
Checklist  รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพ่ือขออนุญาตเสนอขาย 
หุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากดั  

(“หุ้นรองรับ warrant PP”) 
 

ช่ือบริษัทจดทะเบียน (“บจ.”) :             
ช่ือย่อหลกัทรัพย์ :        กลุ่มอุตสาหกรรม :         

ลกัษณะการเสนอขาย1 

  ผูล้งทุน2เฉพาะเจาะจงไม่เกิน 50 ราย ภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน 

  มูลค่าหุน้ รวมกนัไม่เกิน 20 ลา้นบาท3 ภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน 

  ผูล้งทุนสถาบนั4 
 

หลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย 

               การเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ (“เสนอขาย warrant PP”) 

  การเสนอขายหุน้ควบกบั warrant5 และหุน้รองรับ (“เสนอขายหุน้ PP ควบ warrant PP”)  
 

รายละเอยีดของหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย  
1. ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะออกใหบุ้คคลในวงจ ำกดั (“warrant PP”) 
- ช่ือ warrant PP (ถา้มี) __________________________ 
- อตัราการใชสิ้ทธิ __________________________ 
- จ านวน warrant PP ท่ีเสนอขาย  _______ หน่วย  คิดเป็นร้อยละ _______ ของจ านวน warrant ทั้งหมด 
2. หุน้รองรับ warrant PP 
- จ านวนหุ้นรองรับการเสนอขาย warrant PP   ___________ หุน้  คิดเป็นร้อยละ ______ ของจ านวน 

หุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
- จ านวนหุ้น PP ท่ีเสนอขายควบ warrant PP รวมกบัจ านวนหุน้รองรับการเสนอขาย warrant PP 

_____________ หุน้  คิดเป็นร้อยละ _______ ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
 

 
 

 
1  ตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยเร่ืองการอนุญาตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในวงจ ากดั 
2 ให้นบัรวมกบัผูถื้อหุ้น warrant ทุกรุ่นทุกลกัษณะท่ีบริษทัเสนอขายแบบ PP ดว้ย 
3  การค านวณมูลค่าหุ้นให้ใชร้าคาเสนอขายหุ้น โดยให้มีการนบัรวม warrant ทุกรุ่นที่บริษทัเสนอขายแบบ PP  
4  ผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออก
และเสนอขายหลกัทรัพย ์
5 บจ. ตอ้งจดัท า checklist รายการในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนเพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
ต่อบุคคลในวงจ ากดั (“หุ้น PP”)  
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การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นรองรับ warrant PP :  
  1. ผูถื้อหุน้มีมติมอบหมายใหค้ณะกรรมการของบริษทัก าหนดราคาเสนอขายหุ้นรองรับ warrant PP 

ตามราคาตลาดในช่วงท่ีเสนอขายหุน้รองรับ warrant PP หรือเสนอ 

  2. ผูถื้อหุน้มีมติก าหนดราคาเสนอขายหุน้รองรับ warrant PP ไวอ้ยา่งชดัเจน  

  3. การเสนอขายหุ้นรองรับ warrant PP ท่ีเหลือจากการจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้ตามสัดส่วน 

  4. กรณีอ่ืนใดท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในหมวด 1  หมวด 2  และหมวด 3 

ราคาเสนอขายหุ้นรองรับ warrant PP6 ____________________________________ บาทต่อหุ้น   
โดยมีราคาเสนอขาย warrant PP     บาทต่อ warrant และราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้    บาทต่อหุ้น 

ราคาตลาดท่ีใช้เปรียบเทียบ           บาทต่อหุ้น  โดยค านวณจาก  (พร้อมแสดงเหตุผลของ 
การเลือกราคาดงักล่าว) 

 ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้ในตลาดหลกัทรัพยย์อ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน  
15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัท่ี _____________________________ ซ่ึงในกรณีน้ีใช_้_________ วนัท าการ  
ซ่ึงเป็นช่วงระหวา่งวนัท่ี    ถึงวนัท่ี        

 ราคาอ่ืน ๆ ระบุ          เหตุผลของการเลือกราคาน้ี _____________________________ 
 

  
Checklist 

ครบถ้วน 
ตาม
เกณฑ์7 

เอกสาร 
อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

ตรวจสอบ
แล้ว 

1. การส่งเอกสารนัดประชุมผู้ถือหุ้น    
 1.1 บริษทัไดส่้งหนงัสือนดัประชุมพร้อมหนงัสือมอบฉนัทะ8  

ถึงผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ ≥ 14 วนัก่อนวนัประชุม  ทั้งน้ี ในการนบัจ านวน 
วนัดงักล่าว ใหน้บัรวมวนัส่งหนงัสือนดัประชุม  แต่ไม่นบัรวม 
วนัประชุม (ระบุวนัท่ีส่งเอกสาร/อา้งอิงเอกสารจาก TSD) 

ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดเผยหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นผา่นระบบของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์) เม่ือวนัท่ี  
          ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ 

 
 

   

 
6 ราคาเสนอขายหุ้นรองรับ warrant  = ราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ + ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
7 ให้ระบุ  N/A หากเกณฑใ์นขอ้ใดไม่สามารถใชก้บักรณีของบริษทัได ้ พร้อมอธิบาย 
8  หนงัสือท่ีผูถื้อหุ้นซ่ึงไม่สามารถเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเป็นผูใ้ชสิ้ทธิแทนตน 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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 1.2 หนงัสือมอบฉันทะไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัน้ี  
  (1) กรรมการอิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงราย ท่ีผูถื้อหุน้ซ่ึงไม่สามารถ
เขา้ประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงดว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะใหเ้ป็น
ผูใ้ชสิ้ทธิแทนผูถื้อหุน้ได ้
  (2) ส่วนไดเ้สียพิเศษของกรรมการอิสระรายดงักล่าว ในกรณี 
ท่ีกรรมการอิสระดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีอาจไดรั้บการจดัสรรหุ้นท่ีขอ
อนุมติัดว้ย  

   

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัน้ี    
 2.1 รายละเอียดของการเสนอขาย (ระบุรายละเอียดเก่ียวกบั 

การเสนอขายตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม) เช่น  
- จ านวน warrant PP ท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่ท่ีเสนอขาย  

และจ านวนหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับ warrant PP ดงักล่าว 
- จ านวนหุน้ PP ท่ีออกใหม่ท่ีเสนอขายควบกบั warrant PP (ถา้มี) 
- อตัราการใชสิ้ทธิ 
- วิธีการก าหนดราคาเสนอขาย และราคาตลาด 
- วิธีการเสนอขายและการจดัสรร  
- รายละเอียดของ warrant ตามท่ีระบุในขอ้ก าหนดสิทธิ ขอ้ 5 

เช่น อาย ุราคาเสนอขายหุน้รองรับ ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ อตัราการใชสิ้ทธิ 
วิธีการใชสิ้ทธิ เป็นตน้ และเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

- อ่ืน ๆ (ถา้มี) 

   

 2.2 ประเภทผูล้งทุนท่ีจะไดรั้บการเสนอขาย (พร้อมระบุช่ือผูล้งทุน 
ท่ีไดรั้บการจดัสรร) 

   

2.3 วตัถุประสงคใ์นการเสนอขายหุน้รองรับ warrant PP9 
(1) วตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนของการออกหุน้รองรับ warrant PP 
(2)  แผนการใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้รองรับ warrant PP             
(3)  รายละเอียดเก่ียวกบัโครงการ10  

   

 
9  ในกรณี บจ. มีแผนท่ีจะน าเงินไปใชใ้นหลายวตัถุประสงค ์ให้ระบุรายละเอียดของแต่ละวตัถุประสงค ์ รวมทั้งงบประมาณท่ีใชแ้ละแผนการ
ใชเ้งินส าหรับด าเนินการในแต่ละวตัถุประสงคแ์ยกต่างหากจากกนัไวอ้ยา่งชดัเจน 
10  หากเป็นการท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั หรือเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ท่ีตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  
ตามประกาศท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด ตอ้งระบุวาระในส่วนท่ีเก่ียวกบัการขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติัการเขา้ท ารายการดว้ย  
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- ลกัษณะของโครงการ  
- โอกาสท่ีโครงการดงักล่าวจะสร้างรายไดใ้หแ้ก่บริษทั 
- ผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นกบับริษทัในกรณีท่ีไม่สามารถ

