Checklist1 - PP warrant ราคาต่า
สาหรับการเสนอขาย warrant ที่จะซื้อหุ้น (“warrant”)
และหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับ warrant (“หุ้นรองรับ”) ในราคาต่า2
ต่ อบุคคลในวงจากัด
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (“บริ ษทั ”)
ลักษณะการเสนอขาย
 ผูล้ งทุน3ไม่เกิน 50 ราย ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
 มูลค่าลงทุนไม่เกิน 20 ล้านบาท4 ในรอบระยะเวลา 12 เดือน
 ผูล้ งทุนสถาบัน5
หลักทรัพย์ ที่เสนอขาย
 การเสนอขาย warrant และหุน้ รองรับ (“เสนอขาย warrant”)
 การเสนอขายหุน้ ควบกับ warrant และหุน้ รองรับ (“เสนอขายหุน้ ควบ warrant”)
รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
วันที่เสนอขาย _____________________________ ชื่อ warrant (ถ้ามี) ____________________
จานวน warrant ที่เสนอขาย __________________ ราคาเสนอขาย warrant ________________
จานวนหุ้นรองรับ __________________________ ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุน้ ________________
จานวนหุ้นที่เสนอขายควบกับ warrant (ถ้ามี) _________
ราคาเสนอขายหุน้ __________________________
ราคาตลาดของหุน้ _____________________________
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Checklist ใช้กรณี เสนอขาย (1) warrant และหุน้ รองรับราคาต่า (2) หุ้นควบ warrant และหุน้ รองรับราคาต่า

2

การเสนอขาย warrant ราคาต่า หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ โดยกาหนดราคาเสนอขายให้มี
ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10% โดยมีวิธีการคานวณราคาเสนอขายและราคาตลาดตามแบบแสดง
รายละเอียดการกาหนดราคาเสนอขายและราคาตลาดของหุน้
3
ให้นบั รวมกับผูถ้ ือ warrant ทุกรุ่ นทุกลักษณะที่ออกโดยบริ ษทั ด้วย
4

ใช้ราคาเสนอขายรวมกับราคาใช้สิทธิ

5

ผูล้ งสถาบันตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 18/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เรื่ อง การกาหนด
บทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
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Checklist

ครบถ้วน
ตามเกณฑ์ 6

1. การจดข้อจากัดการโอนก่ อนเสนอขาย
บริ ษทั ได้จดข้อจากัดการโอน warrant กับสานักงานแล้วตามหนังสื อ
เลขที่ _____ ลงวันที่ ________โดยข้อจากัดการโอนดังกล่าวมีขอ้ ความแสดงว่า
บริ ษทั จะไม่รับจดทะเบียนการโอน warrant ไม่วา่ ในทอดใด ๆ หากการโอน
ดังกล่าวทาให้ไม่สามารถคงลักษณะการเสนอขายในวงจากัดได้ เว้นแต่เป็ นการ
โอนทางมรดก
2. ลักษณะของ warrant
2.1 สัดส่วนจานวนหุน้ รองรับต่อจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริ ษทั 7 เท่ากับ
  50%
 > 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
2.2 เป็ น warrant ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือ และมีขอ้ ความที่แสดงข้อจากัดการโอน
2.3 มีอายุแน่นอน ซึ่ง  10 ปี นับแต่วนั ที่ออก warrant (วันที่ ___________)

