
 

 
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

ที่ ทจ. 34/2551 
เรื่อง  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 

ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่ 
เพ่ือรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ 

(ฉบับประมวล) 
    

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 89/27 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535   
อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทำหน้าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551  เป็นต้นไป 

ข้อ 2   ในประกาศนี้ 
(1)1  คำว่า “หุ้นรองรับ” “ผู้ลงทุนสถาบัน” “แบบแสดงรายการข้อมูล” “บริษัทจดทะเบยีน”  

“บริษัทย่อย” “ผู้บริหาร” และ “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าว 
ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศ 
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ 

(2)  “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”  หมายความว่า   ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 
(3)  “บริษัท”  หมายความว่า   บริษัทที่ขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและ 

หุ้นรองรับ 
 

 
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2554  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธ ิ
ที่จะซือ้หุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 
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(4)  “ข้อกำหนดสิทธิ”  หมายความว่า   ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของบริษัท 
ที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 
  (5)8  “การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ”  หมายความว่า   การเสนอขายหุ้น 
ที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ต่ำกว่าราคาตลาด  ทั้งนี้ ราคาเสนอขายและราคาตลาด 
เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการคำนวณ
ราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพ่ือการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
ในราคาต่ำ 

(6)  “การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ”  หมายความว่า   การเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ที่กำหนดราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อรวมกับราคาใช้สิทธิ 
ที่จะซื้อหุ้นรองรับมีลักษณะเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ 

(7)  “การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ”  หมายความว่า   การเสนอขาย 
หุ้นกู้แปลงสภาพที่กำหนดราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพในลักษณะเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้น 
ที่ออกใหม่ในราคาต่ำ 

  ข้อ 3   บริษัทที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายใบสำคญัแสดงสิทธิที่ออกใหม่ 
และหุ้นรองรับตามประกาศนี้ ต้องเป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเท่านั้น   
ทั้งนี้ ให้การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่และหุ้นรองรับเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1)  การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่และหุ้นรองรับต่อประชาชน 
เป็นไปตามหมวด 1  

(2)  การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่และหุ้นรองรับต่อบุคคลในวงจำกัด 
เป็นไปตามหมวด 3 

(3)  การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยไม่มีการเรียกชำระราคาสำหรับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว บริษัทมหาชนจำกัดนั้นจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพ่ือ 
รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิต่อเมื่อเป็นไปตามหมวด 1 หรือหมวด 3 แล้วแต่กรณี 

(4)  การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วน 
การถือหุ้น แต่ผู้ที่จะใช้สิทธิเพื่อซื้อหุ้นรองรับอาจมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทมหาชน
จำกัดที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 ไม่ว่าหน้าที่นั้นจะเกิดจากการเสนอขายโดยบริษัทมหาชนจำกัดเองหรือ 
โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด เป็นไปตามหมวด 2  

 
8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2565  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธ ิ
ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (ฉบับท่ี 9) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566) 
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(5)  การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วน 
การถือหุ้นแต่ผู้ที่จะใช้สิทธิเพ่ือซ้ือหุ้นรองรับอาจมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท กรณีอ่ืนนอกจาก (4)  
เป็นไปตามหมวด 1 หรือหมวด 3 แล้วแต่กรณี 

(6)6  การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ต่อบุคคลที่เป็นเจ้าหนี้ของบริษัท 
ตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลให้ความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย เป็นไปตามหมวด 3/1 

6การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วน 
การถือหุ้นตามวรรคหนึ่ง (4) ให้หมายความรวมถึงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ 
ในลักษณะเป็นการทั่วไป โดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่จะซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิต้องเป็นผู้ถือหุ้น  
ของบริษัท และจำนวนการจองซื้อไม่เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้น โดยเป็นการเสนอขายตาม 
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ให้เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน แต่จะไม่เสนอขายให้  
ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ 

ข้อ 3/16   ให้บริษัทสามารถเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่และหุ้นรองรับได้  
โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วนดังต่อไปนี้  
  (1)  เป็นการเสนอขายโดยบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีหน้าที่ 
ตามมาตรา 56 ไม่ว่าหน้าที่นั้นจะเกิดจากการเสนอขายโดยบริษัทมหาชนจำกัดเอง หรือโดยผู้ถอืหุ้น 
ของบริษัทมหาชนจำกัด 
  (2)  เป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ในลักษณะเป็นการทั่วไป  
โดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่จะซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ใช้สิทธิเพ่ือซื้อหุ้นรองรับต้องเป็นผู้ถือหุ้น 
ของบริษัทเท่านั้น และจำนวนการจองซื้อไม่เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้น 
  (3)  เป็นการเสนอขายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ให้เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นทุกราย 
อย่างเท่าเทียมกัน แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ  
  บริษัทที่ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แล้วเสร็จ 
ภายในระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ที่ออกใหม่ 

