
ฝ่ายพฒันาบรษิทั 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

หลักเกณฑ์การอนุญาตการออกเสนอขาย 
หุ้นที่ออกใหม่และ warrant ต่อบุคคลในวงจ ากัด  

(“Private Placement หรือ PP”) 

 
 ขอ้มลู ณ วนัที ่1 ก.พ. 2562 



วตัถปุระสงคใ์นการก ากบัดแูล 
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บรษัิทจดทะเบยีนสามารถเพิม่ทนุไดค้ลอ่งตวั เพือ่ตอบสนองความจ าเป็น 
ทางธรุกจิ โดยมวีัตถปุระสงคใ์นการเพิม่ทนุทีช่ดัเจน 

 

 

คณะกรรมการรับผดิชอบในการเสนอวาระเพิม่ทนุ โดยตอ้งพจิารณา 
ความเหมาะสมและความเป็นธรรมและเสนอความเห็นใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณา 
อยา่งระมัดระวัง สจุรติ และเป็นไปเพือ่ประโยชนท์ีด่ทีีส่ดุของบรษัิท 
และผูถ้อืหุน้โดยรวม 
 

 

ผูถ้อืหุน้มขีอ้มลูทีถ่กูตอ้ง เพยีงพอ ในหนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้  
เพือ่ใชป้ระกอบการตัดสนิใจใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชมุผูถ้อืหุน้ 
 



ขอบเขตการก ากบัดแูล 
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ส าหรับการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมข่องบรษัิทจดทะเบยีนตอ่บคุคลในวงจ ากดั    
ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ ดงัตอ่ไปนี้ 
 
1. เสนอขายตอ่บคุคลในวงจ ากดัในจ านวน ≤ 50 ราย ภายใน 12 เดอืน หรอื 
 
2. เสนอขายมลูคา่รวมกนั ≤ 20 ลา้นบาท ภายใน 12 เดอืน หรอื 
  
3. เสนอขายหุน้ตอ่ผูล้งทนุสถาบนั 
  
 การนับจ านวนผูล้งทนุตาม 1. หรอืมลูคา่การเสนอขายตาม 2. โดยไมนั่บรวมกบั 3.  



ข ัน้ตอนการเสนอขายหุน้ 
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ประเภท 
การเสนอขาย 

ยืน่ค าขอ 
อนญุาต 

ยืน่ filing ผลการขาย 

PP : ราคาตลาดในชว่ง
เสนอขาย 

 
(จะเสนอขายไดก็้ตอ่เมือ่ได้
ปฏบิตัติามเกณฑท์ีก่ าหนด 

ซึง่รวมถงึการทีม่ผีูม้อี านาจ 

ลงนามรบัรองเอกสารที ่

น าสง่ตอ่ส านกังานแลว้ 

 15 วนั 

PP : fixed ราคา / กรณีอืน่   15 วนั 



การเสนอขายหุน้-PP / warrant-PP  
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เกณฑอ์นญุาต : แบง่เป็น 4 กรณี 
ขึน้กบัลกัษณะการก าหนดราคาเสนอขายหุน้ตามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

เกณฑอ์นญุาต  

กรณีที ่1   

มอบหมายใหค้ณะกรรมการก าหนด
ราคาเสนอขายใหเ้ป็นไปตาม 
ราคาตลาดในชว่งเสนอขาย 

กรณีที ่3  

การเสนอขายหุน้ที่
เหลอืจากการจดัสรร
ใหผู้ถ้อืหุน้ตาม

สดัสว่น 

กรณีที ่4   

การเสนอขายหุน้ PP ทีไ่ม่
เป็นไปตามกรณีที ่1 ถงึ 3 

กรณีที ่2   

ผูถ้อืหุน้มมีต ิ
ก าหนดราคา 

เสนอขายชดัเจน 



เสนอขายเสร็จสิน้ 

กรณีที ่1 : มอบหมายใหค้ณะกรรมการก าหนดราคาเสนอขายใหเ้ป็นไปตามราคาตลาดในชว่งเสนอขาย 
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สง่ น/ส นดัประชุมใหผู้ถ้อืหุน้
ลว่งหนา้ ≥ 14 วนั กอ่นวนัประชุม    

