ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 32/2551
เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน
(ฉบับประมวล)
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 89/27 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 และมาตรา 41(3) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34
มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
ให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทาหน้าที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ในประกาศนี้
(1) คาว่า “บริ ษทั จดทะเบียน” “บริ ษทั ย่อย” “ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง” “แบบแสดงรายการข้อมูล”
และ “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคาดังกล่าวที่กาหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศ
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
(2) “หลักทรัพย์” หมายความว่า หุน้ และหลักทรัพย์แปลงสภาพ
(3) “หลักทรัพย์แปลงสภาพ” หมายความว่า หุ้นกูแ้ ปลงสภาพ และใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้ อหุ ้น
(4) “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์หรื อบริ ษทั ย่อย
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(5)1 “พนักงาน” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึงตกลงทางานให้แก่บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ หรื อ
บริ ษทั ย่อย เนื่องจากการจ้างแรงงาน โดยได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อสิ่ งของอื่นใดเป็ นการตอบแทน
การทางาน และในกรณีที่ขอ้ ความมิได้แสดงให้เห็นเป็ นอย่างอื่น ให้หมายความรวมถึงตัวแทนประกันชีวิตด้วย
(5/1)1 “ตัวแทนประกันชีวิต” หมายความว่า ตัวแทนประกันชีวิตที่ได้รับใบอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิตของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์หรื อบริ ษทั ย่อย ในกรณีที่บริ ษทั ดังกล่าว
เป็ นบริ ษทั ประกันชีวิต
(5/2)1 “บริ ษทั ประกันชีวิต” หมายความว่า บริ ษทั ประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วย
ประกันชีวิต
(6) “ผูร้ ับช่วงซื้อหลักทรัพย์” หมายความว่า บุคคลใด ๆ ซึ่งซื้อหลักทรัพย์ของบริ ษทั
ที่ออกหลักทรัพย์ โดยมีขอ้ ผูกพันไม่วา่ โดยชัดแจ้งหรื อโดยปริ ยายที่จะนาหลักทรัพย์น้ นั ไปเสนอขายต่อ
กรรมการหรื อพนักงานอีกทอดหนึ่ง
(7) “การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่า” หมายความว่า การเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยกาหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีลกั ษณะเข้าข่ายเป็ นการเสนอขายหุน้
ที่ออกใหม่ในราคาต่า
(8) “การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาต่า” หมายความว่า การเสนอขายหุน้
ที่ออกใหม่ โดยกาหนดราคาเสนอขายไว้ต่ากว่าร้อยละเก้าสิ บของราคาตลาด โดยมีราคาตลาดและ
ราคาเสนอขายเป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่เกี่ยวกับการคานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกาหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณา
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่า
(9) “ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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หมวด 1
การอนุญาต
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อ
พนักงานโดยบริ ษทั ดังต่อไปนี้ ไม่วา่ จะเป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรื อพนักงานโดยตรง
หรื อเสนอขายผ่านผูร้ ับช่วงซื้อหลักทรัพย์ หรื อเสนอขายต่อบุคคลใด เพื่อให้กรรมการหรื อพนักงาน
ได้รับประโยชน์จากหลักทรัพย์ที่เสนอขายนั้นในที่สุด
(1) บริ ษทั จดทะเบียน
(2) บริ ษทั มหาชนจากัดที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและมีหน้าที่ตามมาตรา 56
ไม่วา่ หน้าที่น้ นั จะเกิดจากการเสนอขายหุน้ โดยบริ ษทั มหาชนจากัดเองหรื อโดยผูถ้ ือหุ้นของ
บริ ษทั มหาชนจากัดก็ตาม
(3) บริ ษทั มหาชนจากัดที่บริ ษทั ตาม (1) หรื อ (2) ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละห้าสิ บของ
จานวนหุ ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
(4) บริ ษทั มหาชนจากัดที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยในกรณีอื่นใดที่มิใช่กรณี ตาม (1) (2)
หรื อ (3)
ข้อ 41 การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ของบริ ษทั ตามข้อ 3 ให้แก่กรรมการหรื อ
พนักงาน ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากสานักงานแล้ว และให้บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ภายหลังการอนุญาตตามที่กาหนดไว้ในหมวด 2
ข้อ 4/11 ในกรณี ที่บริ ษทั ตามข้อ 3 ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้แก่
ตัวแทนประกันชีวิต ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากสานักงาน เมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้แก่
