Checklist รายการในหนังสื อนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุญาตเสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นต่ อบุคคลในวงจากัด
(“หุ้นรองรับ warrant PP”)
ชื่ อบริษัทจดทะเบียน (“บจ.”) :
ชื่ อย่อหลักทรัพย์ :
ลักษณะการเสนอขาย1

กลุ่มอุตสาหกรรม :

 ผูล้ งทุน2เฉพาะเจาะจงไม่เกิน 50 ราย ภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน
 มูลค่าหุน้ รวมกันไม่เกิน 20 ล้านบาท3 ภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน
 ผูล้ งทุนสถาบัน4
หลักทรัพย์ ที่เสนอขาย
 การเสนอขาย warrant และหุน้ รองรับ (“เสนอขาย warrant PP”)
 การเสนอขายหุน้ ควบกับ warrant5 และหุน้ รองรับ (“เสนอขายหุน้ PP ควบ warrant PP”)
รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
1. ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะออกให้บุคคลในวงจำกัด (“warrant PP”)
- ชื่อ warrant PP (ถ้ามี) __________________________
- อัตราการใช้สิทธิ __________________________
- จานวน warrant PP ที่เสนอขาย _______ หน่วย คิดเป็ นร้อยละ _______ ของจานวน warrant ทั้งหมด
2. หุน้ รองรับ warrant PP
- จานวนหุ้นรองรับการเสนอขาย warrant PP ___________ หุน้ คิดเป็ นร้อยละ ______ ของจานวน
หุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- จานวนหุ้น PP ที่เสนอขายควบ warrant PP รวมกับจานวนหุน้ รองรับการเสนอขาย warrant PP
_____________ หุน้ คิดเป็ นร้อยละ _______ ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด

1

ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยเรื่ องการอนุญาตให้บริ ษทั จดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในวงจากัด
2
ให้นบั รวมกับผูถ้ ือหุ้น warrant ทุกรุ่ นทุกลักษณะที่บริ ษทั เสนอขายแบบ PP ด้วย
3
การคานวณมูลค่าหุ้นให้ใช้ราคาเสนอขายหุ้น โดยให้มีการนับรวม warrant ทุกรุ่ นที่บริ ษทั เสนอขายแบบ PP
4
ผูล้ งทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออก
และเสนอขายหลักทรัพย์
5
บจ. ต้องจัดทา checklist รายการในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จดทะเบียนเพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ต่อบุคคลในวงจากัด (“หุ้น PP”)

-2การกาหนดราคาเสนอขายหุ้นรองรับ warrant PP :
 1. ผูถ้ ือหุน้ มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการของบริ ษทั กาหนดราคาเสนอขายหุ้นรองรับ warrant PP
ตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายหุน้ รองรับ warrant PP หรื อเสนอ
 2. ผูถ้ ือหุน้ มีมติกาหนดราคาเสนอขายหุน้ รองรับ warrant PP ไว้อย่างชัดเจน
 3. การเสนอขายหุ้นรองรับ warrant PP ที่เหลือจากการจัดสรรให้ผูถ้ ือหุน้ ตามสัดส่วน
 4. กรณีอื่นใดที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในหมวด 1 หมวด 2 และหมวด 3
ราคาเสนอขายหุ้นรองรับ warrant PP6 ____________________________________ บาทต่อหุ้น
โดยมีราคาเสนอขาย warrant PP
บาทต่อ warrant และราคาใช้สิทธิซ้ือหุน้
บาทต่อหุ้น
ราคาตลาดที่ใช้ เปรียบเทียบ
การเลือกราคาดังกล่าว)

บาทต่อหุ้น โดยคานวณจาก (พร้อมแสดงเหตุผลของ

 ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ยอ้ นหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน
15 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันที่ _____________________________ ซึ่งในกรณี น้ ีใช้__________ วันทาการ
ซึ่งเป็ นช่วงระหว่างวันที่
ถึงวันที่
 ราคาอื่น ๆ ระบุ
เหตุผลของการเลือกราคานี้ _____________________________
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ครบถ้วน
ตาม
เกณฑ์ 7

เอกสาร
อ้างอิง
(ข้อ/หน้ า)