สง่เอกสารใหส้ านกังาน => ส าเนารายงานประชุม Board + ส าเนา น/ส นดั
ประชุม และ Checklist + ส าเนารายงานประชุมผูถ้อืหุน้ (รายละเอยีดเทา่ทีส่ง่
ให ้SET) 

สง่ น/ส นดัประชุมผูถ้อื
หุน้ 

วนัประชมุผูถ้อืหุน้ 
สง่ส าเนา น/ส นดัประชุม + Checklist + 
ส าเนารายงานประชุม Board และผูถ้อืหุน้ 

≥ 14 วนั 

ภายใน 12 เดอืน 

การก าหนดราคาเสนอขายตอ้งไมต่ า่กวา่ ราคาดงันี ้ 

หุน้ PP 
warrant-PP 

(ราคาเสนอขาย warrant + ราคาใชส้ทิธ)ิ 

1. ราคาถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกัยอ้นหลงั 7 - 15 วนักอ่นวนัก าหนดราคาเสนอขาย  ไมเ่กนิ 3 วนัท าการ 
 ในกรณีที ่Board เห็นวา่ ราคาดงักลา่วเป็นไปเพือ่ประโยชนท์ีด่ที ีส่ดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้  รวมท ัง้ 
พจิารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะน ัน้แลว้  Board อาจก าหนดราคามสีว่นลดไดไ้มเ่กนิ 10%  

2.   ราคา Book Building ซึง่ผา่นการส ารวจ 
      โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์

2. หากเป็นกรณีทีบ่รษิทัไมม่รีาคาตลาด หรอืราคาตลาดไมส่ะทอ้น      
     มลูคา่ทีแ่ทจ้รงิใหเ้ขา้เป็นกรณีที ่4 (กรณีอืน่ ๆ) 

3.   หากราคาตาม 1. และ 2. ไมส่ะทอ้นมลูคา่หุน้ทีแ่ทจ้รงิ 
      ใหเ้ทยีบกบัราคายตุธิรรมทีป่ระเมนิโดย FA  

กอ่นเสนอขาย เปิดเผยขอ้มูลราคา + 
 วธิกี าหนดราคาผา่นระบบ SET 

อนุญาตเป็นการท ัว่ไป เมือ่ 

รายงานผลการขาย 
ภายใน 15 วนั 

เสนอขายใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาทีไ่ดร้บัอนมุตั ิแตต่อ้งไมเ่กนิ 12 เดอืนนบัแตว่นัประชุมผูถ้อืหุน้มมีต ิ
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เกณฑอ์นญุาต  

 ยืน่ค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน =>  ส าเนารายงานการประชุม Board + 
ส าเนา น/ส นดัประชุมผูถ้อืหุน้และ Checklist + ส าเนารายงานประชุม 

     ผูถ้อืหุน้ (รายละเอยีดเทา่ทีส่ง่ SET)  
    + เอกสารอืน่ตามคูม่อืประชาชน + Fee  
 สง่ น/ส นดัประชุม ลว่งหนา้ ≥ 14 วนักอ่นวนัประชุม + online ผา่นระบบ 

SET กอ่นวนัประชุมผูถ้อืหุน้  โดยมขีอ้มลู เชน่ ระบชุือ่ผูล้งทนุ 
ความเห็น Board เกีย่วกบัความเหมาะสมของราคา เหตผุล  
ความจ าเป็นในการเสนอขายใหผู้ล้งทนุ เป็นตน้ 

  ไดร้บัมตจิากผูถ้อืหุน้   
 บจ. ไดร้บัอนญุาตเมือ่พน้ 5 วนันบัแตส่ านกังานไดร้บัค าขอ +  

เอกสารครบ เวน้แต ่สนง. จะแจง้เป็นประการอืน่ 

ราคาไมต่ า่  

ราคาต า่  
ราคาไมต่ า่  

 ไมม่ ีveto ≥ 10% 
 ความเห็นกรรมการเพิม่เตมิ  
     1.Contribution ของผูล้งทนุตอ่บรษิทั  
     2.เสนอขายราคาต า่คุม้คา่ตอ่ บจ. อยา่งไร 
     3.บจ. ตอ้งรบัรู ้share based payment  
และผลกระทบตอ่ บจ.  

