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Checklist ESOP บริษัทย่อย non-listed 
ส ำหรับกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ต่อกรรมกำรหรือพนักงำน (“ESOP”) 

กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยโดยบริษัทย่อยท่ีไม่มีสถำนะเป็นบริษัทจดทะเบียน 
 

บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ (“บริษัท”)          
 เป็นบริษทัท่ีถูกถือหุน้ > 50% โดย “บริษทัแม่” ดงัต่อไปน้ี 
  (1) เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“บริษทัจดทะเบียน”) 
  (2) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีมีหนา้ท่ีตามมาตรา 56 (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน)  
 บริษทัแม่ คือ             
 

รำยละเอยีดของหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขำย   
 หลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย 
  เสนอขายหุน้ 
  เป็นโครงการต่อเน่ือง   ไม่ใช่โครงการต่อเน่ือง 
  เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ (“warrant”) และหุน้รองรับ1  
  เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ (convertible debenture : “CD”) และหุน้รองรับ2  
 

วนัท่ีเสนอขาย  ________________________ วนัท่ีออก warrant / CD  ____________ 
จ านวนหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย  ____________ ราคาเสนอขาย  ___________________ 
ช่ือ warrant /CD (ถา้มี) __________________ อาย ุwarrant / CD  _________________ 
ราคาใชสิ้ทธิ  __________________________ อตัราการใชสิ้ทธิ  _________________ 
วนัส้ินสุดอาย ุ _________________________ จ านวนหุ้นรองรับ _________________ 

 

ลกัษณะโครงกำร ESOP 
  กรณีท่ัวไป คือ กรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
   (1) จ านวนหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย ≤ 5% ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
ณ วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั ESOP 
  (2) จ านวนหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย > 5% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
ณ วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั ESOP และราคาเสนอขาย ESOP มีส่วนลดจากราคาตลาดไม่เกนิกว่ำ 10%2  

 
1
  การเสนอขาย warrant หรือ CD ให้แก่กรรมการและพนกังานไม่สามารถจดัสรรเป็นโครงการต่อเน่ืองได ้

2
  ใหค้  านวณว่าเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยร์าคาต ่าหรือไม่ โดยใชแ้บบแสดงรายละเอียดการก าหนดราคาเสนอขาย 
   และราคาตลาดตามเอกสารแนบ  ทั้งน้ี การเสนอขายหลกัทรัพยร์าคาต ่า หมายถึง การเสนอขายหุน้ หรือ  warrant  
   และหุ้นรองรับ หรือ CD โดยก าหนดราคาเสนอขายให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%  
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  กรณีพเิศษ คือ จ านวนหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย > 5% ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง 
ทั้งหมด ณ วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั ESOP หมายเหตุ  และราคาเสนอขาย ESOP มีส่วนลดจากราคาตลาดเกนิ
กว่ำ 10%3 
 

ลกัษณะกำรจัดสรรให้กรรมกำรหรือพนักงำนแต่ละรำย 
  มีกำรจัดสรรแบบกระจุกตัว คือ เสนอขายต่อกรรมการหรือพนกังานแต่ละราย 
ในจ านวนท่ี > 5% ของจ านวนหลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี 
  ไม่มีกำรจัดสรรแบบกระจุกตัว คือ การเสนอขายต่อกรรมการหรือพนกังานแต่ละราย 
ในจ านวนท่ี ≤ 5% ของจ านวนหลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี 
 

 
Checklist  

 

ครบถว้น 
ตามเกณฑ์3 

เอกสาร 
อา้งอิง 

(ขอ้/หนา้) 

ระยะเวลำท่ีต้องเสนอขำยให้แล้วเสร็จ (แล้วแต่กรณี)   

 1.กรณีเสนอขายหุ้นเป็นโครงกำรต่อเน่ือง  
  - บริษทัไดเ้สนอขายหุน้คร้ังแรกภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติั (ผูถื้อหุน้อนุมติัเม่ือวนัท่ี ______________________) 
  - บริษทัไดร้ะบุไวใ้นการเสนอขายวา่ อายโุครงการไม่เกิน 5 ปี โดยบริษทั 
จะเสนอขายหุน้ให้แลว้เสร็จภายในวนัท่ี ________________________________ 

