
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 34/2551 
เร่ือง   การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออกใหม่ 
เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 

    

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 89/27 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย  ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   
อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท าหนา้ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  15  ธนัวาคม  พ.ศ. 2551  เป็นตน้ไป 

ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
(1)  ค  าวา่ “หุ้นรองรับ”  “บริษทัจดทะเบียน”  “บริษทัยอ่ย”  “ผูล้งทุนสถาบนั”   

“แบบแสดงรายการขอ้มูล” และ “ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยาม 
ของค าดงักล่าวในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยาม 
ในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์

(2)  “ใบส าคญัแสดงสิทธิ”  หมายความวา่   ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
(3)  “บริษทั”  หมายความวา่   บริษทัท่ีขออนุญาตเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิและ 

หุน้รองรับ 
(4)  “ขอ้ก าหนดสิทธิ”  หมายความวา่   ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของบริษทั 

ท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 (5)  “การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า”  หมายความวา่   การเสนอขายหุน้ 
ท่ีออกใหม่ โดยก าหนดราคาเสนอขายไวต้ ่ากวา่ร้อยละเกา้สิบของราคาตลาด  โดยมีราคาตลาดและ
ราคาเสนอขายเป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวกบัการค านวณราคาเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละการก าหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขาย
หุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า 
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(6)  “การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในราคาต ่า”  หมายความวา่   การเสนอขาย 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่ท่ีก าหนดราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิเม่ือรวมกบัราคาใชสิ้ทธิ 
ท่ีจะซ้ือหุน้รองรับมีลกัษณะเขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า 

(7)  “การเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่า”  หมายความวา่   การเสนอขายหุน้กู ้
แปลงสภาพท่ีก าหนดราคาการใชสิ้ทธิแปลงสภาพในลกัษณะเขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
ในราคาต ่า 

  ขอ้ 3   บริษทัท่ีจะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่และหุน้รองรับ 
ตามประกาศน้ี ตอ้งเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเท่านั้น  ทั้งน้ี ใหก้ารเสนอขาย 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่และหุน้รองรับเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่และหุน้รองรับต่อประชาชนเป็นไป 
ตามหมวด 1  

(2)  การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่และหุน้รองรับต่อบุคคลในวงจ ากดั 
เป็นไปตามหมวด 3 

(3)  การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่โดยไม่มีการเรียกช าระราคาส าหรับ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว บริษทัมหาชนจ ากดันั้นจะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิต่อเม่ือเป็นไปตามหมวด 1 หรือหมวด 3 แลว้แต่กรณี 

(4)  การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่ต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัตามสัดส่วน 
การถือหุน้ แต่ผูท่ี้จะใชสิ้ทธิเพื่อซ้ือหุน้รองรับอาจมิใช่ผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัมหาชนจ ากดั 
ท่ีมีหนา้ท่ีตามมาตรา 56 ไม่ว่าหนา้ท่ีนั้นจะเกิดจากการเสนอขายโดยบริษทัมหาชนจ ากดัเองหรือโดยผูถื้อหุน้
ของบริษทัมหาชนจ ากดั เป็นไปตามหมวด 2  

(5)  การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่ต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัตามสัดส่วน 
การถือหุน้แต่ผูท่ี้จะใชสิ้ทธิเพื่อซ้ือหุน้รองรับอาจมิใช่ผูถื้อหุน้ของบริษทักรณีอ่ืนนอกจาก (4) เป็นไป 
ตามหมวด 1 หรือหมวด 3 แลว้แต่กรณี 

ขอ้ 4   ในการพิจารณาวา่ค าขออนุญาตใดมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นประกาศน้ีหรือไม่  ใหส้ านกังานมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 

(1)  ในกรณีท่ีบริษทัหรือการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้รองรับมีลกัษณะ 
หรือรูปแบบเป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เทจ็จริงซ่ึงท าให้
พิจารณาไดว้า่ ความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
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และหุน้รองรับนั้น เขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงบทบญัญติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศน้ี ส านกังานอาจไม่อนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้รองรับ 
ตามค าขออนุญาตได ้ ทั้งน้ี ส านกังานตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงเหตุผลประกอบการพิจารณาอยา่งชดัเจน 