 

เสนอขายใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาทีไ่ดร้บัอนมุตั ิแตต่อ้งไมเ่กนิ 3 เดอืนนบัแตว่นัประชุมผูถ้อืหุน้มมีต ิ  
หรอื 12 เดอืนนบัแตว่นัทีท่ ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีต ิโดยเมือ่พน้ 3 เดอืนให ้Board ก าหนดราคาเสนอขาย 
ตามราคาตลาดในชว่งเสนอขายได ้
 

กรณีที ่2 : ผูถ้อืหุน้มมีตกิ าหนดราคาเสนอขายชดัเจน 
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การพจิารณาราคาต า่ 

                 ราคาต า่                                            ราคาไมต่ า่  

หุน้ PP warrant-PP 

1. ราคาตลาด = ราคาถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกั 7 - 15 วนักอ่นวนั Board มมีต ิ 
 ในกรณีที ่Board เห็นวา่ มเีหตสุมควรเมือ่พจิารณาถงึประโยชนท์ีด่ที ีส่ดุของบรษิทัและ 
พจิารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะน ัน้แลว้  Board อาจก าหนดราคามสีว่นลดไดไ้มเ่กนิ 10%  

2. หากราคาตาม 1. ไมส่ะทอ้นมลูคา่หุน้ทีแ่ทจ้รงิ 
ใหใ้ชร้าคาใดราคาหนึง่ ดงันี ้ 
 ราคา Book Building ซึง่ผา่นการส ารวจ 
โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์
 ราคายตุธิรรมทีป่ระเมนิโดย FA  

2. หากเป็นกรณีทีบ่รษิทัไมม่รีาคาตลาด  
หรอืราคาตลาดไมส่ะทอ้นมลูคา่ทีแ่ทจ้รงิใหเ้ขา้เป็น
กรณีที ่4 (กรณีอืน่ ๆ) 

กรณีที ่2 : ผูถ้อืหุน้มมีตกิ าหนดราคาเสนอขายชดัเจน (ตอ่) 
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กรณีที ่2 : ผูถ้อืหุน้มมีตกิ าหนดราคาเสนอขายชดัเจน (ตอ่) 
 

วนัยืน่ Pre  
process 
ตอ่ สนง. 

• รา่งหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ 

• ส าเนารายงานการประชุม Board และเอกสารประกอบ 
การประชุม 

• Checklist ทีแ่สดงวา่ รา่ง น/ส นดัประชุมผูถ้อืหุน้  
มรีายการตามก าหนด 

วนัทีส่ง่ น/ส 
นัดประชมุ 
ผูถ้อืหุน้ 

 

• สง่หนงัสอืนดัประชุมทีม่กีารปรบัปรงุตามขอ้สงัเกตของส านกังาน
ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 14 วนักอ่นวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 
(เปิดเผยหนงัสอืนดัประชุมผา่นระบบ SET กอ่นวนัประชมุ 
ผูถ้อืหุน้) 

 

วนัยืน่ค าขอ 
ตอ่ สนง.  

• เอกสารทีม่ผีูม้อี านาจลงนามรบัรอง : 
   - ค าขออนุญาต  
   - ส าเนารายงานการประชุม Board 
   - ส าเนาหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ + Checklist 
   - ส าเนารายงานประชุมผูถ้อืหุน้ (รายละเอยีดเทา่ทีส่ง่ SET) 
   - ช าระคา่ธรรมเนยีมจ านวน 50,000 บาท 

เอกสารทีต่อ้งจดัเตรยีม 

≥ 30 วนั กอ่น
วนัประชมุ ผถห. 

≥ 14 วนั  
กอ่นวนัประชมุ 

ผถห. 

