Checklist รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุญาตเสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (“หุ้น PP”)
ชื่อบริษัทจดทะเบียน (“บจ.”) :
ชื่อย่อหลักทรัพย์ :

กลุ่มอุตสาหกรรม :

ลักษณะการเสนอขาย1
 ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 50 ราย ภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน
 มูลค่าหุ้น รวมกันไม่เกิน 20 ล้านบาท2 ภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน
 ผู้ลงทุนสถาบัน3
รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
จานวนหุ้นที่เสนอขาย ______________ หุ้น คิดเป็นร้อยละ _______ ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
การกาหนดราคาเสนอขาย
 1. ผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทกาหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย
 2. ผู้ถือหุ้นมีมติกาหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไว้อย่างชัดเจน
 3. การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน
 4. กรณีอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในหมวด 1 หมวด 2 และหมวด 3
ราคาเสนอขายหุ้น
ราคาตลาดที่ใช้เปรียบเทียบ4

บาทต่อหุ้น
บาทต่อหุ้น โดยคานวณจาก (พร้อมแสดงเหตุผลของการเลือกใช้ราคาดังกล่าว)

 ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการ
ติดต่อกัน ก่อนวัน _____________________________ ซึ่งในกรณีนใี้ ช้__________ วันทาการ
 ราคาที่กาหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท
ณ ระดับราคาที่ต้องการ (book building) ซึ่งผ่านการสารวจโดยบริษัทหลักทรัพย์
 ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สานักงานให้ความเห็นชอบ

1

ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในวงจากัด
การคานวณมูลค่าหุ้นให้ใช้ราคาเสนอขายหุ้น
3
ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์
4
หากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการกาหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด ให้ระบุว่ามติที่ได้รับจากผูถ้ ือหุ้นนั้น กาหนดให้
เสนอขายหุ้นโดยให้เปรียบเทียบกับราคาใด
2
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ครบถ้วน
ตาม
เกณฑ์5

เอกสารอ้างอิง
(ข้อ/หน้า)

ตรวจสอบ
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1. การส่งเอกสารนัดประชุมผู้ถือหุ้น
1.1. บริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมหนังสือมอบฉันทะ6
ถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ≥ 14 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ในการนับจานวน
วันดังกล่าว ให้นับรวมวันส่งหนังสือนัดประชุม แต่ไม่นับรวม
วันประชุม
(ระบุวันที่ส่งเอกสาร/อ้างอิงเอกสารจาก TSD)
1.2. หนังสือมอบฉันทะได้แสดงข้อมูลอย่างน้อยดังนี้ (optional)
(1) กรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งรายที่ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถ
เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้เป็น
ผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้
(2) ส่วนได้เสียพิเศษของกรรมการอิสระรายดังกล่าว ในกรณี
ที่กรรมการอิสระดังกล่าวเป็นบุคคลที่อาจได้รับการจัดสรรหุ้นที่ขอ
อนุมัติด้วย
2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
2.1 รายละเอียดของการเสนอขาย (ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
การเสนอขายตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม) เช่น
- จานวนหุ้นที่เสนอขาย
- ประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขาย (พร้อมระบุชื่อ
ผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรร)
- วิธีการกาหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด
- วิธีการเสนอขายและการจัดสรร
2.2 วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้น PP7 (ระบุรายละเอียดตามที่
เปิดเผยไว้ในหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบ)
- วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของการออกหุ้น

5

ให้ระบุ N/A หากเกณฑ์ในข้อใดไม่สามารถใช้กับกรณีของบริษัทได้ พร้อมอธิบาย
หนังสือที่ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถเข้าประชุมผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทนตน download form ได้ที่
http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=1687
7
ในกรณี บจ. มีแผนที่จะนาเงินไปใช้ในหลายวัตถุประสงค์ ให้ระบุรายละเอียดของแต่ละวัตถุประสงค์ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้และแผนการใช้เงินสาหรับ
ดาเนินการในแต่ละวัตถุประสงค์แยกต่างหากจากกันไว้อย่างชัดเจน
6
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- แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น
- รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ8
1. ลักษณะของโครงการ
2.โอกาสที่โครงการดังกล่าวจะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท
3. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่
สามารถดาเนินโครงการได้สาเร็จ
4. ความเสี่ยงจากการดาเนินโครงการ
5. ระบุงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในเบื้องต้น และ
งบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพื่อให้โครงการสามารถสร้าง
รายได้ให้แก่บริษัท (ถ้ามี)
2.3 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้น (ระบุ
รายละเอียดตามที่เปิดเผยไว้ในหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบ)
(1) price dilution9
(2) earnings per share dilution10 หรือ control dilution11
(3) ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อ
ส่วนแบ่งกาไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น
2.4 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (ระบุรายละเอียดตามที่
เปิดเผยไว้ในหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบ)
(1) เหตุผลและความจาเป็นของการเพิ่มทุน
8