 (2)  ในกรณีท่ีเขา้ลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี  ส านกังานอาจผ่อนผนั 
ไม่น าหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชพ้ิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเง่ือนไขตามประกาศน้ี 
มาใชบ้งัคบักบัการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้รองรับท่ีไดรั้บอนุญาตได ้โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุน 
เป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนดเง่ือนไขใหบ้ริษทัตอ้งปฏิบติัหรืองดเวน้การปฏิบติัอยา่งหน่ึง
อยา่งใดดว้ยก็ได ้

(ก)  ประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไข 
ท่ีจะผอ่นผนัให ้ไม่คุม้ค่ากบัตน้ทุนของบริษทัในการปฏิบติั และมีขอ้เทจ็จริงท่ีชดัเจนซ่ึงท าใหพ้ิจารณา
ไดว้า่หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขดงักล่าว ไม่มีนยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น 
          (ข)  บริษทัมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั  
          (ค)  บริษทัมีมาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติัให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 

หมวด 1 
การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่ 

และหุน้รองรับต่อประชาชน 
    

ส่วนท่ี 1  
การขออนุญาตและการอนุญาต 

   

  ขอ้ 5   ใหบ้ริษทัท่ีประสงคจ์ะเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่และหุน้รองรับ 
ต่อประชาชน ยืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังานตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีส านกังานประกาศก าหนด  
โดยมีท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบเป็นผูร่้วมจดัท าค าขอและช าระ 
ค่าธรรมเนียมการยืน่ค าขออนุญาตตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย  ์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 
และการขออนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์
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ขอ้ 6   ในกรณีท่ีส านกังานมีความจ าเป็นตอ้งไปเยีย่มชมกิจการ หรือสถานท่ีอ่ืนใด 
ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยซ่ึงตั้งอยูน่อกเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล บริษทัตอ้งเป็น
ผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าเช่าท่ีพกัและค่าพาหนะเดินทางท่ีเกิดขึ้นจากการเยีย่มชมกิจการตาม
หลกัเกณฑท่ี์ส านกังานก าหนด 

ขอ้ 7   ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขอภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีส านกังาน
ไดรั้บค าขอพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งและครบถว้น 

ในการพิจารณาค าขอ ใหส้ านกังานมีอ านาจแจง้เป็นหนงัสือใหบ้ริษทัมาช้ีแจง  
หรือส่งเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติมไดภ้ายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด ในกรณีท่ีบริษทัไม่มาช้ีแจง 
หรือไม่ส่งเอกสารหลกัฐานภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด ใหถื้อวา่บริษทัไม่ประสงค์ 
จะขออนุญาตเพื่อเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้รองรับนั้นอีกต่อไป   

ขอ้ 8   บริษทัท่ีจะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่และ
หุน้รองรับตามหมวดน้ีตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
(2)  มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบั 

ตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ในส่วนท่ีใชบ้งัคบักบั
การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชาชน  

(3)  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะออกและเสนอขายมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
(ก)  ขอ้ก าหนดของใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ขดัแยง้กบัลกัษณะท่ี 

ก าหนดตามขอ้ 9 
(ข)  มีจ านวนหุน้รองรับไม่เกินอตัราส่วนท่ีก าหนดในขอ้ 10  เวน้แต่เป็นการ 

เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้รองรับ โดยไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน เน่ืองจากเป็นกรณี 
ท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม เน่ืองจากบริษทั
อยูใ่นภาวะท่ีมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงิน หรือเพื่อประโยชน์ในการปรับ
โครงสร้างหน้ีของบริษทั หรือกรณีอ่ืนใด  

(ค)  ออกตามขอ้ก าหนดสิทธิท่ีเป็นไปตามขอ้ 11  
(4)  ไดด้ าเนินการใหมี้มาตรการเพื่อคุม้ครองและรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้ของบริษทั 

ท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้รองรับของบริษทั (dilution effect) 
อยา่งเพียงพอและเป็นไปตามขอ้ 12   
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  ขอ้ 9   ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
(1)  มีอายแุน่นอน ซ่ึงตอ้งไม่เกินสิบปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  
(2)  มีหุน้รองรับเป็นหุน้ท่ีออกใหม่โดยบริษทั 
(3)  ก าหนดราคาและอตัราการใชสิ้ทธิไวอ้ยา่งแน่นอน 
(4)  มีระยะเวลาใหแ้สดงความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยไม่นอ้ยกวา่ 

สิบหา้วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิ  

ขอ้ 10   จ านวนหุน้รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่ท่ีขออนุญาตเสนอขาย 
ในคร้ังน้ี เม่ือรวมกบัจ านวนหุน้ท่ีบริษทัจดัไวเ้พื่อรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญั 
แสดงสิทธิในคร้ังอ่ืน ตอ้งไม่เกินร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  