  

 2. กรณีเสนอขายหุ้นท่ีไม่ใช่โครงกำรต่อเน่ือง  
 บริษทัไดเ้สนอขายหลกัทรัพยแ์ลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้อนุมติัให้ออกและเสนอขาย ESOP (ผูถื้อหุน้อนุมติัเม่ือวนัท่ี __________) 

  

 3. กรณีเสนอขาย warrant หรือ CD  
  - บริษทัไดเ้สนอขาย warrant หรือ CD แลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ี 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัอนุมติัให้ออกและเสนอขาย ESOP (ผูถื้อหุ้นอนุมติั 
เม่ือวนัท่ี _____________________) 
  - บริษทัไดก้ าหนดอายขุอง warrant หรือ CD ไม่เกิน 5 ปี  
  - บริษทัไดร้ะบุไวใ้นการเสนอขายวา่ บริษทัจะเสนอขายหุ้นรองรับ 
ใหแ้ลว้เสร็จตามอายขุอง warrant หรือ CD นั้น 

  

 

 
3 ให้ระบุ  N/A หากเกณฑใ์นขอ้ใดไม่สามารถ apply กบักรณีของบริษทัได ้
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Checklist  

 

ครบถว้น 
ตามเกณฑ ์

เอกสาร 
อา้งอิง 

(ขอ้/หนา้) 

กำรขออนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์   
 บริษทัไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้สนอขาย ESOP ตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 

  

กำรขออนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ ได้ปฏิบัติตำมเกณฑ์ ดังนี้   

1. กำรส่งเอกสำรกำรประชุมผู้ถือหุ้น   
 บริษทัแมไ่ดส่้งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทั้งหนงัสือมอบฉนัทะ4 ถึงผูถื้อหุน้
ล่วงหนา้ ≥ 14 วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ในการนบัจ านวนวนัดงักล่าว ใหน้บัรวม
วนัส่งหนงัสือนดัประชุมแต่ไม่นบัรวมวนัประชุม  

   

2. หนังสือมอบฉันทะ ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัน้ี   
 1. กรรมการอิสระของบริษทัแม่อยา่งนอ้ยหน่ึงรายท่ีผูถื้อหุ้นซ่ึงไม่สามารถ 
เขา้ประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงดว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะใหเ้ป็นผูใ้ชสิ้ทธิ
แทนผูถื้อหุ้นได ้
 2. ในกรณีท่ีกรรมการอิสระตามขอ้ 1 เป็นบุคคลท่ีอาจไดรั้บการจดัสรร
หลกัทรัพยท่ี์ขออนุมติั บริษทัแม่ไดแ้สดงส่วนไดเ้สียพิเศษของกรรมการอิสระ
ดงักล่าวในหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ 

  

3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัน้ี   
 1. วตัถุประสงคแ์ละความจ าเป็นในการเสนอขาย ESOP   
 

 
4  หนงัสือท่ีผูถื้อหุ้นซ่ึงไม่สามารถเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเป็นผูใ้ช้สิทธิแทนตน download form  

   ไดท่ี้    http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=1687 
 

http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=1687


4 
 
 

 
Checklist  

 

ครบถว้น 
ตามเกณฑ ์

เอกสาร 
อา้งอิง 

(ขอ้/หนา้) 

3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัน้ี (ต่อ)   
 2. รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัทรัพยท่ี์ออกในเร่ือง (ต่อ) 
 - จ านวน 
 - มูลค่าการเสนอขาย  
 - ราคาเสนอขาย อตัราดอกเบ้ีย (ถา้มี) ราคาหรืออตัราการใชสิ้ทธิ (ถา้มี)   
    ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถระบุราคาเสนอขาย อตัราดอกเบ้ีย หรือราคา
การใชสิ้ทธิเป็นตวัเลขท่ีแน่นอน บริษทัแม่ไดร้ะบุเป็นสัดส่วนหรือเป็นสูตรโดยอิง
ราคาหรืออตัราดอกเบ้ียในตลาดท่ีอา้งอิงได ้โดยไดร้ะบุส่วนลดสูงสุดท่ีแน่นอน 
 - ราคาตลาดเปรียบเทียบกบัราคาเสนอขายและวิธีการค านวณ  
 - ท่ีมา เหตุผล และความเหมาะสมของการก าหนดราคาเสนอขายและ 
ราคาตลาด 
 - หลกัทรัพยท่ี์จะเสนอขายต่อกรรมการ ตอ้งมีราคาเสนอขาย รวมทั้ง
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของหลกัทรัพย ์ท่ีไม่ดีไปกวา่หลกัทรัพยท่ี์จะเสนอขาย 
ต่อพนกังาน 