หากเป็นการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้ น ตามประกาศ
ที่เกี่ยวข้องกาหนด ต้องระบุวาระในส่วนที่เกี่ยวกับการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทารายการด้วย
9
Price dilution
= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
โดย ราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาด x จานวนหุ้น paid-up) + (ราคาเสนอขาย x จานวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้)
จานวนหุ้น paid-up + จานวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้
10
Earnings per share dilution = Earnings per share ก่อนเสนอขาย - Earnings per share หลังเสนอขาย
Earning per share ก่อนเสนอขาย
โดย Earning per share ก่อนเสนอขาย = กาไรสุทธิ / จานวนหุ้น paid-up
Earnings per share หลังเสนอขาย = กาไรสุทธิ / (จานวนหุ้น paid-up + จานวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้)
11
Control dilution
=
จานวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้
จานวนหุ้น paid-up + จานวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้
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(2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขาย
หุ้น ทั้งนี้ กรณีที่จะนาเงินไปใช้ในการดาเนินโครงการ ต้องให้
ความเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้และความชัดเจนที่โครงการ
จะสามารถดาเนินการได้จริง รวมทั้งสถานะและความคืบหน้าของ
โครงการ (ถ้ามี)
(3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน และ
โครงการที่จะดาเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน
ในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณ
ทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดาเนินการตามแผนหรือโครงการดังกล่าว
(4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของ
บริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทจากการ
เพิ่มทุนและการดาเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ
(5) ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ ซึ่ง บจ. จะเสนอ
ขายให้แก่ผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรร
(6) ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขายและความเห็นของ
คณะกรรมการต่อความเหมาะสมของการกาหนดราคาเสนอขาย
(7) เหตุผลและความจาเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ให้แก่ผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้
(8) ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ
2.5 ข้อความที่ระบุให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงสิทธิในการเรียกร้อง
ค่าเสียหายในกรณีที่กรรมการบริษัทไม่ปฏิบัติตาม fiduciary duty (ระบุ
คารับรองที่เปิดเผยไว้ในหนังสือนัดประชุม)
2.6 กรณีเสนอให้ผู้ถือหุ้นมีมติกาหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน
ไม่ว่าจะเป็นการเสนอขายหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้น
ตามสัดส่วนหรือไม่ ให้ดาเนินการเพิ่มเติมจากข้อ 2.1 - 2.5 ดังนี้
(1) รายชื่อผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขาย
(2) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยในเรื่องดังนี้
ก) ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ ซึ่ง บจ.
จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนตาม (1)

ครบถ้วน
ตาม
เกณฑ์5

เอกสารอ้างอิง
(ข้อ/หน้า)

ตรวจสอบ
แล้ว
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ข) ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขายดังกล่าว
ค) เหตุผลและความจาเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ให้แก่ผู้ลงทุนตาม (1)
(3) คารับรองของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่า ในการ
พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนตาม (1) คณะกรรมการ
ได้ดาเนินการด้วยความระมัดระวัง และมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าว
เป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุน หรือมีการดาเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า
บุคคลดังกล่าวจะสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง
2.7 กรณีเสนอให้ผู้ถือหุ้นมีมติกาหนดราคาเสนอขายไว้อย่าง
ชัดเจน โดยราคาดังกล่าวต่ากว่าราคาตลาด หรือให้เสนอขายหุ้นที่เหลือ
จากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (right offering) ในราคาต่ากว่า
ราคา fully diluted ให้ดาเนินการเพิ่มเติมจาก ข้อ 2.1 - 2.6 ดังนี้
(1) สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นราคาต่า
โดยต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกัน ≥ 10% ของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน
(2) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ
ก) ผู้ลงทุนตามข้อ 2.6(1) ว่ามีธุรกิจที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็น
ประโยชน์กับ บจ. หรือมีความรู้หรือประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์หรือ
มีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจของ บจ. หรือไม่ อย่างไร
ข) ความคุ้มค่าระหว่างประโยชน์ที่จะได้จากผู้ลงทุน
ตามข้อ 2.5(1) เมื่อเปรียบเทียบกับการที่ บจ. เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ในราคาต่าให้แก่บุคคลดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย
และฐานะการเงินของ บจ. ที่เกิดจากการเสนอขายหุ้น PP ดังกล่าว
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ์12 (Share-Based Payments)
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ทั้งนี้ ควรระบุให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงประมาณการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาในเบื้องต้นเท่านั้น
โดยตัวเลขที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับราคาของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ได้สิทธิตามที่มาตรฐานบัญชีกาหนด

ตรวจสอบ
แล้ว
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Checklist
3. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
3.1 ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเสนอขายหุ้นที่ออก
ใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด โดยมติดังกล่าวกาหนดราคาเสนอขายหุ้น
เป็นตัวเลขที่แน่นอน (ระบุมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น คะแนนเสียง
(เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง) เป็นตัวเลขที่ชัดเจน เฉพาะวาระ
ที่เกี่ยวข้อง)
4. รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ผู้ได้รับอนุญาตจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน สาหรับ
กรณีเป็นการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
(ถ้ามี)
5. รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ส่วนนี้สาหรับเจ้าหน้าที่)
5.1 บริษัทจดทะเบียนหรือการเสนอขายหุ้นมีลักษณะหรือรูปแบบ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้
แต่มีข้อเท็จจริงซึ่งทาให้พิจารณาได้ว่าความมุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระ
ที่แท้จริง (substance) ของการเสนอขายหุ้นนั้นเข้าลักษณะเป็นการ
หลีกเลี่ยงบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
 ปรากฏ
 ไม่ปรากฏ
5.2 การเสนอขายหุ้นอาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบาย
ของรัฐ
 ปรากฏ
 ไม่ปรากฏ
5.3 การเสนอขายหุ้นอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ
ต่อตลาดทุนไทยโดยรวม
 ปรากฏ
 ไม่ปรากฏ
5.4 การเสนอขายหุ้นอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือ
ความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมของบริษัทจดทะเบียน
 ปรากฏ
 ไม่ปรากฏ

ครบถ้วน
ตาม
เกณฑ์5

เอกสารอ้างอิง
(ข้อ/หน้า)

ตรวจสอบ
แล้ว
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ครบถ้วน
ตาม
เกณฑ์5

เอกสารอ้างอิง
(ข้อ/หน้า)

ตรวจสอบ
แล้ว

5.5 ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไม่ได้รับข้อมูลที่มีนัยสาคัญ
อย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจออกเสียงในวาระที่บริษัทจดทะเบียน
ขอมติออกหุ้นใหม่ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศนี้
 ปรากฏ
 ไม่ปรากฏ
5.6 การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่มีลักษณะที่อาจเข้าข่ายเป็นการ
หลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์อื่นที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 ปรากฏ
 ไม่ปรากฏ
5.7 เหตุเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติให้ออกหุ้นเสนอขายตามประกาศนี้
ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น หรือเป็นการจากัด
สิทธิในการเข้าประชุมหรือใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสาคัญ
 ปรากฏ
 ไม่ปรากฏ
5.8 บริษัทจดทะเบียนมีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
หรือจะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตได้
 ปรากฏ
 ไม่ปรากฏ
บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในรายการข้างต้นและเอกสารที่แนบมาพร้อม checklist นีถ้ ูกต้อง
และตรงต่อความจริงทุกประการ
นอกจากนี้ สาเนาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีรายการตามที่กาหนดในประกาศว่าด้วยรายการ
ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและมีสาระไม่ต่างจากร่างหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้ปรับปรุงข้อมูลข้อสังเกต
ของสานักงาน
ลงชื่อ __________________________
( __________________________)

ลงชื่อ __________________________
( __________________________)

ในฐานะกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

-8เอกสารที่ต้องจัดส่งพร้อมกับ Checklist รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้น PP
เอกสารที่ต้องจัดส่งพร้อมกับ checklist
1. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบ
การประชุมคณะกรรมการในวาระที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น PP
2. สาเนาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารที่แสดงว่าหนังสือ
นัดประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีรายการตามที่กาหนดในประกาศว่าด้วย
รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
3. สาเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในส่วนที่เกี่ยวกับการมีมติให้
เสนอขายหุ้น PP ตามที่ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. หนังสือรับรองเกี่ยวกับรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
และเงื่อนไขการขออนุญาต

มี/ไม่มี หมายเหตุ ตรวจสอบแล้ว

หมายเหตุ :
1. เอกสารข้างต้นต้องให้กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสาร
พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
2. ให้นาส่งรายงานผลการเสนอขายหุ้น PP ภายใน 15 วันนับจากวันปิดการเสนอขาย พร้อมทั้งเอกสารที่แสดงว่า
บจ. ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น PP ก่อนการเสนอขาย โดยอย่างน้อยต้องระบุราคาเสนอขายและ
วิธีการกาหนดราคาเสนอขาย ผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ

