Checklist warrant-RO
สำหรับกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้น (“warrant”) และหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับ
warrant (“หุ้นรองรับ”) ต่ อผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสั ดส่ วนกำรถือหุ้น
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (“บริษัท”)
 เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“บจ.”)
 เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 (ที่ไม่ใช่ บจ.)
รำยละเอียดของ warrant
- ชื่อ warrant (ถ้ามี)
- เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ที่มีรายชื่อ ณ วันที่ ________________________________
- วันที่เสนอขาย warrant
- วันสิ้ นสุ ดอายุ warrant
- จานวน warrant ที่เสนอขาย____________
- วันใช้สิทธิครั้งสุ ดท้าย
- ราคาที่เสนอขาย __________________
- จานวนหุน้ รองรับ __________________
- อัตราการใช้สิทธิ ____________________
- ราคาใช้สิทธิ ____________________
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ครบถ้วน
ตำมเกณฑ์ 1

เอกสำร
อ้ำงอิง
(ข้อ/หน้ ำ)

1. ลักษณะของ warrant
1.1 สัดส่วนจานวนหุน้ รองรับต่อจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริ ษทั 2 เท่ากับ
  50%

1
2

ให้ระบุ N/A หากเกณฑ์ในข้อใดไม่สามารถ apply กับกรณี ของบริ ษทั ได้
วิธีการคานวณสัดส่วนจานวนหุ้นรองรับ :
((จานวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้) + (จานวนหุ้นรองรับ CD หรื อ warrant ที่เสนอขาย
ในครั้งอื่น* ซึ่งไม่รวมหุน้ ที่จดั ไว้รองรับ ESOP-CD หรื อ ESOP-warrant))
(จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ซึ่งรวมจานวนหุน้ ที่จะออกใหม่อื่น
ที่บริ ษทั จะเสนอขายควบคู่กบั warrant ในครั้งนี้)

* เฉพาะจานวนหุ้นรองรับที่ outstanding อนึ่ง หากในการประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อมีมติออก warrant ในครั้งนี้ ผูถ้ ือหุ้น
มีมติอนุมตั ิให้ออกหุ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิในหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งอื่น หรื อผูถ้ ือหุ้นมีมติในวาระอื่นใดที่
อาจทาให้จานวนหุ้นรองรับ outstanding ที่จะต้องนามาคานวณเพิ่มขึ้น เช่น การจ่ายเงินปั นผลเกินกว่าที่กาหนด ซึ่งเป็ นผลให้ตอ้ งมีการ
ปรับสิทธิในหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งอื่น เป็ นต้น บริ ษทั ต้องนาหุ้นรองรับที่อาจเพิ่มขึ้นดังกล่าวมารวมคานวณด้วย

ทั้งนี้ CD = หุ้นกูแ้ ปลงสภาพ
ESOP = การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการหรื อพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน
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 > 50% เฉพาะเป็ นการออก warrant ในกรณี ใดกรณี หนึ่งต่อไปนี้
ที่ได้รับผ่อนผันจากสานักงานก่อนการเสนอขาย ตามหนังสื อที่ ___ลงวันที่ _____
(1) บริ ษทั อยูใ่ นภาวะที่มีความจาเป็ นต้องได้รับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน
(2) เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้ของบริ ษทั
(3) กรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของ
บริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
1.2 มีอายุแน่นอน ซึ่ง  10 ปี นับแต่วนั ที่ออก warrant (วันที่ ___________)
1.3 กาหนดราคา และอัตราการใช้สิทธิไว้อย่างแน่นอน
1.4 มีระยะเวลาให้แสดงความจานงในการใช้สิทธิครั้งสุ ดท้าย ≥ 15 วัน
ก่อนวันใช้สิทธิ3
1.5 กาหนดให้มีการใช้สิทธิซ้ือหุน้ รองรับให้แล้วเสร็ จภายในอายุ warrant
2. หนังสื อนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
2.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ warrant เช่น
- ราคาหรื ออัตราที่คาดว่าจะเป็ นราคาหรื ออัตราการใช้สิทธิ
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ
- วันสิ้ นสุ ดของการใช้สิทธิ
- เหตุให้ตอ้ งออกหุน้ ใหม่เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ
- อื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ ________
2.2 ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ (dilution effect) หากมีการใช้สิทธิครบถ้วน
โดยได้ระบุ
(1) price dilution4

