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ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ที่ ทจ. 50/2564 
เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ที่จะซ้ือหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่ 
เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 

(ฉบบัที่ 7) 
__________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหเ้พิม่ความต่อไปน้ีเป็น (6) ของขอ้ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ที่ ทจ. 34/2551  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นที่ออกใหม่ 
และหุ้นที่ออกใหมเ่พื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ลงวนัที่ 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551   
  “(6)  การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกใหม่ต่อบุคคลที่เป็นเจา้หน้ีของบริษทั 
ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการที่ศาลให้ความเห็นชอบตามกฎหมายว่าดว้ยลม้ละลาย เป็นไปตามหมวด 3/1” 

  ขอ้ 2   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองของขอ้ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ที่จะซ้ือหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหมเ่พื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ลงวนัที่ 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551   
  “การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกใหม่ต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัตามสัดส่วน 
การถือหุ้นตามวรรคหน่ึง (4) ให้หมายความรวมถึงการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกใหม่  
ในลกัษณะเป็นการทัว่ไป โดยก าหนดเง่ือนไขให้ผูท้ี่จะซ้ือใบส าคัญแสดงสิทธิต้องเป็นผูถื้อหุ้น 
ของบริษทั และจ านวนการจองซ้ือไม่เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้น โดยเป็นการเสนอขายตาม  
มติที่ประชุมผูถื้อหุ้นที่ให้เสนอขายต่อผูถ้ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน แต่จะไม่เสนอขายให้  
ผูถื้อหุ้นที่จะท าให้บริษทัมีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ” 
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  ขอ้ 3   ใหเ้พิม่ความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 3/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ที่ ทจ. 34/2551  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือ 
หุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ลงวนัที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551   
  “ขอ้ 3/1   ให้บริษทัสามารถเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกใหม่และหุ้นรองรับได ้ 
โดยถือว่าไดร้ับอนุญาตจากส านักงานเมื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ครบถว้นดงัต่อไปน้ี  
  (1)  เป็นการเสนอขายโดยบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัมหาชนจ ากัดที่มีหน้าที่ 
ตามมาตรา 56 ไม่ว่าหนา้ที่นั้นจะเกิดจากการเสนอขายโดยบริษทัมหาชนจ ากดัเอง หรือโดยผูถื้อหุ้น 
ของบริษทัมหาชนจ ากดั 
  (2)  เป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกใหม่ในลักษณะเป็นการทัว่ไป  
โดยก าหนดเง่ือนไขให้ผูท้ี่จะซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิและผู้ใช้สิทธิเพื่อซ้ือหุ้นรองรับต้องเป็นผูถื้อหุ้น 
ของบริษทัเท่านั้น และจ านวนการจองซ้ือไม่เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้น 
  (3)  เป็นการเสนอขายตามมติที่ประชุมผูถื้อหุ้นที่ให้เสนอขายต่อผูถื้อหุ้นทุกราย 
อย่างเท่าเทียมกนั แต่จะไม่เสนอขายให้ผูถื้อหุ้นที่จะท าให้บริษทัมีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ  
   บริษทัที่ไดร้ับอนุญาตตามวรรคหน่ึงตอ้งเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แลว้เสร็จ 
ภายในระยะเวลาหกเดือนนบัแต่วนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมตัิให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ที่ออกใหม่”   

  ขอ้ 4   ให้ยกเลิกความใน (3) ของวรรคหน่ึงในขอ้ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ที่จะซ้ือหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ลงวนัที่ 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551   
และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(3)  เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิและหุ้นรองรับให้แลว้เสร็จภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัที่ 
ที่ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติอนุมตัิให้บริษทัออกใบส าคญัแสดงสิทธิและหุ้นรองรับ และตอ้งก าหนด 
ให้มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นรองรับให้แลว้เสร็จภายในอายุการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ  เวน้แต่เป็นกรณี 
การเสนอขายที่เขา้ลกัษณะตามขอ้ 3 วรรคสอง ให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แลว้เสร็จภายใน 
ระยะเวลาหกเดือนนบัแต่วนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมตัิให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกใหม่”  

  ขอ้ 5   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นหมวด 3/1 การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกใหม ่
ต่อบุคคลที่เป็นเจา้หน้ีของบริษทัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ และหุ้นรองรับ ขอ้ 23/1 ขอ้ 23/2 และขอ้ 23/3  
แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นที่ออกใหม่และหุน้ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ  
ลงวนัที่ 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551   
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“หมวด 3/1 
การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกใหม่ต่อบุคคลที่เป็นเจา้หน้ี 

ของบริษทัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ และหุ้นรองรับ 
    

  ขอ้ 23/1   ใหบ้ริษทัมหาชนจ ากดัสามารถเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกใหม่ 
และหุ้นรองรับ โดยถือว่าไดร้ับอนุญาตจากส านักงานเมื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นการเสนอขายต่อเจา้หน้ีของบริษทัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการที่ศาลให้ความเห็นชอบ 
ตามกฎหมายว่าดว้ยลม้ละลาย และแผนฟ้ืนฟูกิจการดงักล่าวก าหนดใหเ้จา้หน้ีตอ้งรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ที่ออกใหม่แทนการรับช าระหน้ี 
  (2)  บริษทัไดด้ าเนินการจดขอ้จ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะเสนอขายนั้น 
กับส านักงาน ซ่ึงมีขอ้ความที่แสดงว่าบริษทัจะไม่รับจดทะเบียนการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ  
ไม่ว่าในทอดใด ๆ หากการโอนดังกล่าวจะท าให้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้ งนั้น 
ไม่จ ากดัอยู่เฉพาะบุคคลดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 
         (ก)  เจา้หน้ีของบริษทัตาม (1)  
         (ข)  ผูล้งทุนสถาบนั 
         (ค)  ผูล้งทุนใด ๆ ที่มีจ านวนไม่เกินห้าสิบราย ณ ขณะใดขณะหน่ึง  ทั้งน้ี ไม่นบัรวม 
ส่วนที่โอนให้แก่ผูล้งทุนตาม (ก) และ (ข) 
        ให้ถือว่าส านกังานรับจดขอ้จ ากดัการโอนตามวรรคหน่ึง ในวนัที่ส านักงาน 
ไดร้ับการแสดงเจตนาจดขอ้จ ากดัการโอนที่มีขอ้ความดงักล่าวแลว้ 
  ขอ้ 23/2   บริษทัที่ได้รับอนุญาตต้องด าเนินการดังต่อไปน้ี 
  (1)  จดัให้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายมีลกัษณะเป็นไปตามที่ก าหนดใน  
ขอ้ 11(1) และ (2) และขอ้ 22(1) (ก) โดยอนุโลม 
  (2)  เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาที่แผนฟ้ืนฟูกิจการก าหนด 
  (3)  ด าเนินการให้การลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ในขอ้ 23 โดยอนุโลม 
  ขอ้ 23/3   ในกรณีที่บริษทัที่ไดร้ับอนุญาตมีการปรับสิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ   
หากบริษทัตอ้งออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม ให้ถือว่าบริษทัไดร้บัอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับดงักล่าว 
เมื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์ดหลกัเกณฑห์น่ึงดงัต่อไปน้ี 
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  (1)  การออกหุ้นเพิ่มเติมดงักล่าวเป็นไปตามแผนฟ้ืนฟูกิจการที่ศาลให้ความเห็นชอบ 
ตามกฎหมายว่าดว้ยลม้ละลาย  
  (2)  บริษทัได้ยื่นมติที่ประชุมผู ้ถือหุ้นที่อนุมตัิให้ออกหุ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับ 
การปรับสิทธิอย่างเพียงพอต่อส านกังาน” 

  ขอ้ 6   ให้ยกเลิกความในข้อ 24 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 34/2551  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือ 
หุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ ลงวนัที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551   
และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 24   ให้บริษทัที่ไดร้ับอนุญาตตามหมวด 2 หมวด 3 และหมวด 3/1 ยื่นเอกสาร 
หลกัฐานต่อส านกังานพร้อมกบัรายงานผลการขาย  ทั้งน้ี ตามแนวทางที่ส านกังานก าหนดไวบ้นเวบ็ไซต์
ของส านกังาน”  

  ขอ้ 7   ในกรณีที่ส านกังานไดร้ับค าขออนุญาตเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกใหม่ 
และหุ้นรองรับไวแ้ลว้ก่อนวนัที่ประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ให้การขออนุญาตและการอนุญาตอยู่ภายใตบ้งัคบั 
ของขอ้ก าหนดแห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 34/2551  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ  
ลงวนัที่ 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551  ซ่ึงใชบ้งัคบัก่อนการแกไ้ขเพิม่เติมโดยประกาศน้ี  เวน้แต่ผูย้ื่นค าขออนุญาต 
ไดแ้จง้ต่อส านกังานว่าประสงคจ์ะปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศน้ี 

  ขอ้ 8   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัที ่19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 (นางสาวร่ืนวด ี สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 ประธานกรรมการ 
  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