อนุญาตเมือ่พน้ 5 วนันบัแตย่ ืน่ค าขอ + เอกสารครบ  
เวน้แตส่ านกังานจะแจง้เป็นประการอืน่ 



10 

เกณฑอ์นญุาตและเอกสารทีต่อ้งจดัเตรยีม  

ราคาตลาด
ในชว่ง 
เสนอขาย 

ราคาไมต่ า่
กวา่ fully 
diluted  

ราคาต า่
กวา่ fully 
diluted  

ใชเ้กณฑก์รณีที ่1 
(ไดร้บัอนุญาต 
เป็นการท ัว่ไป) 

ตอ้งไดร้บัอนุญาต 
ใชเ้กณฑก์รณีที ่2  
กรณีราคาไมต่ า่ 

ตอ้งไดร้บัอนุญาต 
ใชเ้กณฑก์รณีที ่2  
กรณีราคาต า่ 

การเสนอขาย 
PP ทีเ่หลอืจาก 

RO  

กรณีที ่3 : การเสนอขายหุน้-PP / warrant-PP ทีเ่หลอืจากการจดัสรรใหผู้ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่น 
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การพจิารณาราคาต า่ 

                 ราคาต า่                                                  ราคาไมต่ า่  

ราคาตลาด ใหห้มายถงึ... 

หุน้ PP Warrant-PP 

1. ราคาตลาด = ราคาถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกั 7 - 15 วนักอ่นวนั Board มมีต ิ 

2.  หากราคาตาม 1. ไมส่ะทอ้นมลูคา่หุน้ 
ทีแ่ทจ้รงิใหใ้ชร้าคาใดราคาหนึง่ ดงันี ้ 
 ราคา Book Building ซึง่ผา่น 
การส ารวจโดยบรษิทัหลกัทรพัย ์
 ราคายตุธิรรมทีป่ระเมนิโดย FA  

2. หากเป็นกรณีทีบ่รษิทัไมม่รีาคาตลาด  
หรอืราคาตลาดไมส่ะทอ้นมลูคา่ทีแ่ทจ้รงิ 
ใหเ้ขา้เป็นกรณีที ่4 (กรณีอืน่ ๆ) 

ราคา fully diluted   
 

=      (ราคาตลาด x จ านวนหุน้ทีจ่ าหนา่ยแลว้ท ัง้หมด) + (ราคาเสนอขายผูถ้อืหุน้ x จ านวนหุน้ทีเ่สนอขาย) 
 

จ านวนหุน้ทีจ่ าหนา่ยแลว้ท ัง้หมด + จ านวนหุน้ทีเ่สนอขาย 

กรณีที ่3 : การเสนอขายหุน้-PP / warrant-PP ทีเ่หลอืจากการจดัสรรใหผู้ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่น         
(ตอ่) 



ตวัอยา่งการค านวณ  
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คณะกรรมการมมีตใิหเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมต้สิ าหรับกรณีทีบ่รษัิทจะเพิม่ทนุโดยการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมต่อ่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่น (RO) 
จ านวน 20,000 หุน้ ทีร่าคาเสนอขาย 50 บาทตอ่หุน้ โดยหากมหีุน้ทีเ่หลอืจากการจัดสรร RO ดังกลา่วแลว้ใหเ้สนอขายหุน้ทีเ่หลอืใหนั้กลงทนุ
เฉพาะเจาะจง (หุน้ PP) โดยมรีายละเอยีดดังนี ้ 
 
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมดเทา่กบั 10,000 หุน้  
ราคาตลาดถวัเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก 7-15 วันกอ่นวันที ่Board มมีตใิหเ้สนอขาย RO = 60 บาทตอ่หุน้ 
 

วธิคี านวณราคา fully diluted  
 
ราคา fully diluted = (ราคาตลาด x จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด) + (ราคาเสนอขายผูถ้อืหุน้ x จ านวนหุน้ทีเ่สนอขาย) 

จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด + จ านวนหุน้ทีเ่สนอขาย 
 
           = (60 x 10,000) + (50 x 20,000)  = 1,600,000 = 53.33  
                                       10,000 + 20,000               30,000         
 
