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Checklist1 ESOP
สำหรับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมกำรหรื อพนักงำน (“ESOP”)
กรณีเป็ นกำรเสนอขำยโดยบริษัทจดทะเบียนหรื อบริษัทมหำชนจำกัดที่มีหน้ ำที่ตำมมำตรำ 56
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (“บริษัท”)
 (1) เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“บริ ษทั จดทะเบียน”)
 (2) เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 (ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)
รำยละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
หลักทรัพย์ที่เสนอขาย
 เสนอขายหุน้
 เป็ นโครงการต่อเนื่อง
 ไม่ใช่โครงการต่อเนื่อง
 เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ (“warrant”) และหุน้ รองรับ2
 เสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ (convertible debenture : “CD”) และหุน้ รองรับ
วันที่เสนอขาย ________________________
จานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ____________
ชื่อ warrant /CD (ถ้ามี) __________________
ราคาใช้สิทธิ __________________________
วันสิ้ นสุ ดอายุ _________________________

วันที่ออก warrant / CD ____________
ราคาเสนอขาย ___________________
อายุ warrant / CD _________________
อัตราการใช้สิทธิ _________________
จานวนหุ้นรองรับ _________________

ลักษณะโครงกำร ESOP
 กรณีทั่วไป คือ กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
 (1) จานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ≤ 5% ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด ณ วันที่
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ ESOP
 (2) จานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย > 5% ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด ณ วันที่
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ ESOP และราคาเสนอขาย ESOP มีส่วนลดจากราคาตลาดไม่ เกินกว่ำ 10%3
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Checklist นี้ใช้กบั กรณี เป็ นการเสนอขายโดย (1) บริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 และ
(2) บริ ษทั ย่อยที่มีสถานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนและมีบริ ษทั แม่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56
ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยตามประกาศนี้ หมายถึงบริ ษทั ย่อยเพียงทอดแรกที่ถูกถือหุ้นโดยบริ ษทั แม่ > 50%
2
การเสนอขาย warrant หรื อ CDให้แก่กรรมการและพนักงานไม่สามารถจัดสรรเป็ นโครงการต่อเนื่องได้
3

ให้คานวณว่าเป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ราคาต่าหรื อไม่ โดยใช้แบบแสดงรายละเอียดการกาหนดราคาเสนอขายและ
ราคาตลาดของหุ้นตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ การเสนอขายหลักทรัพย์ราคาต่า หมายถึง การเสนอขายหุ้น หรื อ warrant
และหุ้นรองรับ หรื อ CD โดยกาหนดราคาเสนอขายให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%

2
 กรณีพเิ ศษ คือ จานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย > 5% ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด
ณ วันที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ ESOPหมายเหตุ และราคาเสนอขาย ESOP มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่ำ 10%
ลักษณะกำรจัดสรรให้ กรรมกำรหรื อพนักงำนแต่ละรำย
 มีกำรจัดสรรแบบกระจุกตัว คือ เสนอขายต่อกรรมการหรื อพนักงานแต่ละรายในจานวนที่ > 5%
ของจานวนหลักทรัพย์ท้ งั หมดที่เสนอขายในครั้งนี้
 ไม่ มีกำรจัดสรรแบบกระจุกตัว คือ การเสนอขายต่อกรรมการหรื อพนักงานแต่ละรายในจานวนที่
≤ 5% ของจานวนหลักทรัพย์ท้ งั หมดที่เสนอขายในครั้งนี้
Checklist
ระยะเวลำที่ต้องเสนอขำยให้ แล้วเสร็จ (แล้วแต่กรณี)
1. กรณีเสนอขายหุ้นเป็ นโครงกำรต่อเนื่อง
- บริ ษทั ได้เสนอขายหุน้ ครั้งแรกภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิให้ออกและเสนอขาย ESOP (ผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิเมื่อวันที่ _________)
- บริ ษทั ได้ระบุไว้ในการเสนอขายว่า อายุโครงการไม่เกิน 5 ปี โดยบริ ษทั
จะเสนอขายหุน้ ให้แล้วเสร็ จภายในวันที่ ____________________
2. กรณีเสนอขายหุ้นที่ไม่ ใช่ โครงกำรต่ อเนื่ อง
- บริ ษทั ได้เสนอขายหุน้ แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
อนุมตั ิให้ออกและเสนอขาย ESOP (ผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิเมื่อวันที่ _______________)
3. กรณีเสนอขาย warrant หรื อ CD
- บริ ษทั ได้เสนอขาย warrant หรื อ CD แล้วเสร็ จภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิให้ออกและเสนอขาย ESOP (ผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิเมื่อวันที่
_______________)
- บริ ษทั ได้กาหนดอายุของ warrant หรื อ CD ไม่เกิน 5 ปี
- บริ ษทั ได้ระบุไว้ในการเสนอขายว่า บริ ษทั จะเสนอขายหุ้นรองรับ
ให้แล้วเสร็จตามอายุของ warrant หรื อ CD นั้น
กำรส่ งเอกสำรกำรประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ได้ส่งหนังสื อนัดประชุมพร้อมทั้งหนังสื อมอบฉันทะ5 ถึงผูถ้ ือหุน้
ล่วงหน้า ≥ 14 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ในการนับจานวนวันดังกล่าว ให้นบั รวม
วันส่งหนังสื อนัดประชุม แต่ไม่นบั รวมวันประชุม
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ให้ระบุ N.A. หากเกณฑ์ในข้อใดไม่สามารถ apply กับกรณี ของบริ ษทั ได้