  

 3. ระบุรายช่ือท่ีไดรั้บจดัสรรและจ านวนท่ีจะไดรั้บจดัสรรดงัน้ี 
  (1) รายช่ือกรรมการทุกรายท่ีจะไดรั้บจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ขออนุมติัไม่วา่
จ านวนเท่าใด และจ านวนหลกัทรัพยท่ี์กรรมการแต่ละรายจะไดรั้บการจดัสรร  
  (2) รายช่ือพนกังานทุกรายท่ีจะไดรั้บจดัสรรหลกัทรัพย ์> 5% ของจ านวน
หลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีขออนุมติั และจ านวนหลกัทรัพยท่ี์พนกังานดงักล่าวแต่ละราย
จะไดรั้บการจดัสรร  
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Checklist  

 

ครบถว้น 
ตามเกณฑ ์

เอกสาร 
อา้งอิง 

(ขอ้/หนา้) 
 4. ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้ (dilution effect) โดยระบุ 
  (ก) price dilution5  
  (ข) earnings per share dilution6 หรือ control dilution7  

  

 5. หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขายหลกัทรัพยท่ี์ออก เช่น  
  - หลกัเกณฑใ์นการจดัสรร วิธีการเสนอขายผา่นบุคคลอ่ืน และรายช่ือ
บุคคลดงักล่าว (ถา้มี)  
  - คุณสมบติัของกรรมการหรือพนกังานท่ีมีสิทธิจะซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออก  

  

 6. ระบุสิทธิของผูถื้อหุน้ของบริษทัแม่ในการคดัคา้นการเสนอขาย ESOP 
(“สิทธิ veto”) วา่ ตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุ้นรวมกนั > 10% ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม ออกเสียงคดัคา้น 

  

 7. หำกโครงกำร ESOP เป็นกรณีพเิศษ  หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ของ 
บริษัทแม่ ไดร้ะบุรายละเอียดเพิ่มเติม ดงัน้ี 
   7.1 เหตุผลหรือท่ีมาของการก าหนดจ านวนหลกัทรัพยท่ี์จะเสนอขาย > 5% 
ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และการก าหนดราคาเสนอขายท่ีเขา้ข่าย
เป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ในราคาต ่า3 

  

 
5 Price dilution  = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
     ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
  โดยราคาตลาดหลงัเสนอขาย   = (ราคาตลาด x จ านวนหุ้น paid-up) + (ราคาใชสิ้ทธิ x จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี) 
                                  จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
6  Earnings per share dilution  = Earning per share ก่อนเสนอขาย - Earning per share หลงัเสนอขาย 
        Earning per share ก่อนเสนอขาย 
 โดย  Earning per share ก่อนเสนอขาย   = ก าไรสุทธิ / จ านวนหุ้น paid-up  
           Earnings per share หลงัเสนอขาย  = ก าไรสุทธิ / (จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นหรือหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี) 
7 Control dilution  =                      จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี     
           จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
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Checklist  

 

ครบถว้น 
ตามเกณฑ ์

เอกสาร 
อา้งอิง 

(ขอ้/หนา้) 
  7.2 ความจ าเป็นของการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อกรรมการหรือพนกังาน 
โดยก าหนดจ านวนหลกัทรัพยท่ี์จะเสนอขาย > 5% ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิ 
ออกเสียงทั้งหมด และก าหนดราคาเสนอขายท่ีเขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหลกัทรัพย์
ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า ต่อการด ารงอยูข่องบริษทั หรือความคุม้ค่าของประโยชน์ท่ี
บริษทัจะไดรั้บเม่ือเทียบกบัผลประโยชน์ท่ีกรรมการหรือพนกังานจะไดรั้บจากการ
เสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าว 