ให้ระบุ N/A หากเกณฑ์ในข้อใดไม่สามารถ apply กับกรณี ของบริ ษทั ได้
7
วิธีการคานวณสัดส่วนจานวนหุ้นรองรับ :
((จานวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้) + (จานวนหุ้นรองรับ CD หรื อ warrant ที่เสนอขาย
ในครั้งอื่น* ซึ่งไม่รวมหุน้ ที่จดั ไว้รองรับ ESOP-CD หรื อ ESOP-warrant))
(จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ซึ่งรวมจานวนหุ้นที่จะออกใหม่อนื่
ที่บริ ษทั จะเสนอขายควบคู่กบั warrant ในครั้งนี้)
* เฉพาะจานวนหุ้นรองรับที่ outstanding
ทั้งนี้ CD = หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ESOP = การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการหรื อพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน
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เอกสาร
อ้างอิง
(ข้อ/หน้ า)
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2. ลักษณะของ warrant (ต่อ)
2.4 กาหนดราคา และอัตราการใช้สิทธิไว้อย่างแน่นอน
2.5 กาหนดให้มีการใช้สิทธิซ้ือหุน้ รองรับให้แล้วเสร็ จภายในอายุ warrant
3. การส่ งเอกสารนัดประชุมผู้ถือหุ้น
3.1 บริ ษทั ได้ส่งหนังสื อนัดประชุมพร้อมหนังสื อมอบฉันทะ8 ถึงผูถ้ ือหุน้
ล่วงหน้า ≥ 14 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ในการนับจานวนวันดังกล่าว ให้นบั รวม
วันส่งหนังสื อนัดประชุม แต่ไม่นบั รวมวันประชุม
3.2 หนังสื อมอบฉันทะมีขอ้ มูลอย่างน้อยดังนี้
(1) กรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งรายที่ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งไม่สามารถเข้าประชุม
และใช้สิทธิออกเสี ยงด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้เป็ นผูใ้ ช้สิทธิแทนผูถ้ ือหุน้
ได้
(2) ส่วนได้เสี ยพิเศษของกรรมการอิสระรายดังกล่าว ในกรณีที่กรรมการ
อิสระดังกล่าวเป็ นบุคคลที่อาจได้รับการจัดสรร warrant ราคาต่า หรื อหุ้นควบ
warrant ราคาต่า แล้วแต่กรณี
4. หนังสื อนัดประชุม ได้แสดงข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
4.1 วัตถุประสงค์ในการเสนอขาย warrant ราคาต่า หรื อหุ้นควบ warrant
ราคาต่า แล้วแต่กรณี
4.2 รายละเอียดเกี่ยวกับ warrant และหุน้ รองรับที่เสนอขาย และ/หรื อหุน้ ที่
เสนอขายควบกับ warrant ในเรื่ องต่อไปนี้
- จานวน warrant
- ราคาเสนอขาย warrant
- จานวนหุน้ รองรับ
- ราคาหรื ออัตราใช้สิทธิ ซึ่งได้ระบุ  ราคาที่แน่นอน หรื อ
 ส่วนลดสูงสุดที่แน่นอน ระบุ ____
- จานวนหุน้ ที่เสนอขายควบกับ warrant (ถ้ามี)
- ราคาหุ้นที่เสนอขายควบกับ warrant (ถ้ามี)
 ราคาที่แน่นอน หรื อ
 ส่วนลดสูงสุดที่แน่นอน ระบุ _____
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หนังสื อที่ผถู ้ ือหุ้นซึ่งไม่สามารถเข้าประชุมผูถ้ ือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็ นผูใ้ ช้สิทธิแทนตน

download form ได้ที่ http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=1687

เอกสาร
อ้างอิง
(ข้อ/หน้ า)
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เอกสาร
อ้างอิง
(ข้อ/หน้ า)

4. หนังสื อนัดประชุม ได้แสดงข้อมูลอย่างน้อยดังนี้ (ต่อ)
4.2 รายละเอียดเกี่ยวกับ warrant และหุน้ รองรับที่เสนอขาย และ/หรื อหุน้ ควบ
warrant ในเรื่ องต่อไปนี้ (ต่อ)
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ
- วันสิ้ นสุ ดของการใช้สิทธิ
- เหตุให้ตอ้ งออกหุน้ ใหม่เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ
- อื่น ๆ ระบุ ________________________
4.3 วิธีการจัดสรร warrant
4.4 ราคาตลาดที่ใช้เปรี ยบเทียบกับราคาเสนอขายและราคาใช้สิทธิ รวมทั้ง
วิธีการคานวณ
4.5 ในกรณีที่กาหนดราคาเสนอขายที่แน่นอน ต้องระบุกลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะ
เสนอขาย ซึ่งได้แก่ _______________
4.6 ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั (dilution effect) หากมีการใช้สิทธิ
ครบถ้วน ให้ระบุ
(1) price dilution9
(2) earning per share dilution10 หรื อ control dilution11
4.7 สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ในการคัดค้านการเสนอขาย warrant ราคาต่า หรื อหุน้
ควบ warrant ราคาต่า แล้วแต่กรณี แล้วแต่กรณี โดยต้องไม่มีผถู ้ ือหุน้ รวมกัน
≥ 10% ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม ออกเสี ยงคัดค้าน

