน้ทุนของบริษทัในการปฏิบติั และมีขอ้เทจ็จริงท่ีชดัเจนซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขดงักล่าว ไม่มีนยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น 
          (ข)  บริษทัมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั  
          (ค)  บริษทัมีมาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติัให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 
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หมวด 1 
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่และหุน้รองรับต่อประชาชน 
    

ส่วนท่ี 1  
หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 

   

ขอ้ 6   ใหบ้ริษทัท่ีประสงคจ์ะเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่และหุน้รองรับ
ต่อประชาชน ยืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังานตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีส านกังานประกาศ
ก าหนด โดยมีท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบเป็นผูร่้วมจดัท าค าขอ 
และช าระค่าธรรมเนียมการยื่นค าขออนุญาตในอตัราค าขอละ 50,000 บาท 

บริษทัท่ีมีหนา้ท่ีตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 ซ่ึงยืน่ค าขออนุญาต 
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  จะไม่จดัใหมี้ท่ีปรึกษาทางการเงินเป็น 
ผูร่้วมจดัท าค าขออนุญาตก็ได ้

(1) เสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ แต่ผูท่ี้จะใชสิ้ทธิเพื่อซ้ือหุน้รองรับ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุ้น 

(2)  ก าหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกจะเกิดขึ้นหลงัหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดง
สิทธิดงักล่าว และ 

(3)  ไม่มีการเรียกช าระราคาใบส าคญัแสดงสิทธินั้นจากผูถื้อหุน้ 

  ขอ้ 7  ในกรณีท่ีส านกังานมีความจ าเป็นตอ้งไปเยีย่มชมกิจการ หรือสถานท่ีอ่ืนใด 
ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยซ่ึงตั้งอยูน่อกเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล บริษทัตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าเช่าท่ีพกัและค่าพาหนะเดินทางท่ีเกิดขึ้นจากการเยีย่มชมกิจการตามหลกัเกณฑท่ี์
ส านกังานก าหนด 

ขอ้ 8  ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขอภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีส านกังาน
ไดรั้บค าขอพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งและครบถว้น   
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ในการพิจารณาค าขอ ใหส้ านกังานมีอ านาจแจง้เป็นหนงัสือใหบ้ริษทัมาช้ีแจง หรือ 
ส่งเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติมไดภ้ายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด ในกรณีท่ีบริษทัไม่มาช้ีแจงหรือ 
ไม่ส่งเอกสารหลกัฐานภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด ใหถื้อวา่บริษทัไม่ประสงคจ์ะขออนุญาต
เพื่อเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้รองรับนั้นอีกต่อไป 

ขอ้ 9   บริษทัท่ีจะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่และ 
หุน้รองรับตามหมวดน้ีตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
(2)  มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ในส่วนท่ีใช้
บงัคบักบัการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชาชน  

(3)  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะออกและเสนอขายมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
(ก) ขอ้ก าหนดของใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ขดัแยง้กบัลกัษณะท่ี 

ก าหนดตามขอ้ 10 
(ข)  มีจ านวนหุน้รองรับไม่เกินอตัราส่วนท่ีก าหนดในขอ้ 11  เวน้แต่เป็นการ 

เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้รองรับ เน่ืองจากบริษทัอยูใ่นภาวะท่ีมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บ 
ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือเพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทั หรือไดรั้บการ 
ผอ่นผนัจากส านกังานเน่ืองจากเป็นกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั
และผูถื้อหุน้โดยรวม 

(ค)  ออกตามขอ้ก าหนดสิทธิท่ีเป็นไปตามขอ้ 12  
(4)  ไดด้ าเนินมาตรการเพื่อคุม้ครองและรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีจะไดรั้บ

ผลกระทบจากการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิและหุ้นรองรับของบริษทั (dilution effect) อยา่ง
เพียงพอและเป็นไปตามขอ้ 13  โดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้คร้ังท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งไดม้าไม่เกินหน่ึงปีก่อน
วนัท่ียืน่ค าขออนุญาตดงักล่าวต่อส านกังาน 

  ขอ้ 10   ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
(1) มีอายแุน่นอน ซ่ึงตอ้งไม่เกินสิบปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  
(2) มีหุน้รองรับเป็นหุ้นท่ีออกใหม่โดยบริษทั 
(3) ก าหนดราคาและอตัราการใชสิ้ทธิไวอ้ยา่งแน่นอน 
(4) มีระยะเวลาใหแ้สดงความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยไม่นอ้ยกวา่สิบหา้วนั 