 
6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 50/2564  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธ ิ
ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (ฉบับท่ี 7) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 สงิหาคม พ.ศ. 2564) 
6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 50/2564  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธ ิ
ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (ฉบับท่ี 7) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 สงิหาคม พ.ศ. 2564) 
6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 50/2564  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธ ิ
ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (ฉบับท่ี 7) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 สงิหาคม พ.ศ. 2564) 
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  ข้อ 42   ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงาน ที่เป็นเหตุอันควรสงสัยอย่างใด 
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับ 
ตามคำขอได ้  
  (1)  บริษัทหรือการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับมีลักษณะหรือ
รูปแบบเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีข้อเท็จจริงซึ่งทำให้
พิจารณาได้ว่าความมุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระที่แท้จริง (substance) ของการเสนอขาย 
ใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับนั้นเข้าลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศนี้    
  (2)  การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับอาจขัดต่อนโยบายสาธารณะ 
หรือนโยบายของรัฐ 

(3)  การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรบัอาจก่อให้เกดิผลกระทบต่อ 
ความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม 

(4)  การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ 
ผู้ลงทุนโดยรวม หรืออาจทำให้ผู้ลงทุนโดยรวมไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับ 
ข้อมูลที่ถูกต้องหรือเพียงพอประกอบการตัดสินใจลงทุน 

ข้อ 4/12   ในกรณีท่ีเข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจผ่อนผัน 
ไม่นำหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณาคำขออนุญาต หรือไม่นำเงื่อนไขตามประกาศนี้   
มาใช้บังคับกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับที่ได้รับอนุญาตได้ โดยคำนึงถึง 
ความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนและมาตรการคุ้มครอง 
ผู้ลงทุนเป็นสำคัญ  ทั้งนี้ สำนักงานอาจกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทต้องปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ 
อย่างหนึ่งอย่างใดด้วยก็ได้ 

 

 

 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 47/2555  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธ ิ
ที่จะซื้อหุ้นทีอ่อกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธ ิ(ฉบับท่ี 3) ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 ตลุาคม พ.ศ. 2555) 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 47/2555  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธ ิ
ที่จะซื้อหุ้นทีอ่อกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (ฉบับท่ี 3) ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 ตลุาคม พ.ศ. 2555) 
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  (1)  มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่าหลักเกณฑ์หรอืเงื่อนไขทีจ่ะผ่อนผันให้ 
ไม่มีนัยสำคัญสำหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ที่จะได้ไม่คุ้มค่ากับต้นทุน  
ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขดังกล่าว 
  (2)  บริษัทมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่นท่ีทำให้ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขท่ีจะผ่อนผัน 
  (3)  บริษัทมีมาตรการอ่ืนที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขท่ีจะผ่อนผัน 

  ข้อ 4/25   ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงานที่เป็นเหตุอันควรสงสัยดังต่อไปนี้
สำนักงานอาจสั่งระงับการเสนอขายหรือสั่งยกเลิกการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและ 
หุ้นรองรับต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามหมวด 2 หรือต่อบุคคลในวงจำกัดตามหมวด 3 ในส่วนที่ยังมิได้ 
เสนอขายหรือยังมิได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วได้ 
  (1)  ผู้ได้รับอนุญาตมีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
เงื่อนไขภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับหรือจะไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตได้ 
  (2)  ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุน 
  (3)  การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับมีลักษณะที่อาจเข้าข่ายเป็น 
การหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์อ่ืนที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  

  ข้อ 4/35   ในการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ต่อประชาชนตามหมวด 1  
บริษัทที่ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย 
การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออก 
ตราสารทุนด้วย 
 
 
 
 

 
5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2558  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ทีจ่ะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (ฉบับท่ี 6) ลงวันที่ 28 ตลุาคม พ.ศ. 2558   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558) 
5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2558  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (ฉบับท่ี 6) ลงวันที่ 28 ตลุาคม พ.ศ. 2558   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558) 
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หมวด 1 
การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ 

และหุ้นรองรับต่อประชาชน 
    

ส่วนที่ 1  
การขออนุญาตและการอนุญาต 

   

  ข้อ 54   ให้บริษัทที่ประสงค์จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่และ 
หุ้นรองรับต่อประชาชนยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่สำนักงาน 
ประกาศกำหนดโดยมทีี่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นผู้ร่วมจัดทำ 
คำขออนุญาต และให้บริษัทชำระค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตต่อสำนักงานเมื่อแบบคำขออนุญาต  
 พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน  ทั้งนี้  
ตามอัตราที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนด
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่และการขออนุมัติโครงการ 
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 
  ในกรณีที่บริษัทที่ประสงค์จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ 
ต่อประชาชนประสงค์ที่จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ ให้บริษัทยื่นคำขอผ่อนผัน  พร้อมทั้ง  
เอกสารหลักฐานประกอบคำขอผ่อนผันต่อสำนักงานก่อนที่สำนักงานจะเริ่มพิจารณาคำขออนุญาตตาม 
วรรคหนึ่ง  ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน โดยสำนักงานจะพิจารณา 
คำขอผ่อนผันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเดียวกันกับการพิจารณาการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ 6   ในกรณีท่ีสำนักงานมีความจำเป็นต้องไปเยี่ยมชมกิจการ หรือสถานที่อ่ืนใด 
ของบริษัทหรือบริษัทย่อยซึ่งตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล บริษัทต้องเป็น 
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะเดินทางที่เกิดข้ึนจากการเยี่ยมชมกิจการ 
ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด 