9

Price dilution = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
โดย ราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาด x จานวนหุ้น paid-up) + (ราคาใช้สิทธิ x จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)
จานวนหุ้น paid-up + จานวนหุน้ รองรับที่เสนอขายครั้งนี้
10
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 + จานวนหุ้นหรื อหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)
11
Control dilution =
จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้
จานวนหุ้น paid-up + จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้
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4. หนังสื อนัดประชุม ได้แสดงข้อมูลอย่างน้อยดังนี้ (ต่อ)
4.8 ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ที่แสดงถึงความจาเป็ นในการเสนอขาย
warrant ราคาต่า หรื อหุน้ ควบ warrant ราคาต่า แล้วแต่กรณี โดยอธิบายถึง
(1) ความคุม้ ค่าของประโยชน์ที่บริ ษทั จะได้รับเปรี ยบเทียบกับส่วนต่างของ
ราคาเสนอขายและราคาใช้สิทธิ กับราคาตลาดที่บริ ษทั ต้องสูญเสี ยไป
(2) ความเหมาะสมและเหตุผลของราคาตลาดที่ใช้ และการกาหนด
ราคาเสนอขายดังกล่าว
4.9 ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ _________________________________
5. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและอายุมติ
5.1 บริ ษทั ได้รับมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
(1) อนุมตั ิการเสนอขาย warrant ราคาต่า หรื อหุ้นควบ warrant ราคาต่า
แล้วแต่กรณี ด้วยคะแนนเสี ยง ≥ 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง และไม่มีผถู ้ ือหุน้ รวมกัน ≥ 10% ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม ออกเสี ยงคัดค้าน
(2) ให้ออกหุน้ รองรับอย่างเพียงพอ
5.2 บริ ษทั ได้เสนอขาย warrant ราคาต่า หรื อหุ้นควบ warrant ราคาต่า
แล้วแต่กรณี แล้วเสร็ จภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติ (ผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
เมื่อวันที่ ____________) และได้กาหนดให้มีการใช้สิทธิซ้ือหุน้ รองรับ
ให้แล้วเสร็จภายในอายุของ warrant
6. ข้อกาหนดสิ ทธิของ warrant มีรายการอย่างน้ อย ดังนี้
6.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) อายุของ warrant ระบุ________ ปี
(2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใช้สิทธิซ้ือหุน้
(3) อัตราการใช้สิทธิ
(4) วิธีการใช้สิทธิของ warrant เช่น ใช้สิทธิได้ทุกวันสุดท้ายของ
แต่ละไตรมาส
(5) รายละเอียดสาคัญอื่น (ถ้ามี) ระบุ____________
6.2 เหตุ เงื่อนไข และกระบวนการในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดตาม warrant

