
 
 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี กจ. 36/2544 

เร่ือง   การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 
    

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14  มาตรา 35 มาตรา 64(2) และ (3) มาตรา 69  
มาตรา 70(9) และมาตรา 71(5) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 ประกาศน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2544 เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 2 ใหย้กเลิก 
 (1) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 12/2538   
เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตใหบ้ริษทัมหาชนจ ากดัออกหุน้ 
หุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ เสนอขายแก่กรรมการหรือพนกังาน  ลงวนัท่ี  
28 มิถุนายน พ.ศ. 2538 
 (2) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 33/2540   
เร่ือง  การแกไ้ขเพิ่มเติม หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ 
บริษทัมหาชนจ ากดัออกหุน้ หุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ เสนอขายแก่
กรรมการหรือพนกังาน  ลงวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2540 
 (3) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 28/2541   
เร่ือง  การแกไ้ขเพิ่มเติมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ 
บริษทัมหาชนจ ากดัออกหุน้ หุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ เสนอขายแก่
กรรมการหรือพนกังาน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2541 
 (4) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 13/2543   
เร่ือง  แกไ้ขเพิ่มเติมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ 
บริษทัมหาชนจ ากดัออกหุน้ หุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ เสนอขายแก่
กรรมการหรือพนกังาน (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2543 
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(5) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 14/2538   
เร่ือง  การยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน 
ในการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี กจ. 12/2538 ลงวนัท่ี  28 มิถุนายน พ.ศ. 2538 
 (6) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 15/2538   
เร่ือง  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 12/2538 ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2538 
 (7) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 14/2539   
เร่ือง  การแกไ้ขเพิ่มเติมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกตามประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 12/2538 ลงวนัท่ี 12 กนัยายน พ.ศ. 2539 
 (8) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 48/2543   
เร่ือง  การแกไ้ขเพิ่มเติมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกตามประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 12/2538 (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 26 ตุลาคม  
พ.ศ. 2543 

 ขอ้ 3 ในประกาศน้ี 
(1) ค าวา่ “บริษทัจดทะเบียน”  “บริษทัยอ่ย”  “ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง”  “แบบแสดงรายการ 

ขอ้มูล”  “ตลาดหลกัทรัพย”์ และ “ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของ 
ค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย 
การยืน่และการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย  ์ 

(2) “หลกัทรัพย”์  หมายความวา่   หุน้ และหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ  
(3) “หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ”  หมายความวา่   หุน้กูแ้ปลงสภาพ และใบส าคญั 

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
(4) “กรรมการ”  หมายความวา่  กรรมการของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยห์รือบริษทัยอ่ย 
(5) “พนกังาน”  หมายความวา่  ผูซ่ึ้งตกลงท างานใหแ้ก่บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยห์รือ 

บริษทัยอ่ย เน่ืองจากการจา้งแรงงาน โดยไดรั้บเงินเดือน ค่าจา้ง หรือส่ิงของอ่ืนใดเป็นการตอบแทน 
การท างาน 

(6) “ผูรั้บช่วงซ้ือหลกัทรัพย”์  หมายความวา่  บุคคลใด ๆ ซ่ึงซ้ือหลกัทรัพยข์อง 
บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์โดยมีขอ้ผกูพนัไม่วา่โดยชดัแจง้หรือโดยปริยายท่ีจะน าหลกัทรัพยน์ั้น 
ไปเสนอขายต่อกรรมการหรือพนกังานอีกทอดหน่ึง 

(7) “ส านกังาน” หมายความวา่ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์
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หมวด 1 
บททัว่ไป 

    

ขอ้ 4 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการขออนุญาตและการอนุญาตใหบ้ริษทัมหาชน 
จ ากดัดงัต่อไปน้ี เสนอขายหลกัทรัพยต์่อกรรมการหรือพนกังาน  ไม่วา่จะเป็นการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ต่อกรรมการหรือพนกังานโดยตรง หรือเสนอขายผา่นผูรั้บช่วงซ้ือหลกัทรัพย ์หรือเสนอขายต่อบุคคลใด 
เพื่อใหก้รรมการหรือพนกังานไดรั้บประโยชน์จากหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายนั้นในท่ีสุด 
 (1) บริษทัจดทะเบียน 
 (2) บริษทัมหาชนจ ากดัท่ีหุน้ของบริษทัไดเ้คยเสนอขายต่อประชาชนโดยการยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยื่นและการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย์  
และยงัคงมีหนา้ท่ีตามมาตรา 56  ทั้งน้ี ไม่วา่การเสนอขายต่อประชาชนในคร้ังนั้นจะกระท าโดย 
บริษทัมหาชนจ ากดัเองหรือโดยผูถื้อหุน้ของบริษทัมหาชนจ ากดัก็ตาม 
 (3) บริษทัมหาชนจ ากดัท่ีเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัตาม (1) หรือ (2)  

