
Checklist1 - PP warrant ราคาต ่า 
ส าหรับการเสนอขาย warrant ท่ีจะซ้ือหุ้น (“warrant”)  

และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับ warrant (“หุ้นรองรับ”) ในราคาต ่า2 

ต่อบุคคลในวงจ ากดั  
 

บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  (“บริษทั”)         
ลกัษณะการเสนอขาย 
  ผูล้งทุน3ไม่เกิน 50 ราย ณ ขณะใดขณะหน่ึง 
  มูลค่าลงทุนไม่เกิน 20 ลา้นบาท4 ในรอบระยะเวลา 12 เดือน 
  ผูล้งทุนสถาบนั5 
  

หลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย 
   การเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ (“เสนอขาย warrant”) 
   การเสนอขายหุน้ควบกบั warrant และหุน้รองรับ (“เสนอขายหุน้ควบ warrant”) 
รายละเอยีดของหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย 

วนัท่ีเสนอขาย  _____________________________ ช่ือ warrant (ถา้มี)  ____________________ 
จ านวน warrant ท่ีเสนอขาย  __________________ ราคาเสนอขาย warrant  ________________ 
จ านวนหุ้นรองรับ  __________________________ ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้  ________________ 
จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายควบกบั warrant  (ถา้มี)  _________ 
ราคาตลาดของหุน้ _____________________________ 

ราคาเสนอขายหุน้  __________________________ 

 

 
1
  Checklist ใชก้รณี เสนอขาย (1) warrant และหุน้รองรับราคาต ่า (2) หุ้นควบ warrant และหุน้รองรับราคาต ่า  

2
  การเสนอขาย warrant ราคาต ่า หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ โดยก าหนดราคาเสนอขายให้มี  
  ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10% โดยมีวิธีการค านวณราคาเสนอขายและราคาตลาดตามแบบแสดง  
  รายละเอียดการก าหนดราคาเสนอขายและราคาตลาดของหุน้ 
3
  ใหน้บัรวมกบัผูถื้อ warrant ทุกรุ่นทุกลกัษณะท่ีออกโดยบริษทัดว้ย 

4
  ใชร้าคาเสนอขายรวมกบัราคาใชสิ้ทธิ 

5
  ผูล้งสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 18/2551 ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 เร่ือง การก าหนด 
   บทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์6 

เอกสาร 
อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

1. การจดข้อจ ากดัการโอนก่อนเสนอขาย   
 บริษทัไดจ้ดขอ้จ ากดัการโอน warrant กบัส านกังานแลว้ตามหนงัสือ 
เลขท่ี _____ ลงวนัท่ี ________โดยขอ้จ ากดัการโอนดงักล่าวมีขอ้ความแสดงวา่ 
บริษทัจะไม่รับจดทะเบียนการโอน warrant ไม่วา่ในทอดใด ๆ หากการโอน
ดงักล่าวท าใหไ้ม่สามารถคงลกัษณะการเสนอขายในวงจ ากดัได ้เวน้แต่เป็นการ
โอนทางมรดก  

  

2. ลกัษณะของ warrant   
 2.1 สัดส่วนจ านวนหุน้รองรับต่อจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษทั7 เท่ากบั 
   50%  
  > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปน้ี  
ท่ีไดรั้บผอ่นผนัจากส านกังานก่อนการเสนอขาย  ตามหนงัสือท่ี _____ลงวนัท่ี 
_________ 
 (1) บริษทัอยูใ่นภาวะท่ีมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ 
ทางการเงิน 
 (2) เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทั  
 (3) กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
บริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม 

  

 2.2 เป็น warrant ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และมีขอ้ความท่ีแสดงขอ้จ ากดัการโอน   
 2.3 มีอายแุน่นอน ซ่ึง  10 ปี นบัแต่วนัท่ีออก warrant  (วนัท่ี ___________)   

 
6 ให้ระบุ  N/A หากเกณฑใ์นขอ้ใดไม่สามารถ apply กบักรณีของบริษทัได ้ 
7  วิธีการค านวณสัดส่วนจ านวนหุ้นรองรับ :  