3

ไม่รวมวันใช้สิทธิ

4

Price dilution

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
โดยราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จานวนหุ้น paid-up) + (ราคาใช้สิทธิ x จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)
จานวนหุ้น paid-up + จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้
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2. หนังสื อนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้ (ถ้ามี)
2.2 ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ (dilution effect) หากมีการใช้สิทธิครบถ้วน
โดยได้ระบุ (ต่อ)
(2) earning per share dilution5 หรื อ control dilution6
2.3 วิธีการจัดสรรwarrant
2.4 ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ _________________________________
3. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและอำยุมติ
3.1 บริ ษทั ได้รับมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ออกหุ้นรองรับอย่างเพียงพอ
3.2 บริ ษทั ได้เสนอขาย warrant แล้วเสร็ จภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ มีมติ (ผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิเมื่อวันที่ ________________)
4. ข้อกำหนดสิ ทธิของ warrant มีรายการอย่างน้อย ดังนี้
4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) อายุของ warrant ระบุ________ ปี
(2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใช้สิทธิซ้ือหุน้
(3) อัตราการใช้สิทธิ
(4) วิธีการใช้สิทธิของ warrant เช่น ใช้สิทธิได้ทุกวันสุดท้ายของ
แต่ละไตรมาส
(5) รายละเอียดสาคัญอื่น (ถ้ามี) ระบุ____________
4.2 เหตุ เงื่อนไข และกระบวนการในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดตาม warrant
4.3 ค่าเสี ยหายที่ผถู ้ ือ warrant จะได้รับในกรณี ที่บริ ษทั ไม่สามารถจัดให้มี
หุน้ รองรับได้ ซึ่งต้องไม่ต่ากว่าส่วนต่างระหว่างราคาตลาดของหุ้นของบริ ษทั กับ
ราคาใช้สิทธิ
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Earnings per share dilution = Earning per share ก่อนเสนอขาย - Earning per share หลังเสนอขาย
Earning per share ก่อนเสนอขาย
โดย Earning per share ก่อนเสนอขาย = กาไรสุ ทธิ / จานวนหุ้น paid-up
Earnings per share หลังเสนอขาย = กาไรสุ ทธิ / (จานวนหุ้น paid-up + จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)
6
Control dilution
=
จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้
จานวนหุน้ paid-up + จานวนหุน้ รองรับที่เสนอขายครั้งนี้
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4. ข้อกำหนดสิ ทธิของ warrant มีรายการอย่างน้อย ดังนี้ (ต่อ)
4.4 มาตรการคุม้ ครองผูถ้ ือ warrant ซึ่งมีขอ้ กาหนดดังนี้
(1) กรณีมีขอ้ กาหนดให้บริ ษทั สามารถเรี ยกให้ผถู ้ ือ warrant ใช้สิทธิ
ก่อนกาหนด บริ ษทั รับรองว่า ข้อกาหนดดังกล่าว
(ก) มีความเป็ นธรรม ชัดเจน และเหตุแห่งการเรี ยกให้ใช้สิทธิ
ก่อนกาหนดดังกล่าวต้องอ้างอิงเหตุการณ์หรื อการกระทาที่ไม่อยูใ่ นอานาจควบคุม
ของบุคคลใด ๆ
(ข) กาหนดให้บริ ษทั ต้องเรี ยกให้มีการใช้สิทธิเมื่อมีเหตุการณ์
ที่กาหนดไว้
(ค) มีมาตรการที่เพียงพอซึ่งทาให้ผถู ้ ือ warrant ในทอดต่อ ๆ ไป
ทราบถึงข้อกาหนดดังกล่าว
(2) กาหนดเหตุและเงื่อนไขในการปรับสิ ทธิ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้พร้อมกับ
ระบุวิธีการคานวณ
(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง par value หุ้นของบริ ษทั อันเป็ นผลมาจาก
การรวมหุ้นหรื อแบ่งแยกหุน้
(ข) เมื่อบริ ษทั เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ากว่าราคาตลาด7
(ค) เมื่อบริ ษทั เสนอขาย CD หรื อ warrant ในราคาที่ต่ากว่าราคาตลาด7
(ง) เมื่อบริ ษทั จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรื อบางส่ วนเป็ นหุ ้นที่ออกใหม่
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้
(จ) เมื่อบริ ษทั จ่ายเงินปันผลเป็ นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ใน
ข้อกาหนดสิ ทธิ
(ฉ) เมื่อมีกรณี อื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทาให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผถู ้ ือ warrant จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิดอ้ ยไปกว่าเดิม
กรณีการปรับสิ ทธิตามข้อ (ข) และ (ค) บริ ษทั ได้ระบุส่วนลดจากราคา
ตลาด พร้อมกับวิธีการคานวณราคาเสนอขายและราคาตลาดในข้อกาหนดสิ ทธิแล้ว
ทั้งนี้ หากบริ ษทั จะไม่ดาเนินการปรับสิ ทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตาม
(ก)-(ฉ) บริ ษทั ได้รับผ่อนผันจากสานักงานก่อนการเสนอขายแล้ว ตามหนังสื อ
ที่_________ ลงวันที่ _____________________
7