 ขอ้ 5 การเสนอขายหลกัทรัพยต์่อกรรมการหรือพนกังานตามขอ้ 4 ไม่รวมถึง 
การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์เหลือจากการเสนอขายต่อผูถื้อหุน้ของผูข้ออนุญาตตามส่วนจ านวนหุ้นท่ี 
ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (right issue)   เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

(1) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติไวอ้ยา่งชดัแจง้ในคราวท่ีมีมติใหเ้สนอขายหลกัทรัพย์ 
ดงักล่าวต่อผูถื้อหุน้ตามส่วนจ านวนหุ้นท่ีถืออยูว่า่ ใหเ้สนอขายหลกัทรัพยท่ี์เหลือนั้นต่อกรรมการ 
หรือพนกังานได ้  
 (2) ในกรณีการเสนอขายหลกัทรัพยต์าม (1) ต่อกรรมการ ตอ้งมีการระบุหลกัเกณฑ ์
การจดัสรรหลกัทรัพยใ์นส่วนท่ีเหลือนั้นใหแ้ก่กรรมการ หรือจ านวนหลกัทรัพยสู์งสุดท่ีอาจจดัสรรให้
กรรมการแต่ละรายไวใ้นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้อยา่งชดัเจน 
 (3) หลกัทรัพยท่ี์เสนอขายต่อกรรมการหรือพนกังานตาม (1) ตอ้งมีราคาเสนอขาย 
รวมทั้งขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของหลกัทรัพย ์ท่ีไม่ดีไปกวา่การเสนอขายต่อผูถื้อหุน้ในคราวนั้น  

 ขอ้ 6 ใหบ้ริษทัท่ีประสงคจ์ะเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือ
พนกังานยืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังานตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีส านกังานประกาศก าหนด  
และช าระค่าธรรมเนียมการยื่นค าขออนุญาตในอตัราค าขอละ 50,000 บาท ในวนัท่ียืน่ค าขออนุญาต 
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ขอ้ 7 ในการพิจารณาค าขออนุญาต ใหส้ านกังานมีอ านาจแจง้เป็นหนงัสือให้ 
ผูข้ออนุญาตมาช้ีแจง ส่งตน้ฉบบัหรือส าเนาเอกสารหรือหลกัฐานใด ๆ เพิ่มเติมไดต้ามท่ีเห็นสมควร  
ภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตมิไดด้ าเนินการดงักล่าวภายในระยะเวลา 
ท่ีส านกังานก าหนด ใหถื้อวา่ผูข้ออนุญาตไม่ประสงคจ์ะยืน่ค าขออนุญาตอีกต่อไป 

 ขอ้ 8 ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ี 
ส านกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานถูกตอ้งครบถว้น 

 ขอ้ 9 ผูข้ออนุญาตจะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพยเ์ม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ท่ีก าหนดในส่วนท่ี 1 ถึงส่วนท่ี 3 ของหมวด 2   และเม่ือไดรั้บอนุญาตจากส านกังานแลว้ ผูข้ออนุญาต
ตอ้งปฏิบติัตามความในส่วนท่ี 4 ของหมวด 2  และหมวด 3 ดว้ย 

ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ ใหถื้อวา่ 
ผูข้ออนุญาตไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุน้เพื่อรองรับหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพนั้นดว้ย 

ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหลกัทรัพยป์ระเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
ท่ีจดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ให้ถือวา่ผูข้ออนุญาตไดรั้บความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลท่ีผูข้ออนุญาต 
จะแต่งตั้งเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูด้ว้ย  

ขอ้ 10  ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตหรือผูรั้บช่วงซ้ือหลกัทรัพย ์แลว้แต่กรณี  เสนอขาย 
หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ีต่อกรรมการหรือพนกังาน ภายในระยะเวลาและ 
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) การเสนอขายหุ้นท่ีไม่มีโครงการต่อเน่ือง หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 
ใหเ้สนอขายใหแ้ลว้เสร็จภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน 

(2) การเสนอขายหุ้นตามโครงการต่อเน่ือง ใหเ้สนอขายคร้ังแรกภายในหน่ึงปี 
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน และใหเ้สนอขายใหแ้ลว้เสร็จภายในอายโุครงการ 
ซ่ึงตอ้งไม่เกินหา้ปี  
 (3) การเสนอขายหุ้นเพื่อรองรับหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ ใหเ้สนอขายใหแ้ลว้เสร็จ 
ตามอายขุองหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพนั้น ซ่ึงตอ้งไม่เกินหา้ปี 
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หมวด 2 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 

    

ส่วนท่ี 1 
หลกัเกณฑท์ัว่ไป 

    

ขอ้ 11  ผูข้ออนุญาตจะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพยต์่อกรรมการหรือ
พนกังานตามประกาศน้ี เม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของผูข้ออนุญาตมีมติอนุมติัการออกหลกัทรัพยท่ี์ขออนุญาต 
เสนอขายต่อกรรมการหรือพนกังาน โดยหนงัสือนดัประชุม การประชุมและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 2  