ตรวจสอบ
แล้ว

1. การส่ งเอกสารนัดประชุมผู้ถือหุ้น
1.1 บริ ษทั ได้ส่งหนังสื อนัดประชุมพร้อมหนังสื อมอบฉันทะ8
ถึงผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้า ≥ 14 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ในการนับจานวน
วันดังกล่าว ให้นบั รวมวันส่งหนังสื อนัดประชุม แต่ไม่นบั รวม
วันประชุม (ระบุวนั ที่ส่งเอกสาร/อ้างอิงเอกสารจาก TSD)
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้เปิ ดเผยหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นผ่านระบบของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ) เมื่อวันที่
ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ ้นแล้ว

6

ราคาเสนอขายหุ้นรองรับ warrant = ราคาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ + ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
7
ให้ระบุ N/A หากเกณฑ์ในข้อใดไม่สามารถใช้กบั กรณีของบริ ษทั ได้ พร้อมอธิบาย
8
หนังสื อที่ผถู้ ือหุ้นซึ่งไม่สามารถเข้าประชุมผูถ้ ือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็ นผูใ้ ช้สิทธิแทนตน download form ได้ที่
http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=1687
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1.2 หนังสื อมอบฉันทะได้แสดงข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
(1) กรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งราย ที่ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งไม่สามารถ
เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสี ยงด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้เป็ น
ผูใ้ ช้สิทธิแทนผูถ้ ือหุน้ ได้
(2) ส่วนได้เสี ยพิเศษของกรรมการอิสระรายดังกล่าว ในกรณี
ที่กรรมการอิสระดังกล่าวเป็ นบุคคลที่อาจได้รับการจัดสรรหุ้นที่ขอ
อนุมตั ิดว้ ย
2. หนังสื อนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
2.1 รายละเอียดของการเสนอขาย (ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
การเสนอขายตามที่ระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุม) เช่น
- จานวน warrant PP ที่จะซื้อหุน้ ที่ออกใหม่ที่เสนอขาย
และจานวนหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับ warrant PP ดังกล่าว
- จานวนหุน้ PP ที่ออกใหม่ที่เสนอขายควบกับ warrant PP (ถ้ามี)
- อัตราการใช้สิทธิ
- วิธีการกาหนดราคาเสนอขาย และราคาตลาด
- วิธีการเสนอขายและการจัดสรร
- รายละเอียดของ warrant ตามที่ระบุในข้อกาหนดสิ ทธิ ข้อ 5
เช่น อายุ ราคาเสนอขายหุน้ รองรับ ราคาใช้สิทธิซ้ือหุน้ อัตราการใช้สิทธิ
วิธีการใช้สิทธิ เป็ นต้น และเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ
- อื่น ๆ (ถ้ามี)
2.2 ประเภทผูล้ งทุนที่จะได้รับการเสนอขาย (พร้อมระบุชื่อผูล้ งทุน
ที่ได้รับการจัดสรร)
2.3 วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุน้ รองรับ warrant PP9
(1) วัตถุประสงค์ที่ชดั เจนของการออกหุน้ รองรับ warrant PP
(2) แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุน้ รองรับ warrant PP
(3) รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ10
9

ในกรณี บจ. มีแผนที่จะนาเงินไปใช้ในหลายวัตถุประสงค์ ให้ระบุรายละเอียดของแต่ละวัตถุประสงค์ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้และแผนการ
ใช้เงินสาหรับดาเนินการในแต่ละวัตถุประสงค์แยกต่างหากจากกันไว้อย่างชัดเจน
10
หากเป็ นการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรื อเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ที่ตอ้ งขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกาหนด ต้องระบุวาระในส่วนที่เกี่ยวกับการขอมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่ออนุมตั ิการเข้าทารายการด้วย
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- ลักษณะของโครงการ
- โอกาสที่โครงการดังกล่าวจะสร้างรายได้ให้แก่บริ ษทั
- ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริ ษทั ในกรณีที่ไม่สามารถ
ดาเนินโครงการได้สาเร็จ
- ความเสี่ ยงจากการดาเนินโครงการ รวมทั้งระบุงบประมาณ
ที่คาดว่าจะใช้ในเบื้องต้น และงบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้
เพื่อให้โครงการสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริ ษทั (ถ้ามี)
2.4 ผลกระทบที่มีต่อผูถ้ ือหุ้นจากการเสนอขายหุ้นรองรับ warrant PP
(ระบุรายละเอียดตามที่เปิ ดเผยไว้ ในหนังสื อนัดประชุมและเอกสาร
ประกอบ)
(1) price dilution11
(2) earnings per share dilution12 หรื อ control dilution13
(3) ความคุม้ ค่าที่ผถู ้ ือหุน้ ได้รับเปรี ยบเทียบกับผลกระทบ
ต่อส่วนแบ่งกาไรหรื อสิ ทธิออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ้น
2.5 ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั (ระบุรายละเอียดตาม
ที่เปิ ดเผยไว้ในหนังสื อนัดประชุมและเอกสารประกอบ)
(1) เหตุผลและความจาเป็ นของการเพิ่มทุน
(2) ความเป็ นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขาย
หลักทรัพย์ดงั กล่าวในครั้งนี้ ทั้งนี้ กรณีที่จะนาเงินไปใช้ในการดาเนิน
โครงการ ต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับความเป็ นไปได้และความชัดเจน