คือ การเสนอขายหลักทรัพย์โดยมีราคาเสนอขายต่ากว่าราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวิธีการคานวณราคาเสนอขาย
และราคาตลาดตามหมายเหตุ 1
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อ้ำงอิง
(ข้อ/หน้ ำ)
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Checklist
5. กำรดำเนินกำรภำยหลังกำรเสนอขำย warrant
5.1 บริ ษทั ระบุไว้ในการเสนอขาย warrant ว่า จะปรับสิ ทธิโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ดังนี้
(1) ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ หรื อ
(2) ปรับราคาใช้สิทธิ ควบคู่กบั การออก warrant ใหม่ทดแทนการปรับ
อัตราการใช้สิทธิ
ทั้งนี้ หากบริ ษทั ต้องออกหุน้ รองรับเพิม่ เติม บริ ษทั ต้องยืน่ มติที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ที่อนุมตั ิให้ออกหุน้ รองรับการปรับสิ ทธิน้ นั อย่างเพียงพอต่อสานักงาน
ก่อนกำรปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริ ษทั ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ รองรับ
5.2 บริ ษทั ระบุไว้ในการเสนอขาย warrant ว่าจะไม่ขยายอายุ warrant
และไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็ นการปรับสิ ทธิ
ตามที่กาหนดในข้อ 4.4 (2)

บริ ษทั ขอเรี ยนว่า บริ ษทั รับทราบและเข้าใจเงื่อนไขที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามที่ประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย warrant และหุน้
รองรับทุกประการ ทั้งนี้ ในการแก้ไขเพิม่ เติมข้อกาหนดตาม warrant ภายหลังการเสนอขาย
บริ ษทั จะดาเนินการให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ และจะไม่ดาเนินการให้ขดั หรื อ
แย้งกับข้อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนดังกล่าว โดยบริ ษทั จะแจ้งการแก้ไข
เพิ่มเติมนั้นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้สานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
และขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในรายการข้างต้นและเอกสารที่แนบมาพร้อม checklist นี้ถูกต้อง
และตรงต่อความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ __________________________
( __________________________)

ลงชื่อ __________________________
( __________________________)

ในฐานะกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั พร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)