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

นอกจากหุน้รองรับ ซ่ึงบริษทัจะเสนอขายควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่ในคร้ังน้ี (ถา้มี)        
(2)  จ านวนหุน้ท่ีบริษทัไดจ้ดัไวเ้พื่อรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ไม่ใหร้วมถึงจ านวนหุน้เพื่อรองรับการเสนอขายตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการ
เสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 

ขอ้ 11   ขอ้ก าหนดสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิตอ้งมีรายการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
(1)  รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งแสดงถึงอาย ุราคา อตัรา 

และวิธีการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ  
(2)  เหตุ เง่ือนไข และกระบวนการในการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดตามใบส าคญั 

แสดงสิทธิ 
(3)  ค่าเสียหายท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถ 

จดัใหมี้หุน้รองรับการใชสิ้ทธิได ้ ซ่ึงตอ้งไม่ต ่ากวา่ส่วนต่างระหวา่งราคาตลาดของหุน้ของบริษทั 
ซ่ึงเป็นประเภทเดียวกบัหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ีมีการใชสิ้ทธิ  
กบัราคาท่ีจะซ้ือหุน้ตามสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 (4)  มาตรการคุม้ครองผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งมีขอ้ผกูพนัดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ในกรณีท่ีเป็นการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีมีขอ้ก าหนดใหบ้ริษทั 
สามารถเรียกใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิก่อนระยะเวลาท่ีก าหนดตามใบส าคญัแสดงสิทธิ   
ขอ้ผกูพนัดงักล่าวตอ้ง 

1. ไดรั้บการรับรองจากบริษทัว่ามีความเป็นธรรม ชดัเจน และเหตุแห่ง 
การเรียกใหใ้ชสิ้ทธิก่อนก าหนดจะอา้งอิงเหตุการณ์หรือการกระท าท่ีไม่อยูใ่นอ านาจควบคุมของบุคคลใด ๆ    
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2. ก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งเรียกให้มีการใชสิ้ทธิเม่ือมีเหตุการณ์ท่ีก าหนดไว  ้
3. ไดรั้บการรับรองจากบริษทัว่ามีมาตรการท่ีเพียงพอซ่ึงท าใหผู้ถื้อ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิในทอดต่อ ๆ ไปทราบถึงขอ้ผกูพนัดงักล่าว  
(ข)  เหตุและเง่ือนไขในการปรับสิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อมิให้

ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั 
แสดงสิทธิดอ้ยไปกวา่เดิม  พร้อมทั้งวิธีค  านวณ  ทั้งน้ี เหตุแห่งการปรับสิทธิหมายถึงกรณีดงัต่อไปน้ี 

1.  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ของบริษทั อนัเป็นผล 
มาจากการรวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ 

2.  เม่ือบริษทัมีการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า 
3.  เม่ือบริษทัมีการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่าหรือมีการเสนอขาย

ใบส าคญัแสดงสิทธิในราคาต ่า 
4.  เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ 

ผูถื้อหุน้ 
5.  เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกวา่อตัราท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 
6.  เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั 1. ถึง 5. ท่ีท าใหผ้ลประโยชน์ตอบ

แทนใด ๆ ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกวา่เดิม 
 ความในวรรคหน่ึง (4)(ข) มิใหใ้ชบ้งัคบักบัเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงท่ีเขา้ลกัษณะ 

ตาม 1. ถึง 6. ซ่ึงไดรั้บผอ่นผนัจากส านกังาน โดยแสดงไดว้า่ จะมีมาตรการอย่างเพียงพอเพื่อให้ 
ผูล้งทุนท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากการไม่ปรับสิทธินั้นทราบก่อนการลงทุนวา่ บริษทัจะไม่ด าเนินการ
เปล่ียนแปลงอตัราหรือราคาการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ดงักล่าว 

  ขอ้ 12   บริษทัตอ้งด าเนินการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ีเพื่อคุม้ครองและรักษาสิทธิของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้รองรับของบริษทั (dilution effect)  

(1) จดัใหห้นงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิและ 
หุน้รองรับ แสดงขอ้มูลอยา่งนอ้ยเก่ียวกบัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(ก)   ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ เช่น ราคาหรืออตัราท่ีคาดวา่จะเป็น 
ราคาหรืออตัราการใชสิ้ทธิ ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ วนัส้ินสุดของการใชสิ้ทธิ และเหตุให้ตอ้งออกหุน้ใหม่ 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใชสิ้ทธิ เป็นตน้ 