ตัวแทนประกันชีวิตไว้อย่างชัดแจ้ง
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(2) โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตาม (1) มีวตั ถุประสงค์เพื่อตอบแทนและจูงใจ
ตัวแทนประกันชีวิตที่สร้างรายได้หรื อทาประโยชน์ให้แก่บริ ษทั ทั้งนี้ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นต้องมีมติไว้
อย่างชัดแจ้งให้จดั สรรหลักทรัพย์ให้แก่ตวั แทนประกันชีวิตที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบตั ิงานให้เฉพาะกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย (exclusive agent) และ
(ข) มีรายได้หรื อทาประโยชน์ให้แก่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณา
จากปริ มาณกรมธรรม์หรื อจานวนเบี้ยประกันเป็ นสาคัญ (active agent)
ข้อ 4/21 ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ออกใหม่โดยบริ ษทั
ในข้อ 3(4) ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากสานักงาน เมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) บริ ษทั ได้จดข้อจากัดการโอนหลักทรัพย์แปลงสภาพกับสานักงาน ซึ่งมีขอ้ ความที่
แสดงว่า บริ ษทั จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหลักทรัพย์แปลงสภาพไม่วา่ ทอดใด ๆ หากการโอนดังกล่าว
จะทาให้หลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนั้นไม่สามารถจากัดผูถ้ ือหลักทรัพย์ในกลุ่มบุคคลที่เป็ น
กรรมการและพนักงานของบริ ษทั ได้ เว้นแต่มีขอ้ ตกลงเป็ นประการอื่นในกรณีที่กรรมการหรื อพนักงาน
เสี ยชีวิต ทั้งนี้ ให้ถือว่าสานักงานรับจดข้อจากัดการโอนในวันที่สานักงานได้รับการแสดงเจตนาจดข้อจากัด
การโอนดังกล่าว
(2) ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อตัวแทนประกันชีวิต
นอกจากดาเนินการตาม (1) แล้ว บริ ษทั ได้จดั ให้มีเงื่อนไขการใช้สิทธิซ้ือหุน้ รองรับที่แสดงว่า บุคคลที่
ใช้สิทธิตอ้ งยังมีสถานะเป็ นตัวแทนประกันชีวิตของบริ ษทั ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
เว้นแต่มีขอ้ ตกลงเป็ นประการอื่นในกรณีที่ตวั แทนประกันชีวิตเสี ยชีวิต
ในกรณีเป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ออกใหม่ ให้ถือว่าบริ ษทั ตามข้อ 3
ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ ้นเพื่อรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพนั้นด้วย
ในกรณีเป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกูแ้ ปลงสภาพที่ออกใหม่ที่จดั ให้มี
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ ให้ถือว่าบริ ษทั ที่ได้รับอนุญาต ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานให้แต่งตั้งบุคคลที่
บริ ษทั จะแต่งตั้งเป็ นผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ล้วด้วย
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ข้อ 4/31 ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสานักงานที่เป็ นเหตุอนั ควรสงสัยดังต่อไปนี้
สานักงานอาจสั่งมิให้การอนุญาตตามข้อ 4 ข้อ 4/1 และข้อ 4/2 มีผล หรื อสั่งระงับการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ได้
(1) บริ ษทั ที่จะออกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์มีขอ้ บกพร่ องหรื อมีความไม่เหมาะสม
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ หรื อจะไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามประกาศนี้ได้
(2) การเสนอขายหลักทรัพย์อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูล้ งทุน หรื ออาจทาให้ผูล้ งทุน
ไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอประกอบการตัดสิ นใจลงทุน
หมวด 2
เงื่อนไขภายหลังการอนุญาต
ข้อ 4/41 เว้นแต่จะมีการกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในหมวดนี้
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) หลักทรัพย์ที่บริ ษทั จะเสนอขายหรื อจัดสรรให้แก่กรรมการ หากในการเสนอขาย
หรื อจัดสรรดังกล่าวมีการเสนอขายหรื อจัดสรรให้แก่กรรมการในฐานะพนักงานด้วย ให้ถือว่าการเสนอขาย
หรื อจัดสรรในฐานะเช่นนั้น เป็ นการเสนอขายหรื อจัดสรรให้แก่กรรมการที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อ 8 ข้อ 10
ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 13 และข้อ 14
(2) หลักทรัพย์ที่บริ ษทั จะเสนอขายหรื อจัดสรรให้แก่พนักงาน หากการเสนอขาย
หรื อจัดสรรดังกล่าวได้มีการจัดสรรให้แก่พนักงานในฐานะตัวแทนประกันชีวิตด้วย ให้นาการเสนอขาย
หรื อจัดสรรในฐานะเช่นนั้นมาคานวณรวมในส่ วนของการเสนอขายหรื อจัดสรรให้พนักงานดังกล่าว
เพือ่ การปฏิบตั ิตามข้อ 8 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 13 และข้อ 14
(3) การแสดงข้อมูลในหนังสื อนัดประชุมตามข้อ 8(2) (ค) และ (3) ข้อ 12(1)
ข้อ 13(2) และข้อ 14 และมติที่ประชุมตามข้อ 5(2) ข้อ 12(3) ข้อ 13(2) และข้อ 14 หากกรรมการหรื อ
พนักงานที่บริ ษทั จะเสนอขายหรื อจัดสรรหลักทรัพย์ให้มีหลายฐานะ ให้แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ
แต่ละฐานะอย่างชัดเจน
1