  

  7.3 ระบุสิทธิ veto วา่ ตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุน้รวมกนั > 5% ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม ออกเสียงคดัคา้น  ทั้งน้ี ใหร้ะบุสิทธิ veto น้ี 
แทนการระบุสิทธิ veto ตามขอ้ 6 ขา้งตน้  

  

 8. หำกบริษัทมีจัดสรรแบบกระจุกตัว หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ของ 
บริษัทแม่ ไดแ้สดงรายละเอียดเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 
   8.1 ผลประโยชน์ท่ีกรรมการหรือพนกังานแต่ละรำยดงักล่าวจะไดรั้บ 
จากการเสนอขายหลกัทรัพยเ์ม่ือค านวณเป็นตวัเงิน โดยค านวณจากผลต่างของ 
ราคาเสนอขายและราคาตลาด 

  

  8.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนแสดงถึงเหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์ท่ีบริษทั จะไดรั้บ 
จากการจดัสรรหลกัทรัพยใ์ห้แก่กรรมการหรือพนกังานแต่ละรายดงักล่าว 

  

     8.3 ในกรณีเป็นกรรมการ ไดร้ะบุจ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละรายดงักล่าว 
เขา้ประชุมและขาดประชุมในช่วงระยะเวลาหน่ึงปีท่ีผา่นมา 

  

      8.4 กรณีท่ีเป็นการจดัสรรแบบกระจุกตวัและราคาเสนอขายหลกัทรัพย ์
ท่ีเขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ในราคาต ่า3 ไดร้ะบุเพิ่มเติม
เก่ียวกบัจ านวนและลกัษณะผลตอบแทนทั้งหมดของปีล่าสุดท่ีไดรั้บจากบริษทั 
ในฐานะกรรมการหรือพนกังาน  

  

  8.5 ระบุสิทธิ veto วา่ ตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุน้รวมกนั > 5% ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม  ออกเสียงคดัคา้นการจดัสรรดงักล่าว 

  

  8.6 ระบุวิธีการอนุมติัของผูถื้อหุน้วา่ ตอ้งเป็นการอนุมติัส าหรับกรรมการ
หรือพนกังานดงักล่าวเป็นรายบุคคล 

  

 
 

 ครบถว้น เอกสาร 
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Checklist  
 

ตามเกณฑ ์ อา้งอิง 
(ขอ้/หนา้) 

3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัน้ี (ต่อ)   
 9. ขอ้มูลอ่ืนๆ (ถา้มี) ระบุ _________________________________   
4. มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ (แล้วแต่กรณี)   
 1. กรณีท่ัวไป  
  1.1 บริษทัแม่ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียง ≥ 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
  1.2ไม่มีผูถื้อหุน้ของบริษทัแม่ซ่ึงถือหุน้รวมกนั > 10% ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม ออกเสียงคดัคา้น 
  1.3 เป็นมติท่ีชดัแจง้และไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนใด 
เป็นผูก้  าหนดรายละเอียดหลกัทรัพยท่ี์ออก และหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ 
ในการขายหลกัทรัพยท่ี์ออก (รายละเอียดตามขอ้ 2 และ 5 ของหนงัสือนดัประชุม
ขา้งตน้) แทนท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

  

 2.  กรณีพเิศษ 
 2.1 บริษทัแม่ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียง ≥ 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
  2.2 ไม่มีผูถื้อหุน้ของบริษทัแม่ซ่ึงถือหุน้รวมกนั > 5% ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม ออกเสียงคดัคา้น ทั้งน้ี ใหใ้ชสิ้ทธิ veto น้ี แทน
สิทธิ veto ตามขอ้ 1.2 ของกรณีทัว่ไป 
  2.3 เป็นมติท่ีชดัแจง้และไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนใดเป็น
ผูก้  าหนดรายละเอียดรายละเอียดหลกัทรัพยท่ี์ออก และหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
วิธีการในการขายหลกัทรัพยท่ี์ออก (รายละเอียดตามขอ้ 2 และ 5 ของหนงัสือ 
นดัประชุมขา้งตน้) แทนท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

  