 (ข)   ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั (dilution effect) หากมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ 
ครบถว้นตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว โดยอยา่งนอ้ยใหร้ะบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น 
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(price dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม  
(control dilution) 

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

ของผูถื้อหุ้นของบริษทั 
 (2)  ไดรั้บมติโดยชดัแจง้จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัใหอ้อกหุ้นเพื่อรองรับ 
การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่อยา่งเพียงพอ  ทั้งน้ี มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติั 
ใหบ้ริษทัออกใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้รองรับตอ้งไดม้าไม่เกินหน่ึงปีจนถึงวนัยืน่ค าขออนุญาต 
ตามขอ้ 5   

(3)  กรณีผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีประสงคจ์ะเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ใหเ้ฉพาะบุคคลท่ีก าหนด (placement) และเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในราคาต ่า ผูข้ออนุญาต 
ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(ก)  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ใหบ้ริษทัจดัส่ง 
หนงัสือนดัประชุมถึงผูถื้อหุ้นล่วงหนา้อยา่งนอ้ยสิบส่ีวนัก่อนวนัประชุม 

(ข)  หนงัสือนดัประชุมตาม (ก) มีขอ้มูลอนัเป็นสาระส าคญัต่อการตดัสินใจของ 
ผูถื้อหุน้ ซ่ึงนอกจากตอ้งมีขอ้มูลตาม (1) แลว้อยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.  วตัถุประสงคใ์นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในราคาต ่า 
2.  รายละเอียดเก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่และหุน้รองรับในเร่ือง 

จ านวนท่ีเสนอขาย ราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ และราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตามใบส าคญั 
แสดงสิทธิ ซ่ึงเป็นการระบุราคาท่ีแน่นอน หรือระบุส่วนลดสูงสุดท่ีแน่นอน 

3.  ราคาตลาดท่ีใชเ้ปรียบเทียบกบัราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิและ 
ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมทั้งวิธีการค านวณ  

4.  ในกรณีท่ีก าหนดราคาเสนอขายท่ีแน่นอน ตอ้งระบุกลุ่มบุคคล 
ท่ีคาดวา่จะเสนอขาย 

5.  ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้จากการการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ในราคาต ่าท่ีขออนุมติัออกในคร้ังน้ี โดยอยา่งนอ้ยใหร้ะบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution)  
เม่ือมีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในราคาต ่า และผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียง 
ของผูถื้อหุ้นเดิม (control dilution) 

6.  สิทธิของผูถื้อหุน้ในการคดัคา้นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ในราคาต ่าตาม (ง) 
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7.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัท่ีแสดงถึงความจ าเป็นในการ 

การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในราคาต ่า โดยอธิบายถึงความคุม้ค่าของประโยชน์ท่ีบริษทัจะไดรั้บ
เปรียบเทียบกบัส่วนต่างของราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิและราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตาม 
ใบส าคญัแสดงสิทธิกบัราคาตลาดท่ีบริษทัตอ้งสูญเสียไป รวมทั้งความเหมาะสมและเหตุผลของ 
ราคาตลาดท่ีใชแ้ละการก าหนดราคาเสนอขายดงักล่าว   

8.  ขอ้มูลอ่ืนใดตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
(ค)  จดัส่งหนงัสือมอบฉันทะไปพร้อมหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ โดยมี 

การแสดงรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงรายท่ีผูถื้อหุ้นซ่ึงไม่สามารถเขา้ประชุม 
และใชสิ้ทธิออกเสียงดว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะใหเ้ป็นผูใ้ชสิ้ทธิแทนผูถื้อหุน้ได ้ และในกรณีท่ี 
กรรมการอิสระดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีอาจไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขออนุมติั ใหแ้สดง 
ส่วนไดเ้สียพิเศษของกรรมการอิสระดงักล่าวดว้ย 

 (ง)  ไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ในราคาต ่าดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียง และไมมี่ผูถื้อหุน้รวมกนัตั้งแต่ร้อยละสิบของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 
ท่ีมาประชุมและออกเสียงคดัคา้นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิหรือหุ้นรองรับนั้น   

ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีต่อไปน้ี 
(1)  การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้รองรับของบริษทัท่ีตอ้งเพิ่มทุนตาม 

แผนฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลายซ่ึงศาลเห็นชอบดว้ยแผนนั้นแลว้  ทั้งน้ี บริษทัตอ้งจดั
ใหมี้หุน้รองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่อยา่งเพียงพอ 

(2)  กรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร โดยไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน 

ขอ้ 13   เม่ือบริษทัไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่ตาม
หมวดน้ี ใหถื้อวา่บริษทัไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวดว้ย 

ขอ้ 14   ในกรณีท่ีการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดตามใบส าคญัแสดงสิทธิ เป็นการ 
ปรับสิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิตามขอ้ 11(4) (ข) บริษทัจะด าเนินการโดยการปรับราคาและ 
อตัราการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือปรับราคาตามใบส าคญัแสดงสิทธิควบคู่กบัการออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอตัราการใชสิ้ทธิก็ได ้ 

ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง หากบริษทัตอ้งออกหุน้รองรับเพิ่มเติม ใหถื้อวา่ 
บริษทัไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุน้รองรับดงักล่าวเม่ือไดย้ืน่มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัใหอ้อกหุน้
เพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธินั้นอยา่งเพียงพอต่อส านกังานแลว้ 
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ส่วนท่ี 2 
เง่ือนไขภายหลงัการอนุญาต 
    

ขอ้ 15   ใหบ้ริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตตามหมวดน้ีปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในส่วนน้ี 
(1)  ด าเนินการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 
       (ก)  เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่ใหแ้ลว้เสร็จภายในหกเดือนนบัแต่

วนัท่ีส านกังานแจง้ผลการอนุญาต หรือภายในก าหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน 
ซ่ึงตอ้งไม่เกินสิบสองเดือนนบัแต่วนัท่ีส านกังานแจง้ผลการอนุญาต  ทั้งน้ี ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตมีหนงัสือ 
ถึงส านกังานก่อนพน้ระยะเวลาดงักล่าวไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนัเพื่อขอขยายระยะเวลาเสนอขาย  
โดยตอ้งแจง้เหตุผลของการขอขยายระยะเวลา และแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของผูไ้ดรั้บอนุญาต 
ตามขอ้ 8(2) ในส่วนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั (ถา้มี) และในการพิจารณาผอ่นผนั  
ส านกังานอาจเรียกใหบ้ริษทัส่งขอ้มูลหรือเอกสารเพิ่มเติมก็ได ้

(ข)  ก าหนดใหมี้การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้รองรับใหแ้ลว้เสร็จภายในอายกุารใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  

เม่ือส้ินสุดระยะเวลาท่ีก าหนดตามวรรคหน่ึง ใหถื้อวา่การอนุญาตของส านกังาน 
เป็นอนัส้ินสุดลง 

 (2)  ตลอดระยะเวลาท่ีบริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์
ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีออกตามความในมาตรา 56 บริษทัท่ีไดรั้บอนุญาต
ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัท่ีไดใ้หไ้วใ้นค าขออนุญาต หรือแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
รวมทั้งด าเนินการใหผู้ถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุม ปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าวดว้ย  
ทั้งน้ี เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะไดมี้มติเป็นอยา่งอ่ืน 

ขอ้ 16   ภายหลงัการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตตามหมวดน้ี
จะตอ้งไม่ขยายอายใุบส าคญัแสดงสิทธิและตอ้งไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ   
เวน้แต่จะเป็นกรณีท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 11(4)(ข)  

ขอ้ 17   การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดตามใบส าคญัแสดงสิทธิภายหลงัการเสนอขาย 
ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ และตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี   
ทั้งน้ี ใหบ้ริษทัแจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าว เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหส้ านกังานทราบภายในสิบหา้วนั 
นบัแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมนั้น 
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  ขอ้ 18   ในกรณีท่ีส านกังานพบวา่ภายหลงัการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีออกใหม่และหุน้รองรับ มีการเปล่ียนแปลงท่ีท าใหบ้ริษทัมีลกัษณะไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์จะ
ไดรั้บอนุญาต และบริษทัไม่สามารถแกไ้ขลกัษณะใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑไ์ดภ้ายในระยะเวลาท่ี
ส านกังานก าหนด ใหส้ านกังานมีอ านาจแจง้ใหบ้ริษทัระงบัการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีจะออกใหม่ และเม่ือมีการแจง้แลว้ ใหถื้อวา่การอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่
ในส่วนท่ียงัมิไดเ้สนอขายหรือยงัไม่มีผูจ้องซ้ือ และหุน้รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว เป็นอนั
ส้ินสุดลง 