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2555 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555)
1
แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2555 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555)
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ข้อ 5 ในกรณีบริ ษทั ตามข้อ 3(1) (2) หรื อ (3) เสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรื อ
พนักงาน หากเป็ นหลักทรัพย์ที่เหลือจากการเสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น
และการเสนอขายหลักทรัพย์เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ ให้บริ ษทั ดังกล่าวปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
เฉพาะที่กาหนดไว้ในส่วนที่ 7 และส่วนที่ 8 เท่านั้น
(1) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติไว้อย่างชัดแจ้งในคราวที่มีมติให้เสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ต่อผูถ้ ือหุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ว่า ให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่เหลือนั้นต่อกรรมการหรื อพนักงานได้
(2) ในกรณีการเสนอขายหลักทรัพย์ตาม (1) ต่อกรรมการ ต้องมีการระบุรายชื่อ
กรรมการทุกรายที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์ หลักเกณฑ์การจัดสรรหลักทรัพย์ในส่ วนที่เหลือนั้นให้แก่
กรรมการ หรื อจานวนหลักทรัพย์สูงสุดที่อาจจัดสรรให้กรรมการแต่ละรายไว้ในมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
อย่างชัดเจน
(3) หลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อกรรมการหรื อพนักงานตาม (1) ต้องมีราคาเสนอขาย
รวมทั้งข้อกาหนดและเงื่อนไขของหลักทรัพย์ ที่ไม่ดีไปกว่าการเสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ ในคราวนั้น
ในกรณีที่การเสนอขายหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งเป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ในราคาต่า ให้บริ ษทั ตามข้อ 3(1) (2) หรื อ (3) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์น้ นั ด้วย
(1) เรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขอมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นให้บริ ษทั เสนอขายหลักทรัพย์
ที่ออกใหม่ในราคาต่า โดยบริ ษทั จัดส่งหนังสื อนัดประชุมถึงผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าอย่างน้อยสิ บสี่ วนั
ก่อนวันประชุม
(2) หนังสื อนัดประชุมตาม (1) มีขอ้ มูลอันเป็ นสาระสาคัญต่อการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุ้น
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดตามที่กาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
(ก) วัตถุประสงค์และความจาเป็ นในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่า
และรายการตามที่กาหนดไว้ในข้อ 8(2) (ข) (ง) และ (ช) โดยอนุโลม
(ข) สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ในการคัดค้านการเสนอขายหลักทรัพย์ตาม (4)
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ที่แสดงถึงความจาเป็ นในการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่า โดยอธิบายถึงความคุม้ ค่าของประโยชน์ที่บริ ษทั จะได้รับเปรี ยบเทียบกับ
ส่วนต่างของราคาเสนอขายกับราคาตลาดที่บริ ษทั ต้องสู ญเสี ยไป รวมทั้งความเหมาะสมและเหตุผลของ
ราคาตลาดที่ใช้ และการกาหนดราคาเสนอขายดังกล่าว
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(3) จัดส่งหนังสื อมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยมีการ
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งรายที่ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งไม่สามารถเข้าประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสี ยงด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้เป็ นผูใ้ ช้สิทธิแทนผูถ้ ือหุน้ ได้ และในกรณีที่
กรรมการอิสระดังกล่าวเป็ นบุคคลที่อาจได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ขออนุมตั ิ ให้แสดง
ส่วนได้เสี ยพิเศษของกรรมการอิสระดังกล่าวด้วย
(4) ได้รับมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่า
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
และไม่มีผถู ้ ือหุน้ รวมกันตั้งแต่ร้อยละสิ บของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยง
คัดค้านการเสนอขายหลักทรัพย์น้ นั
ข้อ 5/12 ในกรณีบริ ษทั ตามข้อ 3(3) หรื อ (4) เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อกรรมการ1
หรื อพนักงาน ในช่วงเวลาเดียวกับการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก จานวนหุน้
ที่บริ ษทั เสนอขายต่อกรรมการหรื อพนักงานดังกล่าว เมื่อรวมกับจานวนหุน้ ที่บริ ษทั จะจัดสรรให้แก่บุคคล
ที่มีความสัมพันธ์และผูม้ ีอุปการคุณของบริ ษทั (ถ้ามี) ต้องไม่เกินกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้าของจานวนหุน้ ที่เสนอขาย
ภายใต้วิธีการคานวณที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจาหน่ายหลักทรัพย์