ด าเนินโครงการไดส้ าเร็จ 
- ความเส่ียงจากการด าเนินโครงการ  รวมทั้งระบุงบประมาณ

ท่ีคาดวา่จะใชใ้นเบ้ืองตน้ และงบประมาณทั้งหมดท่ีคาดว่าจะตอ้งใช้
เพื่อให้โครงการสามารถสร้างรายไดใ้หแ้ก่บริษทั (ถา้มี)    

2.4 ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุ้นจากการเสนอขายหุ้นรองรับ warrant PP 
(ระบุรายละเอียดตามท่ีเปิดเผยไว้ในหนังสือนัดประชุมและเอกสาร
ประกอบ) 

(1) price dilution11 
(2) earnings per share dilution12 หรือ control dilution13 
(3) ความคุม้ค่าท่ีผูถื้อหุน้ไดรั้บเปรียบเทียบกบัผลกระทบ 

ต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้น 

   

2.5 ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั (ระบุรายละเอียดตาม 
ท่ีเปิดเผยไวใ้นหนงัสือนดัประชุมและเอกสารประกอบ) 

(1) เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 
(2) ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเสนอขาย

หลกัทรัพยด์งักล่าวในคร้ังน้ี  ทั้งน้ี กรณีท่ีจะน าเงินไปใชใ้นการด าเนิน
โครงการ ตอ้งใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความเป็นไปไดแ้ละความชดัเจน 

   

 
11 Price dilution  = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
     ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
 โดย ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาด x จ านวนหุ้น paid-up) + (ราคาเสนอขายหุ้นรองรับ warrant x จ านวน warrant ท่ีไดรั้บจดัสรร)  
                                                                           +  (ราคาใชสิ้ทธิ x จ านวนหุ้นที่จะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิ)                         
                              จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
12 Earnings per share dilution  = Earnings per share ก่อนเสนอขาย - Earnings per share หลงัเสนอขาย 
        Earnings 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 านวนหุ้นท่ีเสนอขายคร้ังน้ี) 
13  Control dilution  =                          จ านวนหุ้นที่เสนอขายคร้ังน้ี     
  จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
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ท่ีโครงการจะสามารถด าเนินการไดจ้ริง  รวมทั้งสถานะและความ
คืบหนา้ของโครงการ (ถา้มี) 

 (3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใชเ้งินและ
โครงการท่ีจะด าเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณี
ท่ีเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ีไม่ครอบคลุม
งบประมาณทั้งหมดท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินการตามแผนหรือโครงการ
ดงักล่าว  

(4) ผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของ
บริษทั  ตลอดจนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั 
จากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใชเ้งินหรือโครงการ 

(5) ความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุน้รองรับ warrant PP  
ท่ีออกใหม่ ซ่ึง บจ. จะเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนท่ีไดรั้บการจดัสรร 

(6) ท่ีมาของการก าหนดราคาเสนอขายและความเห็นของ
คณะกรรมการต่อความเหมาะสมของการก าหนดราคาเสนอขาย 

(7) เหตผุลและความจ าเป็นในการเสนอขายหุน้รองรับ  
warrant PP ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูล้งทุนท่ีไดรั้บการจดัสรรในคร้ังน้ี 

(8) ขอ้มูลอ่ืน ๆ (ถา้มี) ระบุ 
2.6 ขอ้ความท่ีระบุใหผู้ถื้อหุ้นไดท้ราบถึงสิทธิในการเรียกร้อง

ค่าเสียหายในกรณีท่ีกรรมการบริษทัไม่ปฏิบติัตาม fiduciary duty 
(ระบุค  ารับรองท่ีเปิดเผยไวใ้นหนงัสือนดัประชุม) 

   

  2.7 กรณีเสนอใหผู้ถื้อหุ้นมีมติก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่าง
ชดัเจน ไม่วา่จะเป็นการเสนอขายหุน้รองรับ warrant PP ท่ีเหลือจาก 
การจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้ตามสัดส่วนหรือไม่ ใหด้ าเนินการเพิ่มเติมจาก 
ขอ้ 2.1 - 2.6 ดงัน้ี  

(1)  รายช่ือผูล้งทุนท่ีจะไดรั้บการเสนอขาย 
(2)  ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัน้ี 

 ก) ความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุน้รองรับ  
warrant PP ซ่ึง บจ. จะเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนตาม (1)  