ครบถ้วน
ตามเกณฑ์4

เอกสาร
อ้างอิง
(ข้อ/หน้า)
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Checklist

ครบถ้วน
ตามเกณฑ์

เอกสาร
อ้างอิง
(ข้อ/หน้า)

หนังสื อมอบฉันทะ ได้แสดงข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
1. กรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งรายที่ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งไม่สามารถเข้าประชุม
และใช้สิทธิออกเสี ยงด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้เป็ นผูใ้ ช้สิทธิแทน
ผูถ้ ือหุน้ ได้
2. กรณีที่กรรมการอิสระตามข้อ 1 เป็ นบุคคลที่อาจได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์
ที่ขออนุมตั ิ บริ ษทั ได้แสดงส่วนได้เสี ยพิเศษของกรรมการอิสระดังกล่าวในหนังสื อ
มอบฉันทะแล้ว
หนังสื อนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
1. วัตถุประสงค์และความจาเป็ นในการเสนอขาย ESOP
2. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ออกในเรื่ อง
- ประเภท
- อายุ (ถ้ามี)
- จานวน
- มูลค่าการเสนอขาย
- ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) ราคาหรื ออัตราการใช้สิทธิ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ไม่สามารถระบุราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย หรื อราคา
การใช้สิทธิเป็ นตัวเลขที่แน่นอน บริ ษทั ได้ระบุเป็ นสัดส่วนหรื อเป็ นสู ตรโดยอิง
ราคาหรื ออัตราดอกเบี้ยในตลาดที่อา้ งอิงได้ โดยได้ระบุส่วนลดสูงสุดที่แน่นอน
- ราคาตลาดเปรี ยบเทียบกับราคาเสนอขายและวิธีการคานวณ
- ที่มา เหตุผล และความเหมาะสมของการกาหนดราคาเสนอขายและ
ราคาตลาด
- หลักทรัพย์ที่จะเสนอขายต่อกรรมการมีราคาเสนอขาย รวมทั้งข้อกาหนดและ
เงื่อนไขของหลักทรัพย์ ที่ไม่ดีไปกว่าหลักทรัพย์ที่จะเสนอขายต่อพนักงาน
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หนังสื อที่ผถู ้ ือหุ้นซึ่งไม่สามารถเข้าประชุมผูถ้ ือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็ นผูใ้ ช้สิทธิแทนตน download form ได้ที่

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

เอกสาร
อ้างอิง
(ข้อ/หน้า)