ที่ออกใหม่ประเภทหุ ้นและใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ของบริ ษทั ที่ออกตราสารทุน
เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง คาว่า “บุคคลที่มีความสัมพันธ์” และ “ผูม้ ีอุปการคุณ”
ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคาดังกล่าวที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยการจาหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุน้ และใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ของบริ ษทั
ที่ออกตราสารทุน
ข้อ 6 ในกรณี เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน
ตามแผนฟื้ นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว ให้บริ ษทั ที่ได้รับ
อนุญาตดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดเกี่ยวกับการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้
หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้น มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น และความเห็นของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนตามที่กาหนดในหมวดนี้ ทั้งนี้ ให้บริ ษทั เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้แล้วเสร็ จ
ภายในระยะเวลาที่แผนฟื้ นฟูกิจการกาหนด

2

แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2560 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560)
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การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงานในกรณีใด ที่บริ ษทั
ที่ได้รับอนุญาตขอผ่อนผันการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตต่อสานักงาน หากบริ ษทั ที่ได้รับ
อนุญาตสามารถแสดงได้วา่ เข้าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ สานักงานอาจผ่อนผันให้บริ ษทั
ดังกล่าวไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตที่กาหนดไว้ในหมวดนี้ โดยอาจกาหนดเงื่อนไข
ให้บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตต้องปฏิบตั ิหรื องดเว้นการปฏิบตั ิอย่างหนึ่งอย่างใดด้วยก็ได้
(1) ประโยชน์ที่จะได้จากการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไข
ที่จะผ่อนผันให้ ไม่คมุ ้ ค่ากับต้นทุนของบริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตในการปฏิบตั ิ และมีขอ้ เท็จจริ งที่ชดั เจน
ซึ่งทาให้พิจารณาได้วา่ เงื่อนไขดังกล่าว ไม่มีนยั สาคัญสาหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณี น้ นั
(2) บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่นที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
(3) บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
ข้อ 7 การเสนอขายหลักทรัพย์ตอ้ งดาเนินการภายในระยะเวลาและตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ ให้เสนอขายให้แล้วเสร็ จ
ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั เสนอขายหลักทรัพย์ต่อ
กรรมการหรื อพนักงาน
(2) การเสนอขายตามโครงการต่อเนื่ อง หลักทรัพย์ในโครงการต้องเป็ นหุน้ เท่านั้น
โดยให้เสนอขายครั้งแรกภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั
เสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรื อพนักงานและให้เสนอขายให้แล้วเสร็ จภายในอายุโครงการ
ซึ่งต้องไม่เกินห้าปี
(3) การเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ อายุของหลักทรัพย์แปลงสภาพนั้นต้อง
ไม่เกินห้าปี และต้องเสนอขายหุน้ เพื่อรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพให้แล้วเสร็จตามอายุของหลักทรัพย์
แปลงสภาพนั้น
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ส่วนที่ 1
การเรี ยกประชุม หนังสื อนัดประชุม และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 8 ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิการออกหลักทรัพย์เสนอขายต่อ
กรรมการหรื อพนักงาน ให้บริ ษทั ตามข้อ 3(1) หรื อ (2) ดาเนินการเกี่ยวกับการนัดประชุมดังต่อไปนี้
(1) จัดส่งหนังสื อนัดประชุมถึงผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าอย่างน้อยสิ บสี่ วนั ก่อนวันประชุม
(2) หนังสื อนัดประชุมที่จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ต้องมีขอ้ มูลอันเป็ นสาระสาคัญต่อ
การตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุน้ และอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(ก) วัตถุประสงค์และความจาเป็ นในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรื อ
พนักงาน
(ข) รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ออกในเรื่ อง ประเภท อายุ (ถ้ามี) จานวน
มูลค่าการเสนอขาย ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) ราคาหรื ออัตราการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์
แปลงสภาพ (ถ้ามี) ราคาตลาดที่ใช้เปรี ยบเทียบกับราคาเสนอขายและวิธีการคานวณ รวมทั้งที่มา
เหตุผล และความเหมาะสมของการกาหนดราคาเสนอขายและราคาตลาดดังกล่าว ทั้งนี้ หลักทรัพย์
