
รายงานการปฏิบัติตามเง่ือนไขการอนุญาต (checklist) 
ส าหรับการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น (“warrant”)  

และหุ้นที่ออกใหม่เพือ่รองรับ warrant (“หุ้นรองรับ”)  
 

บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ (“บริษัท”)  __________________________________________________ 
  เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“บจ.”) 
  เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัที่ที่จดัตั้งตามกฎหมายไทยและมหีนา้ที่ตามมาตรา 56 (ที่ไม่ใช ่บจ.) 
 

ลักษณะการเสนอขาย 
 การเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering – “RO”)  

โดยผูท้ี่จะใชสิ้ทธิอาจไม่ใช่ผูถื้อหุ้นของบริษทั 
 การเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้น 

ที่ท าให้บริษทัมีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering – “PPO”) และผูท้ี่จะใชสิ้ทธิ
อาจไม่ใช่ผูถื้อหุ้นของบริษทั 

 

รายละเอียดของ warrant   
 - ช่ือ warrant _______________________________________________________________ 
 - เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัที่มีรายช่ือ ณ วนัที่ ______________________________ 
 - วนัที่เสนอขาย warrant ______________ - วนัส้ินสุดอายุ warrant _________________ 
 - จ านวน warrant ที่เสนอขาย___________ - วนัใชสิ้ทธิครั้ งสุดทา้ย _________________ 
 - ราคาที่เสนอขาย  ___________________ - จ านวนหุ้นรองรับ ____________________ 
 - อตัราการใชสิ้ทธิ ___________________ - ราคาใชสิ้ทธิ ________________________ 

Checklist 
ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์1 

เอกสารอ้างองิ 
(ข้อ/หน้า) 

1. ลกัษณะของ warrant   
 1.1 สัดส่วนจ านวนหุ้นรองรับต่อจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของบริษทั2 เท่ากบั 

  

 
1  ให้ระบุ  N/A หากเกณฑ์ในขอ้ใดไม่สามารถ apply กบักรณีของบริษทัได้ 
2  วิธีการค านวณสัดส่วนจ านวนหุ้นรองรับ :  

((จ านวนหุ้นรองรับ warrant ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี) + (จ านวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ท่ีเสนอขายในคร้ังอืน่* 
ซ่ึงไม่รวมหุ้นท่ีจดัไวร้องรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant)) 

(จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  ซ่ึงรวมจ านวนหุ้นท่ีจะออกใหม่อื่นท่ีบริษทัจะเสนอขายควบคู่กบั warrant ในคร้ังน้ี) 
* เฉพาะจ านวนหุ้นรองรับที่ outstanding  อน่ึง หากในการประชุมผูถ้ือหุ้นเพ่ือมีมติออก warrant ในคร้ังน้ี ผูถ้ือหุ้นมีมติอนมุติัให้ออกหุ้น 

เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพที่เสนอขายในคร้ังอื่น หรือผูถ้ือหุ้นมีมติในวาระอื่นใดที่อาจท าให้จ านวนหุ้นรองรับ 
outstanding ที่จะตอ้งน ามาค านวณเพ่ิมข้ึน เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกว่าที่ก าหนด ซ่ึงเป็นผลให้ตอ้งมีการปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 
ที่เสนอขายในคร้ังอื่น  เป็นตน้  บริษทัตอ้งน าหุ้นรองรับที่อาจเพ่ิมข้ึนดงักล่าวมารวมค านวณดว้ย 

    ทั้งน้ี CD  = หุ้นกูแ้ปลงสภาพ    ESOP = การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่กรรมการหรือพนกังานตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 
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Checklist 
ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์1 

เอกสารอ้างองิ 
(ข้อ/หน้า) 

   50%  
 > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหน่ึง

ต่อไปน้ี ที่ไดร้ับผ่อนผนัจากส านกังานก่อนการเสนอขายตามหนงัสือ 
ที่ __________________ลงวนัที่ ___________________ 

(1) บริษทัอยู่ในภาวะที่มีความจ าเป็นตอ้งไดร้ับความช่วยเหลอื
ทางการเงิน 

(2) เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทั  
(3) กรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์

ของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวม 

 1.2 มีอายุแน่นอน ซ่ึง  10 ปี นบัแต่วนัที่ออก warrant   
(วนัที่ ____________________) 

  

 1.3 ก าหนดราคา และอตัราการใชสิ้ทธิไวอ้ย่างแน่นอน เวน้แต่มี
การปรับสิทธิตามขอ้ก าหนดสิทธิ 

  

 1.4 มีระยะเวลาให้แสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิครั้ งสุดทา้ย ≥  
15 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิ3 (เวน้แต่แปลงสภาพตามขอ้ก าหนดบงัคบัใชสิ้ทธิ) 

  

 1.5 ก าหนดให้มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นรองรับให้แลว้เสร็จภายในอายุ 
warrant 

  

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไดแ้สดงขอ้มูลอย่างนอ้ย ดงัน้ี   
 2.1 ขอ้มูลเบื้องตน้เก่ียวกบั warrant เช่น 
  - ราคาหรืออตัราที่คาดว่าจะเป็นราคาหรืออตัราการใชสิ้ทธิ 
  - ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  
 - วนัส้ินสุดของการใชสิ้ทธิ  
 - เหตุให้ตอ้งออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ 
              - อ่ืน ๆ (ถา้มี) ระบุ ________________________________ 

  

 2.2 ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้น (dilution effect) หากมีการใชสิ้ทธิ
ครบถว้น โดยไดร้ะบ ุ
 
 

 
 

  

 
3  ไม่รวมวนัใชสิ้ทธิ 
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Checklist 
ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์1 

เอกสารอ้างองิ 
(ข้อ/หน้า) 

(1) price dilution4 
(2) earning per share dilution5 หรือ control dilution6 

 2.3 วิธีการจดัสรรwarrant    
 2.4  ขอ้มูลอ่ืนๆ (ถา้มี) ระบุ _______________________   
3. มตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้นและอายุมต ิ   
 3.1 บริษทัไดร้บัมติที่ประชุมผูถื้อหุ้น ให้ออกหุ้นรองรับอย่าง
เพียงพอ   

  

 3.2 บริษทัไดเ้สนอขาย warrant แลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัแต่วนัที่ที่
ประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมตัิให้เสนอขายแบบ RO หรือภายใน 6 เดือน
นบัแต่วนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมตัิให้เสนอขายแบบ PPO (ผูถื้อหุ้น
อนุมตัิเมื่อวนัที่______________________) 

  

4. ข้อก าหนดสิทธิของ warrant มีรายการอย่างนอ้ย ดงัน้ี   
 4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 (1) อายุของ warrant  ระบุ________ ปี 
 (2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น 
(3) อตัราการใชสิ้ทธิ 

 (4) วิธีการใชสิ้ทธิของ warrant เช่น ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัสุดทา้ย
ของแต่ละไตรมาส  
              (5)  รายละเอียดส าคญัอ่ืน (ถา้มี) ระบุ__________________ 

  

 4.2 เหต ุเงื่อนไข และกระบวนการในการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนด
ตาม warrant 
     4.3 ค่าเสียหายที่ผูถื้อ warrant จะไดร้ับในกรณีที่บริษทัไมส่ามารถ

  

 
4
  Price dilution  = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

       ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
โดยราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้น paid-up) + (ราคาใชสิ้ทธิ x จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครั้งน้ี)   
                              จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครั้งน้ี 
5  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 านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี) 
6
  Control dilution  =                          จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี     

            จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
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Checklist 
ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์1 

เอกสารอ้างองิ 
(ข้อ/หน้า) 