((จ านวนหุ้นรองรับ warrant ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี) + (จ านวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ท่ีเสนอขาย 
  ในคร้ังอ่ืน* ซ่ึงไม่รวมหุน้ท่ีจดัไวร้องรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))    
                      (จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  ซ่ึงรวมจ านวนหุ้นท่ีจะออกใหม่อืน่ 

ท่ีบริษทั จะเสนอขายควบคู่กบั warrant ในคร้ังน้ี) 
 * เฉพาะจ านวนหุ้นรองรับท่ี outstanding  
       ทั้งน้ี  CD = หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
                 ESOP = การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่กรรมการหรือพนกังานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
เก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์ 

เอกสาร 
อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

2. ลกัษณะของ warrant (ต่อ)   
 2.4 ก าหนดราคา และอตัราการใชสิ้ทธิไวอ้ยา่งแน่นอน   
 2.5 ก าหนดใหมี้การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้รองรับใหแ้ลว้เสร็จภายในอาย ุwarrant   
3. การส่งเอกสารนัดประชุมผู้ถือหุ้น   
 3.1 บริษทัไดส่้งหนงัสือนดัประชุมพร้อมหนงัสือมอบฉนัทะ8 ถึงผูถื้อหุน้
ล่วงหนา้ ≥ 14 วนัก่อนวนัประชุม  ทั้งน้ี ในการนบัจ านวนวนัดงักล่าว ใหน้บัรวม
วนัส่งหนงัสือนดัประชุม  แต่ไม่นบัรวมวนัประชุม 

  

 3.2 หนงัสือมอบฉันทะมีขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัน้ี 
  (1) กรรมการอิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงรายท่ีผูถื้อหุน้ซ่ึงไม่สามารถเขา้ประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงดว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะใหเ้ป็นผูใ้ชสิ้ทธิแทนผูถื้อหุน้
ได ้

 
 
 
 

 
 
 
 

  (2) ส่วนไดเ้สียพิเศษของกรรมการอิสระรายดงักล่าว ในกรณีท่ีกรรมการ
อิสระดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีอาจไดรั้บการจดัสรร warrant ราคาต ่า หรือหุ้นควบ 
warrant ราคาต ่า แลว้แต่กรณี 

  

4. หนังสือนัดประชุม ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัน้ี   
 4.1 วตัถุประสงคใ์นการเสนอขาย warrant ราคาต ่า หรือหุ้นควบ warrant  
ราคาต ่า แลว้แต่กรณี 

  

 4.2 รายละเอียดเก่ียวกบั warrant และหุน้รองรับท่ีเสนอขาย และ/หรือหุน้ท่ี
เสนอขายควบกบั warrant ในเร่ืองต่อไปน้ี 

  

  - จ านวน warrant    
  - ราคาเสนอขาย warrant   
  - จ านวนหุน้รองรับ   
  - ราคาหรืออตัราใชสิ้ทธิ ซ่ึงไดร้ะบุ  ราคาท่ีแน่นอน หรือ  
         ส่วนลดสูงสุดท่ีแน่นอน ระบุ ____ 

  

  - จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายควบกบั warrant (ถา้มี)   
  - ราคาหุ้นท่ีเสนอขายควบกบั warrant (ถา้มี) 
       ราคาท่ีแน่นอน หรือ  
       ส่วนลดสูงสุดท่ีแน่นอน ระบุ _____ 

   

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

http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=1687
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์ 

เอกสาร 
อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

4. หนังสือนัดประชุม ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัน้ี (ต่อ)    
 4.2 รายละเอียดเก่ียวกบั warrant และหุน้รองรับท่ีเสนอขาย และ/หรือหุน้ควบ 
warrant ในเร่ืองต่อไปน้ี (ต่อ) 
  - ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ 
  - วนัส้ินสุดของการใชสิ้ทธิ 
  - เหตุใหต้อ้งออกหุน้ใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ 
  - อ่ืน ๆ ระบุ ________________________ 

  

 4.3 วิธีการจดัสรร warrant    
 4.4 ราคาตลาดท่ีใชเ้ปรียบเทียบกบัราคาเสนอขายและราคาใชสิ้ทธิ รวมทั้ง
วิธีการค านวณ  

  

 4.5 ในกรณีท่ีก าหนดราคาเสนอขายท่ีแน่นอน ตอ้งระบุกลุ่มบุคคลท่ีคาดวา่จะ
เสนอขาย ซ่ึงไดแ้ก่  _______________ 

  

 4.6 ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั (dilution effect) หากมีการใชสิ้ทธิ
ครบถว้น ให้ระบุ 

  

  (1) price dilution9    
 (2) earning per share dilution10 หรือ control dilution11   
 4.7 สิทธิของผูถื้อหุน้ในการคดัคา้นการเสนอขาย warrant ราคาต ่า หรือหุน้
ควบ warrant ราคาต ่า แลว้แต่กรณี แลว้แต่กรณีโดยตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้รวมกนั 
 ≥ 10% ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม ออกเสียงคดัคา้น 

  

 
9
  Price dilution = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

   ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
  โดย ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาด x จ านวนหุ้น paid-up) + (ราคาใชสิ้ทธิ x จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี)   
                              จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุน้รองรับที่เสนอขายคร้ังน้ี 
10  Earnings per share dilution  = Earning per share ก่อนเสนอขาย - Earning per share หลงัเสนอขาย 
        Earning per share ก่อนเสนอขาย 
 โดย  Earning per share ก่อนเสนอขาย   = ก าไรสุทธิ / จ านวนหุ้น paid-up  
           Earnings per share หลงัเสนอขาย  = ก าไรสุทธิ / (จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นหรือหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี) 
11

  Control dilution =                          จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี     
          จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์ 

เอกสาร 
อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

4. หนังสือนัดประชุม ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัน้ี (ต่อ)    
 4.8 ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัท่ีแสดงถึงความจ าเป็นในการเสนอขาย 
warrant ราคาต ่า หรือหุน้ควบ warrant ราคาต ่า แลว้แต่กรณี โดยอธิบายถึง 
  (1) ความคุม้ค่าของประโยชน์ท่ีบริษทัจะไดรั้บเปรียบเทียบกบัส่วนต่างของ
ราคาเสนอขายและราคาใชสิ้ทธิ กบัราคาตลาดท่ีบริษทัตอ้งสูญเสียไป  
  (2) ความเหมาะสมและเหตุผลของราคาตลาดท่ีใช ้และการก าหนด 
ราคาเสนอขายดงักล่าว  

  

 4.9 ขอ้มูลอ่ืนๆ (ถา้มี) ระบุ _________________________________   
5. มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและอายุมติ   
 5.1 บริษทัไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดงัน้ี 
  (1) อนุมติัการเสนอขาย warrant ราคาต ่า  หรือหุ้นควบ warrant ราคาต ่า 
แลว้แต่กรณี ดว้ยคะแนนเสียง ≥ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผูถื้อหุน้รวมกนั ≥ 10% ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม ออกเสียงคดัคา้น  
  (2) ใหอ้อกหุน้รองรับอยา่งเพียงพอ 

  

 5.2 บริษทัไดเ้สนอขาย warrant ราคาต ่า หรือหุ้นควบ warrant ราคาต ่า  
แลว้แต่กรณี แลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติ (ผูถื้อหุน้อนุมติั
เม่ือวนัท่ี ____________)  และไดก้ าหนดใหมี้การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้รองรับ 
ใหแ้ลว้เสร็จภายในอายขุอง warrant  

  