ข) ท่ีมาของการก าหนดราคาเสนอขายดงักล่าว  
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ค)  เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอขายหุน้รองรับ 
warrant PP ใหแ้ก่ผูล้งทุนตาม (1) 
 (3) ค ารับรองของคณะกรรมการบริษทัท่ีแสดงวา่ ในการ
พิจารณาและตรวจสอบขอ้มูลของผูล้งทุนตาม (1) คณะกรรมการ 
ไดด้ าเนินการดว้ยความระมดัระวงั และมีความเห็นวา่บุคคลดงักล่าว 
เป็นผูท่ี้มีศกัยภาพในการลงทุน หรือมีการด าเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ 
บุคคลดงักล่าวจะสามารถลงทุนในบริษทัไดจ้ริง 

2.8 กรณีเสนอใหผู้ถื้อหุ้นมีมติก าหนดราคาเสนอขายหุน้รองรับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ไวอ้ยา่งชดัเจน โดยราคาดงักล่าวต ่ากวา่ราคาตลาด 
หรือให้เสนอขายหุน้รองรับ warrant PP ท่ีเหลือจากการจดัสรรให้ 
ผูถื้อหุน้ตามสัดส่วน (right offering) ในราคาต ่ากวา่ราคา fully diluted 
ใหด้ าเนินการเพิ่มเติมจาก 2.1 - 2.7 ดงัน้ี 

(1) สิทธิของผูถื้อหุ้นในการคดัคา้นการเสนอขายหุน้ราคาต ่า  
โดยตอ้งไม่มีผูถื้อหุ้นรวมกนั ≥ 10% ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมออกเสียงคดัคา้น 

(2) ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบั 
ก) ผูล้งทุนตามขอ้ 2.7 (1) วา่มีธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็น

ประโยชน์กบั บจ. หรือมีความรู้หรือประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ 
หรือมีส่วนช่วยสนบัสนุนธุรกิจของ บจ. หรือไม่ อยา่งไร 

ข) ความคุม้ค่าระหวา่งประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากผูล้งทุนตาม 
ขอ้ 2.7 (1) เม่ือเปรียบเทียบกบัการท่ี บจ. เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
ในราคาต ่าให้แก่บุคคลดงักล่าว โดยพิจารณาจากผลกระทบต่อค่าใชจ่้าย
และฐานะการเงินของ บจ. ท่ีเกิดจากการเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าว
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินวา่ดว้ยการจ่ายโดยใชหุ้น้ 
เป็นเกณฑ์14 (Share-Based Payments) 
 
 
 

   

 
14  ทั้งน้ี ควรระบุให้ผูถื้อหุ้นทราบว่า ตวัเลขดงักล่าวเป็นเพียงประมาณการเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นใชป้ระกอบการพิจารณาในเบ้ืองตน้เท่านั้น   
โดยตวัเลขท่ีแน่นอนจะขึ้นอยูก่บัราคาของหุ้นในตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัที่ไดสิ้ทธิตามท่ีมาตรฐานบญัชีก าหนด 
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3. ลกัษณะของ warrant PP    
 3.1 สัดส่วนจ านวนหุน้รองรับต่อจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของบริษทั15 เท่ากบั 
   50%  
  > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหน่ึง
ต่อไปน้ี ท่ีไดรั้บผ่อนผนัจากส านกังานก่อนการเสนอขาย ตามหนงัสือ 
ท่ี _____________ ลงวนัท่ี _________________________ 
  (1) บริษทัอยูใ่นภาวะท่ีมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บ 
ความช่วยเหลือทางการเงิน 
  (2) เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหน้ี 
ของบริษทั  
  (3) กรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร และเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม 

   

 3.2 เป็น warrant PP ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และมีขอ้ความท่ีแสดง
ขอ้จ ากดัการโอน 

   

 3.3 มีอายแุน่นอน ซ่ึง  10 ปี นบัแต่วนัท่ีออก warrant PP  
(อาย ุwarrant PP __________ ปี) (วนัท่ี ______________ ) (ถา้มี) 

   

3.4 มีหุน้รองรับเป็นหุ้นท่ีออกใหม่โดย บจ.    
 3.5 ก าหนดราคา และอตัราการใชสิ้ทธิไวอ้ยา่งแน่นอน    
 3.6 ก าหนดใหมี้การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้รองรับใหแ้ลว้เสร็จภายในอาย ุ
warrant PP 

