
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 75/2558 

เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออกใหม่ 

เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 
(ฉบบัท่ี 6) 

__________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และ          
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535                  
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความในขอ้ 4/2 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 34/2551  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
ท่ีออกใหม่และหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551   
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 43/2557  เร่ือง การขออนุญาต 
และการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่และหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับ                
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 4/2   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อส านกังานท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยดงัต่อไปน้ี
ส านกังานอาจสั่งระงบัการเสนอขายหรือสั่งยกเลิกการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิและหุ้นรองรับ 
ต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัตามหมวด 2 หรือต่อบุคคลในวงจ ากดัตามหมวด 3 ในส่วนท่ียงัมิไดเ้สนอขาย 
หรือยงัมิไดมี้การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแลว้ได ้
  (1)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตมีขอ้บกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม 
เง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้รองรับหรือจะไม่สามารถปฏิบติั 
ตามเง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตได ้
  (2)  ผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัต่อการตดัสินใจลงทุน 
  (3)  การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้รองรับมีลกัษณะท่ีอาจเขา้ข่ายเป็นการ              
หลีกเล่ียงกฎเกณฑอ่ื์นท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535”  
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  ขอ้ 2   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 4/3 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 34/2551  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
ท่ีออกใหม่และหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551  โดยให้ 
อยูใ่นล าดบัก่อนหมวด 1 การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่และหุน้รับรองต่อประชาชน 
  “ขอ้ 4/3   ในการจ าหน่ายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่ต่อประชาชนตามหมวด 1  
บริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตมีหนา้ท่ีปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย 
การจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุน้และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัท่ีออก 
ตราสารทุนดว้ย” 

  ขอ้ 3   ใหย้กเลิกวรรคสามของขอ้ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 34/2551  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่ 
และหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551   

  ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความในขอ้ 21 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 34/2551  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
ท่ีออกใหม่และหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551   
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 21   การอนุญาตใหบ้ริษทัมหาชนจ ากดัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เสนอขาย                 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่และหุน้รองรับต่อบุคคลในวงจ ากดั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
   (1)  กรณีเป็นบริษทัจดทะเบียน ใหบ้ริษทัดงักล่าวสามารถเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีออกใหม่และหุ้นรองรับได ้เม่ือไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ             
ตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการอนุญาตใหบ้ริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุน้ 
ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดัแลว้  ทั้งน้ี ใหบ้ริษทัจดทะเบียนปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขภายหลงั 
การอนุญาตตามส่วนท่ี 2 เฉพาะขอ้ 22(1) (1/1) (4) (5) และ (6) และเง่ือนไขตามท่ีก าหนดในประกาศ            
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนดงักล่าวดว้ย 
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  (2)  กรณีเป็นบริษทัอ่ืนนอกจากบริษทัจดทะเบียนตาม (1) ใหบ้ริษทัสามารถเสนอขาย              
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่และหุ้นรองรับได ้โดยถือว่าไดรั้บอนุญาตจากส านกังานต่อเม่ือไดด้ าเนินการ 
จดขอ้จ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะเสนอขายนั้นกบัส านกังาน ซ่ึงมีขอ้ความท่ีแสดงวา่บริษทั 
จะไม่รับจดทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิไม่วา่ในทอดใด ๆ หากการโอนดงักล่าวจะท าให้ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขายในคร้ังนั้นไม่สามารถคงลกัษณะของบุคคลในวงจ ากดัตามท่ีก าหนด 
ในขอ้ 20 ได ้เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก โดยใหถื้อวา่ส านกังานรับจดขอ้จ ากดัการโอนดงักล่าว 
ในวนัท่ีส านกังานไดรั้บการแสดงเจตนาจดขอ้จ ากดัการโอนท่ีมีขอ้ความดงักล่าวแลว้  ทั้งน้ี ใหบ้ริษทั
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตตามส่วนท่ี 2 ดว้ย 
  ในกรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่และหุน้รองรับต่อบุคคล 
ในวงจ ากดั เน่ืองจากบริษทัตามวรรคหน่ึงตอ้งเพิ่มทุนตามแผนฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายลม้ละลาย 
ซ่ึงศาลเห็นชอบดว้ยแผนนั้นแลว้ ใหบ้ริษทัดงักล่าวเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่และ 
หุน้รองรับไดโ้ดยถือวา่ไดรั้บอนุญาตจากส านกังานแลว้  ทั้งน้ี บริษทัตอ้งเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
และหุน้รองรับใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีแผนฟ้ืนฟูกิจการก าหนด และตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
เง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตตามส่วนท่ี 2 เวน้แต่เง่ือนไขท่ีก าหนดเก่ียวกบัการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ 
หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้” 

  ขอ้ 5   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
 
 
 
 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 ประธานกรรมการ 
      คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
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