ก่อนวนัใชสิ้ทธิ  
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ขอ้ 11   จ านวนหุน้รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่ท่ีขออนุญาตเสนอขาย 
ในคร้ังน้ี เม่ือรวมกบัจ านวนหุน้ท่ีบริษทัจดัไวเ้พื่อรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ในคร้ังอ่ืน ตอ้งไม่เกินร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  

การค านวณจ านวนหุน้ตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
(1)  จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ใหร้วมถึงจ านวนหุน้อ่ืนนอกจาก 

หุน้รองรับซ่ึงบริษทัจะเสนอขายควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่ในคร้ังน้ี (ถา้มี)        
(2)  จ านวนหุน้ท่ีบริษทัไดจ้ดัไวเ้พื่อรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ไม่ใหร้วมถึงจ านวนหุน้เพื่อรองรับการเสนอขายตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 

ขอ้ 12   ขอ้ก าหนดสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิตอ้งมีรายการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
(1)   รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งแสดงถึงอาย ุราคา  อตัรา

และวิธีการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ  
(2) เหตุ เง่ือนไข และกระบวนการในการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดตาม 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
(3)  ค่าเสียหายท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถจดัใหมี้ 

หุน้รองรับการใชสิ้ทธิได ้ ซ่ึงตอ้งไม่ต ่ากวา่ส่วนต่างระหวา่งราคาตลาดของหุน้ของบริษทัซ่ึงเป็นประเภท
เดียวกบัหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ีมีการใชสิ้ทธิ กบัราคาท่ีจะซ้ือหุน้ตามสิทธิ
ในใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 (4)  มาตรการคุม้ครองผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงอย่างนอ้ยตอ้งมีขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ในกรณีท่ีเป็นการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีมีขอ้ก าหนดใหบ้ริษทัสามารถเรียก
ใหผู้ถื้อใบแสดงสิทธิใชสิ้ทธิก่อนระยะเวลาท่ีก าหนดตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  ขอ้ก าหนดดงักล่าวตอ้ง 

1. มีความเป็นธรรม ชดัเจน และเหตุแห่งการเรียกใหใ้ชสิ้ทธิก่อนก าหนดจะ
อา้งอิงเหตุการณ์หรือการกระท าท่ีอยูใ่นอ านาจควบคุมของบุคคลใด ๆ ไม่ได ้  

2. ก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งเรียกให้มีการใชสิ้ทธิเม่ือมีเหตุการณ์ท่ีก าหนดไว  ้
3. มีมาตรการท่ีเพียงพอซ่ึงท าใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิในทอดต่อ ๆ ไป

ทราบถึงขอ้ก าหนดดงักล่าว  
(ข)  เหตุและเง่ือนไขในการปรับสิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อมิใหผ้ลประโยชน์ 

ตอบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกวา่เดิม  
พร้อมทั้งวิธีค  านวณ  ทั้งน้ี เหตุแห่งการปรับสิทธิหมายถึงกรณีดงัต่อไปน้ี 
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1.  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ของบริษทั อนัเป็นผลมาจาก
การรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุน้ 

2.  เม่ือบริษทัเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ใด ๆ ในราคาท่ีต ่ากวา่ราคาหุน้ท่ีค  านวณ
ตามวิธีการท่ีใชร้าคาตลาดในขณะเสนอขายหุน้นั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุน้นั้น และ
เป็นวิธีการค านวณตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 

3.  เม่ือบริษทัเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่ 
โดยก าหนดราคาหรือค านวณราคาของหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ดงักล่าว ต ่ากวา่ราคาหุ้นท่ีค านวณตามวิธีท่ีใชร้าคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญั
แสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธินั้น และ 
เป็นวิธีการค านวณตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 

4.  เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้ 

5.  เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกวา่อตัราท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 
6.  เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั 1. ถึง 5. ท่ีท าใหผ้ลประโยชน์ตอบแทน