หมวด 2 
การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่ 

ต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั และหุ้นรองรับ 
   

ขอ้ 19   ในกรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่ต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั 
ตามสัดส่วนการถือหุน้ แต่ผูท่ี้จะใชสิ้ทธิเพื่อซ้ือหุน้รองรับอาจมิใช่ผูถื้อหุ้นของบริษทั หากบริษทัดงักล่าว 
เป็นบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซ่ึงมีหนา้ท่ีตามมาตรา 56 ไม่วา่
หนา้ท่ีนั้นจะเกิดจากการเสนอขายโดยบริษทัมหาชนจ ากดัเองหรือโดยผูถื้อหุน้ของบริษทัมหาชนจ ากดั  
ใหบ้ริษทันั้นสามารถเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่และหุน้รองรับดงักล่าวได ้โดยถือวา่ไดรั้บ
อนุญาตจากส านกังานแลว้ และใหบ้ริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตปฏิบติัตามเง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตดงัต่อไปน้ี  

(1) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะออกและเสนอขายตอ้งมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 8(3)  
(2) ด าเนินการใหมี้มาตรการเพื่อคุม้ครองและรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้ของบริษทั 

อยา่งเพียงพอและเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 12(1) และ (2) โดยอนุโลม 
(3) เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้รองรับใหแ้ลว้เสร็จภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ี 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัออกใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้รองรับ และตอ้งก าหนด 
ใหมี้การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้รองรับใหแ้ลว้เสร็จภายในอายกุารใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

(4) การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิตอ้งเป็นไปตามขอ้ 14 และขอ้ 17 
(5) ไม่ขยายอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ   

เวน้แต่จะเป็นกรณีท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 11(4)(ข) 
ในกรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่ในส่วนน้ี เน่ืองจากบริษทัตอ้ง 

เพิ่มทุนตามแผนฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลายซ่ึงศาลเห็นชอบดว้ยแผนนั้นแลว้ ใหบ้ริษทั
ดงักล่าวไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดเก่ียวกบัการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ หนงัสือ 
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นดัประชุมผูถื้อหุน้ และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี  ใหบ้ริษทัเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้รองรับ
ใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีแผนฟ้ืนฟูกิจการก าหนด 
  บริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตตามส่วนน้ีอาจไดรั้บการผอ่นผนัการปฏิบติัตามเง่ือนไข
ภายหลงัการอนุญาตจากส านกังาน หากสามารถแสดงใหเ้ห็นไดว้า่เป็นกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 4(2) โดยส านกังานอาจก าหนดเง่ือนไขให้บริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติั 
หรืองดเวน้การปฏิบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดว้ยก็ได้ 

หมวด 3 
การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่ 

และหุน้รองรับต่อบุคคลในวงจ ากดั 
    

ส่วนท่ี 1 
การอนุญาต 

   

ขอ้ 20   การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่และหุน้รองรับต่อบุคคลในวงจ ากดั 
หมายถึง การเสนอขายท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) การเสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซ่ึงเม่ือนบัรวมกบัผูถื้อใบส าคญั 
แสดงสิทธิทุกรุ่นทุกลกัษณะท่ีออกโดยบริษทัแลว้ มีจ านวนไม่เกินหา้สิบราย ณ ขณะใดขณะหน่ึง  

(2) การเสนอขายท่ีมีมูลค่าไม่เกินยีสิ่บลา้นบาทภายในรอบระยะเวลาสิบสองเดือน  
ทั้งน้ี การค านวณมูลค่ารวมของใบส าคญัแสดงสิทธิใหถื้อเอาราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
รวมกบัราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้รองรับเป็นเกณฑ ์

(3) การเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั 
การนบัจ านวนผูล้งทุนตาม (1) และการค านวณมูลค่าการเสนอขายตาม (2) ไม่นบัรวม

ส่วนท่ีเสนอขายใหต้่อผูล้งทุนตาม (3)  ทั้งน้ี ไม่วา่การเสนอขายดงักล่าวจะกระท าในเวลาเดียวกนัหรือ
ต่างเวลากนั 