การพจิารณาเกณฑก์ารอนุญาตเสนอขายหุน้ PP 
 

1. หากราคาเสนอขายหุน้ PP = 55  บาทตอ่หุน้ => ไมต่ า่กวา่ราคา fully diluted => กรณีที ่2 ราคาไมต่ า่ 
2. หากราคาเสนอขายหุน้ PP = 52  บาทตอ่หุน้ => ต า่กวา่ราคา fully diluted    => กรณีที ่2 ราคาต า่ 
3. หากราคาเสนอขายหุน้ PP เทา่กบัราคาตลาด (ราคาถัวเฉลีย่ถว่งน ้าหนักยอ้นหลังไมเ่กนิ 7-15 วนัท าการ 
กอ่นวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ PP ) => กรณทีี ่1  
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เกณฑอ์นญุาตและเอกสารทีต่อ้งจดัเตรยีม  

พจิารณาอนญุาตเป็นรายกรณี 

วนัยืน่ Pre  
process 
ตอ่ สนง. 

• รา่งหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ (Board เสนอวาระเป็นไปเพือ่ ป.ย. ทีด่ที ีส่ดุ) 

• ส าเนารายงานการประชุม Board และเอกสารประกอบการประชุม 

• Checklist ทีแ่สดงวา่ รา่ง น/ส นดัประชุม มรีายการตามก าหนด 

 

วนัทีส่ง่ น/ส 
นัดประชมุ 
ผูถ้อืหุน้ 

 

• สง่หนงัสอืนดัประชุมทีม่กีารปรบัปรงุตามขอ้สงัเกตของ 
ส านกังานลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 14 วนักอ่นวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 
(เปิดเผยหนงัสอืนดัประชุมผา่นระบบ SET กอ่นวนัประชมุ 
ผูถ้อืหุน้) 

 

วนัยืน่ค าขอ 
ตอ่ สนง.  

•  เอกสารทีม่ผีูม้อี านาจลงนามรบัรอง : 
 - ค าขออนุญาต 
 - ส าเนารายงานประชุม Board  
 - ส าเนาหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ + Checklist 
 - ส าเนารายงานประชุมผูถ้อืหุน้ (รายละเอยีดเทา่ทีส่ง่ SET) 
 - ช าระคา่ธรรมเนยีมจ านวน 50,000 บาท 

≥ 45 วนั กอ่นวันประชมุผถห. 
(หากหารอืกอ่น 

สามารถยืน่ ≥ 30 วนั)  

≥ 14 วนั  
กอ่นวนัประชมุ ผถห. 

กรณีที ่4 : การเสนอขายหุน้ PP อืน่ ๆ ทีไ่มเ่ป็นไปตามกรณีที ่1 ถงึ 3 
 

ส านกังานแจง้ผลการพจิารณาภายใน 15 วนั +  
เสนอขายใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาทีไ่ดร้บัอนมุตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  



เพือ่ป้องกนั 

conflict of 

interest 

เง ือ่นไขอนุญาต 
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หา้มโฆษณาการเสนอขายหุน้ทีจ่ะออกใหมต่อ่บคุคลเป็นการท ัว่ไป 
1 

ใชเ้งนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหุน้ทีไ่ดร้บัอนญุาตใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์
การออกหุน้เพิม่ทนุซึง่ระบใุนหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ 

2 

เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมต่อ่บคุคล PP  
กอ่นการเสนอขาย โดยอยา่งนอ้ยตอ้งระบรุาคาเสนอขายและวธิกีารก าหนด
ราคาเสนอขาย ผา่นระบบการเปิดเผยขอ้มลูที ่SET ก าหนด 

3 

หา้มเสนอขายหุน้ใหแ้กบ่รษิทัยอ่ย 

4 

หากผูไ้ดร้บัการจดัสรรเป็นบคุคลเกีย่วโยง ใหด้ าเนนิการตามหลกัเกณฑ ์
ในการท ารายการเกีย่วโยงกนัดว้ย 

5 



เกณฑก์ารเสนอขาย warrant-PP 

15 

 การอนญุาต warrant-PP ตอ้งจดัใหม้กีารจดขอ้จ ากดัการโอน 

 หากเป็นการเสนอขาย warrant-PP ซึง่ Board ทราบชือ่ผูล้งทนุ
และผูถ้อืหุน้มมีตกิ าหนดราคาหุน้รองรบั warrant-PP  ตอ้งจดัให้
มขีอ้ตกลงการลงทนุใน warrant-PP โดยก าหนดขอ้หา้ม 
การโอน warrant-PP ดงักลา่ว 