ใด ๆ ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกวา่เดิม 
                           ความในวรรคหน่ึง (4)(ข) มิใหใ้ชบ้งัคบักบัเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงท่ีเขา้ลกัษณะ 
ตาม 1. ถึง 6. ซ่ึงไดรั้บผอ่นผนัจากส านกังาน โดยแสดงไดว้า่ จะมีมาตรการอยา่งเพียงพอเพื่อให้ผูล้งทุน 
ท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากการไม่ปรับสิทธินั้นทราบก่อนการลงทุนวา่ บริษทัจะไม่ด าเนินการเปล่ียนแปลง
อตัราหรือราคาการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ดงักล่าว 

ขอ้ 13   บริษทัตอ้งด าเนินการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ีเพื่อคุม้ครองและรักษาสิทธิของผูถื้อ
หุน้ท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้รองรับของบริษทั (dilution effect)  

(1)  จดัให้หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิและ
หุน้รองรับ แสดงขอ้มูลอยา่งนอ้ยเก่ียวกบัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ เช่น ราคาหรืออตัราท่ีคาดวา่จะ
เป็นราคาหรืออตัราการใชสิ้ทธิ ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ วนัส้ินสุดของการใชสิ้ทธิ และเหตุใหต้อ้งออก 
หุน้ใหม่เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในการใชสิ้ทธิ เป็นตน้  
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(ข)  ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั (dilution effect) หากมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้
ครบถว้นตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว โดยอยา่งนอ้ยใหร้ะบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น  
(price dilution) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร และผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม (control 
dilution) 

(ค)  วิธีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
(ง)  ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีส านกังานประกาศก าหนดโดยค านึงถึงการคุม้ครองประโยชน์ 

ของผูถื้อหุ้นของบริษทั 
(2)  ไดรั้บมติโดยชดัแจง้จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัใหอ้อกหุ้นเพื่อรองรับ 

การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่อยา่งเพียงพอ 
(3)  เสนอขายต่อผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นในวนัท่ีก าหนด ซ่ึงตอ้ง

เป็นวนัท่ีภายหลงัวนัท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานตามประกาศน้ี (กรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น) 

(4)  ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวส้ าหรับการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาต
ใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (กรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิโดยก าหนดราคาใชสิ้ทธิท่ีจะ 
ซ้ือหุน้เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่าและอยูใ่นบงัคบัท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
เพิ่มเติมตามประกาศฉบบัดงักล่าว) 

ขอ้ 14   เม่ือบริษทัไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่ตามหมวดน้ี 
ใหถื้อวา่บริษทัไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวดว้ย 

ขอ้ 15   ในกรณีท่ีการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดตามใบส าคญัแสดงสิทธิ เป็นการปรับสิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิตามขอ้ 12(4) (ข) บริษทัจะด าเนินการโดยการปรับราคาและอตัราการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือปรับราคาตามใบส าคญัแสดงสิทธิควบคู่กบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหม่ 
ทดแทนการปรับอตัราการใชสิ้ทธิก็ได ้ 

ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง หากบริษทัตอ้งออกหุน้รองรับเพิ่มเติม ใหถื้อวา่บริษทั
ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นรองรับดงักล่าวเม่ือไดย้ืน่มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัใหอ้อกหุ้นเพิ่มเติม
เพื่อรองรับการปรับสิทธินั้นอยา่งเพียงพอต่อส านกังานแลว้ 
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ส่วนท่ี 2 
เง่ือนไขภายหลงัการอนุญาต 
    

ขอ้ 16   ใหบ้ริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตตามหมวดน้ีด าเนินการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ลว้เสร็จ
ภายในระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 

(1)  เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่ใหแ้ลว้เสร็จภายในหกเดือนนบัแต่วนัท่ี
ส านกังานแจง้ผลการอนุญาต หรือภายในก าหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังานซ่ึงตอ้ง 
ไม่เกินสิบสองเดือนนบัแต่วนัท่ีส านกังานแจง้ผลการอนุญาต  ทั้งน้ี ในการพิจารณาผ่อนผนั ส านกังาน
อาจเรียกใหบ้ริษทัส่งขอ้มูลหรือเอกสารเพิ่มเติมก็ได ้

(2)  ขายหุน้รองรับใหแ้ลว้เสร็จภายในอายกุารใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  
เม่ือส้ินสุดระยะเวลาท่ีก าหนดตามวรรคหน่ึง ใหถื้อวา่การอนุญาตของส านกังานเป็น