 3. กรณีกระจุกตัว (เง่ือนไขเพิ่มเติมจำกกรณีท่ัวไปและกรณีพเิศษ) 
 3.1 เป็นมติอนุมติัให ้ESOP เป็นรายบุคคล 
 3.2 บริษทัแม่ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียง ≥ 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
 3.3 ไม่มีผูถื้อหุน้ของบริษทัแม่ซ่ึงถือหุน้รวมกนั > 5% ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม ออกเสียงคดัคา้นในมตินั้น 

  

 
 

Checklist  
ครบถว้น 
ตามเกณฑ ์

เอกสาร 
อา้งอิง 



8 
 

 (ขอ้/หนา้) 
4. มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ (แล้วแต่กรณี) (ต่อ)   
 3. กรณีกระจุกตัว (เง่ือนไขเพิ่มเติมจำกกรณีท่ัวไปและกรณีพเิศษ) (ต่อ) 
  3.4 เป็นมติท่ีชดัแจง้และไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนใด 
เป็นผูก้  าหนดรายละเอียดหลกัทรัพยท่ี์ออก และหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ 
ในการขายหลกัทรัพยท่ี์ออก (รายละเอียดตามขอ้ 2 และ 5 ของหนงัสือนดัประชุม
ขา้งตน้) แทนท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

  

5. เง่ือนไขเพิม่เติมกรณีเป็นกำรจัดสรรแบบกระจุกตัว    

 ไดผ้า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแม่ 
ซ่ึงตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 3 คนแลว้ โดยไม่มีกรรมการท่ีจะไดรั้บ 
การจดัสรรหลกัทรัพย ์>5% เป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ของบริษทัแม่  

  

6. เง่ือนไขเพิม่เติมกรณีท่ีบริษัทแม่ก ำหนดให้สำมำรถน ำ warrant หรือ CD ท่ีเคย
เสนอขำย ESOP แล้วมำจัดสรร ESOP ใหม่ได้ 8 

  

 1. มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัแม่ท่ีอนุมติัใหเ้สนอขาย ESOP ในคร้ังน้ี ได้
อนุมติัใหบ้ริษทัสามารถน า warrant หรือ CD ซ่ึงกรรมการหรือพนกังานท่ีลาออก
หรือพน้จากต าแหน่งไดส่้งมอบใหแ้ก่บริษทั หรือบุคคลใดตามท่ีบริษทัก าหนด  
มาจดัสรรใหแ้ก่กรรมการหรือพนกังานรายอ่ืนต่อไปไดด้ว้ย 

  

 2. บริษทัแม่ไดร้ะบุในการเสนอขายวา่  
  2.1 กรณีเป็นการจดัสรรให้แก่พนกังาน (ไม่มีการจดัสรรใหก้รรมการ) 
และไม่มีพนกังานรายใดจะไดรั้บการจดัสรรหลกัทรัพยร์วมแลว้เป็นจ านวน > 5% 
ของจ านวนหลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีเสนอขาย  ภายหลงัการจดัสรร warrant หรือ CD 
บริษทัสามารถด าเนินการไดต้ามมติดงักล่าวไดโ้ดยไม่ตอ้งเรียกประชุมผูถื้อหุน้ 
อีกคร้ัง 

  

 
8
   เป็นกรณีท่ีกรรมการหรือพนกังานท่ีลาออกหรือพน้ต าแหน่งไดส่้งมอบหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ (warrant หรือ CD )ให้แก่บริษทั
หรือบคุคลใดตามท่ีบริษทัก าหนดเพ่ือใหบ้ริษทัน าหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพดงักล่าวมาจดัสรรให้แก่กรรมการหรือพนกังานรายอ่ืน
ต่อไป 
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Checklist  

 

ครบถว้น 
ตามเกณฑ ์

เอกสาร 
อา้งอิง 

(ขอ้/หนา้) 

6. เง่ือนไขเพิม่เติมกรณีท่ีบริษัทก ำหนดให้สำมำรถน ำ warrant หรือ CD ท่ีเคย
เสนอขำย ESOP แล้วมำจัดสรร ESOP ใหม่ได้9 (ต่อ) 

  