ขอ้ 21  ใหบ้ริษทัมหาชนจ ากดัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย สามารถเสนอขาย 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่และหุน้รองรับต่อบุคคลในวงจ ากดัได ้โดยถือวา่ไดรั้บอนุญาต 
จากส านกังานต่อเม่ือไดด้ าเนินการจดขอ้จ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะเสนอขายนั้นกบัส านกังาน 
ซ่ึงมีขอ้ความท่ีแสดงวา่บริษทัจะไม่รับจดทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิไม่วา่ในทอดใด ๆ  
หากการโอนดงักล่าวจะท าใหใ้บส าคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขายในคร้ังนั้นไม่สามารถคงลกัษณะ 
การเสนอขายในวงจ ากดัได ้ เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก  ทั้งน้ี ใหถื้อวา่ส านกังานรับจดขอ้จ ากดั 
การโอนดงักล่าวในวนัท่ีส านกังานไดรั้บการแสดงเจตนาจดขอ้จ ากดัการโอนท่ีมีขอ้ความดงักล่าวแลว้  
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ใหบ้ริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตตามวรรคหน่ึงปฏิบติัตามเง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตตาม
ส่วนท่ี 2 และใหน้ าความในวรรคสองและวรรคสามของขอ้ 19 มาใชบ้งัคบักบัการปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 2 ดว้ย โดยอนุโลม 

ส่วนท่ี 2 
เง่ือนไขภายหลงัการอนุญาต 

   

ขอ้ 22   บริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี  
(1)  จดัใหใ้บส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะออกและเสนอขายมีลกัษณะดงัน้ี 
       (ก)  เป็นใบส าคญัแสดงสิทธิชนิดระบุช่ือผูถื้อ และตอ้งมีขอ้ความใน 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีแสดงขอ้จ ากดัการโอน  
       (ข)  มีลกัษณะเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้น ขอ้ 8(3)(ข) ขอ้ 9(1) (2) และ(3) และ 

ขอ้ 11(1) และ(2) และในกรณีท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัเหตุและเง่ือนไขในการปรับสิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ เหตุและเง่ือนไขดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามขอ้ 11(4)(ข) ดว้ย โดยอนุโลม 

(2) ด าเนินการใหมี้มาตรการเพื่อคุม้ครองและรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้ของบริษทั 
อยา่งเพียงพอและเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 12 โดยอนุโลม 

(3) เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่และหุน้รองรับใหแ้ลว้เสร็จภายในหน่ึงปี 
นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัออกใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้รองรับ  
และตอ้งก าหนดใหมี้การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้รองรับให้แลว้เสร็จภายในอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 

(4)  ไม่โฆษณาการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่และหุน้รองรับ  
และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสารประกอบการเสนอขาย บริษทัตอ้งแจกจ่ายใหเ้ฉพาะบุคคลท่ีมี 
ลกัษณะหรือมีจ านวนอยูภ่ายในขอบเขตท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 20(1) (2) หรือ (3) เท่านั้น 

       เอกสารประกอบการเสนอขายตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีขอ้ความท่ีระบุถึง 
ขอ้จ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิเช่นเดียวกบัท่ีไดจ้ดแจง้ไวก้บัส านกังาน และระบุขอ้ความ 
ตาม (7) ในเอกสารดงักล่าวดว้ย 

(5) การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิตอ้งเป็นไปตามขอ้ 14 และขอ้ 17 
(6) ไม่ขยายอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ  

เวน้แต่จะเป็นกรณีท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 11(4)(ข) 
(7)  ภายในระยะเวลาสองปีนบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ ซ่ึงตอ้ง 

ไม่มีหุน้หรือหุ้นรองรับท่ีสามารถเสนอขายไดโ้ดยถือวา่ไดรั้บอนุญาตจากส านกังานแลว้ คงคา้งอยู ่ 
บริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตตอ้งไม่ลงลายมือช่ือเพื่อรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
และร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีผูถื้อหุน้ของบริษทัยืน่ต่อส านกังานเพื่อเสนอขายหุ้นดงักล่าวต่อประชาชน  
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หรือด าเนินการให้หุน้นั้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ เวน้แต่บริษทัจะไดย้ืน่ค  าขอ 
และไดรั้บอนุญาตจากส านกังานใหเ้สนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชาชนตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ หรือบริษทัท่ีไดรั้บอนุญาต 
เป็นบริษทัจดทะเบียน 