อนัส้ินสุดลง 

ขอ้ 17   ภายหลงัการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตตามหมวดน้ี
จะตอ้งไม่ขยายอายใุบส าคญัแสดงสิทธิและตอ้งไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ เวน้แต่
จะเป็นกรณีท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 12(4)(ข)  

ขอ้ 18   การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดตามใบส าคญัแสดงสิทธิภายหลงั 
การเสนอขายให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ และตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดตาม
ประกาศน้ี  ทั้งน้ี ใหบ้ริษทัแจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าว เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหส้ านกังานทราบ 
ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมนั้น 

  ขอ้ 19   ในกรณีท่ีส านกังานพบวา่ภายหลงัการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีออกใหม่และหุน้รองรับ มีการเปล่ียนแปลงท่ีท าใหบ้ริษทัมีลกัษณะไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์จะไดรั้บ
อนุญาต และบริษทัไม่สามารถแกไ้ขลกัษณะใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑไ์ดภ้ายในระยะเวลาท่ีส านกังาน
ก าหนด ใหส้ านกังานมีอ านาจแจง้ใหบ้ริษทัระงบัการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะออกใหม่ และ 
เม่ือมีการแจง้แลว้ ใหถื้อวา่การอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่ในส่วนท่ียงัมิได ้
เสนอขายหรือยงัไม่มีผูจ้องซ้ือ และหุน้รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว เป็นอนัส้ินสุดลง 
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หมวด 2 
การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่และหุน้รองรับ 

ต่อบุคคลในวงจ ากดั 
    

ส่วนท่ี 1 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 

   

ขอ้ 20   การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่และหุน้รองรับต่อบุคคลในวงจ ากดั 
หมายถึง การเสนอขายท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซ่ึงท าใหมี้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทุกรุ่น
ทุกลกัษณะท่ีออกโดยบริษทัมีจ านวนไม่เกินสามสิบหา้ราย ณ ขณะใดขณะหน่ึง 

(2) การเสนอขายต่อผูล้งทุนประเภทสถาบนัหรือท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 
การนบัจ านวนผูล้งทุนตาม (1) ไม่นบัรวมส่วนท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนตาม (2)  

 ขอ้ 21  ใหบ้ริษทัท่ีประสงคจ์ะเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่และหุน้รองรับต่อ
บุคคลในวงจ ากดัยืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังานตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
และช าระค่าธรรมเนียมการยื่นค าขออนุญาตในอตัราค าขอละ 10,000 บาท 
 ในการพิจารณาค าขออนุญาตตามหมวดน้ี ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาภายในเจ็ดวนั 
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขออนุญาตพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งและครบถว้น  ทั้งน้ี หากส านกังานไม่แจง้ผล
การพิจารณาภายในระยะเวลาดงักล่าว ใหถื้อวา่บริษทัไดรั้บอนุญาตในวนัท าการแรกถดัจากวนัท่ีครบ 
ระยะเวลานั้น 

ขอ้ 22  บริษทัท่ีจะไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่และหุน้รองรับ 

ตามหมวดน้ีตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี   
(1)  เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
(2)  ไดจ้ดขอ้จ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะเสนอขาย ซ่ึงแสดงวา่บริษทัจะ 

ไม่รับจดทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิไม่วา่ทอดใด ๆ หากการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 
จะท าใหใ้บส าคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขายในคร้ังนั้นไม่สามารถคงลกัษณะตามขอ้ 20(1) หรือ (2) ได ้ 
เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 
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(3) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะออกและเสนอขายมีลกัษณะเป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้
ในขอ้ 9(3) ขอ้ 10(1) (2) และ(3) ขอ้ 11 และขอ้ 12(1) และ(2) โดยอนุโลม และในกรณีท่ีใบส าคญั 
แสดงสิทธิมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัเหตุและเง่ือนไขในการปรับสิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ เหตุและ 
เง่ือนไขดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามขอ้ 12(4)(ข) ดว้ย โดยอนุโลม 

(4) ไดด้ าเนินมาตรการเพื่อคุม้ครองและรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นของบริษทัอยา่งเพียงพอ  
และเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 9(4) และขอ้ 13(1) (2) และ (4) โดยอนุโลม 

ขอ้ 23  เม่ือบริษทัไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่ตามหมวดน้ี 
ใหถื้อวา่บริษทัไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวดว้ย  ทั้งน้ี ใหน้ าความใน
ขอ้ 15 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ส่วนท่ี 2 
เง่ือนไขภายหลงัการอนุญาต 