หนังสื อนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้ (ต่อ)
3. ระบุรายชื่อและจานวนที่จะได้รับจัดสรรดังนี้
- รายชื่อกรรมการทุกรายที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์ที่ขออนุมตั ิไม่วา่ จานวน
เท่าใด และจานวนหลักทรัพย์ที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับการจัดสรร
- รายชื่อพนักงานทุกรายที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์ > 5% ของจานวน
หลักทรัพย์ท้ งั หมดที่ขออนุมตั ิ และจานวนหลักทรัพย์ที่พนักงานดังกล่าว
แต่ละรายจะได้รับการจัดสรร
4. ผลกระทบที่มีต่อผูถ้ ือหุน้ (dilution effect) โดยระบุ
(ก) price dilution6
(ข) earnings per share dilution7 หรื อ control dilution8
5. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขายหลักทรัพย์ที่ออก เช่น
- หลักเกณฑ์ในการจัดสรร วิธีการเสนอขายผ่านบุคคลอื่น และรายชื่อบุคคล
ดังกล่าว (ถ้ามี)
- คุณสมบัติของกรรมการหรื อพนักงานที่มีสิทธิจะซื้อหลักทรัพย์ที่ออก
6. ระบุสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ในการคัดค้านการเสนอขาย ESOP (“สิ ทธิ veto”) ว่า
ต้องไม่มีผถู ้ ือหุ้นซึ่งถือหุน้ รวมกัน > 10% ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุม ออกเสี ยงคัดค้าน

6

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
โดยราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาด x จานวนหุ้น paid-up) + (ราคาใช้สิทธิ x จานวนหุ้นหรื อหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)
จานวนหุ้น paid-up + จานวนหุ้นหรื อหุน้ รองรับที่เสนอขายครั้งนี้
7
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 อหุน้ รองรับที่เสนอขายครั้งนี้)
8
Control dilution
=
จานวนหุ้นหรื อหุน้ รองรับที่เสนอขายครั้งนี้
จานวนหุ้น paid-up + จานวนหุ้นหรื อหุน้ รองรับที่เสนอขายครั้งนี้
Price dilution
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Checklist
หนังสื อนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้ (ต่อ)
7. หำกลักษณะโครงกำร ESOP เป็ นกรณีพเิ ศษ หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้
ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
7.1 เหตุผลหรื อที่มาของการกาหนดจานวนหลักทรัพย์ที่จะเสนอขาย > 5%
ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด และการกาหนดราคาเสนอขายที่เข้าข่าย
เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่า3
7.2 ความจาเป็ นของการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรื อพนักงาน
โดยกาหนดจานวนหลักทรัพย์ที่จะเสนอขาย > 5% ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมด และกาหนดราคาเสนอขายที่เข้าข่ายเป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์
ที่ออกใหม่ในราคาต่าต่อการดารงอยูข่ องบริ ษทั หรื อความคุม้ ค่าของประโยชน์ที่
บริ ษทั จะได้รับเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่กรรมการหรื อพนักงานจะได้รับจากการ
เสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
7.3 ระบุสิทธิ veto ว่า ต้องไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซึ่งถือหุน้ รวมกัน > 5% ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม ออกเสี ยงคัดค้านการเสนอขายหลักทรัพย์น้ นั
ทั้งนี้ ให้ระบุสิทธิ veto นี้ แทนการระบุสิทธิ veto ตามข้อ 6 ข้างต้น
8. หำกเป็ นกำรจัดสรรแบบกระจุกตัว หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้แสดง
รายละเอียดเพิม่ เติมดังต่อไปนี้
8.1 ผลประโยชน์ที่กรรมการหรื อพนักงานแต่ละรำยดังกล่าวจะได้รับจากการ
เสนอขายหลักทรัพย์เมื่อคานวณเป็ นตัวเงิน โดยคานวณจากผลต่างของ
ราคาเสนอขายและราคาตลาด
8.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนแสดงถึงเหตุผล ความจาเป็ น และประโยชน์ที่บริ ษทั จะได้รับจากการ
จัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการหรื อพนักงานแต่ละรำยดังกล่าว
8.3 ในกรณีเป็ นกรรมการ ได้ระบุจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละรำยดังกล่าว
เข้าประชุมและขาดประชุมในช่วงระยะเวลาหนึ่งปี ที่ผา่ นมา
8.4 กรณีทเี่ ป็ นกำรจัดสรรแบบกระจุกตัวและราคาเสนอขายหลักทรัพย์
ที่เข้าข่ายเป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่า ได้ระบุเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
จานวนและลักษณะผลตอบแทนทั้งหมดของปี ล่าสุ ดที่ได้รับจากบริ ษทั ในฐานะ
กรรมการหรื อพนักงาน