11

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
โดย ราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาด x จานวนหุ้น paid-up) + (ราคาเสนอขายหุ้นรองรับ warrant x จานวน warrant ที่ได้รับจัดสรร)
+ (ราคาใช้สิทธิ x จานวนหุ้นที่จะได้รับจากการใช้สิทธิ)
จานวนหุ้น paid-up + จานวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้
12
Earnings per share dilution = Earnings per share ก่อนเสนอขาย - Earnings per share หลังเสนอขาย
Earnings per share ก่อนเสนอขาย
โดย Earning per share ก่อนเสนอขาย = กาไรสุทธิ / จานวนหุ้น paid-up
Earnings per share หลังเสนอขาย = กาไรสุทธิ / (จานวนหุ้น paid-up + จานวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้)
13
Control dilution
=
จานวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้
จานวนหุ้น paid-up + จานวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้
Price dilution
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ที่โครงการจะสามารถดาเนินการได้จริ ง รวมทั้งสถานะและความ
คืบหน้าของโครงการ (ถ้ามี)
(3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินและ
โครงการที่จะดาเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณี
ที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ไม่ครอบคลุม
งบประมาณทั้งหมดที่ตอ้ งใช้ในการดาเนินการตามแผนหรื อโครงการ
ดังกล่าว
(4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุ รกิจของ
บริ ษทั ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั
จากการเพิม่ ทุนและการดาเนินการตามแผนการใช้เงินหรื อโครงการ
(5) ความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุน้ รองรับ warrant PP
ที่ออกใหม่ ซึ่ง บจ. จะเสนอขายให้แก่ผลู ้ งทุนที่ได้รับการจัดสรร
(6) ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขายและความเห็นของ
คณะกรรมการต่อความเหมาะสมของการกาหนดราคาเสนอขาย
(7) เหตุผลและความจาเป็ นในการเสนอขายหุน้ รองรับ
warrant PP ที่ออกใหม่ให้แก่ผลู ้ งทุนที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้
(8) ข้อมูลอื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ
2.6 ข้อความที่ระบุให้ผถู ้ ือหุ้นได้ทราบถึงสิ ทธิในการเรี ยกร้อง
ค่าเสี ยหายในกรณีที่กรรมการบริ ษทั ไม่ปฏิบตั ิตาม fiduciary duty
(ระบุคารับรองที่เปิ ดเผยไว้ในหนังสื อนัดประชุม)
2.7 กรณีเสนอให้ผถู ้ ือหุ้นมีมติกาหนดราคาเสนอขายไว้อย่าง
ชัดเจน ไม่วา่ จะเป็ นการเสนอขายหุน้ รองรับ warrant PP ที่เหลือจาก
การจัดสรรให้ผถู ้ ือหุน้ ตามสัดส่ วนหรื อไม่ ให้ดาเนินการเพิ่มเติมจาก
ข้อ 2.1 - 2.6 ดังนี้
(1) รายชื่อผูล้ งทุนที่จะได้รับการเสนอขาย
(2) ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยในเรื่ องดังนี้
ก) ความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุน้ รองรับ
warrant PP ซึ่ง บจ. จะเสนอขายให้แก่ผลู ้ งทุนตาม (1)
ข) ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขายดังกล่าว

ครบถ้วน
ตาม
เกณฑ์ 7

เอกสาร
อ้างอิง
(ข้อ/หน้ า)