(2) จ านวนหุ้นท่ีจะเสนอขายและหุน้ท่ีจะจดัไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพย  ์
แปลงสภาพเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (ก)  ไม่เกินร้อยละหา้ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ วนัท่ียืน่ค าขอ 
อนุญาตต่อส านกังาน หรือ 
  (ข)  เกินร้อยละหา้ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ วนัท่ียืน่ค าขอ
อนุญาตต่อส านกังาน แต่ผูข้ออนุญาตแสดงไดว้า่ราคาหุน้ท่ีเสนอขาย หรือราคาใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพย์
แปลงสภาพ ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดของหุน้ของผูข้ออนุญาตในวนัก่อนวนัท่ีเสนอขายหุน้หรือ 
หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ แลว้แต่กรณี   
  (ค)  กรณีอ่ืนนอกจาก (ก) และ (ข) ผูข้ออนุญาตตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ 
ก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 3 เพิ่มเติมดว้ย 
  ในกรณีเป็นการขออนุญาตโดยราคาหุน้ท่ีเสนอขาย หรือราคาใชสิ้ทธิตาม 
หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงท่ีมาและแสดงไดว้า่ 
ราคาท่ีน ามาอา้งอิงเป็นราคาตลาดเป็นราคาท่ีเหมาะสม 

(3)1   การจดัสรรจ านวนหลกัทรัพยท่ี์จะเสนอขายต่อกรรมการหรือพนกังาน 
รายท่ีจะไดรั้บหลกัทรัพยเ์กินกวา่ร้อยละหา้ของจ านวนหลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีขออนุญาต ตอ้งผา่น 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ยสามคน  
และตอ้งไม่มีกรรมการท่ีจะไดรั้บจดัสรรหลกัทรัพยเ์กินกวา่ร้อยละหา้ดงักล่าวเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

 
1 ถูกแกไ้ขโดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 21/2549  เร่ือง  การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการ
หรือพนกังาน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 22 มิถุนายน 2549  มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2549 เป็นตน้ไป 
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 (4) หลกัทรัพยท่ี์จะเสนอขายต่อกรรมการตอ้งมีราคาเสนอขาย รวมทั้งขอ้ก าหนด 
และเง่ือนไขของหลกัทรัพย ์ท่ีไม่ดีไปกวา่หลกัทรัพยท่ี์จะเสนอขายต่อพนกังาน 

(5) ในกรณีเป็นการขออนุญาตเสนอขายตามโครงการต่อเน่ือง หลกัทรัพย ์
ในโครงการตอ้งเป็นหุน้เท่านั้น และโครงการดงักล่าวตอ้งมีอายไุม่เกินหา้ปี  
  ในกรณีเป็นการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ อายขุองหลกัทรัพย ์
แปลงสภาพนั้นตอ้งไม่เกินห้าปี 

(6) เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ผูข้ออนุญาตซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนจะไดรั้บอนุญาตให้ 
เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
วา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่  ทั้งน้ี ในส่วนท่ีไม่ไดก้ าหนดไว ้
เป็นการเฉพาะแลว้ในประกาศน้ี 
 ส านกังานอาจผ่อนผนัไม่น าความใน (1) ถึง (5) ของวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบัได ้ 
ในกรณีเป็นการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังานตามแผนฟ้ืนฟู 
กิจการท่ีศาลใหค้วามเห็นชอบแลว้ตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลาย 

 ขอ้ 12  การค านวณจ านวนหุน้ท่ีเสนอขายต่อกรรมการหรือพนกังานตามขอ้ 11(2) 
ใหน้ าจ านวนหุน้ดงัต่อไปน้ีมารวมกนั 

(1) หุน้ท่ีขออนุญาตและหุน้ท่ีจดัไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 
ท่ีขออนุญาตในคร้ังน้ี 

(2) หุน้และหุน้ท่ีจดัไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ ท่ีบริษทั 
ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายต่อกรรมการหรือพนกังานโดยตรง หรือโดยผา่นผูรั้บช่วงซ้ือหลกัทรัพย ์ 
หรือเสนอขายต่อบุคคลใดเพื่อใหก้รรมการหรือพนกังานไดรั้บประโยชน์จากหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายนั้น
ในท่ีสุด ในระยะหา้ปียอ้นหลงัก่อนการยืน่ค  าขออนุญาตในคร้ังน้ี  ทั้งน้ี เฉพาะจ านวนหุน้ท่ีไดรั้บ
อนุญาตใหเ้สนอขายโดยมีส่วนลดจากราคาตลาดในวนัก่อนวนัท่ีเสนอขายหุน้หรือหลกัทรัพย ์
แปลงสภาพ แลว้แต่กรณี   

(3) 1ถูกยกเลิกโดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 21/2549   
 
 
 
 
 

 
1 ถูกแกไ้ขโดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 21/2549  เร่ือง  การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการ
หรือพนกังาน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 22 มิถุนายน 2549  มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2549 เป็นตน้ไป 
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ส่วนท่ี 2 
หนงัสือนดัประชุม การประชุม และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

    