ครบถ้วน
ตามเกณฑ์

เอกสาร
อ้างอิง
(ข้อ/หน้า)
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8. หำกเป็ นกำรจัดสรรแบบกระจุกตัว หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้แสดง
รายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ (ต่อ)
8.5 ระบุสิทธิ veto ว่า ต้องไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซึ่งถือหุน้ รวมกัน > 5% ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม ออกเสี ยงคัดค้านการจัดสรรดังกล่าว
8.6 ระบุวิธีการอนุมตั ิของผูถ้ ือหุน้ ว่า ต้องเป็ นการอนุมตั ิสาหรับกรรมการหรื อ
พนักงานดังกล่าวเป็ นรายบุคคล
9. ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ _________________________________
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่ กรณี)
1. กรณีทั่วไป
1.1 บริ ษทั ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยง ≥ 3 ใน 4 ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
1.2 ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซึ่งถือหุน้ รวมกัน > 10% ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม ออกเสี ยงคัดค้าน
1.3 เป็ นมติที่ชดั แจ้งและไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจให้บุคคลอื่นใด
เป็ นผูก้ าหนดรายละเอียดหลักทรัพย์ที่ออก และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการขายหลักทรัพย์ที่ออก (รายละเอียดตามข้อ 2 และ 5 ของหนังสื อนัดประชุม
ข้างต้น) แทนที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
2. กรณีพเิ ศษ
2.1 บริ ษทั ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยง ≥ 3 ใน 4 ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
2.2 ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซึ่งถือหุน้ รวมกัน > 5% ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมออกเสี ยงคัดค้าน ทั้งนี้ ให้ใช้สิทธิ veto นี้ แทนสิ ทธิ veto
ตามข้อ 1.2 ของกรณี ทวั่ ไป
2.3 เป็ นมติที่ชดั แจ้งและไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจให้บุคคลอื่นใดเป็ น
ผูก้ าหนดรายละเอียดหลักทรัพย์ที่ออก และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการขายหลักทรัพย์ที่ออก (รายละเอียดตามข้อ 2 และ 5 ของหนังสื อนัดประชุม
ข้างต้น) แทนที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น

ครบถ้วน
ตำมเกณฑ์

เอกสำร
อ้ำงอิง
(ข้อ/หน้ ำ)
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ครบถ้วน
ตำมเกณฑ์

เอกสำร
อ้ำงอิง
(ข้อ/หน้ ำ)

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่ กรณี)
3. กรณีเป็ นกำรจัดสรรแบบกระจุกตัว (เพิม่ เติมจำกกรณีทั่วไปและกรณีพเิ ศษ)
3.1 เป็ นมติอนุมตั ิให้ ESOP เป็ นรายบุคคล
3.2 บริ ษทั ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยง ≥ 3 ใน 4 ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
3.3 ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซึ่งถือหุน้ รวมกัน > 5% ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม ออกเสี ยงคัดค้านในมติน้ นั
3.4 เป็ นมติที่ชดั แจ้งและไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจให้บุคคลอื่นใด
เป็ นผูก้ าหนดรายละเอียดหลักทรัพย์ที่ออก และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการขายหลักทรัพย์ที่ออก (รายละเอียดตามข้อ 2 และ 5 ของหนังสื อนัดประชุม
ข้างต้น) แทนที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
เงื่อนไขเพิม่ เติมกรณีเป็ นกำรจัดสรรแบบกระจุกตัว
ได้ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งต้อง
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยไม่มีกรรมการที่จะได้รับการจัดสรร
หลักทรัพย์ > 5% เป็ นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เงื่อนไขเพิม่ เติมกรณีที่บริษัทกำหนดให้ สำมำรถนำ warrant หรื อ CD ที่เคย
เสนอขำย ESOP แล้วมำจัดสรร ESOP ใหม่ได้ 9
1. มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นที่อนุมตั ิให้เสนอขาย ESOP ในครั้งนี้ ได้อนุมตั ิให้
บริ ษทั สามารถนา warrant หรื อ CD ซึ่งกรรมการหรื อพนักงานที่ลาออกหรื อ
พ้นจากตาแหน่งได้ส่งมอบให้แก่บริ ษทั หรื อบุคคลใดตามที่บริ ษทั กาหนด
มาจัดสรรให้แก่กรรมการหรื อพนักงานรายอื่นต่อไปได้ดว้ ย