  2.2 กรณีเป็นการจดัสรรให้แก่กรรมการไม่วา่จ านวนเท่าใด หรือจดัสรร
ใหแ้ก่พนกังานรายใดอนัเป็นผลใหพ้นกังานรายนั้นจะไดรั้บจดัสรรหลกัทรัพย ์
รวมแลว้เป็นจ านวน > 5% ของจ านวนหลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีเสนอขาย  ก่อนกำร
จัดสรร warrant หรือ CD บริษทัแมต่อ้งเรียกประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัแม่ 
เพื่อขอมติอนุมติัใหบ้ริษทัน า warrant หรือ CD  มาจดัสรรใหแ้ก่กรรมการหรือ
พนกังานรายท่ีจะไดรั้บการจดัสรรอีกคร้ัง และปฏิบติัตามเง่ือนไขการอนุญาต 
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการส่งเอกสารการประชุมผูถื้อหุน้ หนงัสือนดัประชุม และ 
มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและสิทธิ veto ตามแต่กรณี10ดว้ย   

  

7. เง่ือนไขเพิม่เติมกรณีเสนอขำยผ่ำนผู้รับช่วงซ้ือหลกัทรัพย์   
 บริษทั/บริษทัแม่ไม่ไดใ้หค้วามช่วยเหลือทางการเงินหรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ 
ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มใหแ้ก่ผูรั้บช่วงซ้ือหลกัทรัพยน์ั้น เวน้แต่เป็นกรณีท่ี 
ผูรั้บช่วงซ้ือหลกัทรัพยด์งักล่าวกระท าการในฐานะบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ประกอบ
ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์โดยไดรั้บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าตอบแทนอนัเป็นปกติของการประกอบธุรกิจประเภทนั้น 

  

 
9
   เป็นกรณีท่ีกรรมการหรือพนกังานท่ีลาออกหรือพน้ต าแหน่งไดส่้งมอบหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ (warrant หรือ CD )ให้แก่บริษทั
หรือบคุคลใดตามท่ีบริษทัก าหนด บริษทัจึงน าหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพดงักล่าวมาจดัสรรให้แก่กรรมการหรือพนกังานรายอ่ืน
หรือคนใหมต่่อไป 
10

  ไดแ้ก่ กรณีทัว่ไป กรณีพิเศษ และกรณีการจดัสรรแบบกระจุกตวั  ทั้งน้ี ภายหลงัการเสนอขาย บริษทัตอ้งจดัท า checklist ส่ง
พร้อมรายงานผลการเสนอขายหลกัทรัพยด์ว้ย 
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Checklist 

 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 

8. เง่ือนไขเพิม่เติมกรณีเสนอขำยหุ้นเป็นโครงกำรต่อเน่ือง   
 กรณีเป็นการเสนอขายหุน้ต่อกรรมการหรือพนกังานเป็นโครงการต่อเน่ือง 
และไม่สามารถระบุช่ือกรรมการและพนกังานดงักล่าว รวมทั้งจ านวนหุ้นท่ีไดรั้บ
การจดัสรรไดใ้นปีแรกท่ีขออนุมติัโครงการ บริษทัแม่และบริษทัไดร้ะบุไวใ้นการ
เสนอขายก่อนด าเนินการจดัสรรหุน้วา่ บริษทัแม่และบริษทัจะด าเนินการดงัน้ี 
 1. บริษทัตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัแม่ โดยบริษทัแม่จะ
ด าเนินการใหก้ารส่งเอกสารการประชุมผูถื้อหุ้น หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และ
มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ของบริษทัแม่ เป็นไปตามเง่ือนไขในแต่ละกรณี11 ดว้ย 

  

 2. บริษทัแมไ่ดส่้งหนงัสือนดัประชุมและจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ โดยตอ้ง
ระบุขอ้มูลดงัต่อไปน้ีใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 
   - รายช่ือกรรมการทุกรายท่ีจะไดรั้บจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ขออนุมติัไม่วา่
จ านวนเท่าใด และจ านวนหลกัทรัพยท่ี์กรรมการแต่ละรายจะไดรั้บการจดัสรร  
   - รายช่ือพนกังานทุกรายท่ีจะไดรั้บจดัสรรหลกัทรัพย ์> 5% ของจ านวน
หลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีขออนุมติั และจ านวนหลกัทรัพยท่ี์พนกังานดงักล่าวแต่ละราย
จะไดรั้บการจดัสรร   

  

 

 บริษทัขอเรียนวา่ บริษทัรับทราบและเขา้ใจเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนเก่ียวกบัการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังานทุก
ประการ  และจะไม่ด าเนินการใหข้ดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุนดงักล่าว  และขอรับรองวา่ขอ้มูลท่ีระบุไวใ้นรายการขา้งตน้และเอกสารท่ีแนบมาพร้อม checklist น้ี
ถูกตอ้งและตรงต่อความจริงทุกประการ 

 

ลงช่ือ  __________________________ 
          ( __________________________) 

 

ลงช่ือ  __________________________ 
          ( __________________________) 

ในฐานะกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  

 
หมำยเหต ุ
1. การค านวณจ านวนหุน้ท่ีเสนอขายใหน้ าจ านวนหุน้ต่อไปน้ีมารวมกนัดว้ย 
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  ไดแ้ก่ กรณีทัว่ไป กรณีพิเศษ และกรณีการจดัสรรแบบกระจุกตวั  
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 1.1 หุน้และหุน้รองรับท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี 
 1.2 หุน้และหุน้รองรับท่ีบริษทัเสนอขาย ESOP* ในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงัก่อนการเสนอขายในคร้ังน้ี  
  ทั้งน้ี เฉพาะจ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย  
  (1) โดยมีส่วนลดจากราคาตลาดตามประกาศเดิม คือ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ.36/2544 
     เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน วนัท่ี 19 ตุลาคม 2544 หรือ 
  (2) โดยเขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่าตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
     ท่ี ทจ.32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน  ลงวนัท่ี  
     15 ธนัวาคม 2551  
  * ใหร้วมถึงหุน้และหุน้รองรับท่ีบริษทัเสนอขายต่อกรรมการหรือพนกังานโดยตรง หรือ 
โดยผา่นผูรั้บช่วงซ้ือหลกัทรัพย ์หรือเสนอขายต่อบุคคลใดเพื่อใหก้รรมการหรือพนกังานไดรั้บประโยชน์จาก
หลกัทรัพยท่ี์เสนอขายนั้นในท่ีสุด  
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เอกสำรท่ีต้องจัดส่งพร้อมกบั checklist กำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ต่อกรรมกำร 
หรือพนักงำน (“ESOP”) กรณีเป็นกำรเสนอขำยโดยบริษัทย่อยท่ีไม่มีสถำนะเป็นบริษัทจดทะเบียน 

 
เอกสำรท่ีต้องจัดส่งพร้อมกบั checklist มี/ไม่มี หมายเหตุ 

1. แบบรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อกรรมการหรือพนกังาน   
2. ส าเนาหนงัสือจากศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 ซ่ึงแสดงวา่บริษทัแมไ่ดส่้งหนงัสือนดัประชุม ≥ 14 วนั 

  

3. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัแม่ท่ีอนุมติัใหอ้อกและ 
เสนอขาย ESOP 

  

4. มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัแม่ท่ีอนุมติัให้ออกและเสนอขาย  
 ESOP 

  

5. มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีอนุมติัให้ออกและเสนอขาย ESOP    
6. ขอ้ก าหนดสิทธิ warrant (ถา้มี)   
7. รายละเอียดการค านวณจ านวนหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายวา่ลกัษณะ
 โครงการ ESOP เป็นกรณีปกติหรือกรณีพิเศษ 

  

8. รายละเอียดการค านวณราคาเสนอขายและราคาตลาดของ 
 (รายละเอียดตามแบบท่ีแนบ) 

  

9. รายละเอียดการค านวณ dilution effect    
 
 หมายเหต ุ  เอกสารขา้งตน้ตอ้งใหก้รรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัเป็นผูล้งนามรับรอง 
       ความถูกตอ้งของเอกสารทุกหนา้ พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 

 
 

DOWNLOAD แบบรายงานผลการขายหลกัทรัพยแ์ละการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ / ใชสิ้ทธิซ้ือหลกัทรัพย ์ (แบบ 81-1) 

http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/nrs_search.php?chk_frm=1&ref_id=76&cat_id=27&dtype=9&topic_desc=การ
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