ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 34/2551
เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้อหุน้ ที่ออกใหม่และหุ ้นที่ออกใหม่
เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 89/27 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทาหน้าที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ในประกาศนี้
(1) คาว่า “หุ้นรองรับ” “บริ ษทั จดทะเบียน” “บริ ษทั ย่อย” “ผูล้ งทุนสถาบัน”
“แบบแสดงรายการข้อมูล” และ “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยาม
ของคาดังกล่าวในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยาม
ในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
(2) “ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ” หมายความว่า ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
(3) “บริ ษทั ” หมายความว่า บริ ษทั ที่ขออนุญาตเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิและ
หุน้ รองรับ
(4) “ข้อกาหนดสิ ทธิ” หมายความว่า ข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของบริ ษทั
ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิและผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
(5) “การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาต่า” หมายความว่า การเสนอขายหุน้
ที่ออกใหม่ โดยกาหนดราคาเสนอขายไว้ต่ากว่าร้อยละเก้าสิ บของราคาตลาด โดยมีราคาตลาดและ
ราคาเสนอขายเป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวกับการคานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกาหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขาย
หุน้ ที่ออกใหม่ในราคาต่า
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(6) “การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิในราคาต่า” หมายความว่า การเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกใหม่ที่กาหนดราคาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิเมื่อรวมกับราคาใช้สิทธิ
ที่จะซื้อหุน้ รองรับมีลกั ษณะเข้าข่ายเป็ นการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาต่า
(7) “การเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพในราคาต่า” หมายความว่า การเสนอขายหุน้ กู้
แปลงสภาพที่กาหนดราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพในลักษณะเข้าข่ายเป็ นการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
ในราคาต่า
ข้อ 3 บริ ษทั ที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกใหม่และหุน้ รองรับ
ตามประกาศนี้ ต้องเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเท่านั้น ทั้งนี้ ให้การเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกใหม่และหุน้ รองรับเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกใหม่และหุน้ รองรับต่อประชาชนเป็ นไป
ตามหมวด 1
(2) การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกใหม่และหุน้ รองรับต่อบุคคลในวงจากัด
เป็ นไปตามหมวด 3
(3) การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกใหม่โดยไม่มีการเรี ยกชาระราคาสาหรับ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าว บริ ษทั มหาชนจากัดนั้นจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิต่อเมื่อเป็ นไปตามหมวด 1 หรื อหมวด 3 แล้วแต่กรณี
(4) การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกใหม่ต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ตามสัดส่วน
การถือหุน้ แต่ผทู ้ ี่จะใช้สิทธิเพื่อซื้อหุน้ รองรับอาจมิใช่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด
ที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 ไม่ว่าหน้าที่น้ นั จะเกิดจากการเสนอขายโดยบริ ษทั มหาชนจากัดเองหรื อโดยผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั มหาชนจากัด เป็ นไปตามหมวด 2
(5) การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกใหม่ต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ตามสัดส่วน
การถือหุน้ แต่ผทู ้ ี่จะใช้สิทธิเพื่อซื้อหุน้ รองรับอาจมิใช่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั กรณีอื่นนอกจาก (4) เป็ นไป
ตามหมวด 1 หรื อหมวด 3 แล้วแต่กรณี
ข้อ 4 ในการพิจารณาว่าคาขออนุญาตใดมีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่กาหนดไว้ในประกาศนี้หรื อไม่ ให้สานักงานมีอานาจดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่บริ ษทั หรื อการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิและหุน้ รองรับมีลกั ษณะ
หรื อรู ปแบบเป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีขอ้ เท็จจริ งซึ่งทาให้
พิจารณาได้วา่ ความมุ่งหมายหรื อเนื้ อหาสาระที่แท้จริ ง (substance) ของการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

3