9

เป็ นกรณีที่กรรมการหรื อพนักงานที่ลาออกหรื อพ้นตาแหน่งได้ส่งมอบหลักทรัพย์แปลงสภาพ (warrant หรื อ CD )ให้แก่บริ ษทั
หรื อบุคคลใดตามที่บริ ษทั กาหนดเพื่อให้บริ ษทั นาหลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าวมาจัดสรรให้แก่กรรมการหรื อพนักงาน
รายอื่นต่อไป
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ครบถ้วน
ตำมเกณฑ์

เอกสำร
อ้ ำงอิง
(ข้อ/หน้ ำ)

2. บริ ษทั ได้ระบุไว้ในการเสนอขายดังนี้
2.1 กรณี เป็ นการจัดสรรให้แก่พนักงานเท่านั้น (ไม่มีการจัดสรรให้
กรรมการ) และไม่มีพนักงานรายใดจะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์รวมแล้ว
เป็ นจานวน > 5% ของจานวนหลักทรัพย์ท้ งั หมดที่เสนอขาย ภายหลังการจัดสรร
warrant หรื อ CD บริ ษทั สามารถดาเนินการได้ตามมติดงั กล่าวได้โดยไม่ตอ้ ง
เรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ อีกครั้ง
2.2 กรณี เป็ นการจัดสรรให้แก่กรรมการไม่วา่ จานวนเท่าใด หรื อจัดสรร
ให้แก่พนักงานรายใดอันเป็ นผลให้พนักงานรายนั้นจะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์
รวมแล้วเป็ นจานวน > 5% ของจานวนหลักทรัพย์ท้ งั หมดที่เสนอขายก่อนการ
จัดสรร warrant หรื อ CD บริ ษทั ต้องเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อขอมติอนุมตั ิให้
บริ ษทั นา warrant หรื อ CD มาจัดสรรให้แก่กรรมการหรื อพนักงานรายที่จะได้รับ
การจัดสรรอีกครั้ง และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการอนุญาตในส่ วนที่เกี่ยวกับการส่ง
เอกสารการประชุมผูถ้ ือหุ้น หนังสื อนัดประชุม และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และ
สิ ทธิ Veto ตามแต่กรณี 10 ด้วย
เงื่อนไขเพิม่ เติมกรณีเสนอขำยผ่ ำนผู้รับช่ วงซื้อหลักทรัพย์
บริ ษทั ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรื อจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ไม่วา่
โดยทางตรงหรื อทางอ้อมให้แก่ผรู ้ ับช่วงซื้อหลักทรัพย์น้ นั เว้นแต่เป็ นกรณีที่
ผูร้ ับช่วงซื้อหลักทรัพย์ดงั กล่าวกระทาการในฐานะบริ ษทั หลักทรัพย์ที่ประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรื อ
ค่าตอบแทนอันเป็ นปกติของการประกอบธุรกิจประเภทนั้น
เงื่อนไขเพิม่ เติมกรณีเสนอขำยหุ้นเป็ นโครงกำรต่อเนื่อง
กรณีเป็ นการเสนอขายหุน้ ต่อกรรมการหรื อพนักงานเป็ นโครงการต่อเนื่อง
และไม่สามารถระบุชื่อกรรมการและพนักงานดังกล่าว รวมทั้งจานวนหุ้นที่ได้รับ
การจัดสรรได้ในปี แรกที่ขออนุมตั ิโครงการ บริ ษทั ได้ระบุไว้ในการเสนอขาย
ก่อนดาเนินการจัดสรรหุ้นว่า