 

 
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 25/2558  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุน้ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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  ข้อ 74   เมื่อสำนักงานได้รบัคำขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน 
ตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว ให้สำนักงานดำเนินการสอบทานข้อเท็จจริงตามข้ันตอนและวิธีการ 
ที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชนและแจ้งประเด็นข้อสังเกตที่ได้จากการสอบทานข้อเท็จจริงเพ่ือให้
บริษัทชี้แจงข้อสังเกตนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งข้อสังเกต โดยต้องดำเนินการ
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน   
  ให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที ่
สำนักงานได้รับคำชี้แจงต่อข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริงจากบริษัท 

ข้อ 8   บริษัทที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่และ 
หุ้นรองรับตามหมวดนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

(1)  เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
(2)  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในส่วนที่ใช้บังคับกับการเสนอขาย 
หุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน  

(3)  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(ก)  ข้อกำหนดของใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ขัดแย้งกับลักษณะที่กำหนดตามข้อ 9 
(ข)  มีจำนวนหุ้นรองรับไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดในข้อ 10  เว้นแต่เป็น 

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับ โดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน เนื่องจากเป็น 
กรณีท่ีมีเหตุจำเป็นและสมควร และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม เนื่องจาก 
บริษัทอยู่ในภาวะที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน หรือเพ่ือประโยชน์ใน 
การปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท หรือกรณีอ่ืนใด  

(ค)  ออกตามข้อกำหนดสิทธิที่เป็นไปตามข้อ 11  
(4)  ได้ดำเนินการให้มีมาตรการเพื่อคุ้มครองและรกัษาสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ที่จะได้รับผลกระทบจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับของบริษัท (dilution effect) 
อย่างเพียงพอและเป็นไปตามข้อ 12   

ข้อ 9   ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(1)  มีอายุแน่นอน ซึ่งต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ  
(2)  มีหุ้นรองรับเป็นหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัท 

 
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที ่ทจ. 25/2558  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุน้ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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(3)  กำหนดราคาและอัตราการใช้สิทธิไว้อย่างแน่นอน 
(4)  มีระยะเวลาให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

ก่อนวันใช้สิทธิ  

ข้อ 10   จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ทีข่ออนุญาตเสนอขาย 
ในครั้งนี้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัทจัดไว้เพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ในครั้งอ่ืน ต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท  

การคำนวณจำนวนหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(1)  จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ให้รวมถึงจำนวนหุ้นอ่ืนนอกจาก 

หุ้นรองรับ ซึ่งบริษัทจะเสนอขายควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ในครั้งนี้ (ถ้ามี)        
(2)  จำนวนหุ้นที่บริษัทได้จัดไว้เพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ 

ไมใ่ห้รวมถึงจำนวนหุ้นเพ่ือรองรับการเสนอขายตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย 
การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน 

ข้อ 11   ข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(1)  รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอย่างน้อยต้องแสดงถึงอายุ ราคา อัตรา 

และวิธีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ  
  (2)  เหตุ เงื่อนไข และกระบวนการในการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกำหนดตาม 
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 

(3)  ค่าเสียหายที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับในกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถ 
จัดให้มีหุ้นรองรับการใช้สิทธิได้ ซ่ึงต้องไม่ต่ำกว่าส่วนต่างระหว่างราคาตลาดของหุ้นของบริษัท 
ซึ่งเป็นประเภทเดียวกับหุ้นที่ออกใหม่เพ่ือรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่มีการใช้สิทธิ  
กับราคาที่จะซื้อหุ้นตามสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ 
  (4)  มาตรการคุ้มครองผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีข้อผูกพันดังต่อไปนี้ 

(ก)  ในกรณีท่ีเป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีข้อกำหนดให้บริษัท 
สามารถเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามใบสำคัญแสดงสิทธิ   
ข้อผูกพันดังกล่าวต้อง 

 1.  ได้รับการรับรองจากบริษัทว่ามีความเป็นธรรม ชัดเจน และเหตุแห่ง 
การเรยีกให้ใช้สิทธิก่อนกำหนดจะอ้างอิงเหตุการณ์หรือการกระทำที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมของ 
บุคคลใด ๆ    

 2.  กำหนดให้บริษัทต้องเรียกให้มีการใช้สิทธิเมื่อมีเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ 
 3.  ได้รับการรับรองจากบริษัทว่ามีมาตรการที่เพียงพอซึ่งทำให้ 