ตรวจสอบ
แล้ว
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ครบถ้วน
ตาม
เกณฑ์ 7

เอกสาร
อ้างอิง
(ข้อ/หน้ า)

ตรวจสอบ
แล้ว

ค) เหตุผลและความจาเป็ นในการเสนอขายหุน้ รองรับ
warrant PP ให้แก่ผลู ้ งทุนตาม (1)
(3) คารับรองของคณะกรรมการบริ ษทั ที่แสดงว่า ในการ
พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผูล้ งทุนตาม (1) คณะกรรมการ
ได้ดาเนินการด้วยความระมัดระวัง และมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าว
เป็ นผูท้ ี่มีศกั ยภาพในการลงทุน หรื อมีการดาเนิ นการเพื่อให้มนั่ ใจว่า
บุคคลดังกล่าวจะสามารถลงทุนในบริ ษทั ได้จริ ง
2.8 กรณีเสนอให้ผถู ้ ือหุ้นมีมติกาหนดราคาเสนอขายหุน้ รองรับ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ไว้อย่างชัดเจน โดยราคาดังกล่าวต่ากว่าราคาตลาด
หรื อให้เสนอขายหุน้ รองรับ warrant PP ที่เหลือจากการจัดสรรให้
ผูถ้ ือหุน้ ตามสัดส่วน (right offering) ในราคาต่ากว่าราคา fully diluted
ให้ดาเนินการเพิ่มเติมจาก 2.1 - 2.7 ดังนี้
(1) สิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุน้ ราคาต่า
โดยต้องไม่มีผถู ้ ือหุ้นรวมกัน ≥ 10% ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมออกเสี ยงคัดค้าน
(2) ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับ
ก) ผูล้ งทุนตามข้อ 2.7 (1) ว่ามีธุรกิจที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็ น
ประโยชน์กบั บจ. หรื อมีความรู ้หรื อประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์
หรื อมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจของ บจ. หรื อไม่ อย่างไร
ข) ความคุม้ ค่าระหว่างประโยชน์ที่จะได้จากผูล้ งทุนตาม
ข้อ 2.7 (1) เมื่อเปรี ยบเทียบกับการที่ บจ. เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
ในราคาต่าให้แก่บุคคลดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย
และฐานะการเงินของ บจ. ที่เกิดจากการเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยการจ่ายโดยใช้หุน้
เป็ นเกณฑ์14 (Share-Based Payments)

14

ทั้งนี้ ควรระบุให้ผถู้ ือหุ้นทราบว่า ตัวเลขดังกล่าวเป็ นเพียงประมาณการเพื่อให้ผถู้ ือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาในเบื้องต้นเท่านั้น
โดยตัวเลขที่แน่นอนจะขึ้นอยูก่ บั ราคาของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ได้สิทธิตามที่มาตรฐานบัญชีกาหนด
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ครบถ้วน
ตาม
เกณฑ์ 7

เอกสาร
อ้างอิง
(ข้อ/หน้ า)

ตรวจสอบ
แล้ว

3. ลักษณะของ warrant PP
3.1 สัดส่วนจานวนหุน้ รองรับต่อจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริ ษทั 15 เท่ากับ
  50%
 > 50% เฉพาะเป็ นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ต่อไปนี้ ที่ได้รับผ่อนผันจากสานักงานก่อนการเสนอขาย ตามหนังสื อ
ที่ _____________ ลงวันที่ _________________________
 (1) บริ ษทั อยูใ่ นภาวะที่มีความจาเป็ นต้องได้รับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน
 (2) เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้
ของบริ ษทั
 (3) กรณี อื่นใดที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร และเป็ นไป
เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
3.2 เป็ น warrant PP ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือ และมีขอ้ ความที่แสดง
ข้อจากัดการโอน
3.3 มีอายุแน่นอน ซึ่ง  10 ปี นับแต่วนั ที่ออก warrant PP
(อายุ warrant PP __________ ปี ) (วันที่ ______________ ) (ถ้ามี)
3.4 มีหุน้ รองรับเป็ นหุ้นที่ออกใหม่โดย บจ.
3.5 กาหนดราคา และอัตราการใช้สิทธิไว้อย่างแน่นอน
3.6 กาหนดให้มีการใช้สิทธิซ้ือหุน้ รองรับให้แล้วเสร็ จภายในอายุ
warrant PP