ที่จะเสนอขายต่อกรรมการต้องมีราคาเสนอขาย รวมทั้งข้อกาหนดและเงื่อนไขของหลักทรัพย์ ที่ไม่ดีไปกว่า
หลักทรัพย์ที่จะเสนอขายต่อพนักงาน
ในกรณีที่ไม่สามารถระบุราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย หรื อราคาการใช้สิทธิ
ตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ เป็ นตัวเลขที่แน่นอน ให้ระบุเป็ นสัดส่ วนโดยอิงราคาหรื ออัตราดอกเบี้ย
ในตลาดที่อา้ งอิงได้ โดยต้องระบุส่วนลดสูงสุดที่แน่นอนด้วย
(ค) รายชื่อกรรมการทุกรายที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์ที่ขออนุมตั ิไม่ว่าจานวนเท่าใด
และรายชื่อพนักงานทุกรายที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละห้าของจานวนหลักทรัพย์ท้ งั หมด
ที่ขออนุมตั ิ รวมทั้งจานวนหลักทรัพย์ที่กรรมการและพนักงานดังกล่าวแต่ละรายจะได้รับการจัดสรร
เว้นแต่เป็ นการเสนอขายหุน้ ต่อกรรมการหรื อพนักงานเป็ นโครงการต่อเนื่องที่มีลกั ษณะตามที่กาหนด
ไว้ใน (3)
(ง) ผลกระทบที่จะมีต่อผูถ้ ือหุน้ จากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ขออนุมตั ิในครั้งนี้
โดยอย่างน้อยให้ระบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (price dilution) เมื่อมีการใช้สิทธิซ้ือหุน้ ของ
กรรมการหรื อพนักงาน และผลกระทบต่อส่ วนแบ่งกาไรหรื อสิ ทธิออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ เดิม (control
dilution)
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(จ) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขายหลักทรัพย์ที่ออก เช่น หลักเกณฑ์
ในการจัดสรร วิธีการเสนอขายผ่านบุคคลอื่น และรายชื่อบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) คุณสมบัติของกรรมการ
หรื อพนักงานที่มีสิทธิจะซื้อหลักทรัพย์ที่ออก เป็ นต้น
(ฉ) สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ในการคัดค้านการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรื อ
พนักงานตามข้อ 9 ข้อ 10(2) หรื อข้อ 12(3) แล้วแต่กรณี
(ช) ข้อมูลอื่นใดตามที่สานักงานประกาศกาหนด
(3) ในกรณี ที่เป็ นการเสนอขายหุน้ ต่อกรรมการหรื อพนักงานเป็ นโครงการต่อเนื่องและ
ไม่สามารถระบุขอ้ มูลตาม (2) (ค) รวมทั้งจานวนหุ ้นที่กรรมการหรื อพนักงานได้รับการจัดสรรได้ในปี แรก
ที่ขออนุมตั ิโครงการ ให้บริ ษทั ส่งหนังสื อนัดประชุมและจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยต้องระบุ
ข้อมูลดังกล่าวให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดเกี่ยวกับการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้
หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นและมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามที่กาหนดไว้ในส่ วนนี้ และส่ วนที่ 2
ก่อนดาเนินการจัดสรรหุ้น
(4) จัดส่ งหนังสื อมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยมีการแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งรายที่ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งไม่สามารถเข้าประชุม และใช้สิทธิ
ออกเสี ยงด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้เป็ นผูใ้ ช้สิทธิแทนผูถ้ ือหุน้ ได้ และในกรณีที่กรรมการอิสระ
ดังกล่าวเป็ นบุคคลที่อาจได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ขออนุมตั ิ ให้แสดงส่วนได้เสี ยพิเศษของ
กรรมการอิสระดังกล่าวด้วย
ข้อ 9 ภายใต้บงั คับข้อ 10 และข้อ 12 มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ตามข้อ 3(1)
หรื อ (2) ที่อนุมตั ิการเสนอขายต่อกรรมการหรื อพนักงานต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง และต้องไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซึ่งถือหุน้ รวมกัน
เกินกว่าร้อยละสิ บของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงคัดค้านการเสนอขาย
หลักทรัพย์น้ นั
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคหนึ่งต้องเป็ นมติที่ชดั แจ้งและไม่มีลกั ษณะเป็ น
การมอบอานาจให้บุคคลอื่นใดเป็ นผูก้ าหนดรายละเอียดตามข้อ 8(2)(ข) และ (จ) แทนที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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ส่วนที่ 2
เงื่อนไขเพิ่มเติมสาหรับการเสนอขายหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละห้า
ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดและเข้าข่าย
เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่า
ข้อ 10 ในกรณี จานวนหุน้ และหุน้ ที่จะจัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์
แปลงสภาพที่จะเสนอขายต่อกรรมการหรื อพนักงาน เกินกว่าร้อยละห้าของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยง
ทั้งหมด ณ วันที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรื อพนักงาน และ
กาหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่า บริ ษทั ตามข้อ 3(1) หรื อ (2) ต้องปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องแสดงรายละเอียดของข้อมูลเพิ่มเติมอย่างน้อย