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในทอดต่อ ๆ ไปทราบถงึข้อผูกพันดังกล่าว  
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        (ข)  เหตุและเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพ่ือมิให้ 
ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผูถ้ือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธ ิ
ด้อยไปกว่าเดิม  พร้อมทั้งวิธีคำนวณ  ทั้งนี้ เหตุแห่งการปรับสิทธิหมายถึงกรณีดังต่อไปนี้ 
    1.  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจาก 
การรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 
    2.  เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ 
    3.  เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขาย 
ใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ 
    4.  เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ 
ผู้ถือหุ้น 
    5.  เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 
    6.  เมื่อมีกรณีอ่ืนใดในลักษณะเดียวกับ 1. ถึง 5. ที่ทำใหผ้ลประโยชน์ตอบแทน 
ใด ๆ ทีผู่้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม 
        ความในวรรคหนึ่ง (4) (ข) มิให้ใช้บังคับกับเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงที่เข้าลักษณะ 
ตาม 1. ถึง 6. ซึ่งได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน โดยแสดงได้ว่า จะมีมาตรการอย่างเพียงพอเพ่ือให้ 
ผู้ลงทุนทีจ่ะได้รับผลกระทบจากการไม่ปรับสิทธินั้นทราบก่อนการลงทุนว่า บริษัทจะไม่ดำเนินการ
เปลี่ยนแปลงอัตราหรือราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ดังกล่าว 

  ข้อ 12   บริษัทต้องดำเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้เพ่ือคุ้มครองและรักษาสิทธิของ 
ผู้ถือหุ้นที่จะได้รับผลกระทบจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับของบริษัท  
(dilution effect)  

(1)  จัดให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและ 
หุ้นรองรับ แสดงข้อมูลอย่างน้อยเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 

(ก)  ข้อมูลเบื้องต้นเกีย่วกับใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น ราคาหรืออัตราที่คาดว่าจะ
เป็นราคาหรืออัตราการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ และเหตุให้ต้องออก 
หุ้นใหม่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิ เป็นต้น 

(ข)  ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (dilution effect)  หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้น 
ครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยอย่างน้อยให้ระบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น 
(price dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม  
(control dilution) 

(ค)  วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 
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(ง)  ข้อมูลอื่นใดที่สำนักงานประกาศกำหนดโดยคำนึงถึงการคุ้มครองประโยชน์ 
ของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
  (2)  ได้รับมติโดยชัดแจ้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ออกหุ้นเพ่ือรองรับ 
การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่อย่างเพียงพอ  ทั้งนี้ มติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นทีอ่นุมัติ 
ให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับต้องได้มาไม่เกินหนึ่งปีจนถึงวันยื่นคำขออนุญาต 
ตามข้อ 5   
  (3)  กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ประสงค์จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ให้เฉพาะบุคคลที่กำหนด (placement) และเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ  
ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (ก)  ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่ง 
หนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อยสิบสี่วันก่อนวันประชุม 
 (ข)  หนังสือนัดประชุมตาม (ก) มีข้อมลูอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของ 
ผู้ถือหุ้น ซึ่งนอกจากต้องมีข้อมูลตาม (1) แล้วอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1.  วัตถุประสงค์ในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ 
  2.  รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ 
ในเรื่อง จำนวนที่เสนอขาย ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตาม 
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นการระบุราคาที่แน่นอน หรือระบุส่วนลดสูงสุดที่แน่นอน 
  3.  ราคาตลาดที่ใช้เปรียบเทียบกับราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและ 
ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ  รวมทัง้วิธีการคำนวณ  
  4.  ในกรณีที่กำหนดราคาเสนอขายที่แน่นอน ต้องระบุกลุ่มบุคคล 
ที่คาดว่าจะเสนอขาย 
  5.  ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ในราคาต่ำที่ขออนุมัติออกในครั้งนี้ โดยอย่างน้อยให้ระบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น  
(price dilution) เมื่อมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร 
หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution) 
  6.  สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ในราคาต่ำตาม (ง) 
  7.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงถึงความจำเป็นในการ 
เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ โดยอธิบายถึงความคุ้มค่าของประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ
เปรียบเทียบกับส่วนต่างของราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตาม 
ใบสำคัญแสดงสิทธิกับราคาตลาดที่บริษัทต้องสูญเสียไป  รวมทั้งความเหมาะสมและเหตุผลของ 
ราคาตลาดที่ใช้และการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว   



11 
 

  8.  ข้อมูลอื่นใดตามท่ีสำนักงานประกาศกำหนด 
 (ค)  จัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี 
การแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งรายที่ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถเข้าประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ และในกรณีท่ี 
กรรมการอิสระดังกล่าวเป็นบุคคลที่อาจได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขออนุมัติ ให้แสดง 
ส่วนได้เสียพิเศษของกรรมการอิสระดังกล่าวด้วย 
 (ง)  ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ในราคาต่ำด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
ที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิหรือหุ้นรองรับนั้น   

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีต่อไปนี้ 
(1)  การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับของบริษัทท่ีต้องเพ่ิมทุนตาม 

แผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว  ทั้งนี้ บริษัทต้องจัด 
ให้มหีุ้นรองรบัการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่อย่างเพียงพอ 

(2)  กรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเป็นและสมควร โดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน 

ข้อ 13   เมื่อบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ตามหมวดนี้  
ให้ถือว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวด้วย 

ข้อ 14   ในกรณีท่ีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกำหนดตามใบสำคัญแสดงสิทธ ิเป็นการปรับสิทธิ
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 11(4) (ข) บริษัทจะดำเนินการโดยการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ 
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือปรับราคาตามใบสำคัญแสดงสิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้  