6. ข้อก าหนดสิทธิของ warrant มีรายการอย่างน้อย ดังนี้   
 6.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 (1) อายขุอง warrant  ระบุ________ ปี 
 (2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ 
 (3) อตัราการใชสิ้ทธิ 
 (4) วิธีการใชสิ้ทธิของ warrant เช่น ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัสุดทา้ยของ 
แต่ละไตรมาส  
              (5)  รายละเอียดส าคญัอ่ืน (ถา้มี) ระบุ____________ 

  

 6.2 เหตุ เง่ือนไข และกระบวนการในการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดตาม warrant   
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์ 

เอกสาร 
อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

6. ข้อก าหนดสิทธิของ warrant มีรายการอย่างน้อย ดังนี ้(ต่อ)   
 6.3 หากบริษทัก าหนดใหมี้การปรับสิทธิ บริษทัไดร้ะบุไวใ้นการเสนอขายวา่ 
จะก าหนดเหตุและเง่ือนไขในการปรับสิทธิในกรณีดงัต่อไปน้ีพร้อมกบัระบุวิธีการ
ค านวณ 
 (1) เม่ือมีการเปล่ียนแปลง par value หุ้นของบริษทั อนัเป็นผลมาจาก
การรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุน้ 
 (2) เม่ือบริษทัเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาท่ีต ่ากวา่ราคาตลาด12 
 (3) เม่ือบริษทัเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาท่ีต ่ากว่าราคาตลาด11  
 (4) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นท่ีออกใหม่
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
 (5) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกวา่อตัราท่ีระบุไวใ้น
ขอ้ก าหนดสิทธิ 
 (6) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั (1) ถึง (5) ท่ีท าใหผ้ลประโยชน์
ตอบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิดอ้ยไปกวา่เดิม 
 ทั้งน้ี หากบริษทัจะไม่ด าเนินการปรับสิทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตาม (1)-(6) 
บริษทัไดรั้บผ่อนผนัจากส านกังานก่อนการเสนอขายแลว้ ตามหนงัสือท่ี 
______________ ลงวนัท่ี _____________________ 

  

7. เง่ือนไขท่ีต้องปฏิบัติตาม   
 เพื่อใหก้ารเสนอขายอยูภ่ายในลกัษณะการเสนอขายในวงจ ากดัเท่านั้น บริษทั
ไดด้ าเนินการดงัน้ี 
  (1) ไม่มีการโฆษณาการเสนอขาย warrant ราคาต ่า หรือหุ้นควบ warrant 
ราคาต ่า แลว้แต่กรณี ต่อบุคคลเป็นการทัว่ไป  
  (2) แจกจ่ายเอกสาร (ถา้มี) ท่ีเก่ียวกบั warrant ราคาต ่า หรือหุน้ควบ warrant  
ราคาต ่า แลว้แต่กรณี ท่ีจะ/ก าลงัเสนอขายใหก้บับุคคลเฉพาะเจาะจงหรือบุคคล
เท่าท่ีจ าเป็น  
  (3) เอกสารท่ีแจกตามขอ้ (2) ระบุขอ้ความดงัน้ี 
   (3.1) ขอ้จ ากดัการโอน warrant เช่นเดียวกบัท่ีไดจ้ดแจง้ไวก้บัส านกังาน  
   (3.2) ขอ้ความตามขอ้ 8.3 
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  คือ การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยมีราคาเสนอขายต ่ากว่าราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวิธีการค านวณราคาเสนอขาย
และราคาตลาดตามแบบแสดงรายละเอียดการก าหนดราคาเสนอขายและราคาตลาดของหุ้น  
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์ 

เอกสาร 
อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

8. การด าเนินการภายหลงัการเสนอขาย warrant   
 8.1 บริษทัระบุไวใ้นการเสนอขาย warrant วา่ จะปรับสิทธิโดยวิธีใดวิธีหน่ึง
ดงัน้ี 
  (1) ปรับราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ หรือ 
  (2) ปรับราคาใชสิ้ทธิ ควบคู่กบัการออก warrant ใหม่ทดแทนการปรับ
อตัราการใชสิ้ทธิ 
  ทั้งน้ี หากบริษทัตอ้งออกหุน้รองรับเพิ่มเติม บริษทัตอ้งยืน่มติท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ท่ีอนุมติัให้ออกหุน้รองรับการปรับสิทธินั้นอยา่งเพียงพอต่อส านกังาน 
ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษทัไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุน้รองรับ 