เอกสำร
อ้ำงอิง
(ข้อ/หน้ ำ)
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หมำยเหตุ 1
กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในรำคำต่ำ หมายถึง การเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
1. การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่า หมายถึง การเสนอขายหุน้ โดยกาหนดราคา
เสนอขายตาม 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%
2. การเสนอขาย warrant ในราคาต่า หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุน้ รองรับ
โดยกาหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%
3. การเสนอขายหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ (“CD”) ในราคาต่า หมายถึง การเสนอขาย CD
โดยกาหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%
1. กำรคำนวณรำคำเสนอขำย
1.1 กรณีเสนอขายหุน้ ให้ใช้ราคาเสนอขายต่อผูล้ งทุน
1.2 กรณีเสนอขาย warrant ให้ใช้ราคาเสนอขาย warrant บวกราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุน้
1.3 กรณี เสนอขายหุน้ ควบคู่ไปกับใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ให้คานวณดังนี้
((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))
Qs + Qx
ทั้งนี้ โดยที่
Ps = ราคาเสนอขายหุน้
Qs = จานวนหุน้ ที่เสนอขายควบคู่ไปกับ warrant
Pw = ราคาเสนอขาย warrant
Qw = จานวน warrant ที่เสนอขายควบคู่ไปกับหุน้
Ep = ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุน้ ตาม warrant
Qx = จานวนหุน้ ที่จะได้รับจากการใช้สิทธิที่จะซื้อหุน้ ตาม Qw
1.4 กรณีเสนอขาย CD ให้ใช้ราคาเสนอขาย CD หารด้วยอัตราแปลงสภาพ
2. กำรคำนวณรำคำตลำด ให้ใช้ราคาหนึ่งราคาใดดังต่อไปนี้
2.1 รำคำตลำดถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนักของหุน้ ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน
แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันกาหนดราคาเสนอขาย
(1) ราคาที่นามาถัวเฉลี่ยสามารถใช้ราคาปิ ดหรื อราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ ้น
ในแต่ละวันก็ได้
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(2) วันกำหนดรำคำเสนอขำย ให้เป็ นวันใดวันหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) วันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิให้
บริ ษทั เสนอขาย warrant และหุน้ รองรับในราคาต่า
(ข) วันที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่า
(ค) วันแรกที่เสนอขายต่อผูล้ งทุน
(ง) วันที่ผลู ้ งทุนมีสิทธิซ้ือหุน้ ตาม warrant
ทั้งนี้ หากไม่ใช้ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นตลาดตามข้อ 2.1 ให้ระบุความ
เหมาะสมและเหตุผลของการไม่เลือกใช้ราคาตลาดดังกล่าวให้ชดั เจนด้วย
2.2 ราคาที่กาหนดโดยผ่านการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับความต้องการซื้ อและความต้องการ
ขายหุน้ ที่ออกใหม่ของบริ ษทั เช่น การสารวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (book building) เป็ นต้น
2.3 ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยูใ่ นบัญชีรายชื่อที่สานักงานให้
ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้เปิ ดเผยสมมติฐานสาคัญที่ใช้ประกอบการคานวณราคาตลาดให้เพียงพอ
และชัดเจนด้วย
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เอกสำรที่ต้องจัดส่ งพร้ อมกับ checklist กำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (“warrant”)
และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับwarrant (“หุ้นรองรับ”) ต่ อผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสั ดส่ วนกำรถือหุ้น

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เอกสำรที่ต้องจัดส่ งพร้ อมกับ checklist
รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้ รองรับ
หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นที่ขออนุมตั ิให้ออกและเสนอขาย
warrant และหุน้ รองรับ
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นที่อนุมตั ิให้ออกและเสนอขาย warrant
และหุน้ รองรับ
ข้อกาหนดสิ ทธิ warrant
รายละเอียดการคานวณจานวนหุน้ รองรับ
รายละเอียดการคานวณ dilution effect
หนังสื อสานักงานแจ้งการผ่อนผันการออก warrant ในสัดส่วน
ที่มากกว่า 50% (ถ้ามี)
หนังสื อสานักงานแจ้งการผ่อนผันให้บริ ษทั ไม่ตอ้ งดาเนินการ
ปรับสิ ทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ประกาศกาหนด (ถ้ามี)

มี/ไม่มี

หมายเหตุ

หมายเหตุ
(1) เอกสารข้างต้นต้องให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั เป็ นผูล้ งนามรับรองความถูกต้องของ
เอกสารทุกหน้า พร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
(2) การรายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้ รองรับ ให้รายงานผลการขายภายใน 15 วันนับแต่
วันปิ ดการเสนอขาย (มาตรา 64 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์ และประกาศว่าด้วยการยกเว้นการยืน่ แบบ filing)