ครบถ้วน
ตามเกณฑ์

เอกสาร
อ้างอิง
(ข้อ/หน้ า)
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6. ข้อกาหนดสิ ทธิของ warrant มีรายการอย่างน้ อย ดังนี้ (ต่อ)
6.3 หากบริ ษทั กาหนดให้มีการปรับสิ ทธิ บริ ษทั ได้ระบุไว้ในการเสนอขายว่า
จะกาหนดเหตุและเงื่อนไขในการปรับสิ ทธิในกรณี ดงั ต่อไปนี้พร้อมกับระบุวิธีการ
คานวณ
(1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง par value หุ้นของบริ ษทั อันเป็ นผลมาจาก
การรวมหุ้นหรื อแบ่งแยกหุน้
(2) เมื่อบริ ษทั เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ากว่าราคาตลาด12
(3) เมื่อบริ ษทั เสนอขาย CD หรื อ warrant ในราคาที่ต่ากว่าราคาตลาด11
(4) เมื่อบริ ษทั จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรื อบางส่ วนเป็ นหุ ้นที่ออกใหม่
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้
(5) เมื่อบริ ษทั จ่ายเงินปันผลเป็ นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ใน
ข้อกาหนดสิ ทธิ
(6) เมื่อมีกรณี อื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) ถึง (5) ที่ทาให้ผลประโยชน์
ตอบแทนใด ๆ ที่ผถู ้ ือ warrant จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิดอ้ ยไปกว่าเดิม
ทั้งนี้ หากบริ ษทั จะไม่ดาเนินการปรับสิ ทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตาม (1)-(6)
บริ ษทั ได้รับผ่อนผันจากสานักงานก่อนการเสนอขายแล้ว ตามหนังสื อที่
______________ ลงวันที่ _____________________
7. เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตาม
เพื่อให้การเสนอขายอยูภ่ ายในลักษณะการเสนอขายในวงจากัดเท่านั้น บริ ษทั
ได้ดาเนิ นการดังนี้
(1) ไม่มีการโฆษณาการเสนอขาย warrant ราคาต่า หรื อหุ้นควบ warrant
ราคาต่า แล้วแต่กรณี ต่อบุคคลเป็ นการทัว่ ไป
(2) แจกจ่ายเอกสาร (ถ้ามี) ที่เกี่ยวกับ warrant ราคาต่า หรื อหุน้ ควบ warrant
ราคาต่า แล้วแต่กรณี ที่จะ/กาลังเสนอขายให้กบั บุคคลเฉพาะเจาะจงหรื อบุคคล
เท่าที่จาเป็ น
(3) เอกสารที่แจกตามข้อ (2) ระบุขอ้ ความดังนี้
(3.1) ข้อจากัดการโอน warrant เช่นเดียวกับที่ได้จดแจ้งไว้กบั สานักงาน
(3.2) ข้อความตามข้อ 8.3
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คือ การเสนอขายหลักทรัพย์โดยมีราคาเสนอขายต่ากว่าราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวิธีการคานวณราคาเสนอขาย
และราคาตลาดตามแบบแสดงรายละเอียดการกาหนดราคาเสนอขายและราคาตลาดของหุ้น

เอกสาร
อ้างอิง
(ข้อ/หน้ า)
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Checklist
8. การดาเนินการภายหลังการเสนอขาย warrant
8.1 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
ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริ ษทั ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ รองรับ
8.2 บริ ษทั ระบุไว้ในการเสนอขาย warrant ว่าจะไม่ขยายอายุ warrant
และไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็ นการปรับสิ ทธิ
ตามที่กาหนดในข้อ 6.3
8.3 ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วนั ที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วซึ่ง
ต้องไม่มีหุน้ หรื อหุน้ รองรับที่เสนอขายโดยถือว่าได้รับอนุญาตจากสานักงานแล้ว
คงค้างอยู่ บริ ษทั จะไม่ร่วมลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลใน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ผถู ้ ือหุน้
ยืน่ ต่อสานักงานเพื่อเสนอขายหุน้ ดังกล่าวต่อประชาชน หรื อดาเนิ นการให้หุ้นนั้น
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่บริ ษทั จะได้ยนื่ คาขอและ
ได้รับอนุญาตให้เสนอขายต่อประชาชน หรื อเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
8.4 บริ ษทั รับทราบว่า ในกรณีมีบุคคลใดแสดงความประสงค์จะลงทะเบียน
การโอน warrant บริ ษทั ต้องตรวจสอบความถูกต้องของการโอนดังกล่าว
หากพบว่า เป็ นการโอนที่ขดั ต่อข้อจากัดการโอน บริ ษทั ต้องไม่ลงทะเบียนการโอน
เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
หากบริ ษทั จัดให้มีนายทะเบียน warrant บริ ษทั จะดูแลดาเนินการให้
นายทะเบียนปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้างต้นด้วย

ครบถ้วน
ตามเกณฑ์

เอกสาร
อ้างอิง
(ข้อ/หน้ า)
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บริ ษทั ขอเรี ยนว่า บริ ษทั รับทราบและเข้าใจเงื่อนไขที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามที่ประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย warrant และหุน้ รองรับ ทุกประการ
ทั้งนี้ ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดตาม warrant ภายหลังการเสนอขาย บริ ษทั จะดาเนินการให้เป็ นไป
ตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ และจะไม่ดาเนินการให้ขดั หรื อแย้งกับข้อกาหนดตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนดังกล่าว โดยบริ ษทั จะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้
สานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ใน
รายการข้างต้นและเอกสารที่แนบมาพร้อม checklist นี้ถูกต้องและตรงต่อความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ __________________________
( __________________________)

ลงชื่อ __________________________
( __________________________)

ในฐานะกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั พร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
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เอกสารที่ต้องจัดส่ งพร้ อมกับ Checklist การเสนอขาย warrant ที่จะซื้อหุ้น (“warrant”)
และหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับ warrant (“หุ้นรองรับ”) ในราคาต่า ต่ อบุคคลในวงจากัด

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เอกสารที่ต้องจัดส่ งพร้ อมกับ checklist
รายงานผลการเสนอขาย warrant ราคาต่า หรื อหุน้ ควบ warrant ราคาต่า
แล้วแต่กรณี
สาเนาหนังสื อแจ้งจดข้อจากัดการโอนต่อสานักงาน
หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นที่ขออนุมตั ิให้ออกและเสนอขาย warrant
ราคาต่า หรื อหุน้ ควบ warrant ราคาต่า แล้วแต่กรณี
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นที่อนุมตั ิให้ออกและเสนอขาย warrant ราคาต่า
หรื อหุน้ ควบ warrant ราคาต่า แล้วแต่กรณี
รายละเอียดการคานวณราคาเสนอขายและราคาตลาดของหุน้
(รายละเอียดตามแบบที่แนบ)
รายละเอียดการคานวณ dilution effect
รายละเอียดการคานวณจานวนหุน้ รองรับ
หนังสื อสานักงานแจ้งการได้รับการผ่อนผันการออก warrant
ในสัดส่วนที่มากกว่า 50% (ถ้ามี)
หนังสื อสานักงานแจ้งการผ่อนผันให้บริ ษทั ไม่ตอ้ งดาเนินการปรับสิ ทธิ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ประกาศกาหนด (ถ้ามี)

มี/ไม่มี หมายเหตุ

หมายเหตุ เอกสารข้างต้นต้องให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั เป็ นผูล้ งนามรับรองความ
ถูกต้องของเอกสารทุกหน้า พร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)

10
แบบแสดงรายละเอียดการกาหนดเสนอขายและราคาตลาดของหุ้น
1. การเสนอขายที่มี
 ราคาเสนอขายต่ากว่าราคาตลาดเกิน 10% (การเสนอขาย warrant ราคาต่า
หรื อหุน้ ควบ warrant ราคาต่า)
ระบุส่วนลดจากราคาตลาด (%) ____________________________
2. ราคาเสนอขาย
 2.1 กรณีเสนอขาย warrant และหุน้ รองรับ ได้ใช้ราคาเสนอขาย warrant บวกราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุน้
 2.2 กรณีเสนอขายหุน้ ควบกับ warrant ได้ใช้ผลรวมของมูลค่าเสนอขายหุ้นและมูลค่าเสนอขาย
warrant และมูลค่าการใช้สิทธิซ้ือหุน้ หารด้วย ผลรวมของจานวนหุ้นที่เสนอขายควบและจานวนหุน้
รองรับ
สูตรคานวณ = ((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
3. ราคาตลาด ใช้ราคาใดราคาหนึ่งดังนี้
 3.1. ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ยอ้ นหลังไม่นอ้ ยกว่า
7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันกาหนด
ราคาเสนอขาย ซึ่งได้แก่ _____________________________________ วัน
(1) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ใช้คือ
 ราคาปิ ด
 ราคาเฉลี่ยการซื้อขายหุ ้นในแต่ละวัน
(2) วันกาหนดราคาเสนอขาย คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้ใช้
 วันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิ
ให้เสนอขายหุน้ ในราคาต่า
 วันที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติ
 วันแรกที่เสนอขายต่อผูล้ งทุน
ทั้งนี้ ให้ทาเอกสารแนบที่แสดงวิธีการคานวณราคาตลาดของหุน้ ด้วย
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-2 3.2. ราคาที่กาหนดโดยผ่านการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับความต้องการซื้อและ
ความต้องการขายหุน้ เช่น book building
ทั้งนี้ กรณีเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนที่มีหุน้ ซื้อขายอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ ให้ระบุถึง
สาเหตุที่ไม่ใช้ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ ___________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
 3.3. ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยูใ่ นบัญชีรายชื่อที่สานักงาน
ให้ความเห็นชอบ ซึ่งได้แก่______________________________________________________
ทั้งนี้ กรณีเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนที่มีหุน้ ซื้อขายอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ ให้ระบุถึง
สาเหตุที่ไม่ใช้ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ ___________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