 ขอ้ 13  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติัการออกหลกัทรัพยเ์สนอขายต่อ
กรรมการหรือพนกังาน ใหผู้ข้ออนุญาตด าเนินการเก่ียวกบัการนดัประชุมดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัส่งหนงัสือนดัประชุมถึงผูถื้อหุน้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ยสิบส่ีวนัก่อนวนัประชุม 
(2) หนงัสือนดัประชุมท่ีจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตอ้งมีขอ้มูลอนัเป็นสาระส าคญัต่อ 

การตดัสินใจของผูถื้อหุน้และอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  (ก)  วตัถุประสงคแ์ละความจ าเป็นในการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อกรรมการหรือ 
พนกังาน 
  (ข)  รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัทรัพยท่ี์ออกในเร่ือง ประเภท อาย ุ(ถา้มี) จ านวน 
มูลค่าการเสนอขาย ราคาเสนอขาย อตัราดอกเบ้ีย (ถา้มี) และราคาหรืออตัราการใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพย ์
แปลงสภาพ (ถา้มี) 
    ในกรณีท่ีไม่สามารถระบุราคาเสนอขาย อตัราดอกเบ้ีย หรือราคาการใชสิ้ทธิ 
ตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ เป็นตวัเลขท่ีแน่นอน ให้ระบุเป็นสัดส่วนโดยอิงราคาหรืออตัราดอกเบ้ีย 
ในตลาดท่ีอา้งอิงได ้
  (ค)  รายช่ือกรรมการทุกรายท่ีจะไดรั้บจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ขออนุมติั และรายช่ือ 
พนกังานทุกรายท่ีจะไดรั้บจดัสรรหลกัทรัพยเ์กินกวา่ร้อยละหา้ของจ านวนหลกัทรัพยท์ั้งหมด 
ท่ีขออนุมติั รวมทั้งจ านวนหลกัทรัพยท่ี์กรรมการและพนกังานดงักล่าวแต่ละรายจะไดรั้บการจดัสรร 
  (ง)  ผลกระทบท่ีจะมีต่อผูถื้อหุน้จากการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ขออนุมติั 
ในคร้ังน้ี โดยอยา่งนอ้ยใหร้ะบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (price dilution) เม่ือมีการใชสิ้ทธิ 
ซ้ือหุน้ของกรรมการหรือพนกังาน และผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้นเดิม 
(control dilution)  
  (จ)  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขายหลกัทรัพยท่ี์ออก เช่น หลกัเกณฑ ์
ในการจดัสรร วิธีการเสนอขายผา่นบุคคลอ่ืน และรายช่ือบุคคลดงักล่าว (ถา้มี) คุณสมบติัของกรรมการ
หรือพนกังานท่ีมีสิทธิจะซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออก เป็นตน้ 
  (ฉ) สิทธิของผูถื้อหุน้ในการคดัคา้นการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อกรรมการหรือ 
พนกังานตามขอ้ 14  ขอ้ 15(2) หรือขอ้ 17(2) แลว้แต่กรณี 
  (ช) ขอ้มูลอ่ืนใดตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
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(3)  จดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ โดยมี 
การแสดงรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงรายท่ีผูถื้อหุ้นซ่ึงไม่สามารถเขา้ประชุม 
และใชสิ้ทธิออกเสียงดว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะใหเ้ป็นผูใ้ชสิ้ทธิแทนผูถื้อหุน้ได้ และในกรณีท่ี 
กรรมการอิสระดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีอาจไดรั้บการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ขออนุมติั ใหแ้สดงส่วนไดเ้สีย 
พิเศษของกรรมการอิสระดงักล่าวดว้ย  

 ขอ้ 14  ภายใตบ้งัคบัขอ้ 15  มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีอนุมติัการเสนอขายต่อกรรมการ
หรือพนกังานตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละสิบของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมคดัคา้นการเสนอขายหลกัทรัพยน์ั้น 
 มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามวรรคหน่ึงตอ้งเป็นมติท่ีชดัแจง้และไม่มีลกัษณะเป็นการ 
มอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนใดเป็นผูก้  าหนดรายละเอียดตามขอ้ 13(2)(ข) และ (จ) แทนท่ีประชุมผูถื้อหุน้  
เวน้แต่เป็นรายละเอียดท่ีไม่ใช่สาระส าคญัท่ีส านกังานก าหนดหรือไดรั้บผ่อนผนัจากส านกังาน 