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง  หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม ให้ถือว่า 
บริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับดังกล่าวเมื่อได้ยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้น
เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการปรบัสิทธินั้นอย่างเพียงพอต่อสำนักงานแล้ว 

  ข้อ 14/12   ในกรณีที่ปรากฏต่อสำนักงานภายหลังการอนุญาตให้เสนอขาย 
ใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับว่าข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่สำนักงานนำมาพิจารณา 
เพ่ืออนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากข้อเท็จจริง 

 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที่ ทจ. 47/2555  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ทีจ่ะซื้อหุน้ที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (ฉบับท่ี 3) ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 ตลุาคม พ.ศ. 2555) 
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และพฤติการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปนั้นปรากฏต่อสำนักงานก่อนการอนุญาต สำนักงานอาจไม่อนุญาต 
ให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับนั้น ให้สำนักงานมีอำนาจดังต่อไปนี้ 
  (1)  สั่งให้บริษัทที่ได้รับอนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับอนุญาต 
ชี้แจงหรือเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด และระงับการอนุญาตให้ออก 
ใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับหรือให้ผู้ได้รับอนุญาตระงับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 
และหุ้นรองรับไว้ก่อนจนกว่าจะได้ชี้แจงหรือแก้ไขให้ถูกต้อง และหากผู้ได้รับอนุญาต กรรมการ  
หรือผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับอนุญาต ไม่สามารถชี้แจงหรือดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องได้ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานอาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตตาม (2) ได้ 
  (2)  สั่งเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับ 
ในส่วนที่ยังมิได้เสนอขายหรือยังไม่มีผู้จองซื้อ  

ในการสั่งการตามวรรคหนึ่งให้สำนักงานคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา 
  (1)  ความร้ายแรงของข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
  (2)  ผลกระทบต่อผู้ลงทุนที่จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับนั้น 

ส่วนที่ 2 
เงื่อนไขภายหลังการอนุญาต 
    

ข้อ 15   ให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตตามหมวดนี้ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกำหนดในส่วนนี้ 
(1)  ดำเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้ 

        (ก)7  เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ให้แล้วเสร็จภายในหกเดือนนับแต่ 
วันที่สำนักงานแจ้งผลการอนุญาต  หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว 
และประสงค์จะเสนอขายหุ้นต่อไป ให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตมีคำขอต่อสำนักงานก่อนพ้นระยะเวลา
ดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามสิบวันเพ่ือขอขยายระยะเวลาเสนอขาย โดยต้องแจ้งเหตุผลของการขอขยาย
ระยะเวลาและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของบริษัทที่ได้รับอนุญาตตามข้อ 8(2) ในส่วนที่มี 
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ (ถ้ามี) ในกรณีนี้ ให้สำนักงานมีอำนาจขยายระยะเวลาให้ได้อีก 
ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบสองเดือนนับแต่วันที่สำนักงานแจ้งผลการอนุญาตครั้งแรก   
ทั้งนี้ การยื่นคำขอขยายระยะเวลาดังกล่าวให้เป็นไปตามแนวทางทีก่ำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน 
 

 
7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที่ ทจ. 62/2564  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธ ิ
ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (ฉบับท่ี 8) ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 
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        (ข)  กำหนดให้มีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภายในอายุการใช้สิทธิ 
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ  
 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าการอนุญาตของสำนักงาน 
เป็นอันสิ้นสุดลง 

(2)1  ตลอดระยะเวลาที่บริษัทที่ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนทีอ่อกตามความในมาตรา 56 บริษัทที่ได้รับอนุญาต 
ต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้ในคำขออนุญาต หรือแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน  
รวมทั้งดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดังกล่าวด้วย  ทัง้นี้ เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้มีมติเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ 16   ภายหลังการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทที่ได้รับอนุญาตตามหมวดนี้
จะต้องไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิและต้องไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ   
เว้นแต่จะเป็นกรณีท่ีกำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข)  

ข้อ 177   การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกำหนดตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังการเสนอขาย  
ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดตามประกาศนี้   
ทั้งนี้ ให้บริษัทแจ้งการแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าวต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
ตามแนวทางที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน 

  ข้อ 18   ในกรณทีี่สำนักงานพบว่าภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ มีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้บริษัทมีลักษณะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่จะ 
ได้รับอนุญาต และบริษัทไม่สามารถแก้ไขลักษณะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ได้ภายในระยะเวลา 
ที่สำนักงานกำหนด ให้สำนักงานมีอำนาจแจ้งให้บริษัทระงับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ 
ออกใหม่ และเมื่อมีการแจ้งแล้ว ให้ถือว่าการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ในส่วน 
ที่ยังมิได้เสนอขายหรือยังไม่มีผู้จองซื้อ และหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เป็นอันสิ้นสุดลง 

 

 

 
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2554  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุน้ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 
7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 62/2564  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (ฉบับท่ี 8) ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 
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หมวด 2 
การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ 

ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท และหุ้นรองรับ 
   

ข้อ 19   ในกรณเีป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นของ 
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่ผู้ที่จะใช้สิทธิเพ่ือซื้อหุ้นรองรับอาจมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท   
หากบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
ซึ่งมีหน้าที่ตามมาตรา 56 ไม่ว่าหน้าที่นั้นจะเกิดจากการเสนอขายโดยบริษัทมหาชนจำกัดเองหรือ 
โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด ให้บริษัทนั้นสามารถเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ 
และหุ้นรองรับดังกล่าวได้ โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้ว และให้บริษัทที่ได้รับอนุญาต 
ปฏิบัติตามเงือ่นไขภายหลังการอนุญาตดังต่อไปนี้  
  (1)  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายต้องมีลักษณะเป็นไปตามข้อ 8(3)  
  (2)  ดำเนินการให้มีมาตรการเพ่ือคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
อย่างเพียงพอและเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12(1) และ (2) โดยอนุโลม 
  (3)6  เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับ และต้องกำหนด 
ให้มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภายในอายุการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ  เว้นแต่เป็นกรณี 
การเสนอขายที่เข้าลักษณะตามข้อ 3 วรรคสอง ให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แล้วเสร็จภายใน 
ระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ 
  (4)  การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกำหนดสิทธิต้องเป็นไปตามข้อ 14 และข้อ 17 
  (5)  ไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ   
เว้นแต่จะเป็นกรณีท่ีกำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) 

ในกรณีเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ในส่วนนี้ เนื่องจากบริษัท 
ต้องเพ่ิมทุนตามแผนฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว  
ให้บริษัทดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดเกี่ยวกับการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น  
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ทั้งนี้ ให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 
และหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่แผนฟื้นฟูกิจการกำหนด 

 
6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 50/2564  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ทีจ่ะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (ฉบับท่ี 7) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564) 
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  5ยกเลิกวรรคสาม 

หมวด 3 
การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ 

และหุน้รองรับต่อบุคคลในวงจำกัด 
    

ส่วนที่ 1 
การอนุญาต 

   

ข้อ 20   การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่และหุ้นรองรับต่อบุคคล 
ในวงจำกัด หมายถึง การเสนอขายที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1)  การเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งเมื่อนับรวมกับผู้ถือใบสำคญัแสดงสิทธิ
ทุกรุ่นทุกลักษณะที่ออกโดยบริษัทแล้ว มีจำนวนไม่เกินห้าสิบราย ณ ขณะใดขณะหนึ่ง  

(2)  การเสนอขายที่มีมูลค่าไม่เกินยี่สิบล้านบาทภายในรอบระยะเวลาสิบสองเดือน   
ทั้งนี้ การคำนวณมูลค่ารวมของใบสำคัญแสดงสิทธิให้ถือเอาราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 
รวมกับราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับเป็นเกณฑ์ 
  (3)8  การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนสถาบัน  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการเสนอขาย 
ต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัท 

การนับจำนวนผู้ลงทุนตาม (1) และการคำนวณมูลค่าการเสนอขายตาม (2) ไม่นับ 
รวมส่วนที่เสนอขายให้ต่อผู้ลงทุนตาม (3)  ทั้งนี้ ไม่ว่าการเสนอขายดังกล่าวจะกระทำในเวลาเดียวกัน
หรอืต่างเวลากัน 

ข้อ 215   การอนุญาตให้บริษัทมหาชนจำกัดท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่และหุ้นรองรับต่อบุคคลในวงจำกัด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 
5 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2558  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธทิี่จะ 
ซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุน้ทีอ่อกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558) 
8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2565  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธ ิ
ที่จะซื้อหุ้นทีอ่อกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (ฉบับท่ี 9) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566) 
5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2558  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธ ิ
ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (ฉบับท่ี 6) ลงวันที่ 28 ตลุาคม พ.ศ. 2558   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558) 
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  (1)  กรณีเป็นบริษัทจดทะเบียน ให้บริษัทดังกล่าวสามารถเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ทีอ่อกใหม่และหุ้นรองรับได้ เมือ่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ที่ออกใหม่เพ่ือรองรับใบสำคัญแสดงสิทธ ิ
ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขาย 
หุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดแล้ว  ทั้งนี้ ให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไข 
ภายหลังการอนุญาตตามส่วนที่ 2 เฉพาะข้อ 22(1) (1/1) (4) (5) และ (6) และเงื่อนไขตามท่ีกำหนด 
ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังกล่าวด้วย 
  (2)  กรณีเป็นบริษัทอ่ืนนอกจากบริษัทจดทะเบียนตาม (1) ให้บริษัทสามารถ 
เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่และหุ้นรองรับได้ โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานต่อเมื่อ 
ได้ดำเนินการจดข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายนั้นกับสำนักงาน ซึ่งมีข้อความ 
ที่แสดงว่าบริษัทจะไม่รับจดทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ว่าในทอดใด ๆ  หากการโอน 
ดังกล่าวจะทำให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนั้นไม่สามารถคงลักษณะของบุคคลในวงจำกัด
ตามท่ีกำหนดในข้อ 20 ได้  เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก โดยให้ถือว่าสำนักงานรับจดข้อจำกัด 
การโอนดังกล่าวในวันที่สำนักงานได้รับการแสดงเจตนาจดข้อจำกัดการโอนทีม่ีข้อความดังกล่าวแล้ว  
ทั้งนี้ ให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตตามส่วนที่ 2 ด้วย 
  ในกรณีเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่และหุ้นรองรับต่อบุคคล 
ในวงจำกัด เนื่องจากบริษัทตามวรรคหนึ่งต้องเพ่ิมทุนตามแผนฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย 
ซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว ให้บริษัทดังกล่าวเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่และ 
หุ้นรองรับได้โดยถอืว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้ว  ทั้งนี้ บริษัทต้องเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 
และหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่แผนฟื้นฟูกิจการกำหนด และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขภายหลังการอนุญาตตามส่วนที่ 2  เว้นแต่เงื่อนไขที่กำหนดเกี่ยวกบัการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น  
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ส่วนที่ 2 
เงื่อนไขภายหลังการอนุญาต 