  

 8.2 บริษทั ระบุไวใ้นการเสนอขาย warrant วา่จะไม่ขยายอาย ุwarrant  
และไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ เวน้แต่จะเป็นการปรับสิทธิ
ตามท่ีก าหนดในขอ้ 6.3 

  

 8.3 ภายในระยะเวลา 2 ปี นบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ซ่ึง
ตอ้งไม่มีหุน้หรือหุน้รองรับท่ีเสนอขายโดยถือวา่ไดรั้บอนุญาตจากส านกังานแลว้
คงคา้งอยู ่บริษทัจะไม่ร่วมลงลายมือช่ือเพื่อรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลใน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีผูถื้อหุน้
ยืน่ต่อส านกังานเพื่อเสนอขายหุน้ดงักล่าวต่อประชาชน หรือด าเนินการใหหุ้้นนั้น
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เวน้แต่บริษทัจะไดย้ืน่ค าขอและ
ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายต่อประชาชน หรือเป็นบริษทัจดทะเบียน 

  

 8.4 บริษทัรับทราบวา่ ในกรณีมีบุคคลใดแสดงความประสงคจ์ะลงทะเบียน
การโอน warrant  บริษทัตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งของการโอนดงักล่าว  
หากพบวา่ เป็นการโอนท่ีขดัต่อขอ้จ ากดัการโอน บริษทัตอ้งไม่ลงทะเบียนการโอน 
เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 
  หากบริษทัจดัใหมี้นายทะเบียน warrant  บริษทัจะดูแลด าเนินการให้ 
นายทะเบียนปฏิบติัตามเง่ือนไขขา้งตน้ดว้ย 
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 บริษทัขอเรียนวา่ บริษทัรับทราบและเขา้ใจเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัตามท่ีประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนเก่ียวกบัการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย warrant และหุน้รองรับ ทุกประการ   
ทั้งน้ี ในการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดตาม warrant ภายหลงัการเสนอขาย บริษทัจะด าเนินการให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ และจะไม่ด าเนินการใหข้ดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนดงักล่าว โดยบริษทัจะแจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้
ส านกังานทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม  และขอรับรองวา่ขอ้มูลท่ีระบุไวใ้น
รายการขา้งตน้และเอกสารท่ีแนบมาพร้อม checklist น้ีถูกตอ้งและตรงต่อความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ  __________________________ 
          ( __________________________) 

ลงช่ือ  __________________________ 
          ( __________________________) 

ในฐานะกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  
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เอกสารท่ีต้องจัดส่งพร้อมกบั Checklist การเสนอขาย warrant ท่ีจะซ้ือหุ้น (“warrant”)  
และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับ warrant (“หุ้นรองรับ”) ในราคาต ่า ต่อบุคคลในวงจ ากดั  

 
เอกสารท่ีต้องจัดส่งพร้อมกบั checklist มี/ไม่มี หมายเหตุ 

1. รายงานผลการเสนอขาย warrant ราคาต ่า หรือหุน้ควบ warrant ราคาต ่า 
แลว้แต่กรณี 

  

2. ส าเนาหนงัสือแจง้จดขอ้จ ากดัการโอนต่อส านกังาน   
3. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นท่ีขออนุมติัให้ออกและเสนอขาย warrant  
 ราคาต ่า หรือหุน้ควบ warrant ราคาต ่า แลว้แต่กรณี 

  

4. มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัใหอ้อกและเสนอขาย warrant ราคาต ่า  
 หรือหุน้ควบ warrant ราคาต ่า แลว้แต่กรณี 

  

5. รายละเอียดการค านวณราคาเสนอขายและราคาตลาดของหุน้ 
  (รายละเอียดตามแบบท่ีแนบ) 

  

6. รายละเอียดการค านวณ dilution effect   
7. รายละเอียดการค านวณจ านวนหุน้รองรับ   
8. หนงัสือส านกังานแจง้การไดรั้บการผ่อนผนัการออก warrant  
 ในสัดส่วนท่ีมากกวา่ 50% (ถา้มี) 

  

9. หนงัสือส านกังานแจง้การผ่อนผนัใหบ้ริษทัไม่ตอ้งด าเนินการปรับสิทธิ
 เม่ือเกิดเหตุการณ์ตามท่ีประกาศก าหนด (ถา้มี) 

  

 
หมายเหต ุ  เอกสารขา้งตน้ตอ้งใหก้รรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัเป็นผูล้งนามรับรองความ
ถูกตอ้งของเอกสารทุกหนา้ พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 
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แบบแสดงรายละเอยีดการก าหนดเสนอขายและราคาตลาดของหุ้น 
 

1. การเสนอขายท่ีมี  ราคาเสนอขายต ่ากวา่ราคาตลาดเกิน 10% (การเสนอขาย warrant ราคาต ่า 
 หรือหุน้ควบ warrant ราคาต ่า)   
   ระบุส่วนลดจากราคาตลาด (%) ____________________________ 
2. ราคาเสนอขาย 
  2.1 กรณีเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ ไดใ้ชร้าคาเสนอขาย warrant บวกราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
  2.2 กรณีเสนอขายหุน้ควบกบั warrant ไดใ้ชผ้ลรวมของมูลค่าเสนอขายหุ้นและมูลค่าเสนอขาย 
warrant  และมูลค่าการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ หารดว้ย ผลรวมของจ านวนหุ้นท่ีเสนอขายควบและจ านวนหุน้
รองรับ 

สูตรค านวณ = ((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))  
  Qs +  Qx 

 ทั้งน้ี โดยท่ี 
  Ps   =  ราคาเสนอขายหุน้ 
  Qs  =  จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายควบคู่ไปกบั warrant 
  Pw =  ราคาเสนอขาย warrant 
  Qw =  จ านวน warrant ท่ีเสนอขายควบคู่ไปกบัหุน้ 
  Ep  =  ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตาม warrant 
  Qx  =  จ านวนหุน้ท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตาม Qw 
 
3. ราคาตลาด ใชร้าคาใดราคาหน่ึงดงัน้ี 

 3.1. ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้ในตลาดหลกัทรัพยย์อ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่  
    7 วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัก าหนด 
    ราคาเสนอขาย  ซ่ึงไดแ้ก่  _____________________________________ วนั 
 (1) ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีใชค้ือ 

     ราคาปิด   
        ราคาเฉล่ียการซ้ือขายหุ้นในแต่ละวนั 
    (2) วนัก าหนดราคาเสนอขาย คณะกรรมการบริษทัมีมติให้ใช ้
      วนัท่ีคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติั
     ใหเ้สนอขายหุน้ในราคาต ่า 

     วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติ 
     วนัแรกท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุน 

 ทั้งน้ี ใหท้ าเอกสารแนบท่ีแสดงวิธีการค านวณราคาตลาดของหุน้ดว้ย 
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    3.2. ราคาท่ีก าหนดโดยผา่นการวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัความตอ้งการซ้ือและ 
ความตอ้งการขายหุน้ เช่น book building 
    ทั้งน้ี กรณีเป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีมีหุน้ซ้ือขายอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์ ใหร้ะบุถึง
สาเหตุท่ีไม่ใชร้าคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้ในตลาดหลกัทรัพย ์  ___________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
    3.3. ราคายติุธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีส านกังาน
ใหค้วามเห็นชอบ ซ่ึงไดแ้ก่______________________________________________________ 
    ทั้งน้ี กรณีเป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีมีหุน้ซ้ือขายอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์ ใหร้ะบุถึง
สาเหตุท่ีไม่ใชร้าคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้ในตลาดหลกัทรัพย ์  ___________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 