10

ได้แก่ กรณี ทวั่ ไป กรณี พิเศษ และกรณี การจัดสรรแบบกระจุกตัว ทั้งนี้ ภายหลังการเสนอขาย บริ ษทั ต้องจัดทา checklist ส่ง
พร้อมรายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ดว้ ย
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ครบถ้วน
ตำมเกณฑ์

Checklist

เอกสำร
อ้ำงอิง
(ข้อ/หน้ ำ)

เงื่อนไขเพิม่ เติมกรณีเสนอขำยหุ้นเป็ นโครงกำรต่อเนื่อง (ต่อ)
1. บริ ษทั จะส่งหนังสื อนัดประชุมและจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยต้อง
ระบุขอ้ มูลดังต่อไปนี้ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ
- รายชื่อกรรมการทุกรายที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์ที่ขออนุมตั ิไม่วา่
จานวนเท่าใด และจานวนหลักทรัพย์ที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับการจัดสรร
- รายชื่อพนักงานทุกรายที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์ > 5% ของจานวน
หลักทรัพย์ท้ งั หมดที่ขออนุมตั ิ และจานวนหลักทรัพย์ที่พนักงานดังกล่าวแต่ละราย
จะได้รับการจัดสรร
2. จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเกี่ยวกับส่งเอกสารการประชุมผูถ้ ือหุน้ หนังสื อ
นัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยให้เป็ นไปตามข้อกาหนดตามแต่
กรณี11
บริ ษทั ขอเรี ยนว่า บริ ษทั รับทราบและเข้าใจเงื่อนไขที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อ
พนักงานทุกประการ และจะไม่ดาเนินการให้ขดั หรื อแย้งกับข้อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนดังกล่าว และขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในรายการข้างต้นและเอกสารที่แนบมาพร้อม checklist นี้
ถูกต้องและตรงต่อความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ __________________________
( __________________________)

ลงชื่อ __________________________
( __________________________)

ในฐานะกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั พร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
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หมำยเหตุ
1. การคานวณจานวนหุน้ ที่เสนอขายให้นาจานวนหุน้ ต่อไปนี้มารวมกันด้วย
(1) หุน้ และหุ ้นรองรับที่เสนอขายในครั้งนี้
(2) หุน้ และหุ้นรองรับที่บริ ษทั เสนอขาย ESOP* ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลังก่อนการเสนอขายในครั้งนี้
ทั้งนี้ เฉพาะจานวนหุน้ ที่เสนอขาย
(ก)โดยมีส่วนลดจากราคาตลาดตามประกาศเดิม คือ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ.36/2544
เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน วันที่ 19 ตุลาคม 2544 และ
(ข) โดยเข้าข่ายเป็ นการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาต่าตามประกาศนี้ คือ ประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.32/2551 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อ
พนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
* ให้รวมถึงหุน้ และหุน้ รองรับที่บริ ษทั เสนอขายต่อกรรมการหรื อพนักงานโดยตรง หรื อโดยผ่าน
ผูร้ ับช่วงซื้อหลักทรัพย์ หรื อเสนอขายต่อบุคคลใดเพื่อให้กรรมการหรื อพนักงานได้รับประโยชน์จากหลักทรัพย์
ที่เสนอขายนั้นในที่สุด
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เอกสำรที่ต้องจัดส่ งพร้ อมกับ checklist กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ ที่ออกใหม่ต่อกรรมกำร
หรื อพนักงำน (“ESOP”) กรณีเป็ นกำรเสนอขำยโดยบริษัทจดทะเบียน หรื อบริษัทมหำชนจำกัด
ที่มีหน้ ำที่ตำมมำตรำ 56