ในเรื่ องดังต่อไปนี้
(ก) เหตุผลหรื อที่มาของการกาหนดจานวนหลักทรัพย์ที่จะเสนอขายเกินกว่าร้อยละห้า
ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดและการกาหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่า
(ข) ความจาเป็ นของการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรื อพนักงานโดยกาหนด
จานวนหลักทรัพย์ที่จะเสนอขายเกินกว่าร้อยละห้าของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดและกาหนด
ราคาเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่า ต่อการดารงอยูข่ องบริ ษทั หรื อความคุม้ ค่าของประโยชน์ที่
บริ ษทั จะได้รับเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่กรรมการหรื อพนักงานจะได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์
ดังกล่าว
(2) ได้รับมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่อนุมตั ิการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่า
ต่อกรรมการหรื อพนักงานเกินกว่าร้อยละห้าของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดด้วยคะแนนเสี ยง
ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง และไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยง
คัดค้านการเสนอขายหลักทรัพย์น้ นั
ข้อ 11 การคานวณจานวนหุ้นที่เสนอขายต่อกรรมการหรื อพนักงานตามส่ วนนี้ ให้นา
จานวนหุ ้นดังต่อไปนี้มารวมกัน
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(1) หุน้ และหุน้ ที่จดั ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขาย
ในครั้งนี้
(2) หุน้ และหุน้ ที่จดั ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ ที่บริ ษทั
เสนอขายต่อกรรมการหรื อพนักงานโดยตรง หรื อโดยผ่านผูร้ ับช่วงซื้อหลักทรัพย์ หรื อเสนอขายต่อ
บุคคลใดเพื่อให้กรรมการหรื อพนักงานได้รับประโยชน์จากหลักทรัพย์ที่เสนอขายนั้นในที่สุดในระยะ
ห้าปี ย้อนหลังก่อนการเสนอขายในครั้งนี้ ทั้งนี้ เฉพาะที่เสนอขายโดยมีส่วนลดจากราคาตลาดก่อน
ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ และที่เป็ นการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาต่าตามประกาศนี้
ส่วนที่ 3
เงื่อนไขเพิ่มเติมสาหรับการเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการหรื อพนักงาน
เฉพาะรายที่เกินกว่าร้อยละห้าของจานวนหลักทรัพย์ท้ งั หมดที่เสนอขายในแต่ละครั้ง
ข้อ 12 ในกรณี ที่บริ ษทั ตามข้อ 3(1) หรื อ (2) จะเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการ
หรื อพนักงานรายใดเกินกว่าร้อยละห้าของจานวนหลักทรัพย์ท้ งั หมดที่เสนอขายในแต่ละครั้ง
หนังสื อนัดประชุมและมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีลกั ษณะเป็ นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) หนังสื อนัดประชุมตามข้อ 8(2) ต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(ก) ผลประโยชน์ที่กรรมการหรื อพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับจาก
การเสนอขายหลักทรัพย์เมื่อคานวณเป็ นตัวเงิน โดยคานวณจากผลต่างของราคาเสนอขายและราคาตลาด
(ข) ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
แสดงถึงเหตุผล ความจาเป็ น และประโยชน์ที่บริ ษทั จะได้รับจากการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการ
หรื อพนักงานแต่ละรายดังกล่าว
(ค) ในกรณีเป็ นกรรมการ ให้ระบุจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายดังกล่าว
เข้าประชุมและขาดประชุมในช่วงระยะเวลาหนึ่งปี ที่ผา่ นมา
(ง) จานวนและลักษณะผลตอบแทนทั้งหมดของปี ล่าสุ ด ที่ได้รับจากบริ ษทั
ในฐานะกรรมการหรื อพนักงาน เฉพาะกรณีที่เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่า
(2) การจัดสรรจานวนหลักทรัพย์ที่จะเสนอขายต่อกรรมการหรื อพนักงานรายที่จะ
ได้รับหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละห้าของจานวนหลักทรัพย์ท้ งั หมดที่เสนอขาย ต้องผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยสามคน และต้องไม่มี
กรรมการที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละห้าดังกล่าวเป็ นกรรมการในคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
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(3) มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่อนุมตั ิการเสนอขายหลักทรัพย์ ต้องเป็ นมติอนุมตั ิสาหรับ
กรรมการหรื อพนักงานดังกล่าวเป็ นรายบุคคล โดยมติอนุมตั ิสาหรับแต่ละบุคคลต้องมีคะแนนเสี ยง
ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง และต้อง
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซึ่งถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและ
ออกเสี ยงคัดค้านในมติน้ นั
ส่วนที่ 4
เงื่อนไขเพิ่มเติมสาหรับกรณี ที่กาหนดให้สามารถนาหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ที่เคยเสนอขายแล้วมาจัดสรรใหม่ได้
ข้อ 13 ในกรณี ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั สามารถนาหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ซึ่งกรรมการหรื อพนักงานที่ลาออกหรื อพ้นจากตาแหน่งได้ส่งมอบให้แก่บริ ษทั หรื อบุคคลใดตามที่
บริ ษทั กาหนด มาจัดสรรให้แก่กรรมการหรื อพนักงานรายอื่นต่อไปได้ ให้เป็ นดังนี้
(1) ในกรณี เป็ นการจัดสรรให้แก่พนักงานและไม่มีพนักงานรายใดจะได้รับการจัดสรร
หลักทรัพย์รวมแล้วเป็ นจานวนเกินกว่าร้อยละห้าของจานวนหลักทรัพย์ท้ งั หมดที่เสนอขาย ภายหลัง
การจัดสรรหลักทรัพย์แปลงสภาพ ให้ดาเนินการได้ตามมติดงั กล่าว
(2) ในกรณี เป็ นการจัดสรรให้แก่กรรมการไม่วา่ จานวนเท่าใด หรื อจัดสรรให้แก่
พนักงานรายใดอันเป็ นผลให้พนักงานรายนั้นจะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์รวมแล้วเป็ นจานวนเกินกว่า
ร้อยละห้าของจานวนหลักทรัพย์ท้ งั หมดที่เสนอขาย ก่อนการจัดสรรหลักทรัพย์แปลงสภาพ
บริ ษทั ต้องเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อขอมติอนุมตั ิให้บริ ษทั นาหลักทรัพย์แปลงสภาพมาจัดสรรให้แก่
กรรมการหรื อพนักงานรายที่จะได้รับการจัดสรร โดยการเรี ยกประชุม หนังสื อนัดประชุม และ
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 8(1) และ (2) (ค) ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 12
หรื อข้อ 14 แล้วแต่กรณี
ส่วนที่ 5
การเรี ยกประชุม หนังสื อนัดประชุม และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ในกรณีเป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์โดยบริ ษทั ตามข้อ 3(3)
ข้อ 14 ในกรณีบริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตเป็ นบริ ษทั ตามข้อ 3(3) ให้เป็ นไปตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
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(1) กรณี บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตมีสถานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนด้วย ให้บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาต
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 12 และข้อ 13
(2) กรณีบริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตไม่มีสถานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน ให้บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาต
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ก) ได้รับมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรื อ
พนักงานตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
(ข) ดาเนินการให้บริ ษทั ตามข้อ 3(1) หรื อข้อ 3(2) ซึ่งถือหุน้ ในบริ ษทั ที่ได้รับอนุญาต
เกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั เรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ และมี
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นโดยให้บริ ษทั ตามข้อ 3(1) หรื อข้อ 3(2) เป็ นผูป้ ฏิบตั ิให้เป็ นไปเงื่อนไขที่กาหนดไว้
ในข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 12 และข้อ 13 โดยอนุโลม
ส่ วนที่ 6
เงื่อนไขเฉพาะสาหรับกรณีการเสนอขาย
โดยบริ ษทั ตามข้อ 3(4)
ข้อ 15 ในกรณีบริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตเป็ นบริ ษทั ตามข้อ 3(4) บริ ษทั ดังกล่าวได้รับ
ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามส่วนที่ 1 ถึงส่วนที่ 5 ของหมวดนี้
ข้อ 16 ให้บริ ษทั ตามข้อ 3(4) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) หากจะมีการแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่จะเสนอขายหรื อกาลังเสนอขาย
บริ ษทั ต้องแจกจ่ายไปให้กบั กรรมการและพนักงานเท่านั้น และต้องจัดให้มีขอ้ ความที่ระบุถึงข้อจากัด
การโอนกรณี เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพเช่นเดียวกับที่ได้จดแจ้งไว้กบั สานักงานตามข้อ 4
และข้อความตาม (2) ในเอกสารดังกล่าวด้วย
(2) ภายในระยะเวลาสองปี นับแต่วนั ที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ว ซึ่งต้อง
ไม่มีหุน้ หรื อหุ้นที่จดั ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่สามารถเสนอขายได้
โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากสานักงานแล้ว คงค้างอยู่ บริ ษทั ต้องไม่ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ยืน่ ต่อสานักงาน
เพื่อเสนอขายหุน้ ดังกล่าวต่อประชาชน หรื อดาเนินการให้หุน้ นั้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
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เว้นแต่บริ ษทั จะได้ยนื่ คาขอและได้รับอนุญาตจากสานักงานให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
หรื อบริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
(3) ในกรณี เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ดว้ ย
(ก) จัดให้หลักทรัพย์แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายเป็ นหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือ และต้องมีขอ้ ความในหลักทรัพย์ที่แสดงข้อจากัดการโอน
(ข)1 ในกรณีที่มีบุคคลใดแสดงความประสงค์ต่อบริ ษทั ที่จะลงทะเบียนการโอน