   

ข้อ 22   บริษัทที่ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการดังต่อไปนี้  
(1)  จัดให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายมีลักษณะดังนี้ 

 (ก)  เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบชุื่อผู้ถือ และต้องมีข้อความใน 
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงข้อจำกัดการโอน  
 (ข)  มีลักษณะเป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ใน ข้อ 8(3) (ข) ข้อ 9(1) (2) และ (3) และ 
ข้อ 11(1) และ(2) และในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีข้อกำหนดเกี่ยวกับเหตุและเงื่อนไขในการปรับสิทธิ 
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เหตุและเงื่อนไขดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อ 11(4) (ข) ด้วย โดยอนุโลม 
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(1/1)2  จัดให้ข้อกำหนดสิทธิมีข้อตกลงเก่ียวกับค่าเสียหายหรือมาตรการเยียวยาอื่น ๆ 
ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับ ในกรณีที่บริษัทที่ได้รับอนุญาตไม่สามารถจัดให้มีหุ้นรองรับ 
การใช้สิทธิได้ 
  (2)  ดำเนินการให้มีมาตรการเพ่ือคุ้มครองและรกัษาสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
อย่างเพียงพอและเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12 โดยอนุโลม 
  (3)  เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิทีอ่อกใหม่และหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภายใน 
หนึ่งปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิและ 
หุ้นรองรับ และต้องกำหนดให้มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 

(4)  ไม่โฆษณาการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ  
และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสารประกอบการเสนอขาย บริษัทต้องแจกจา่ยให้เฉพาะบุคคลที่มี 
ลักษณะหรือมีจำนวนอยู่ภายในขอบเขตท่ีกำหนดไว้ในข้อ 20(1) (2) หรือ (3) เท่านั้น 
  เอกสารประกอบการเสนอขายตามวรรคหนึ่ง ต้องมีข้อความที่ระบุถึงข้อจำกัด 
การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเช่นเดียวกับท่ีได้จดแจ้งไว้กับสำนักงาน และระบุข้อความตาม (7)  
ในเอกสารดังกล่าวด้วย 

(5)  การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกำหนดสิทธิต้องเป็นไปตามข้อ 14 และข้อ 17 
(6)  ไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ  

เว้นแต่จะเป็นกรณีท่ีกำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) 
(7)  ภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ซึ่งต้อง 

ไม่มีหุ้นหรือหุ้นรองรับที่สามารถเสนอขายได้โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้ว คงค้างอยู่  
บริษัทที่ได้รับอนุญาตต้องไม่ลงลายมือชื่อเพ่ือรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล 
และร่างหนังสือชี้ชวนที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทยื่นต่อสำนักงานเพ่ือเสนอขายหุ้นดังกล่าวต่อประชาชน  
หรอืดำเนินการให้หุ้นนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  เว้นแต่บริษัทจะได้ยื่นคำขอ 
และได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทที่ได้รับ
อนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียน 

 

 

 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 47/2555  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (ฉบับท่ี 3) ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 ตลุาคม พ.ศ. 2555) 
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  ข้อ 23   ในกรณีท่ีมีบุคคลใดแสดงความประสงค์ต่อบริษัทที่จะลงทะเบียนการโอน 
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้บริษัทตรวจสอบความถูกต้องของการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว  
หากพบว่าเป็นการโอนที่จะขัดต่อข้อจำกัดการโอนที่ได้จดไว้กับสำนักงาน บริษัทต้องไม่ลงทะเบียน 
การโอนใบสำคัญแสดงสิทธินั้น  เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 
 ในกรณีที่บริษัทจัดให้มีนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทต้องดำเนินการให้ 
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในวรรคหนึ่งด้วย 

หมวด 3/16 
การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ต่อบุคคลที่เป็นเจ้าหนี้ 