ขอ้ 15  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตประสงคจ์ะเสนอขายหลกัทรัพยต์่อกรรมการหรือ 
พนกังานรายใดเกินกวา่ร้อยละหา้ของจ านวนหลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีขออนุญาตในคร้ังน้ี หนงัสือ 
นดัประชุมและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1) หนงัสือนดัประชุมตามขอ้ 13(2) ตอ้งมีรายละเอียดเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 
  (ก)  ผลประโยชน์ท่ีกรรมการหรือพนกังานแต่ละรายดงักล่าวจะไดรั้บจากการ 
เสนอขายหลกัทรัพยเ์ม่ือค านวณเป็นตวัเงิน โดยค านวณจากผลต่างของราคาเสนอขายและราคาตลาด 
  (ข)  ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
แสดงถึงเหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์ท่ีผูข้ออนุญาตจะไดรั้บจากการจดัสรรหลกัทรัพยใ์หแ้ก่
กรรมการหรือพนกังานแต่ละรายดงักล่าว 
  (ค)  ในกรณีเป็นกรรมการ ให้ระบุจ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละรายดงักล่าว 
เขา้ประชุมและขาดประชุมในช่วงระยะเวลาหน่ึงปีท่ีผา่นมา 
  (ง)  จ านวนและลกัษณะผลตอบแทนทั้งหมดของปีล่าสุด ท่ีไดรั้บจากผูข้ออนุญาต 
ในฐานะกรรมการหรือพนกังาน (เฉพาะกรณีท่ีราคาหุ้นท่ีจะเสนอขาย หรือราคาใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพย์
แปลงสภาพ มีส่วนลดจากราคาตลาดของหุ้นดงักล่าว) 
 (2) มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัการเสนอขายหลกัทรัพย ์ตอ้งเป็นมติอนุมติัส าหรับ
กรรมการหรือพนกังานดงักล่าวเป็นรายบุคคล โดยมติอนุมติัส าหรับแต่ละบุคคลตอ้งมีคะแนนเสียง 
ไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ 
ตอ้งไม่มีผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละหา้ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม 
คดัคา้นในมตินั้น 
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  ขอ้ 161   ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตซ่ึงประสงคจ์ะเสนอขายหลกัทรัพยต์่อกรรมการหรือ   
พนกังานเป็นบริษทัตามขอ้ 4(3) ผูข้ออนุญาตจะไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าวต่อเม่ือ 
ผูข้ออนุญาตไดด้ าเนินการดงัน้ี 
  (1)   ไดรั้บมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อกรรมการหรือ 
พนกังานตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 
  (2)   สามารถแสดงต่อส านกังานไดว้า่ บริษทัตามขอ้ 4(1) และขอ้ 4(2) ซ่ึงมีผูข้ออนุญาต
เป็นบริษทัยอ่ยไดเ้รียกประชุมผูถื้อหุน้และมีมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปตามขอ้ 13 ขอ้ 14 และขอ้ 15 
โดยอนุโลม 

ส่วนท่ี 3 
หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการขออนุญาตเสนอขายหุ้นเกินกวา่จ านวนท่ีก าหนด 

    

ขอ้ 17  ในกรณีจ านวนหุ้นและหุน้ท่ีจะจดัไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพย ์
แปลงสภาพ และราคาหุน้หรือราคาใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีขออนุญาตเสนอขายต่อ
กรรมการหรือพนกังานไม่เป็นไปตามขอ้ 11(2)(ก) และ (ข) ผูข้ออนุญาตจะไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน
ใหเ้สนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าวต่อเม่ือผูข้ออนุญาตไดด้ าเนินการดงัน้ี 

(1) ส่งหนงัสือนดัประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยแสดงรายละเอียดของขอ้มูลอยา่งนอ้ย 
ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (ก)  เหตุผลหรือท่ีมาของการก าหนดจ านวนและราคาท่ีไม่เป็นตามขอ้ 11(2)(ก)  
และ (ข)  
  (ข)  ความจ าเป็นของการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อกรรมการหรือพนักงาน 
ในจ านวนและราคาท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ 11(2)(ก) และ (ข) ต่อการด ารงอยูข่องบริษทั หรือความคุม้ค่า
ของประโยชน์ท่ีบริษทัจะไดรั้บเม่ือเทียบกบัผลประโยชน์ท่ีกรรมการหรือพนกังานจะไดรั้บจากการ 
เสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าว 
 (2) ไดรั้บมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อ
กรรมการหรือพนกังาน โดยมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละหา้ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมคดัคา้นการเสนอขายหลกัทรัพยน์ั้น 
 
 

 
1 ถูกแกไ้ขโดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 21/2549  เร่ือง  การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการ 
   หรือพนกังาน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 22 มิถุนายน 2549  มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2549 เป็นตน้ไป 
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 ขอ้ 18  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัตามขอ้ 4(3)  ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงต่อ 
ส านกังานไดว้า่การเรียกประชุมผูถื้อหุน้และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัตามขอ้ 4(1) หรือ (2) 
เป็นไปตามขอ้ 17 ดว้ย โดยอนุโลม 

ส่วนท่ี 4 
เง่ือนไขภายหลงัการอนุญาต 
    

 ขอ้ 19  ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยต์่อกรรมการหรือพนกังานผา่น 
ผูรั้บช่วงซ้ือหลกัทรัพย ์ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งไม่ใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินหรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ  
ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มใหแ้ก่ผูรั้บช่วงซ้ือหลกัทรัพยน์ั้น  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีผูรั้บช่วงซ้ือ 
หลกัทรัพยด์งักล่าวกระท าการในฐานะบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท 
การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์โดยไดรั้บค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอนัเป็นปกติของการประกอบธุรกิจ
ประเภทนั้น 
 ความช่วยเหลือทางการเงินตามวรรคหน่ึงมิใหห้มายความรวมถึง การรับผิดชอบ 
ค่าใชจ่้ายเท่าท่ีจ าเป็นและเกิดขึ้นจริง ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน อนัเก่ียวกบัการจดัเตรียมและการ 
ยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน การจดัท าและจดัส่งหนงัสือช้ีชวนไปยงั
กรรมการหรือพนกังาน หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนใดท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

 ขอ้ 20  ในกรณีท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ต่อกรรมการหรือพนกังานเป็น 
โครงการต่อเน่ือง หากผูไ้ดรั้บอนุญาตยงัไม่สามารถระบุรายช่ือกรรมการทุกราย หรือรายช่ือพนกังาน 
ท่ีจะไดรั้บจดัสรรหลกัทรัพยเ์กินกวา่ร้อยละหา้ของจ านวนหลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีไดรั้บอนุญาต   
ใหผู้ข้ออนุญาตส่งส าเนาหนงัสือนดัประชุมและส าเนามติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นไปตามขอ้ 13(2)(ค)  
ขอ้ 14 ขอ้ 15 ขอ้ 16 ขอ้ 17 หรือขอ้ 18  แลว้แต่กรณี ต่อส านกังาน ก่อนการเสนอขายหุ้นท่ีไดรั้บอนุญาต
อยา่งนอ้ยเจ็ดวนัท าการ   เวน้แต่จะไดมี้การยื่นส าเนามติดงักล่าวมาพร้อมกบัการยื่นแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลแลว้ 

ขอ้ 20/11   ในกรณีมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ียืน่ต่อส านกังานในการขออนุญาตเสนอขาย 
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังานตามประกาศน้ี มีการอนุมติัใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตสามารถ 
น าหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพซ่ึงกรรมการหรือพนกังานท่ีลาออกหรือพน้จากต าแหน่งไดส่้งมอบใหแ้ก่

 
1  ถูกแกไ้ขโดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 21/2549  เร่ือง  การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการ 
   หรือพนกังาน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 22 มิถุนายน 2549  มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2549 เป็นตน้ไป 
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ผูไ้ดรั้บอนุญาตหรือบุคคลใดตามท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตก าหนด มาจดัสรรใหแ้ก่กรรมการหรือพนกังาน 
รายอ่ืนต่อไปได ้ ให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตจดัสรรหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวได ้ 
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ในกรณีเป็นการจดัสรรใหแ้ก่พนกังานและไม่มีพนกังานรายใดจะไดรั้บการ 
จดัสรรหลกัทรัพยร์วมแลว้เป็นจ านวนเกินกวา่ร้อยละหา้ของจ านวนหลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีไดรั้บอนุญาต 
ตามค าขอท่ีไดย้ืน่ต่อส านกังาน ภายหลงัการจดัสรรหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตส่งส าเนา
หนงัสือนดัประชุมและส าเนามติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีมีการอนุมติัให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตด าเนินการดงักล่าว 
ต่อส านกังานพร้อมกบัรายงานผลการขายหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 

(2)  ในกรณีเป็นการจดัสรรใหแ้ก่กรรมการไม่วา่จ านวนเท่าใด หรือจดัสรรให้แก่ 
พนกังานรายใดอนัเป็นผลใหพ้นกังานรายนั้นจะไดรั้บจดัสรรหลกัทรัพยร์วมแลว้เป็นจ านวนเกินกวา่ 
ร้อยละหา้ของจ านวนหลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีไดรั้บอนุญาตตามค าขอท่ีไดย้ืน่ต่อส านกังาน ก่อนการ
จดัสรรหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

(ก)   เรียกประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขอมติอนุมติัใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตน าหลกัทรัพย ์
แปลงสภาพมาจดัสรรใหก้รรมการหรือพนกังานรายท่ีจะไดรั้บการจดัสรร โดยหนงัสือนดัประชุม  
การประชุม และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้13(2)(ค)  ขอ้ 14  
ขอ้ 15 ขอ้ 16 ขอ้ 17 หรือขอ้ 18 แลว้แต่กรณี  

(ข)   ส่งส าเนาหนงัสือนดัประชุมและส าเนามติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นไปตาม (1)  
ต่อส านกังาน ก่อนเร่ิมท าการจดัสรรหลกัทรัพยอ์ยา่งนอ้ยเจ็ดวนัท าการ 
 

หมวด 3 
การยืน่และการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 

    
ส่วนท่ี 1 

การยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
    

ขอ้ 21  ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์หรือผูรั้บช่วงซ้ือหลกัทรัพย ์แลว้แต่กรณี  
ไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน ส าหรับการเสนอขาย 
หลกัทรัพยต่์อกรรมการหรือพนกังานในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) การเสนอขายหลกัทรัพยต์่อกรรมการหรือพนกังานในจ านวนไม่เกิน 
สามสิบหา้รายในรอบระยะเวลาสิบสองเดือนใด ๆ  

(2) การเสนอขายหลกัทรัพยต่์อผูรั้บช่วงซ้ือหลกัทรัพย ์
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 ขอ้ 22  ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์หรือบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยร่์วมกบัผูรั้บช่วง 
ซ้ือหลกัทรัพย ์ซ่ึงไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตามขอ้ 21  
รายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อส านกังานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายในแต่ละคร้ัง  
โดยใหแ้สดงรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(1) วนัท่ีเสนอขายหลกัทรัพย ์
(2) ช่ือเฉพาะของหลกัทรัพย ์(ถา้มี) 
(3) จ านวนหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายทั้งหมด และจ านวนหลกัทรัพยท่ี์ขายไดท้ั้งหมด 
(4) ราคาของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย 
(5) ช่ือและท่ีอยูข่องกรรมการหรือพนกังานท่ีซ้ือหลกัทรัพย ์และจ านวนท่ีกรรมการ 

หรือพนกังานแต่ละรายไดรั้บจดัสรร 
 เพื่อประโยชน์ตามความในขอ้น้ี  วนัปิดการเสนอขายใหห้มายความรวมถึง 
วนัดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีท่ีกรรมการหรือพนกังานสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหลกัทรัพยไ์ดเ้ฉพาะตาม 
ระยะเวลาท่ีก าหนดไวเ้ป็นรอบ ๆ ใหถื้อวา่วนัสุดทา้ยของระยะเวลาท่ีก าหนดในแต่ละรอบนั้นเป็น 
วนัปิดการเสนอขาย 

(2) ในกรณีท่ีกรรมการหรือพนกังานสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหลกัทรัพยไ์ดใ้นวนัใด ๆ  
ในรอบปีปฏิทินหน่ึงปีปฏิทินใด  ใหถื้อวา่วนัส้ินปีปฏิทินของแต่ละปีปฏิทินนั้นเป็นวนัปิดการเสนอขาย 

ส่วนท่ี 2 
การยืน่และการมีผลใชบ้งัคบัของแบบรายการขอ้มูล 

และร่างหนงัสือช้ีชวน 
    

ขอ้ 23  ก่อนการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อกรรมการหรือพนกังานท่ีไม่อยูใ่นบงัคบัของ 
ส่วนท่ี 1 ของหมวดน้ี  ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์หรือบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยร่์วมกบัผูรั้บช่วงซ้ือ 
หลกัทรัพย ์แลว้แต่กรณี ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลจ านวนสามชุด และร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน  
 ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุ้นตามโครงการต่อเน่ือง ใหบุ้คคลตามวรรคหน่ึงยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังานทุกคร้ังท่ีเสนอขายหุน้นั้น 
 นอกจากการยืน่ขอ้มูลในรูปเอกสารส่ิงพิมพแ์ลว้ ใหบุ้คคลตามวรรคหน่ึงยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลตามวรรคหน่ึงต่อส านกังานในรูปขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นระบบการรับส่ง 
ขอ้มูลตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนดดว้ย  ทั้งน้ี ขอ้มูลท่ีบุคคลดงักล่าวยืน่ต่อส านกังานทั้งในรูป
เอกสารส่ิงพิมพแ์ละขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตอ้งมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั 
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 ขอ้ 24  แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตตาม 
ประกาศน้ีใหเ้ป็นดงัน้ี 

(1) กรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัท่ีมีหนา้ท่ียืน่แบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ต่อส านกังาน หรือต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ให้แบบแสดง 
รายการขอ้มูลประกอบดว้ยเอกสารและขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  (ก)  เอกสารสรุปรายละเอียดหรือโครงการเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อ 
กรรมการหรือพนกังาน 
  (ข)  เอกสารท่ีมีขอ้มูลอยา่งเดียวกบัแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีล่าสุด  
(แบบ 56-1) งบการเงินประจ างวดการบญัชีล่าสุด และงบการเงินรายไตรมาสส าหรับรอบระยะเวลา 
ท่ีต่อเน่ืองจากงวดการบญัชีล่าสุด ซ่ึงบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยไ์ดย้ืน่ต่อส านกังานแลว้ ตามนยัแห่ง
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ 
รายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ 
พร้อมทั้งเอกสารแสดงขอ้มูลอนัเป็นสาระส าคญัท่ีเปล่ียนแปลงไปจากขอ้มูลท่ีปรากฏในเอกสาร 
ซ่ึงบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยไ์ดย้ืน่ต่อส านกังานดงักล่าว 

   ทั้งน้ี  ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยจ์ะแสดงความจ านงต่อส านกังานใหถื้อวา่เอกสาร 
ตามวรรคหน่ึงท่ีไดย้ืน่ไวต้่อส านกังานแลว้ เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลตามแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพยต์ามประกาศน้ีก็ได ้ ในกรณีเช่นว่าน้ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์อ้งแจง้หรือ 
บอกกล่าวใหก้รรมการหรือพนกังานทราบถึงแหล่งและวิธีการท่ีกรรมการหรือพนกังานสามารถเขา้ถึง
และตรวจดูขอ้มูลดงักล่าวไวด้ว้ย  
   การแสดงขอ้มูลตามความในวรรคสองยอ่มมีผลต่อหนา้ท่ีและความรับผิดของ 
ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์เช่นเดียวกบัการน าขอ้มูลนั้นมาแสดงใหป้รากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
นั้นเอง 
  (ค)  ลายมือช่ือของกรรมการทุกรายของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์พร้อมประทบั 
ตราส าคญัของบริษทั (ถา้มี) และลายมือช่ือของผูรั้บช่วงซ้ือหลกัทรัพย ์(ถา้มี)   ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูรั้บช่วง
ซ้ือหลกัทรัพยเ์ป็นนิติบุคคล ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลดงักล่าวทุกคนเป็นผูล้งลายมือช่ือ 
พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

(2) กรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัอ่ืนนอกจาก (1) ใหใ้ช ้
แบบ 69-1 ทา้ยประกาศวา่ดว้ยการยืน่และการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
หลกัทรัพย ์



 - 14 - 

  

 ขอ้ 25  ร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีตอ้งยืน่ตามขอ้ 23 ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีส านกังานประกาศ
ก าหนด 

 ขอ้ 26  ภายใตบ้งัคบัมาตรา 68 และมาตรา 75  ในกรณีท่ีผูย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
ไดช้ าระค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลครบถว้นตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีส านกังาน
ประกาศก าหนดแลว้  ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียืน่ตามขอ้ 23  มีผลใชบ้งัคบั
ตั้งแต่วนัดงัต่อไปน้ี 

(1) เม่ือพน้สิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนครบถว้นตามท่ีก าหนด 

(2) เม่ือพน้ก าหนดสามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูล 
และร่างหนงัสือช้ีชวนครบถว้นตามท่ีก าหนด กรณีเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขาย 
อยา่งต่อเน่ืองเป็นโครงการ เวน้แต่เป็นการเสนอขายหุ้นตามโครงการนั้นในคร้ังแรก 

 ขอ้ 27  การรายงานผลการขายหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นบงัคบัของส่วนน้ีใหเ้ป็นไปตาม 
หลกัเกณฑท่ี์ส านกังานประกาศก าหนด 

หมวด 4 
บทเฉพาะกาล 

    

ขอ้ 28  ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 12/2538  เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการในการขออนุญาตและ 
การอนุญาตใหบ้ริษทัมหาชนจ ากดัออกหุน้ หุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้  
เสนอขายแก่กรรมการหรือพนกังาน  ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2538 และท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม  
อยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศดงักล่าว รวมทั้งประกาศส านกังานท่ีเก่ียวขอ้ง ต่อไป 

ขอ้ 29  ใหค้  าขออนุญาตดงัต่อไปน้ี อยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 12/2538  เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการในการขออนุญาต
และการอนุญาตใหบ้ริษทัมหาชนจ ากดัออกหุน้ หุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
เสนอขายแก่กรรมการหรือพนกังาน  ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2538 และท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม รวมทั้ง
ประกาศส านกังานท่ีเก่ียวขอ้ง ต่อไป 

(1) ค าขออนุญาตท่ีไดย้ืน่ต่อส านกังานพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้น 
ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั  
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(2) ค าขออนุญาตตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั  
หากค าขอดงักล่าวไดย้ืน่ต่อส านกังานพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นในหรือหลงัวนัท่ี
ประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั แต่ภายในวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2545  

   ประกาศ   ณ   วนัท่ี  19 ตุลาคม พ.ศ. 2544  
 
 
 
 (นายสมคิด  จาตุศรีพิทกัษ)์ 
 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
 ประธานกรรมการ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
 
หมายเหตุ  ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 21/2549 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออก
ใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 22 มิถุนายน 2549 ซ่ึงมีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมวา่  

“ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือ
พนกังานก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ประสงคจ์ะน าหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีไดรั้บการส่งมอบ 
จากกรรมการหรือพนกังานท่ีลาออกหรือพน้จากต าแหน่งมาจดัสรรใหแ้ก่กรรมการหรือพนกังาน 
รายอ่ืนต่อไป ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตดงักล่าวสามารถด าเนินการจดัสรรหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพนั้นได ้
โดยปฏิบติัตามความในขอ้ 20/1แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี  กจ. 36/2544” 
 
 
 
 
 



สารบัญเชิงอรรถ 

 
ล าดบั ประกาศ 

 ณ วนัท่ี 
ประกาศ ช่ือเร่ือง เน้ือหา สถานะ 

ฉบบัแม ่ 16 ต.ค. 44 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ท่ี กจ. 36/2544 

การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน  ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  

22 ต.ค. 2544 เป็นตน้ไป) 
1 22 มิ.ย. 49 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ท่ี กจ. 21/2549 
การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน
(ฉบบัท่ี 2) 

แกไ้ขประกาศ กจ. 36/2544 ดงัน้ี 
1. แกไ้ข ขอ้ 11(3),  ขอ้ 16 
2. ยกเลิก ขอ้ 12(3) 
3. เพ่ิม ขอ้ 20/1 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  

1 ก.ค. 2549 เป็นตน้ไป) 
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