หลักทรัพย์แปลงสภาพ ให้บริ ษทั ตรวจสอบความถูกต้องของการโอนหลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าว
หากพบว่าเป็ นการโอนที่จะขัดต่อข้อจากัดการโอนที่ได้จดไว้กบั สานักงาน บริ ษทั ต้องไม่ลงทะเบียน
การโอนหลักทรัพย์แปลงสภาพนั้น เว้นแต่มีขอ้ ตกลงเป็ นประการอื่นในกรณีที่กรรมการหรื อพนักงาน
เสี ยชีวิต ทั้งนี้ ในกรณีที่บริ ษทั จัดให้มีนายทะเบียนหลักทรัพย์แปลงสภาพ บริ ษทั ต้องดาเนินการให้
นายทะเบียนหลักทรัพย์แปลงสภาพปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าวด้วย
ส่วนที่ 7
เงื่อนไขเพิ่มเติมสาหรับกรณี การเสนอขาย
ผ่านผูร้ ับช่วงซื้ อหลักทรัพย์
ข้อ 17 ในกรณีที่บริ ษทั เสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรื อพนักงานผ่านผูร้ ับช่วง
ซื้อหลักทรัพย์ บริ ษทั ต้องไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรื อจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ไม่วา่ โดยทางตรง
หรื อทางอ้อมให้แก่ผรู ้ ับช่วงซื้อหลักทรัพย์น้ นั เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ผรู ้ ับช่วงซื้อหลักทรัพย์ดงั กล่าว
กระทาการในฐานะบริ ษทั หลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรื อค่าตอบแทนอันเป็ นปกติของการประกอบธุรกิจประเภทนั้น
ความช่วยเหลือทางการเงินตามวรรคหนึ่งมิให้หมายความรวมถึง การรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายเท่าที่จาเป็ นและเกิดขึ้นจริ ง ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน ตามที่สานักงานประกาศกาหนด

1

แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2555 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555)
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ส่วนที่ 8
การยืน่ เอกสารหลักฐานพร้อมกับรายงานผลการขาย
ข้อ 18 ให้บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ยนื่ เอกสารหลักฐานต่อสานักงาน
พร้อมกับรายงานผลการขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตามแนวทางที่สานักงานจัดไว้ในระบบงาน
อิเล็กทรอนิกส์
หมวด 3
บทเฉพาะกาล
ข้อ 19 ในกรณีที่สานักงานได้รับคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ต่อกรรมการหรื อพนักงานไว้แล้ว ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ ให้การขออนุญาตและการอนุญาต
เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 36/2544 เรื่ อง การเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 และประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป
เว้นแต่บริ ษทั ที่ยนื่ คาขออนุญาตดังกล่าวจะแจ้งเป็ นหนังสื อต่อสานักงานแสดงความประสงค์จะปฏิบตั ิตาม
ประกาศนี้ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ
ข้อ 20 ให้บริ ษทั ที่เข้าลักษณะตามข้อ 3(1) (2) หรื อ (3) ที่ได้รับมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
ให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ
แต่ยงั มิได้ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงานเพื่อเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน
ตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว หรื อยืน่ คาขออนุญาตต่อสานักงานแล้วแต่แสดงความประสงค์
ตามข้อ 19 ที่จะปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ต้องเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลา
ดังต่อไปนี้ แล้วแต่เวลาใดจะสิ้ นสุ ดลงภายหลัง
(1) 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 หรื อ
(2) ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ได้รับมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ต่อกรรมการหรื อพนักงาน ทั้งนี้ ในกรณีเป็ นบริ ษทั ที่เข้าลักษณะตามข้อ 3(3) ซึ่งไม่มีสถานะเป็ น
บริ ษทั จดทะเบียน มติดงั กล่าวของบริ ษทั ให้หมายความถึง มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ตามข้อ 3(1)
หรื อข้อ 3(2) ซึ่งถือหุน้ ในบริ ษทั ที่เข้าลักษณะตามข้อ 3(3) ดังกล่าว
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หากบริ ษทั ตามวรรคหนึ่งได้ดาเนินการเกี่ยวกับการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ รายละเอียด
ของหนังสื อนัดประชุม และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 36/2544 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน
ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ ใช้บงั คับ ให้ถือว่าการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
เป็ นไปตามที่ประกาศนี้กาหนดด้วยแล้ว
ข้อ 21 ให้บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 36/2544 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน
ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ยังคงอยูภ่ ายใต้บงั คับของประกาศดังกล่าว และประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551

(นายวิจิตร สุพินิจ)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