ของบริษัทตามแผนฟื้นฟูกิจการ และหุ้นรองรับ 
    

  ข้อ 23/16   ให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ 
และหุ้นรองรับ โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นการเสนอขายต่อเจ้าหนี้ของบริษัทตามแผนฟ้ืนฟูกิจการที่ศาลให้ความเห็นชอบ 
ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย และแผนฟ้ืนฟูกิจการดังกล่าวกำหนดให้เจ้าหนี้ต้องรับใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ที่ออกใหม่แทนการรับชำระหนี้ 
  (2)  บริษัทได้ดำเนินการจดข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายนั้น 
กับสำนักงาน ซึ่งมีข้อความที่แสดงว่าบริษัทจะไม่รับจดทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ไม่ว่าในทอดใด ๆ  หากการโอนดังกล่าวจะทำให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนั้น 
ไมจ่ำกัดอยู่เฉพาะบุคคลดังต่อไปนี้  เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 
        (ก)  เจ้าหนี้ของบริษัทตาม (1)  
        (ข)  ผู้ลงทุนสถาบัน 
        (ค)  ผู้ลงทุนใด ๆ ที่มจีำนวนไม่เกินห้าสิบราย ณ ขณะใดขณะหนึ่ง  ทั้งนี้ ไม่นับรวม 
ส่วนที่โอนให้แก่ผู้ลงทุนตาม (ก) และ (ข) 
        ให้ถือว่าสำนักงานรับจดข้อจำกัดการโอนตามวรรคหนึ่ง ในวันที่สำนักงาน 
ได้รับการแสดงเจตนาจดข้อจำกัดการโอนที่มีข้อความดังกล่าวแล้ว 

 
6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 50/2564  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (ฉบับที ่7) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564) 
6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที่ ทจ. 50/2564  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (ฉบับที ่7) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564) 
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  ข้อ 23/26   บริษัทที่ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1)  จัดให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายมีลักษณะเป็นไปตามที่กำหนดใน  
ข้อ 11(1) และ (2) และข้อ 22(1) (ก) โดยอนุโลม 
  (2)  เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่แผนฟ้ืนฟูกิจการกำหนด 
  (3)  ดำเนินการให้การลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ในข้อ 23 โดยอนุโลม 

  ข้อ 23/36   ในกรณีที่บริษัทที่ได้รับอนุญาตมีการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ   
หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพ่ิมเติม ให้ถือว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับดังกล่าว 
เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  การออกหุ้นเพ่ิมเติมดังกล่าวเป็นไปตามแผนฟ้ืนฟูกิจการที่ศาลให้ความเห็นชอบ 
ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย  
  (2)  บริษัทได้ยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับ 
การปรับสิทธิอย่างเพียงพอต่อสำนักงาน 

หมวด 4  
การยื่นเอกสารพร้อมรายงานผลการขาย 

   

  ข้อ 246   ให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตตามหมวด 2 หมวด 3 และหมวด 3/1 ยื่นเอกสาร 
หลักฐานต่อสำนักงานพร้อมกับรายงานผลการขาย  ทัง้นี้ ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนดไว้บนเว็บไซต์
ของสำนักงาน 

 

 

 
6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 50/2564  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซื้อหุ้นทีอ่อกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (ฉบับที ่7) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564) 
6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 50/2564  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (ฉบับที ่7) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564) 
6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 50/2564  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (ฉบับที ่7) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564) 
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หมวด 5 
บทเฉพาะกาล 

   

ข้อ 25   ในกรณีทีส่ำนักงานได้รับคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่
และหุ้นรองรับไว้แล้ว ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้การขออนุญาตและการอนุญาตเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 13/2547  เรื่อง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพ่ือรองรับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547  และประกาศที่เก่ียวข้องต่อไป  เว้นแต่บริษัทที่ 
ยื่นคำขออนุญาตดังกล่าวจะแจ้งเป็นหนังสือต่อสำนักงานแสดงความประสงค์จะปฏิบัติตามประกาศนี้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  

ข้อ 26   ให้บริษัทมหาชนจำกัดทีไ่ด้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขาย 
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่และหุ้นรองรับที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ก่อนวันที ่
ประกาศนีม้ีผลใช้บังคับ แต่ยังมิได้ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานเพื่อเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ที่ออกใหม่และหุ้นรองรับตามมติที่ประชมุผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานแล้วแต่
แสดงความประสงค์ตามข้อ 25 ที่จะปฏิบัติตามประกาศนี้ ต้องเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ 
และหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552  หรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ 
ได้รับมติดังกล่าว แล้วแตเ่วลาใดจะสิ้นสุดลงภายหลัง 
 (1)  บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 ไมว่่าหน้าที่นั้น 
จะเกิดจากการเสนอขายโดยบริษัทมหาชนจำกัดเองหรือโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด  
ทีเ่สนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่และหุ้นรองรับต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  
แต่ผู้ที่จะใช้สิทธิเพ่ือซื้อหุ้นรองรับอาจมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

(2)  บริษัทมหาชนจำกัดที่เสนอขายใบสำคญัแสดงสิทธิที่ออกใหม่และหุ้นรองรับต่อ 
บุคคลในวงจำกัด 
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 ข้อ 27   ให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 13/2547  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ทีจ่ะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพ่ือรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547  
ยังคงอยู่ภายใต้บังคับของประกาศดังกล่าวและประกาศท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551   
 
 
 
 (นายวิจิตร  สุพินิจ) 
 ประธานกรรมการ  
 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 