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

เอกสำรที่ต้องจัดส่ งพร้ อมกับ checklist
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรื อพนักงาน
สาเนาหนังสื อจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งแสดง
ว่าบริ ษทั ได้ส่งหนังสื อนัดประชุม ≥ 14 วัน
หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นที่ขออนุมตั ิให้ออกและเสนอขาย ESOP
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ที่อนุมตั ิให้ออกและเสนอขาย ESOP
ข้อกาหนดสิ ทธิ warrant (ถ้ามี)
รายละเอียดการคานวณจานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายว่าลักษณะ
โครงการ ESOP เป็ นกรณีปกติหรื อกรณีพิเศษ
รายละเอียดการคานวณราคาเสนอขายและราคาตลาดของหุน้
(รายละเอียดตามแบบที่แนบ 1)
รายละเอียดการคานวณ dilution effect

มี/ไม่มี

หมายเหตุ

หมายเหตุ เอกสารข้างต้นต้องให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั เป็ นผูล้ งนามรับรอง
ความถูกต้องของเอกสารทุกหน้า พร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
DOWNLOAD แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์และการใช้สิทธิแปลงสภาพ / ใช้สิทธิซ้ือหลักทรัพย์ (แบบ 81-1)
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แนบ 1
แบบแสดงรำยละเอียดกำรกำหนดรำคำเสนอขำยและรำคำตลำดหุ้น
1. กำรเสนอขำยที่มี  ราคาเสนอขายต่ากว่าราคาตลาดไม่เกิน 10%
 ราคาเสนอขายต่ากว่าราคาตลาดเกิน 10% (การเสนอขายหลักทรัพย์ราคาต่า)
ระบุส่วนลดจากราคาตลาด (%) ____________________________
2. รำคำเสนอขำยหลักทรัพย์
 2.1 กรณีเสนอขำยหุ้น ใช้ราคาเสนอขายต่อผูล้ งทุน
 2.2 กรณีเสนอขำย warrant และหุ้นรองรับ ใช้ราคาเสนอขาย warrant บวกราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุน้
 2.3 กรณีเสนอขำยหุ้นควบกับ warrant ใช้ผลรวมของมูลค่าเสนอขายหุน้ และมูลค่าเสนอขาย warrant
และมูลค่าการใช้สิทธิซ้ือหุน้ หารด้วย ผลรวมของจานวนหุน้ ที่เสนอขายควบและจานวนหุน้ รองรับ
สูตรคานวณ = ((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))
Qs + Qx
ทั้งนี้ โดยที่
Ps = ราคาเสนอขายหุน้
Qs = จานวนหุน้ ที่เสนอขายควบคู่ไปกับ warrant
Pw = ราคาเสนอขาย warrant
Qw = จานวน warrant ที่เสนอขายควบกับหุน้
Ep = ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุน้ ตาม warrant
Qx = จานวนหุน้ ที่จะได้รับจากการใช้สิทธิที่จะซื้อหุน้ ตาม Qw
 2.4 กรณีเสนอขำย CD ให้ใช้ราคาเสนอขาย CD หารด้วยอัตราแปลงสภาพ
3. รำคำตลำด ใช้ราคาใดราคาหนึ่งดังนี้
 3.1. ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ยอ้ นหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการ
ติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันกาหนดราคาเสนอขาย ซึ่งได้แก่
________________________________________ วัน
(1) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ใช้คือ
 ราคาปิ ด
 ราคาเฉลี่ยการซื้อขายหุ ้นในแต่ละวัน
(2) วันกาหนดราคาเสนอขาย คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้ใช้
 วันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิให้
เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ราคาต่า
 วันที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติ
 วันแรกที่เสนอขายต่อผูล้ งทุน
ทั้งนี้ ให้จดั ทาเอกสารแนบที่แสดงวิธีการคานวณราคาตลาดของหุ้นด้วย
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-2 3.2 ราคาที่กาหนดโดยผ่านการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับความต้องการซื้อและความต้องการ
ขายหุน้ เช่น book building
กรณี เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนที่มีหุน้ ซื้อขายอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ ให้ระบุถึงสาเหตุที่
ไม่ใช้ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ ____________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
 3.3. ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยูใ่ นบัญชีรายชื่อที่สานักงานให้
ความเห็นชอบ ซึ่งได้แก่______________________________________________________
กรณี เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนที่มีหุน้ ซื้อขายอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ ให้ระบุถึงสาเหตุที่ไม่ใช้
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ _________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