  ขอ้ 23   ในกรณีท่ีมีบุคคลใดแสดงความประสงคต์่อบริษทัท่ีจะลงทะเบียนการโอน 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหบ้ริษทัตรวจสอบความถูกตอ้งของการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว  
หากพบวา่เป็นการโอนท่ีจะขดัต่อขอ้จ ากดัการโอนท่ีไดจ้ดไวก้บัส านกังาน บริษทัตอ้งไม่ลงทะเบียน
การโอนใบส าคญัแสดงสิทธินั้น  เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 
 ในกรณีท่ีบริษทัจดัใหมี้นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษทัตอ้งด าเนินการให้ 
นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในวรรคหน่ึงดว้ย 

หมวด 4  
การยืน่เอกสารพร้อมรายงานผลการขาย 

   

  ขอ้ 24   ใหบ้ริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตตามหมวด 2  และหมวด 3 ยืน่เอกสารหลกัฐาน 
ต่อส านกังานพร้อมกบัรายงานผลการขาย  ทั้งน้ี ตามแนวทางท่ีส านกังานจดัไวใ้นระบบงานอิเลก็ทรอนิกส์  

หมวด 5 
บทเฉพาะกาล 

   

ขอ้ 25   ในกรณีท่ีส านกังานไดรั้บค าขออนุญาตเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่ 
และหุน้รองรับไวแ้ลว้ ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ใหก้ารขออนุญาตและการอนุญาตเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 13/2547  เร่ือง  การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่ และหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ลงวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2547  และประกาศท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  เวน้แต่บริษทัท่ียืน่
ค  าขออนุญาตดงักล่าวจะแจง้เป็นหนงัสือต่อส านกังานแสดงความประสงคจ์ะปฏิบติัตามประกาศน้ี
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั  

ขอ้ 26   ใหบ้ริษทัมหาชนจ ากดัท่ีไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นใหเ้สนอขายใบส าคญั 
แสดงสิทธิท่ีออกใหม่และหุน้รองรับท่ีเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ก่อนวนัท่ีประกาศน้ี 
มีผลใชบ้งัคบั แต่ยงัมิไดย้ืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังานเพื่อเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่และ 
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หุน้รองรับตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าว หรือยืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังานแลว้แต่แสดง 
ความประสงคต์ามขอ้ 25 ท่ีจะปฏิบติัตามประกาศน้ี ตอ้งเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่ 
และหุน้รองรับใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552  หรือภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ี 
ไดรั้บมติดงักล่าว แลว้แต่เวลาใดจะส้ินสุดลงภายหลงั 
 (1)  บริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีมีหนา้ท่ีตามมาตรา 56 ไม่วา่หนา้ท่ีนั้น
จะเกิดจากการเสนอขายโดยบริษทัมหาชนจ ากดัเองหรือโดยผูถื้อหุน้ของบริษทัมหาชนจ ากดั  
ท่ีเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่และหุน้รองรับต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ 
แต่ผูท่ี้จะใชสิ้ทธิเพื่อซ้ือหุ้นรองรับอาจมิใช่ผูถื้อหุ้นของบริษทั 

 (2)  บริษทัมหาชนจ ากดัท่ีเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่และหุน้รองรับต่อ 
บุคคลในวงจ ากดั 
 ขอ้ 27   ใหบ้ริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 13/2547  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่ และหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ลงวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์  
พ.ศ. 2547  ยงัคงอยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศดงักล่าวและประกาศท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

   ประกาศ   ณ   วนัท่ี  15  ธนัวาคม  พ.ศ. 2551   
 
 
 

 (นายวิจิตร  สุพินิจ) 
 ประธานกรรมการ  
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

_______________________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เพื่อก าหนดหลกัเกณฑก์ารอนุญาตใหเ้สนอขาย 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้และหุน้ออกใหม่ท่ีรองรับ  ทั้งน้ี ไดผ้อ่นคลายหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั 
การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้และหุน้รองรับต่อบุคคลในวงจ ากดั หรือผูถื้อหุน้เดิม 
ตามสัดส่วนการถือหุน้ท่ีมีอยู่เดิมของบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีมีหนา้ท่ีตามมาตรา 56 โดยใหบ้ริษทั
สามารถเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในกรณีดงักล่าวและหุน้รองรับไดโ้ดยถือวา่ไดรั้บอนุญาตจาก
ส านกังานแลว้ โดยก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอและตอ้งขออนุมติัการเสนอขาย
หลกัทรัพยด์งักล่าวจากผูถื้อหุน้ของบริษทั  จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี 
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