และหุน้ รองรับนั้น เข้าลักษณะเป็ นการหลีกเลี่ยงบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อประกาศนี้ สานักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิและหุน้ รองรับ
ตามคาขออนุญาตได้ ทั้งนี้ สานักงานต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงเหตุผลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน
(2) ในกรณีที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ สานักงานอาจผ่อนผัน
ไม่นาหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณาคาขออนุญาต หรื อไม่นาเงื่อนไขตามประกาศนี้
มาใช้บงั คับกับการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิและหุน้ รองรับที่ได้รับอนุญาตได้ โดยคานึงถึงความ
เหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจลงทุนและมาตรการคุม้ ครองผูล้ งทุน
เป็ นสาคัญ ทั้งนี้ สานักงานอาจกาหนดเงื่อนไขให้บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิหรื องดเว้นการปฏิบตั ิอย่างหนึ่ง
อย่างใดด้วยก็ได้
(ก) ประโยชน์ที่จะได้จากการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไข
ที่จะผ่อนผันให้ ไม่คมุ ้ ค่ากับต้นทุนของบริ ษทั ในการปฏิบตั ิ และมีขอ้ เท็จจริ งที่ชดั เจนซึ่งทาให้พิจารณา
ได้วา่ หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขดังกล่าว ไม่มีนยั สาคัญสาหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณี น้ นั
(ข) บริ ษทั มีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่นที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
(ค) บริ ษทั มีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
หมวด 1
การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกใหม่
และหุน้ รองรับต่อประชาชน
ส่วนที่ 1
การขออนุญาตและการอนุญาต
ข้อ 5 ให้บริ ษทั ที่ประสงค์จะเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกใหม่และหุน้ รองรับ
ต่อประชาชน ยืน่ คาขออนุญาตต่อสานักงานตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานที่สานักงานประกาศกาหนด
โดยมีที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยูใ่ นบัญชีที่สานักงานให้ความเห็นชอบเป็ นผูร้ ่ วมจัดทาคาขอและชาระ
ค่าธรรมเนียมการยืน่ คาขออนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
และการขออนุมตั ิโครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
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ข้อ 6 ในกรณีที่สานักงานมีความจาเป็ นต้องไปเยีย่ มชมกิจการ หรื อสถานที่อื่นใด
ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยซึ่งตั้งอยูน่ อกเขตกรุ งเทพมหานครหรื อปริ มณฑล บริ ษทั ต้องเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะเดินทางที่เกิดขึ้นจากการเยีย่ มชมกิจการตาม
หลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด
ข้อ 7 ให้สานักงานแจ้งผลการพิจารณาคาขอภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ที่สานักงาน
ได้รับคาขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน
ในการพิจารณาคาขอ ให้สานักงานมีอานาจแจ้งเป็ นหนังสื อให้บริ ษทั มาชี้แจง
หรื อส่ งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนด ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่มาชี้แจง
หรื อไม่ส่งเอกสารหลักฐานภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนด ให้ถือว่าบริ ษทั ไม่ประสงค์
จะขออนุญาตเพื่อเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิและหุน้ รองรับนั้นอีกต่อไป
ข้อ 8 บริ ษทั ที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกใหม่และ
หุน้ รองรับตามหมวดนี้ตอ้ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
(2) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ ในส่วนที่ใช้บงั คับกับ
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน
(3) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะออกและเสนอขายมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(ก) ข้อกาหนดของใบสาคัญแสดงสิ ทธิไม่ขดั แย้งกับลักษณะที่
กาหนดตามข้อ 9
(ข) มีจานวนหุน้ รองรับไม่เกินอัตราส่วนที่กาหนดในข้อ 10 เว้นแต่เป็ นการ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิและหุน้ รองรับ โดยได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน เนื่องจากเป็ นกรณี
ที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม เนื่องจากบริ ษทั
อยูใ่ นภาวะที่มีความจาเป็ นต้องได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน หรื อเพื่อประโยชน์ในการปรับ
โครงสร้างหนี้ของบริ ษทั หรื อกรณี อื่นใด
(ค) ออกตามข้อกาหนดสิ ทธิที่เป็ นไปตามข้อ 11
(4) ได้ดาเนินการให้มีมาตรการเพื่อคุม้ ครองและรักษาสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ที่จะได้รับผลกระทบจากการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิและหุน้ รองรับของบริ ษทั (dilution effect)