   

  ขอ้ 24  ใหน้ าความในขอ้ 16 ขอ้ 17 ขอ้ 18 และขอ้ 19 มาใชบ้งัคบักบัการเสนอขาย 
ใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้รองรับท่ีไดรั้บอนุญาตตามหมวดน้ีดว้ย โดยอนุโลม 

  ขอ้ 25   ในการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่และหุน้รองรับตามหมวดน้ี  
หากบริษทัจดัใหมี้เอกสารประกอบการเสนอขาย เอกสารดงักล่าวตอ้งมีขอ้ความท่ีระบุถึงขอ้จ ากดัการโอน
ใบส าคญัแสดงสิทธิเช่นเดียวกบัท่ีไดจ้ดแจง้ไวก้บัส านกังาน 

  ขอ้ 26   หา้มมิใหบ้ริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่และ
หุน้รองรับตามหมวดน้ีโฆษณาการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่และหุน้รองรับดงักล่าว  
และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสารประกอบการเสนอขาย บริษทัตอ้งแจกจ่ายใหเ้ฉพาะบุคคลท่ีมีลกัษณะ 
หรือมีจ านวนอยูภ่ายในขอบเขตท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 20(1) หรือ (2) ตามท่ีไดรั้บอนุญาตเท่านั้น 

  ขอ้ 27  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่ท่ีเสนอขายตามหมวดน้ีตอ้งเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิ
ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และตอ้งมีขอ้ความในใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีแสดงขอ้จ ากดัการโอน  
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ขอ้ 28  ในกรณีท่ีมีบุคคลใดแสดงความประสงคต์่อบริษทัท่ีจะลงทะเบียนการโอน 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหบ้ริษทัตรวจสอบความถูกตอ้งของการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว หากพบวา่
เป็นการโอนท่ีจะขดัต่อขอ้จ ากดัการโอนท่ีไดจ้ดไวก้บัส านกังาน บริษทัตอ้งไม่ลงทะเบียนการโอนใบส าคญั
แสดงสิทธินั้น  เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 
  ในกรณีท่ีบริษทัจดัใหมี้นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษทัตอ้งด าเนินการให้ 
นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในวรรคหน่ึงดว้ย 
 

หมวด 4 
บทเฉพาะกาล 

   

ขอ้ 29   ใหบ้ริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่และ 
หุน้รองรับต่อประชาชนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ เร่ือง  
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทใบส าคญั
แสดงสิทธิและหุน้หรือหุน้กูท่ี้ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ และการอนุญาต ลงวนัท่ี 30 
ตุลาคม พ.ศ. 2535 เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บอนุญาตตามประกาศดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จ 
ภายในระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีก าหนดในประกาศดงักล่าว 
 

ขอ้ 30   ใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบัการส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ รายละเอียดของ 
หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย  ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพย  ์
ท่ีออกใหม่ประเภทใบส าคญัแสดงสิทธิและหุ้นหรือหุน้กูท่ี้ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ  
และการอนุญาต ลงวนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2535  ยงัคงใชบ้งัคบักบัค าขออนุญาตและมติท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ท่ีไดย้ืน่ต่อส านกังานเพื่อเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้รองรับตามหมวด 1 หรือ 
หมวด 2 ของประกาศน้ี ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั หากมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ดงักล่าวไดรั้บอนุมติัมาไม่เกินหน่ึงปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตนั้น  
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ในกรณีท่ีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิตามค าขออนุญาตท่ีไดย้ืน่ต่อส านกังาน 
ตามวรรคหน่ึงเป็นการเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้นต่อบุคคลท่ีมีรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้  
ณ วนัท่ีก าหนดไวต้ามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ใหข้อ้ก าหนด 
เก่ียวกบัจ านวนหุ้นรองรับตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง
ยงัคงใชบ้งัคบักบัค าขออนุญาตนั้นต่อไปดว้ยและมิใหน้ าขอ้ 13(3) แห่งประกาศน้ีมาใชบ้งัคบัแก่กรณี 

 ประกาศ   ณ   วนัท่ี  9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2547 
 
 
                 ร้อยเอก 
 (สุชาติ  เชาวว์ิศิษฐ) 
 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
 ประธานกรรมการ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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