   

 
15  วิธีการค านวณสัดส่วนจ านวนหุ้นรองรับ :  

((จ านวนหุ้นรองรับ warrant ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี) + (จ านวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ท่ีเสนอขาย 
  ในคร้ังอื่น* ซ่ึงไม่รวมหุ้นที่จดัไวร้องรับ CD-ESOP หรือ warrant-ESOP))    

                      (จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  ซ่ึงรวมจ านวนหุ้นที่จะออกใหม่อื่น 
ท่ีบริษทั จะเสนอขายควบคู่กบั warrant ในคร้ังน้ี) 

 * เฉพาะจ านวนหุ้นรองรับท่ี outstanding  
       ทั้งน้ี  CD = หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
                 ESOP = การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่กรรมการหรือพนกังานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนเก่ียวกบัการเสนอ
ขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 
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3.7 การจดขอ้จ ากดัการโอน 
(1) บจ. ไดจ้ดขอ้จ ากดัการโอน warrant PP กบัส านกังานแลว้

ตามหนงัสือเลขท่ี _____ ลงวนัท่ี ________โดยขอ้จ ากดัการโอน
ดงักล่าวมีขอ้ความแสดงวา่ บริษทัจะไม่รับจดทะเบียนการโอน warrant 
PP ไม่วา่ในทอดใด ๆ หากการโอนดงักล่าวท าใหไ้ม่สามารถคงลกัษณะ
การเสนอขายในวงจ ากดัได ้เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 
            (2) กรณี บจ. เสนอขาย warrant PP ซ่ึงทราบช่ือผู้ลงทุนท่ีจะ
ได้รับการเสนอขาย warrant PP ดังกล่าวในวันท่ีคณะกรรมการของ

บริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพือ่ขออนุมัติ และผู้ถือหุ้น
มีมติก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ให ้บจ. ท่ีไดรั้บอนุญาต
ดงักล่าว จดัใหมี้ขอ้ตกลงการลงทุนใน warrant PP ท่ีจะเสนอขาย  
โดยก าหนดขอ้หา้มการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว  เวน้แต่ 
เป็นการโอนทางมรดก   

   

4. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี ้    
ไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการเสนอขายหุน้รองรับ 

warrant PP และ/หรือ เสนอขายหุน้ควบ warrant PP โดยมติดงักล่าว
ราคาเสนอขายหุน้เป็นตวัเลขท่ีแน่นอน (ระบุมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้
คะแนนเสียง (เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง) เป็นตวัเลขท่ีชดัเจน
เฉพาะวาระท่ีเก่ียวขอ้ง) 

   

5. ข้อก าหนดสิทธิของ warrant มีรายการอย่างน้อย ดังนี้    
      5.1 รายละเอียดของ warrant PP โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 (1) อายขุอง warrant PP ระบุ ________ ปี 
 (2) ราคาเสนอขายหุ้นรองรับ warrant PP และราคาใชสิ้ทธิ 
ซ้ือหุน้ 
 (3) อตัราการใชสิ้ทธิ 
 (4) วิธีการใชสิ้ทธิของ warrant PP เช่น ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัสุดทา้ย
ของแต่ละไตรมาส  
              (5) รายละเอียดส าคญัอ่ืน (ถา้มี) ระบุ ____________ 

   

5.2 เหตุ เง่ือนไข และกระบวนการในการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนด
ตาม warrant PP 

   



- 9 - 
 

  
Checklist 

ครบถ้วน 
ตาม
เกณฑ์7 

เอกสาร 
อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

ตรวจสอบ
แล้ว 

5.3 จดัใหมี้ขอ้ตกลงเก่ียวกบัค่าเสียหายหรือมาตรการเยยีวยาอ่ืน ๆ  
ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บ ในกรณีท่ีบริษทัท่ีไดรั้บอนุญาต 
ไม่สามารถจดัใหมี้หุน้รองรับการใชสิ้ทธิได ้

   

      5.4 หากบริษทัก าหนดให้มีการปรับสิทธิ บริษทัไดร้ะบุไวใ้นการ
เสนอขายวา่จะก าหนดเหตุและเง่ือนไขในการปรับสิทธิในกรณี
ดงัต่อไปน้ีพร้อมกบัระบุวิธีการค านวณ 