15

วิธีการคานวณสัดส่วนจานวนหุ้นรองรับ :
((จานวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้) + (จานวนหุ้นรองรับ CD หรื อ warrant ที่เสนอขาย
ในครั้งอื่น* ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จดั ไว้รองรับ CD-ESOP หรื อ warrant-ESOP))
(จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ซึ่งรวมจานวนหุ้นที่จะออกใหม่อื่น
ที่บริ ษทั จะเสนอขายควบคู่กบั warrant ในครั้งนี้)
* เฉพาะจานวนหุ้นรองรับที่ outstanding
ทั้งนี้ CD = หุ้นกูแ้ ปลงสภาพ
ESOP = การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการหรื อพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนเกี่ยวกับการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน
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3.7 การจดข้อจากัดการโอน
(1) บจ. ได้จดข้อจากัดการโอน warrant PP กับสานักงานแล้ว
ตามหนังสื อเลขที่ _____ ลงวันที่ ________โดยข้อจากัดการโอน
ดังกล่าวมีขอ้ ความแสดงว่า บริ ษทั จะไม่รับจดทะเบียนการโอน warrant
PP ไม่วา่ ในทอดใด ๆ หากการโอนดังกล่าวทาให้ไม่สามารถคงลักษณะ
การเสนอขายในวงจากัดได้ เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(2) กรณี บจ. เสนอขาย warrant PP ซึ่งทราบชื่อผู้ลงทุนที่จะ
ได้รับการเสนอขาย warrant PP ดังกล่าวในวันที่คณะกรรมการของ
บริ ษัทมีมติให้ เสนอวาระต่ อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพือ่ ขออนุมัติ และผู้ถือหุ้น
มีมติกาหนดราคาเสนอขายไว้ อย่างชัดเจน ให้ บจ. ที่ได้รับอนุญาต
ดังกล่าว จัดให้มีขอ้ ตกลงการลงทุนใน warrant PP ที่จะเสนอขาย
โดยกาหนดข้อห้ามการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าว เว้นแต่
เป็ นการโอนทางมรดก
4. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น แสดงข้ อมูลอย่ างน้ อย ดังนี้
ได้รับมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิการเสนอขายหุน้ รองรับ
warrant PP และ/หรื อ เสนอขายหุน้ ควบ warrant PP โดยมติดงั กล่าว
ราคาเสนอขายหุน้ เป็ นตัวเลขที่แน่นอน (ระบุมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
คะแนนเสี ยง (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง) เป็ นตัวเลขที่ชดั เจน
เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้อง)
5. ข้อกาหนดสิ ทธิของ warrant มีรายการอย่างน้ อย ดังนี้
5.1 รายละเอียดของ warrant PP โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) อายุของ warrant PP ระบุ ________ ปี
(2) ราคาเสนอขายหุ้นรองรับ warrant PP และราคาใช้สิทธิ
ซื้อหุน้
(3) อัตราการใช้สิทธิ
(4) วิธีการใช้สิทธิของ warrant PP เช่น ใช้สิทธิได้ทุกวันสุดท้าย
ของแต่ละไตรมาส
(5) รายละเอียดสาคัญอื่น (ถ้ามี) ระบุ ____________
5.2 เหตุ เงื่อนไข และกระบวนการในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนด
ตาม warrant PP

ครบถ้วน
ตาม
เกณฑ์ 7

เอกสาร
อ้างอิง
(ข้อ/หน้ า)

ตรวจสอบ
แล้ว
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ครบถ้วน
ตาม
เกณฑ์ 7