อย่างเพียงพอและเป็ นไปตามข้อ 12
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ข้อ 9 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกใหม่ตอ้ งมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) มีอายุแน่นอน ซึ่งต้องไม่เกินสิ บปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
(2) มีหุน้ รองรับเป็ นหุน้ ที่ออกใหม่โดยบริ ษทั
(3) กาหนดราคาและอัตราการใช้สิทธิไว้อย่างแน่นอน
(4) มีระยะเวลาให้แสดงความจานงในการใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ายไม่นอ้ ยกว่า
สิ บห้าวันก่อนวันใช้สิทธิ
ข้อ 10 จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกใหม่ที่ขออนุญาตเสนอขาย
ในครั้งนี้ เมื่อรวมกับจานวนหุน้ ที่บริ ษทั จัดไว้เพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรื อใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิในครั้งอื่น ต้องไม่เกินร้อยละห้าสิ บของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั
การคานวณจานวนหุน้ ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(1) จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ให้รวมถึงจานวนหุน้ อื่น
นอกจากหุน้ รองรับ ซึ่งบริ ษทั จะเสนอขายควบคู่กบั ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกใหม่ในครั้งนี้ (ถ้ามี)
(2) จานวนหุน้ ที่บริ ษทั ได้จดั ไว้เพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ไม่ให้รวมถึงจานวนหุน้ เพื่อรองรับการเสนอขายตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการ
เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน
ข้อ 11 ข้อกาหนดสิ ทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิตอ้ งมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) รายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่งอย่างน้อยต้องแสดงถึงอายุ ราคา อัตรา
และวิธีการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
(2) เหตุ เงื่อนไข และกระบวนการในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดตามใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ
(3) ค่าเสี ยหายที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิจะได้รับในกรณี ที่บริ ษทั ไม่สามารถ
จัดให้มีหุน้ รองรับการใช้สิทธิได้ ซึ่งต้องไม่ต่ากว่าส่วนต่างระหว่างราคาตลาดของหุน้ ของบริ ษทั
ซึ่งเป็ นประเภทเดียวกับหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ณ วันที่มีการใช้สิทธิ
กับราคาที่จะซื้อหุน้ ตามสิ ทธิในใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
(4) มาตรการคุม้ ครองผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีขอ้ ผูกพันดังต่อไปนี้
(ก) ในกรณีที่เป็ นการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่มีขอ้ กาหนดให้บริ ษทั
สามารถเรี ยกให้ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลาที่กาหนดตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ข้อผูกพันดังกล่าวต้อง
1. ได้รับการรับรองจากบริ ษทั ว่ามีความเป็ นธรรม ชัดเจน และเหตุแห่ง
การเรี ยกให้ใช้สิทธิก่อนกาหนดจะอ้างอิงเหตุการณ์หรื อการกระทาที่ไม่อยูใ่ นอานาจควบคุมของบุคคลใด ๆ
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2. กาหนดให้บริ ษทั ต้องเรี ยกให้มีการใช้สิทธิเมื่อมีเหตุการณ์ที่กาหนดไว้
3. ได้รับการรับรองจากบริ ษทั ว่ามีมาตรการที่เพียงพอซึ่งทาให้ผถู ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิในทอดต่อ ๆ ไปทราบถึงข้อผูกพันดังกล่าว
(ข) เหตุและเงื่อนไขในการปรับสิ ทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิเพื่อมิให้
ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิดอ้ ยไปกว่าเดิม พร้อมทั้งวิธีคานวณ ทั้งนี้ เหตุแห่งการปรับสิ ทธิหมายถึงกรณี ดงั ต่อไปนี้
1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ ของบริ ษทั อันเป็ นผล
มาจากการรวมหุน้ หรื อแบ่งแยกหุน้
2. เมื่อบริ ษทั มีการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาต่า
3. เมื่อบริ ษทั มีการเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพในราคาต่าหรื อมีการเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิในราคาต่า
4. เมื่อบริ ษทั จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรื อบางส่ วนเป็ นหุ ้นที่ออกใหม่ให้แก่
ผูถ้ ือหุน้
5. เมื่อบริ ษทั จ่ายเงินปันผลเป็ นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ 1. ถึง 5. ที่ทาให้ผลประโยชน์ตอบ
แทนใด ๆ ที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิดอ้ ยไปกว่าเดิม
ความในวรรคหนึ่ง (4)(ข) มิให้ใช้บงั คับกับเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงที่เข้าลักษณะ
ตาม 1. ถึง 6. ซึ่งได้รับผ่อนผันจากสานักงาน โดยแสดงได้วา่ จะมีมาตรการอย่างเพียงพอเพื่อให้
ผูล้ งทุนที่จะได้รับผลกระทบจากการไม่ปรับสิ ทธิน้ นั ทราบก่อนการลงทุนว่า บริ ษทั จะไม่ดาเนินการ
เปลี่ยนแปลงอัตราหรื อราคาการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนั เนื่องมาจากเหตุการณ์ดงั กล่าว
ข้อ 12 บริ ษทั ต้องดาเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้เพื่อคุม้ ครองและรักษาสิ ทธิของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่จะได้รับผลกระทบจากการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิและหุน้ รองรับของบริ ษทั (dilution effect)
(1) จัดให้หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิและ
หุน้ รองรับ แสดงข้อมูลอย่างน้อยเกี่ยวกับเรื่ องดังต่อไปนี้
(ก) ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เช่น ราคาหรื ออัตราที่คาดว่าจะเป็ น
ราคาหรื ออัตราการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันสิ้ นสุดของการใช้สิทธิ และเหตุให้ตอ้ งออกหุน้ ใหม่
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิ เป็ นต้น
(ข) ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั (dilution effect) หากมีการใช้สิทธิซ้ือหุน้
ครบถ้วนตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าว โดยอย่างน้อยให้ระบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น
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(price dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรื อผลกระทบต่อสิ ทธิออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ เดิม
(control dilution)
(ค) วิธีการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
(ง) ข้อมูลอื่นใดที่สานักงานประกาศกาหนดโดยคานึงถึงการคุม้ ครองประโยชน์
ของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั
(2) ได้รับมติโดยชัดแจ้งจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ให้ออกหุ้นเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกใหม่อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นที่อนุมตั ิ
ให้บริ ษทั ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิและหุน้ รองรับต้องได้มาไม่เกินหนึ่งปี จนถึงวันยืน่ คาขออนุญาต
ตามข้อ 5
(3) กรณีผขู ้ ออนุญาตเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนที่ประสงค์จะเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ให้เฉพาะบุคคลที่กาหนด (placement) และเป็ นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในราคาต่า ผูข้ ออนุญาต
ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขอมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ให้บริ ษทั จัดส่ง
หนังสื อนัดประชุมถึงผูถ้ ือหุ ้นล่วงหน้าอย่างน้อยสิ บสี่ วนั ก่อนวันประชุม
(ข) หนังสื อนัดประชุมตาม (ก) มีขอ้ มูลอันเป็ นสาระสาคัญต่อการตัดสิ นใจของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งนอกจากต้องมีขอ้ มูลตาม (1) แล้วอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ในการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิในราคาต่า
2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกใหม่และหุน้ รองรับในเรื่ อง
จานวนที่เสนอขาย ราคาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุน้ ตามใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ซึ่งเป็ นการระบุราคาที่แน่นอน หรื อระบุส่วนลดสูงสุดที่แน่นอน
3. ราคาตลาดที่ใช้เปรี ยบเทียบกับราคาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิและ
ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุน้ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ รวมทั้งวิธีการคานวณ
4. ในกรณีที่กาหนดราคาเสนอขายที่แน่นอน ต้องระบุกลุ่มบุคคล
ที่คาดว่าจะเสนอขาย
5. ผลกระทบที่มีต่อผูถ้ ือหุน้ จากการการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ในราคาต่าที่ขออนุมตั ิออกในครั้งนี้ โดยอย่างน้อยให้ระบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ ้น (price dilution)
เมื่อมีการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิในราคาต่า และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรื อสิ ทธิออกเสี ยง
ของผูถ้ ือหุ้นเดิม (control dilution)
6. สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ในการคัดค้านการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ในราคาต่าตาม (ง)
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7. ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ที่แสดงถึงความจาเป็ นในการ
การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิในราคาต่า โดยอธิบายถึงความคุม้ ค่าของประโยชน์ที่บริ ษทั จะได้รับ