 เกณฑก์ารอนญุาต warrant-PP = เกณฑก์ารเสนอขายหุน้ PP  



16 

รายการข ัน้ต า่ในหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้  
(ตามประกาศที ่ทจ. 73/2558) 

รายละเอยีด
การเพิม่ทนุ 

ค. เห็น Board
เกีย่วกบัเหตผุล
ความจ าเป็น 

วตัถปุระสงค์
การเพิม่ทนุและ
แผนการใชเ้งนิ 

ผลกระทบตอ่ 
ผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ความให ้
ผูถ้อืหุน้ทราบสทิธใิน

การเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย
ในกรณีทีก่รรมการไม่

ปฏบิตัติาม  
fiduciary duty 

รายละเอยีด 
หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ 
กรณีเสนอขายหุน้เพิม่ทนุ 

ศกึษารายละเอยีด

เพิ่มเติม click 

file:///C:/Users/unchalee/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/1P80B4A2/6980s.pdf


สรปุ timeline กรณี 2  3 และ 4 

17 
* หากเป็นกรณีการเสนอขายหุน้ PP กรณี 4 แนะน าใหย้ ืน่รา่งค าขออนุญาตกอ่นวนัทีค่าดวา่จะประชุมผูถ้อืหุน้ ≥ 45 วนั 
** กรณีการเสนอขายหุน้ PP กรณี 4 สนง. จะแจง้ผลการพจิารณาค าขออนุญาตภายใน 15 วนันบัแตว่นัทีส่ านกังานไดร้บัเอกสารครบถว้น 

Board มมีตใิห้
เสนอวาระตอ่ 
ทีป่ระชุม 
ผูถ้อืหุน้ 

ราคาต า่ /  
ไมต่ า่ 

บจ. จดัประชมุผูถ้อืหุน้ 

- ไดรั้บมต ิ3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงของ 
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 
 

- กรณีราคาต า่ : veto ไมเ่กนิ 10% ของ
จ านวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 

สง่ รายงาน 
ผลการขาย 15 วนั 

วนัปิดการเสนอขาย 

- ตอ้งด าเนนิการเพิม่ทนุใหแ้ลว้
เสร็จภายใน 3 เดอืน หรอืตามแต่
กรณี นบัจากวนัทีท่ ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
มมีตอินมุตัใิหเ้สนอขายหุน้เพิม่ทนุ 
PP / warrant-PP 

T - 30* T - 20 T - 14 T  

ใหก้ารอนุญาต 
มผีลเมือ่ 

ผูถ้อืหุน้อนุมัต ิ+ บจ. 
ยืน่เอกสารครบถว้น 
และ สนง. ไมม่กีาร
แจง้เป็นประการอืน่ 
 ภายใน 5 วนั ** 

สนง. พจิารณาและ 
แจง้แกไ้ข ภายใน 10 วัน  
(หาก บจ. สง่ใหพ้จิารณาลว่งหนา้
กอ่นเป็นเวลานานกวา่ 30 วัน 
นับจากวันประชมุผูถ้อืหุน้   
สนง. และ บจ. ก็จะมเีวลาในการ
พจิารณาขอ้มลูและปรับปรงุขอ้มลู
มากขึน้)  

สง่รา่งค าขอ + รา่งหนังสอืนัดประชมุ 
ผูถ้อืหุน้ + รายงานประชมุ Board 
+ Checklist 

นับ 1 ค าขอ : เมือ่ บจ. 
ยืน่ค าขอ + ส าเนา
หนังสอืนัดประชมุและ
รายงานการประชมุ 
ผูถ้อืหุน้ + เอกสารอืน่ๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้ง + fee 

pre-process 

สง่ออกหนังสอืนัดประชมุ 
ผูถ้อืหุน้ + น าสง่ขอ้มลู 
ผา่นระบบ SET กอ่นวันที ่T  

x  

ไม่ก าหนดระยะเวลา 

X+5  



ชอ่งทางการตดิตอ่ 

• Email: corgov@sec.or.th  
• เจา้หนา้ทีท่ีด่แูลบรษัิททา่น 
 