5.3 จัดให้มีขอ้ ตกลงเกี่ยวกับค่าเสี ยหายหรื อมาตรการเยียวยาอื่น ๆ
ที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิจะได้รับ ในกรณีที่บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาต
ไม่สามารถจัดให้มีหุน้ รองรับการใช้สิทธิได้
5.4 หากบริ ษทั กาหนดให้มีการปรับสิ ทธิ บริ ษทั ได้ระบุไว้ในการ
เสนอขายว่าจะกาหนดเหตุและเงื่อนไขในการปรับสิ ทธิ ในกรณี
ดังต่อไปนี้พร้อมกับระบุวิธีการคานวณ
(1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง par value หุ้นของบริ ษทั อันเป็ นผล
มาจากการรวมหุน้ หรื อแบ่งแยกหุน้
(2) เมื่อบริ ษทั เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาต่ากว่า
ราคาตลาด16
(3) เมื่อบริ ษทั เสนอขาย CD หรื อ warrant ในราคาที่ต่ากว่า
ราคาตลาด16
(4) เมื่อบริ ษทั จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรื อบางส่ วนเป็ นหุ ้น
ที่ออกใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุน้
(5) เมื่อบริ ษทั จ่ายเงินปันผลเป็ นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้
ในข้อกาหนดสิ ทธิ
(6) เมื่อมีกรณี อื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) ถึง (5) ที่ทาให้
ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผถู ้ ือ warrant PP จะได้รับเมื่อมีการใช้
สิ ทธิดอ้ ยไปกว่าเดิม
6. รับทราบเงื่อนไขภายหลังอนุญาต
6.1 ห้ามไม่ให้โฆษณาการเสนอขายหุน้ รองรับ warrant PP
ที่จะออกใหม่ต่อบุคคลเป็ นการทัว่ ไป
6.2 ต้องใช้เงินให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นรองรับ
warrant PP
6.3 เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ รองรับ warrant PP
ผ่านระบบการส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ ฯ
6.4 ห้ามไม่ให้เสนอขายหุ้นรองรับ warrant PP ให้แก่บริ ษทั ย่อย

16

ทั้งนี้ ราคาตลาดที่อา้ งอิงถึงให้เป็ นไปตามที่ประกาศกาหนดของต่ละประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

เอกสาร
อ้างอิง
(ข้อ/หน้ า)

ตรวจสอบ
แล้ว
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6.5 ห้ามไม่ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นรองรับ warrant PP
กับบุคคลเกี่ยวโยงกัน เว้นแต่ผไู ้ ด้รับอนุญาตจะได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
ในการทารายการเกี่ยวโยงกัน
7. รายละเอียดที่เกีย่ วข้องกับหลักเกณฑ์ ในการทารายการที่เกีย่ วโยงกัน
ผู้ได้ รับอนุญาตจะได้ ปฏิบัติให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่ าด้ วยหลักเกณฑ์ ในการทารายการที่เกีย่ วโยงกัน
สาหรับกรณีเป็ นการจัดสรร warrant PP และ/หรื อหุ้นควบ warrant
PP ทีอ่ อกใหม่ ให้ แก่ บุคคลที่เกีย่ วโยงกัน (ถ้ามี)
8. รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง (ส่ วนนีส้ าหรับเจ้ าหน้ าที่)
8.1 บจ.หรื อการเสนอขาย warrant PP และ/หรื อเสนอขายหุ้น
ควบ warrant PP มีลกั ษณะหรื อรู ปแบบเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ หรื อ
เงื่อนไขที่จะได้ รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีข้อเท็จจริงซึ่งทาให้
พิจารณาได้ ว่าความมุ่งหมายหรื อเนื้อหาสาระที่แท้ จริง (substance)
ของการเสนอขายหุ้นนั้นเข้ าลักษณะเป็ นการหลีกเลี่ยงบทบัญญัติ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
หรื อประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
 ปรากฏ
 ไม่ปรากฏ
8.2 การเสนอขาย warrant PP และ/หรื อเสนอขายหุ้นควบ
warrant PP อาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรื อนโยบายของรัฐ
 ปรากฏ
 ไม่ปรากฏ
8.3 การเสนอขาย warrant PP และ/หรื อเสนอขายหุ้นควบ
warrant PP อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อความน่ าเชื่ อถือต่ อ
ตลาดทุนไทยโดยรวม
 ปรากฏ
 ไม่ปรากฏ
8.4 การเสนอขาย warrant PP และ/หรื อเสนอขายหุ้นควบ
warrant PP อาจก่อให้ เกิดความไม่เป็ นธรรมหรื อความเสี ยหาย
ต่ อผู้ถือหุ้นโดยรวมของบริษัทจดทะเบียน
 ปรากฏ
 ไม่ปรากฏ

ครบถ้วน
ตาม
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เอกสาร
อ้างอิง
(ข้อ/หน้ า)

ตรวจสอบ
แล้ว
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8.5 ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไม่ ได้ รับข้ อมูลที่มีนัยสาคัญ
อย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจออกเสียงในวาระที่ บจ. ขอมติออก
warrant PP และ/หรื อหุ้นควบ warrant PP ใหม่ ที่อยู่ภายใต้ บังคับ
ประกาศนี้
 ปรากฏ
 ไม่ปรากฏ
8.6 การเสนอขาย warrant PP และ/หรื อหุ้นควบ warrant PP
ที่ออกใหม่มีลักษณะที่อาจเข้าข่ายเป็ นการหลีกเลีย่ งกฎเกณฑ์ อื่นที่ออก
ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 ปรากฏ
 ไม่ปรากฏ
8.7 เหตุเกีย่ วกับความชอบด้ วยกฎหมายในส่ วนที่เกีย่ วกับมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติให้ ออก warrant PP และ/หรื อหุ้นควบ
warrant PP เสนอขายตามประกาศนี้ ในลักษณะที่ก่อให้ เกิดความ
ไม่ เป็ นธรรมต่ อผู้ถือหุ้น หรื อเป็ นการจากัดสิ ทธิในการเข้ าประชุม
หรื อใช้ สิทธิออกเสี ยงของผู้ถือหุ้นอย่ างมีนัยสาคัญ
 ปรากฏ
 ไม่ปรากฏ
8.8 บริษัทจดทะเบียนมีข้อบกพร่ องหรื อมีความไม่เหมาะสมเกีย่ วกับ
การปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตให้ เสนอขาย warrant PP
และ/หรื อหุ้นควบ warrant PP ที่ออกใหม่ หรื อจะไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขภายหลังการอนุญาตได้
 ปรากฏ
 ไม่ปรากฏ
บริ ษทั ขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในรายการข้างต้นและเอกสารที่แนบมาพร้อม checklist นี้ถูกต้อง
และตรงต่อความจริ งทุกประการ
นอกจากนี้ สาเนาหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวมีรายการตามที่กาหนดในประกาศว่าด้วยรายการ
ในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นและมีสาระไม่ต่างจากร่ างหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นที่ได้ปรับปรุ งข้อมูลข้อสังเกต
ของสานักงาน
ลงชื่อ __________________________
( __________________________)

ลงชื่อ __________________________
( __________________________)

ในฐานะกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั พร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
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เอกสารที่ต้องจัดส่ งพร้ อมกับ Checklist รายการในหนังสื อนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิ ทธิต่อบุคคลในวงจากัด
(“หุ้นรองรับ warrant PP”)
เอกสารที่ต้องจัดส่ งพร้ อมกับ checklist
มี / ไม่มี หมายเหตุ ตรวจสอบแล้ว
1. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบการ
ประชุมคณะกรรมการในวาระที่เกี่ยวกับการเสนอขาย warrant PP
2. สาเนาหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และเอกสารที่แสดงว่าหนังสื อ
นัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวมีรายการตามที่กาหนดในประกาศว่าด้วย
รายการในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้
3. สาเนารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ในส่วนที่เกี่ยวกับการมีมติให้
เสนอขาย warrant PP ตามที่ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. สาเนา warrant PP และข้อกาหนดสิ ทธิ
5. เอกสารข้อจากัดการโอนที่บริ ษทั จดข้อจากัดการโอนกับสานักงาน
6. เอกสารที่แสดงว่าบริ ษทั มีขอ้ ตกลงกับผูซ้ ้ือหุน้ รองรับ warrant PP
ที่จะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามประกาศ ที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อง การอนุญาต
ให้บริ ษทั จดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด เช่น
ข้อจากัดการโอน การห้ามโฆษณาการเสนอขายหุ้น PP เป็ นการทัว่ ไป
7. หนังสื อรับรองเกี่ยวกับรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
และเงื่อนไขการขออนุญาต
หมายเหตุ :
1. เอกสารข้างต้นต้องให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั เป็ นผูล้ งนามรั บรองความถูกต้อง
ของเอกสาร พร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
2. ให้นาส่งรายงานผลการเสนอขายหุน้ PP ภายใน 15 วันนับจากวันปิ ดการเสนอขาย พร้อมทั้งเอกสาร
ที่แสดงว่า บจ. ได้เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย warrant PP และ/หรื อเสนอขายหุ้นควบ
warrant PP ก่อนการเสนอขาย โดยอย่างน้อยต้องระบุราคาเสนอขายและวิธีการกาหนดราคาเสนอขาย
ผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ

