
Checklist ESOP บริษัทต่างประเทศ 
ส าหรับการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทต่างประเทศให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัท

ต่างประเทศ หรือบริษัทในเครือ ในประเทศไทย (“ESOP ต่างประเทศ”) 
 

เอกสารท่ีต้องจัดส่งพร้อมกบั checklist มี/ไม่มี หมายเหตุ 

1. รายงานการขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศใหแ้ก่ 
 กรรมการหรือพนกังานในประเทศไทย* 

  

2. รายละเอียดโครงการใหสิ้ทธิซ้ือหลกัทรัพยแ์ก่กรรมการหรือ 
 พนกังาน 

  

 
 หมายเหต ุ - ใหก้รรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัเป็นผูล้งนามรับรองความถูกตอ้ง 
                     ของเอกสารทุกหนา้ พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 
  *  1. กรณีเสนอขายเป็นหุ้นหรือ warrant บริษทัต่างประเทศตอ้งรายงานผลการขายภายใน  
       15 วนั นบัแต่วนัปิดการเสนอขาย  
   2. กรณีเป็นการ grant option  บริษทัต่างประเทศมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานการขาย 
       หุน้ท่ีออกใหม่ตามโครงการการเสนอขาย ESOP ต่างประเทศ ภายใน 15 วนั 
       นบัแต่วนัเสนอขายหุน้ตาม option  ทั้งน้ี บริษทัต่างประเทศอาจรายงานการขายหุน้ 
       ดงักล่าวตั้งแต่วนั grant option ก็ได ้
 
 



สรุปหน้าท่ีภายหลงัการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทต่างประเทศให้แก่กรรมการหรือพนักงานของ
บริษัทต่างประเทศ หรือบริษัทในเครือในประเทศไทย (“ESOP ต่างประเทศ”)  
 
 1. จดัท าและน าส่ง Checklist ESOP บริษทัต่างประเทศ ส่งต่อส านกังานพร้อมรายงานการขาย
หลกัทรัพย ์
 2. ระยะเวลาและแบบของการรายงานการขายหลกัทรัพย ์
  (1) ในการเสนอขายหลกัทรัพย ์ใหย้ืน่ต่อส านกังานภายใน15 วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขาย 
   โดยใชแ้บบรายงานการขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศใหแ้ก่กรรมการ 
หรือพนกังานในประเทศไทย 
  (2) การรายงานการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ใหย้ืน่ต่อส านกังาน 
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัส้ินปีปฏิทินใด ๆ ท่ีมีการใชสิ้ทธิ 
   โดยใชแ้บบรายงานการใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศ  
ท่ีเสนอขายต่อกรรมการหรือพนกังาน1 
  ทั้งน้ี วนัปิดการเสนอขายใหห้มายความรวมถึง วนัดงัต่อไปน้ี 
  (1) ในกรณีท่ีกรรมการหรือพนกังานสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหลกัทรัพยไ์ดเ้ฉพาะตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนดไวเ้ป็นรอบๆ ใหถื้อวา่วนัสุดทา้ยของระยะเวลาท่ีก าหนดในแต่ละรอบนั้นเป็นวนัปิดการเสนอขาย 
  (2) ในกรณีท่ีกรรมการหรือพนกังานสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหลกัทรัพยไ์ดใ้นวนัใด ๆ ในรอบปีปฏิทิน 
ปีหน่ึงปีปฏิทินใด ใหถื้อวา่วนัส้ินปีปฏิทินของแต่ละปีปฏิทินนั้นเป็นวนัปิดการเสนอขาย 
 

 

 

 

1  ใหจ้ดัส่งต่อส านกังานเม่ือมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายต่อกรรมการ 
 หรือพนกังานเป็นหุ้นท่ีออกใหม่ 



รายงานการขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศให้แก่กรรมการหรือพนักงานในประเทศไทย2 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ช่ือบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์          
1.2 ระยะเวลาการจองซ้ือและช าระเงินค่าซ้ือหลกัทรัพย ์        

 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับสาระส าคัญของหลักทรัพย์ 

2.1 กรณีเสนอขายหุน้ 
2.1.1 ประเภทหุน้ 

❑ หุน้สามญั 
❑ หุน้บุริมสิทธิ 

2.1.2 จ านวนท่ีเสนอขาย           
2.1.3 มูลค่าท่ีตราไว ้          
2.1.4 ราคาเสนอขายต่อหน่วย          
2.1.5 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด        

2.2 กรณีเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
2.2.1 จ านวนท่ีเสนอขาย          
2.2.2 มูลค่าท่ีตราไว ้          
2.2.3 ราคาเสนอขายต่อหน่วย          
2.2.4 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด         
2.2.5 อาย ุ           
2.2.6 วนัท่ีออก           
2.2.7 วนัท่ีครบอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ         
2.2.8 อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้          
2.2.9 ราคาใชสิ้ทธิ           
2.2.10 จ านวนหุน้ท่ีจดัไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้       
2.2.11 ระยะเวลาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้          
2.2.12 วนัใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นคร้ังแรก         
2.2.13 วนัใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นคร้ังสุดทา้ย        

 
2  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ.31/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศ 
   ให้แก่กรรมการหรือพนกังานของบริษทัต่างประเทศหรือบริษทัในเครือ ในประเทศไทย (ESOP ตา่งประเทศ) 
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3. ผลการเสนอขายหลักทรัพย์ 

รายการ 
สิทธิที่จะซ้ือหลักทรัพย์ ผลการจัดสรร 

กรรมการ พนักงาน ผู้รับช่วงซ้ือ
หลักทรัพย์ 

รวม กรรมการ พนักงาน ผู้รับช่วงซ้ือ
หลักทรัพย์ 

รวม 

จ านวนราย         
จ านวนหลกัทรัพย ์         
ร้อยละของจ านวน
หลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย
ทั้งหมด 

        

 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลท่ีรายงานขา้งตน้น้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

ลงลายมือช่ือ         
                                   ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย*์ 

 
* ลงนามโดยกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทั พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 
 
ช่ือผูจ้ดัท าพร้อมเบอร์โทรศพัท ์           



รายงานการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ  
และเสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงาน3 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ช่ือบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ         
1.2  ระยะเวลาการจองซ้ือและช าระเงินค่าซ้ือหลกัทรัพย ์       
1.3  วนัท่ีรายงานผลการจดัสรรหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ       

 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับสาระส าคัญของหลักทรัพย์แปลงสภาพ 

2.1.1 จ านวนท่ีเสนอขาย           
2.1.2 มูลค่าท่ีตราไว ้          
2.1.3 ราคาเสนอขายต่อหน่วย          
2.1.4  มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด          
2.1.5  อาย ุ           
2.1.6 วนัท่ีออก            
2.1.7 วนัท่ีครบอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ         
2.1.8 อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้          
2.1.9 ราคาใชสิ้ทธิ           
2.1.10 จ านวนหุน้ท่ีจดัไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้        
2.1.11 ระยะเวลาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้          
2.1.12 วนัใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นคร้ังแรก         
2.1.13 วนัใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นคร้ังสุดทา้ย         

 
3. ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นที่จัดไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิ 

3.1 ประเภทหุน้ท่ีจดัไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิ 
❑ หุน้สามญั 
❑ หุน้บุริมสิทธิ 

3.2 มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย           

 
3  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ.31/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดย 
   บริษทัต่างประเทศให้แก่กรรมการหรือพนกังานของบริษทัต่างประเทศหรือบริษทัในเครือ ในประเทศไทย  
   (ESOP ต่างประเทศ)  ทั้งน้ี ใหจ้ดัส่งต่อส านกังานเม่ือมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 
   ท่ีเสนอขายต่อกรรมการหรือพนกังานเป็นหุน้ท่ีออกใหม่  
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4. การใช้สิทธิและการจัดสรรหุ้นเพ่ือรองรับการใช้สิทธิ 

4.1 การรายงานผลการใชสิ้ทธิในคร้ังน้ี 
4.1.1 ระยะเวลาการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นส าหรับการรายงานคร้ังน้ี     

            
4.1.2 การใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น  (ถา้มี) 

❑ มีการปรับสิทธิ   
ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ก่อนการปรับสิทธิ        

❑ ไม่มีการปรับสิทธิ   
4.1.3 ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ส าหรับการรายงานคร้ังน้ี        

4.2 การใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น 
รายการ การใช้สิทธิซ้ือหุ้น 

กรรมการ พนักงาน ผู้รับช่วงซ้ือหลักทรัพย์ รวม 

จ านวนราย  
 

  

จ านวนหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 
ท่ีขอใชสิ้ทธิ 

 
 

  

หุน้ท่ีตอ้งจดัไว้
รองรับ 
การใชสิ้ทธิ 

จ านวน  
 

  

ร้อยละต่อ 
จ านวนหุน้ท่ีจดัไว ้
เพื่อรองรับ 
การใชสิ้ทธิ
ทั้งหมด 
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4.3 ผลการจดัสรรหุน้รองรับ 

รายการ การจัดสรรหุ้นรองรับการใช้สิทธิ 

กรรมการ พนักงาน ผู้รับช่วงซ้ือหลักทรัพย์ รวม 

จ านวนราย  
 

  

จ านวนหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 
ท่ีใชสิ้ทธิได ้

 
 

  

หุน้ท่ีสามารถ
จดัสรรเพื่อ 
รองรับ  
การใชสิ้ทธิ 

จ านวน  
 

  

ร้อยละต่อ 
จ านวนหุน้ท่ีจดัไว้
เพื่อรองรับ 
การใชสิ้ทธิ
ทั้งหมด 

 
 

  

 
4.4 เหตุผลท่ีขอ้มูลตาม 4.2 และ 4.3 ไม่เท่ากนั         
4.5 ยอดสะสมของจ านวนหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีขอใชสิ้ทธิจนถึงการใชสิ้ทธิคร้ังน้ี   

           
4.6 ยอดคงเหลือของหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ       
4.7 ยอดสะสมของจ านวนหุ้นท่ีไดจ้ดัสรรใหจ้นถึงการขอใชสิ้ทธิคร้ังน้ี      
4.8 ยอดคงเหลือของหุ้นรองรับการใชสิ้ทธิ         

 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลท่ีรายงานขา้งตน้น้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

ลงลายมือช่ือ         
   ผูร้ายงานผลการใชสิ้ทธิ* 

 
* ลงนามโดยกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทั พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 
 
ช่ือผูจ้ดัท าพร้อมเบอร์โทรศพัท ์         
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