(1) เม่ือมีการเปล่ียนแปลง par value หุ้นของบริษทั อนัเป็นผล
มาจากการรวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ 
 (2) เม่ือบริษทัเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่ากวา่ 
ราคาตลาด16 
 (3) เม่ือบริษทัเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาท่ีต ่ากว่า 
ราคาตลาด16  

(4) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้น 
ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

(5) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกวา่อตัราท่ีระบุไว้
ในขอ้ก าหนดสิทธิ 
 (6) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั (1) ถึง (5) ท่ีท าให ้
ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อ warrant PP จะไดรั้บเม่ือมีการใช้
สิทธิดอ้ยไปกวา่เดิม 

   

6. รับทราบเง่ือนไขภายหลงัอนุญาต    
6.1 หา้มไม่ใหโ้ฆษณาการเสนอขายหุน้รองรับ warrant PP  

ท่ีจะออกใหม่ต่อบุคคลเป็นการทัว่ไป 
6.2 ตอ้งใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการออกหุ้นรองรับ 

warrant PP 
6.3 เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้รองรับ warrant PP  

ผา่นระบบการส่งขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย ์ฯ 
6.4 หา้มไม่ใหเ้สนอขายหุ้นรองรับ warrant PP ใหแ้ก่บริษทัยอ่ย 
 

   

 
16  ทั้งน้ี ราคาตลาดท่ีอา้งอิงถึงให้เป็นไปตามท่ีประกาศก าหนดของต่ละประเภทหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย  
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6.5 หา้มไม่ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตเสนอขายหุ้นรองรับ warrant PP  
กบับุคคลเก่ียวโยงกนั เวน้แต่ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ 
ในการท ารายการเก่ียวโยงกนั 
7. รายละเอยีดท่ีเกีย่วข้องกบัหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเกีย่วโยงกัน     

ผู้ได้รับอนุญาตจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเกีย่วโยงกนั  
ส าหรับกรณีเป็นการจัดสรร warrant PP และ/หรือหุ้นควบ warrant 
PP ท่ีออกใหม่ให้แก่บุคคลท่ีเกีย่วโยงกนั (ถา้มี) 

   

8. รายละเอยีดอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (ส่วนนีส้ าหรับเจ้าหน้าที่)    
        8.1 บจ.หรือการเสนอขาย warrant PP และ/หรือเสนอขายหุ้น 
ควบ warrant PP มีลกัษณะหรือรูปแบบเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรือ
เง่ือนไขท่ีจะได้รับอนุญาตตามประกาศนี ้แต่มีข้อเท็จจริงซ่ึงท าให้
พจิารณาได้ว่าความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระท่ีแท้จริง (substance)  
ของการเสนอขายหุ้นน้ันเข้าลกัษณะเป็นการหลกีเลี่ยงบทบัญญัติ 
ตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  
หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว    

            ปรากฏ      ไม่ปรากฏ 

   

8.2 การเสนอขาย warrant PP และ/หรือเสนอขายหุ้นควบ 
warrant PP อาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 

       ปรากฏ      ไม่ปรากฏ 

   

8.3 การเสนอขาย warrant PP และ/หรือเสนอขายหุ้นควบ 
warrant PP อาจก่อให้เกดิผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อ 
ตลาดทุนไทยโดยรวม 

       ปรากฏ      ไม่ปรากฏ 

   

8.4 การเสนอขาย warrant PP และ/หรือเสนอขายหุ้นควบ 
warrant PP อาจก่อให้เกดิความไม่เป็นธรรมหรือความเสียหาย 
ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมของบริษัทจดทะเบียน 

               ปรากฏ      ไม่ปรากฏ 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตาม
เกณฑ์7 

เอกสาร 
อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

ตรวจสอบ
แล้ว 

8.5 ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไม่ได้รับข้อมูลท่ีมีนัยส าคัญ
อย่างเพยีงพอต่อการตัดสินใจออกเสียงในวาระท่ี บจ. ขอมติออก  
warrant PP และ/หรือหุ้นควบ warrant PP ใหม่ท่ีอยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศนี้ 

 ปรากฏ                      ไม่ปรากฏ 

   

8.6 การเสนอขาย warrant PP และ/หรือหุ้นควบ warrant PP  
ท่ีออกใหม่มีลักษณะท่ีอาจเข้าข่ายเป็นการหลีกเลีย่งกฎเกณฑ์อ่ืนท่ีออก
ภายใต้พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 ปรากฏ                      ไม่ปรากฏ 

   

8.7 เหตุเกีย่วกบัความชอบด้วยกฎหมายในส่วนท่ีเกีย่วกบัมติ 
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นซ่ึงอนุมัติให้ออก warrant PP และ/หรือหุ้นควบ 
warrant PP เสนอขายตามประกาศนี ้ในลักษณะท่ีก่อให้เกิดความ 
ไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น หรือเป็นการจ ากดัสิทธิในการเข้าประชุม 
หรือใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

       ปรากฏ      ไม่ปรากฏ 

   

8.8 บริษัทจดทะเบียนมีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกีย่วกบั
การปฏิบัติตามเง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตให้เสนอขาย warrant PP  
และ/หรือหุ้นควบ warrant PP ท่ีออกใหม่หรือจะไม่สามารถปฏิบัติตาม
เง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตได้ 

               ปรากฏ      ไม่ปรากฏ 

   

 บริษทัขอรับรองวา่ขอ้มูลท่ีระบุไวใ้นรายการขา้งตน้และเอกสารท่ีแนบมาพร้อม checklist น้ีถูกตอ้ง 
และตรงต่อความจริงทุกประการ   
  นอกจากน้ี ส าเนาหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวมีรายการตามท่ีก าหนดในประกาศวา่ดว้ยรายการ 
ในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นและมีสาระไม่ต่างจากร่างหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นท่ีไดป้รับปรุงขอ้มูลขอ้สังเกต 
ของส านกังาน 
 

ลงช่ือ  __________________________ 
          ( __________________________) 

ลงช่ือ  __________________________ 
          ( __________________________) 

 ในฐานะกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  
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เอกสารท่ีต้องจัดส่งพร้อมกบั Checklist รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 
เพ่ือขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิต่อบุคคลในวงจ ากดั  

(“หุ้นรองรับ warrant PP”) 
 

เอกสารท่ีต้องจัดส่งพร้อมกบั checklist มี / ไม่มี หมายเหตุ ตรวจสอบแล้ว 
1. ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบการ
ประชุมคณะกรรมการในวาระท่ีเก่ียวกบัการเสนอขาย warrant PP 

   

2. ส าเนาหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และเอกสารท่ีแสดงวา่หนงัสือ 
นดัประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวมีรายการตามท่ีก าหนดในประกาศวา่ดว้ย
รายการในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ 

   

3. ส าเนารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการมีมติให้
เสนอขาย warrant PP ตามท่ีส่งใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยฯ์   

   

4. ส าเนา warrant PP และขอ้ก าหนดสิทธิ    
5. เอกสารขอ้จ ากดัการโอนท่ีบริษทัจดขอ้จ ากดัการโอนกบัส านกังาน    
6. เอกสารท่ีแสดงวา่บริษทัมีขอ้ตกลงกบัผูซ้ื้อหุน้รองรับ warrant PP 
ท่ีจะปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศ ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาต
ใหบ้ริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั เช่น 
ขอ้จ ากดัการโอน การหา้มโฆษณาการเสนอขายหุ้น PP เป็นการทัว่ไป 

   

7. หนงัสือรับรองเก่ียวกบัรับทราบภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
และเง่ือนไขการขออนุญาต 

   

 
หมายเหต ุ:   

1. เอกสารขา้งตน้ตอ้งใหก้รรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัเป็นผูล้งนามรับรองความถูกตอ้ง 
ของเอกสาร พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 

2. ใหน้ าส่งรายงานผลการเสนอขายหุน้ PP ภายใน 15 วนันบัจากวนัปิดการเสนอขาย  พร้อมทั้งเอกสาร 
ท่ีแสดงวา่ บจ. ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขาย warrant PP และ/หรือเสนอขายหุ้นควบ  
warrant PP ก่อนการเสนอขาย โดยอยา่งนอ้ยตอ้งระบุราคาเสนอขายและวิธีการก าหนดราคาเสนอขาย  
ผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 