เปรี ยบเทียบกับส่วนต่างของราคาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิและราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุน้ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิกบั ราคาตลาดที่บริ ษทั ต้องสู ญเสี ยไป รวมทั้งความเหมาะสมและเหตุผลของ
ราคาตลาดที่ใช้และการกาหนดราคาเสนอขายดังกล่าว
8. ข้อมูลอื่นใดตามที่สานักงานประกาศกาหนด
(ค) จัดส่งหนังสื อมอบฉันทะไปพร้อมหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยมี
การแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งรายที่ผถู ้ ือหุ้นซึ่งไม่สามารถเข้าประชุม
และใช้สิทธิออกเสี ยงด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้เป็ นผูใ้ ช้สิทธิแทนผูถ้ ือหุน้ ได้ และในกรณีที่
กรรมการอิสระดังกล่าวเป็ นบุคคลที่อาจได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ขออนุมตั ิ ให้แสดง
ส่วนได้เสี ยพิเศษของกรรมการอิสระดังกล่าวด้วย
(ง) ได้รับมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ในราคาต่าด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยง และไม่มีผถู ้ ือหุน้ รวมกันตั้งแต่ร้อยละสิ บของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมและออกเสี ยงคัดค้านการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิหรื อหุ้นรองรับนั้น
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงั คับกับกรณี ต่อไปนี้
(1) การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิและหุน้ รองรับของบริ ษทั ที่ตอ้ งเพิ่มทุนตาม
แผนฟื้ นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว ทั้งนี้ บริ ษทั ต้องจัด
ให้มีหุน้ รองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกใหม่อย่างเพียงพอ
(2) กรณี อื่นใดที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร โดยได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
ข้อ 13 เมื่อบริ ษทั ได้รับอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกใหม่ตาม
หมวดนี้ ให้ถือว่าบริ ษทั ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวด้วย
ข้อ 14 ในกรณี ที่การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นการ
ปรับสิ ทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิตามข้อ 11(4) (ข) บริ ษทั จะดาเนินการโดยการปรับราคาและ
อัตราการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อปรับราคาตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิควบคู่กบั การออก
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง หากบริ ษทั ต้องออกหุน้ รองรับเพิ่มเติม ให้ถือว่า
บริ ษทั ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ รองรับดังกล่าวเมื่อได้ยนื่ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นที่อนุมตั ิให้ออกหุน้
เพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิน้ นั อย่างเพียงพอต่อสานักงานแล้ว
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ส่วนที่ 2
เงื่อนไขภายหลังการอนุญาต
ข้อ 15 ให้บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตตามหมวดนี้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดในส่ วนนี้
(1) ดาเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้
(ก) เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกใหม่ให้แล้วเสร็จภายในหกเดือนนับแต่
วันที่สานักงานแจ้งผลการอนุญาต หรื อภายในกาหนดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
ซึ่งต้องไม่เกินสิ บสองเดือนนับแต่วนั ที่สานักงานแจ้งผลการอนุญาต ทั้งนี้ ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตมีหนังสื อ
ถึงสานักงานก่อนพ้นระยะเวลาดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวันเพื่อขอขยายระยะเวลาเสนอขาย
โดยต้องแจ้งเหตุผลของการขอขยายระยะเวลา และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของผูไ้ ด้รับอนุญาต
ตามข้อ 8(2) ในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ (ถ้ามี) และในการพิจารณาผ่อนผัน
สานักงานอาจเรี ยกให้บริ ษทั ส่ งข้อมูลหรื อเอกสารเพิม่ เติมก็ได้
(ข) กาหนดให้มีการใช้สิทธิซ้ือหุน้ รองรับให้แล้วเสร็ จภายในอายุการใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
เมื่อสิ้ นสุ ดระยะเวลาที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าการอนุญาตของสานักงาน
เป็ นอันสิ้ นสุ ดลง
(2) ตลอดระยะเวลาที่บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ออกตามความในมาตรา 56 บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาต
ต้องปฏิบตั ิตามข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้ในคาขออนุญาต หรื อแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
รวมทั้งดาเนินการให้ผถู ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุม ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะได้มีมติเป็ นอย่างอื่น
ข้อ 16 ภายหลังการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตตามหมวดนี้
จะต้องไม่ขยายอายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิและต้องไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ
เว้นแต่จะเป็ นกรณี ที่กาหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข)
ข้อ 17 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิภายหลังการเสนอขาย
ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ และต้องไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อกาหนดตามประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้บริ ษทั แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้สานักงานทราบภายในสิ บห้าวัน
นับแต่วนั ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น
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ข้อ 18 ในกรณีที่สานักงานพบว่าภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่ออกใหม่และหุน้ รองรับ มีการเปลี่ยนแปลงที่ทาให้บริ ษทั มีลกั ษณะไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่จะ
ได้รับอนุญาต และบริ ษทั ไม่สามารถแก้ไขลักษณะให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ได้ภายในระยะเวลาที่
สานักงานกาหนด ให้สานักงานมีอานาจแจ้งให้บริ ษทั ระงับการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะออกใหม่ และเมื่อมีการแจ้งแล้ว ให้ถือว่าการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกใหม่
ในส่วนที่ยงั มิได้เสนอขายหรื อยังไม่มีผูจ้ องซื้อ และหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าว เป็ นอัน
สิ้ นสุ ดลง
หมวด 2
การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกใหม่
ต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั และหุ้นรองรับ
ข้อ 19 ในกรณี เป็ นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกใหม่ต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ตามสัดส่วนการถือหุน้ แต่ผทู ้ ี่จะใช้สิทธิเพื่อซื้อหุน้ รองรับอาจมิใช่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั หากบริ ษทั ดังกล่าว
เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งมีหน้าที่ตามมาตรา 56 ไม่วา่
หน้าที่น้ นั จะเกิดจากการเสนอขายโดยบริ ษทั มหาชนจากัดเองหรื อโดยผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มหาชนจากัด
ให้บริ ษทั นั้นสามารถเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกใหม่และหุน้ รองรับดังกล่าวได้ โดยถือว่าได้รับ
อนุญาตจากสานักงานแล้ว และให้บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตปฏิบตั ิตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตดังต่อไปนี้
(1) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะออกและเสนอขายต้องมีลกั ษณะเป็ นไปตามข้อ 8(3)
(2) ดาเนินการให้มีมาตรการเพื่อคุม้ ครองและรักษาสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
อย่างเพียงพอและเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อ 12(1) และ (2) โดยอนุโลม
(3) เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิและหุน้ รองรับให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิและหุน้ รองรับ และต้องกาหนด
ให้มีการใช้สิทธิซ้ือหุน้ รองรับให้แล้วเสร็ จภายในอายุการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
(4) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิ ทธิตอ้ งเป็ นไปตามข้อ 14 และข้อ 17
(5) ไม่ขยายอายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ
เว้นแต่จะเป็ นกรณีที่กาหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข)
ในกรณี เป็ นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกใหม่ในส่ วนนี้ เนื่องจากบริ ษทั ต้อง
เพิ่มทุนตามแผนฟื้ นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว ให้บริ ษทั
ดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามเงื่ อนไขที่กาหนดเกี่ยวกับการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ หนังสื อ
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นัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้ ให้บริ ษทั เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิและหุน้ รองรับ
ให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่แผนฟื้ นฟูกิจการกาหนด
บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตตามส่ วนนี้อาจได้รับการผ่อนผันการปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ภายหลังการอนุญาตจากสานักงาน หากสามารถแสดงให้เห็นได้วา่ เป็ นกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร
ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 4(2) โดยสานักงานอาจกาหนดเงื่อนไขให้บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตต้องปฏิบตั ิ
หรื องดเว้นการปฏิบตั ิอย่างหนึ่งอย่างใดด้วยก็ได้
หมวด 3
การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกใหม่
และหุน้ รองรับต่อบุคคลในวงจากัด
ส่วนที่ 1
การอนุญาต
ข้อ 20 การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกใหม่และหุน้ รองรับต่อบุคคลในวงจากัด
หมายถึง การเสนอขายที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การเสนอขายต่อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่ งเมื่อนับรวมกับผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิทุกรุ่ นทุกลักษณะที่ออกโดยบริ ษทั แล้ว มีจานวนไม่เกินห้าสิ บราย ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
(2) การเสนอขายที่มีมูลค่าไม่เกินยีส่ ิ บล้านบาทภายในรอบระยะเวลาสิ บสองเดือน
ทั้งนี้ การคานวณมูลค่ารวมของใบสาคัญแสดงสิ ทธิให้ถือเอาราคาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
รวมกับราคาใช้สิทธิซ้ือหุน้ รองรับเป็ นเกณฑ์
(3) การเสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบัน
การนับจานวนผูล้ งทุนตาม (1) และการคานวณมูลค่าการเสนอขายตาม (2) ไม่นบั รวม
ส่วนที่เสนอขายให้ต่อผูล้ งทุนตาม (3) ทั้งนี้ ไม่วา่ การเสนอขายดังกล่าวจะกระทาในเวลาเดียวกันหรื อ
ต่างเวลากัน
ข้อ 21 ให้บริ ษทั มหาชนจากัดที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย สามารถเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกใหม่และหุน้ รองรับต่อบุคคลในวงจากัดได้ โดยถือว่าได้รับอนุญาต
จากสานักงานต่อเมื่อได้ดาเนิ นการจดข้อจากัดการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะเสนอขายนั้นกับสานักงาน
ซึ่งมีขอ้ ความที่แสดงว่าบริ ษทั จะไม่รับจดทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิไม่วา่ ในทอดใด ๆ
หากการโอนดังกล่าวจะทาให้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่เสนอขายในครั้งนั้นไม่สามารถคงลักษณะ
การเสนอขายในวงจากัดได้ เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก ทั้งนี้ ให้ถือว่าสานักงานรับจดข้อจากัด
การโอนดังกล่าวในวันที่สานักงานได้รับการแสดงเจตนาจดข้อจากัดการโอนที่มีขอ้ ความดังกล่าวแล้ว

12
ให้บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งปฏิบตั ิตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตตาม
ส่วนที่ 2 และให้นาความในวรรคสองและวรรคสามของข้อ 19 มาใช้บงั คับกับการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่
กาหนดไว้ในส่วนที่ 2 ด้วย โดยอนุโลม
ส่วนที่ 2
เงื่อนไขภายหลังการอนุญาต
ข้อ 22 บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตต้องดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(1) จัดให้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะออกและเสนอขายมีลกั ษณะดังนี้
(ก) เป็ นใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือ และต้องมีขอ้ ความใน
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่แสดงข้อจากัดการโอน
(ข) มีลกั ษณะเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ใน ข้อ 8(3)(ข) ข้อ 9(1) (2) และ(3) และ
ข้อ 11(1) และ(2) และในกรณีที่ใบสาคัญแสดงสิ ทธิมีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับเหตุและเงื่อนไขในการปรับสิ ทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เหตุและเงื่อนไขดังกล่าวจะต้องเป็ นไปตามข้อ 11(4)(ข) ด้วย โดยอนุโลม
(2) ดาเนินการให้มีมาตรการเพื่อคุม้ ครองและรักษาสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
อย่างเพียงพอและเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อ 12 โดยอนุโลม
(3) เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกใหม่และหุน้ รองรับให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี
นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิและหุน้ รองรับ
และต้องกาหนดให้มีการใช้สิทธิซ้ือหุน้ รองรับให้แล้วเสร็ จภายในอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
(4) ไม่โฆษณาการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกใหม่และหุน้ รองรับ
และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสารประกอบการเสนอขาย บริ ษทั ต้องแจกจ่ายให้เฉพาะบุคคลที่มี
ลักษณะหรื อมีจานวนอยูภ่ ายในขอบเขตที่กาหนดไว้ในข้อ 20(1) (2) หรื อ (3) เท่านั้น
เอกสารประกอบการเสนอขายตามวรรคหนึ่ง ต้องมีขอ้ ความที่ระบุถึง
ข้อจากัดการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิเช่นเดียวกับที่ได้จดแจ้งไว้กบั สานักงาน และระบุขอ้ ความ
ตาม (7) ในเอกสารดังกล่าวด้วย
(5) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิ ทธิตอ้ งเป็ นไปตามข้อ 14 และข้อ 17
(6) ไม่ขยายอายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ
เว้นแต่จะเป็ นกรณีที่กาหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข)
(7) ภายในระยะเวลาสองปี นับแต่วนั ที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ว ซึ่งต้อง
ไม่มีหุน้ หรื อหุ้นรองรับที่สามารถเสนอขายได้โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากสานักงานแล้ว คงค้างอยู่
บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตต้องไม่ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล
และร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ยืน่ ต่อสานักงานเพื่อเสนอขายหุ้นดังกล่าวต่อประชาชน
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หรื อดาเนิ นการให้หุน้ นั้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่บริ ษทั จะได้ยนื่ คาขอ
และได้รับอนุญาตจากสานักงานให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ หรื อบริ ษทั ที่ได้รับอนุญาต
เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
ข้อ 23 ในกรณีที่มีบุคคลใดแสดงความประสงค์ต่อบริ ษทั ที่จะลงทะเบียนการโอน
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ให้บริ ษทั ตรวจสอบความถูกต้องของการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าว
หากพบว่าเป็ นการโอนที่จะขัดต่อข้อจากัดการโอนที่ได้จดไว้กบั สานักงาน บริ ษทั ต้องไม่ลงทะเบียน
การโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ น้ นั เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
ในกรณีที่บริ ษทั จัดให้มีนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั ต้องดาเนินการให้
นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิ ทธิปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดในวรรคหนึ่งด้วย
หมวด 4
การยืน่ เอกสารพร้อมรายงานผลการขาย
ข้อ 24 ให้บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตตามหมวด 2 และหมวด 3 ยืน่ เอกสารหลักฐาน
ต่อสานักงานพร้อมกับรายงานผลการขาย ทั้งนี้ ตามแนวทางที่สานักงานจัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
หมวด 5
บทเฉพาะกาล
ข้อ 25 ในกรณีที่สานักงานได้รับคาขออนุญาตเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกใหม่
และหุน้ รองรับไว้แล้ว ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ ให้การขออนุญาตและการอนุญาตเป็ นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 13/2547 เรื่ อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ที่ออกใหม่ และหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 และประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป เว้นแต่บริ ษทั ที่ยนื่
คาขออนุญาตดังกล่าวจะแจ้งเป็ นหนังสื อต่อสานักงานแสดงความประสงค์จะปฏิบตั ิตามประกาศนี้
ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ
ข้อ 26 ให้บริ ษทั มหาชนจากัดที่ได้รับมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นให้เสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิที่ออกใหม่และหุน้ รองรับที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ก่อนวันที่ประกาศนี้
มีผลใช้บงั คับ แต่ยงั มิได้ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงานเพื่อเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกใหม่และ
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หุน้ รองรับตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว หรื อยืน่ คาขออนุญาตต่อสานักงานแล้วแต่แสดง
ความประสงค์ตามข้อ 25 ที่จะปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ต้องเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกใหม่
และหุน้ รองรับให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 หรื อภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่
ได้รับมติดงั กล่าว แล้วแต่เวลาใดจะสิ้ นสุ ดลงภายหลัง
(1) บริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 ไม่วา่ หน้าที่น้ นั
จะเกิดจากการเสนอขายโดยบริ ษทั มหาชนจากัดเองหรื อโดยผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มหาชนจากัด
ที่เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกใหม่และหุน้ รองรับต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้
แต่ผทู ้ ี่จะใช้สิทธิเพื่อซื้อหุ ้นรองรับอาจมิใช่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
(2) บริ ษทั มหาชนจากัดที่เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกใหม่และหุน้ รองรับต่อ
บุคคลในวงจากัด
ข้อ 27 ให้บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 13/2547 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้อหุน้ ที่ออกใหม่ และหุ ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2547 ยังคงอยูภ่ ายใต้บงั คับของประกาศดังกล่าวและประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551

(นายวิจิตร สุพินิจ)
ประธานกรรมการ
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