จดัให้มีหุ้นรองรับได ้ซ่ึงตอ้งไม่ต ่ากว่าส่วนต่างระหว่างราคาตลาดของ
หุ้นของบริษทักบัราคาใชสิ้ทธิ 
 4.4 มาตรการคุม้ครองผูถื้อ warrant  ซ่ึงมขีอ้ก าหนดดงัน้ี 
 (1) กรณีมีขอ้ก าหนดให้บริษทัสามารถเรียกให้ผูถื้อ warrant 
ใชสิ้ทธิก่อนก าหนด บริษทัรับรองว่า ขอ้ก าหนดดงักล่าว 
 (ก) มีความเป็นธรรม ชดัเจน และเหตุแห่งการเรียกให ้
ใชสิ้ทธิก่อนก าหนดดงักล่าวตอ้งอา้งอิงเหตุการณ์หรือการกระท าที่ไม่
อยู่ในอ านาจควบคุมของบุคคลใด ๆ  
 (ข) ก าหนดให้บริษทั ตอ้งเรียกให้มีการใชสิ้ทธิเมื่อมี
เหตุการณ์ที่ก าหนดไว ้

(ค) มีมาตรการที่เพียงพอซ่ึงท าให้ผูถื้อ warrant ในทอด 
ต่อ ๆ ไปทราบถึงขอ้ก าหนดดงักล่าว 

(2) ก าหนดเหตุและเงื่อนไขในการปรับสิทธิในกรณี
ดงัต่อไปน้ีพร้อมกบัระบุวิธีการค านวณ 
 (ก) เมื่อมีการเปล่ียนแปลง par value หุ้นของบริษทั อนั
เป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 
 (ข) เมื่อบริษทัเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต ่ากว่า
ราคาตลาด7 
 (ค) เมื่อบริษทัเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาที่ต ่า
กว่าราคาตลาด7 

 (ง) เมื่อบริษทัจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้น
ที่ออกใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้น 
 (จ) เมื่อบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกว่าอตัราที่ระบุ
ไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 
 (ฉ) เมื่อมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) ที่ท า
ให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผูถื้อ warrant จะไดร้บัเมื่อมกีารใช้
สิทธิดอ้ยไปกว่าเดิม 

กรณีการปรับสิทธิตามขอ้ (ข) และ (ค) บริษทัไดร้ะบุ
ส่วนลดจากราคาตลาด พร้อมกบัวิธีการค านวณราคาเสนอขายและ
ราคาตลาดในขอ้ก าหนดสิทธิแลว้ 

 
7  คือ การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยมีราคาเสนอขายต ่ากว่าราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวิธีการค านวณราคาเสนอขายและ
ราคาตลาดตามหมายเหตุ  
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Checklist 
ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์1 

เอกสารอ้างองิ 
(ข้อ/หน้า) 

 ทั้งน้ี หากบริษทัจะไม่ด าเนินการปรับสิทธิเมื่อเกิด
เหตุการณ์ตาม (ก)-(ฉ) บริษทัไดร้ับผ่อนผนัจากส านักงานก่อนการ
เสนอขายแลว้ ตามหนงัสือที่_________ ลงวนัที่ _________________ 
5. การด าเนินการภายหลังการเสนอขาย warrant   
 5.1 บริษทัระบุไวใ้นการเสนอขาย warrant ว่า จะปรับสิทธิโดยวิธี
ใดวิธีหน่ึงดงัน้ี 
  (1) ปรับราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ หรือ 
  (2) ปรับราคาใชสิ้ทธิ ควบคู่กบัการออก warrant ใหมท่ดแทน
การปรับอตัราการใชสิ้ทธิ 
  ทั้งน้ี หากบริษทัตอ้งออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษทัตอ้งยื่นมติ
ที่ประชุมผูถื้อหุ้นที่อนุมตัิให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินั้นอย่าง
เพียงพอต่อส านกังานก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษทัไดร้ับ
อนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ 

  

 5.2 บริษทัระบุไวใ้นการเสนอขาย warrant ว่าจะไม่ขยายอายุ 
warrant และไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ เวน้แต่จะ
เป็นการปรับสิทธิตามที่ก าหนดในขอ้ 4.4 (2)  

  

 

บริษทัขอเรียนว่า บริษทัรับทราบและเขา้ใจเงื่อนไขที่ตอ้งปฏิบตัิตามที่ประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนเก่ียวกบัการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย warrant และหุ้นรองรับทุกประการ   
ทั้งน้ี ในการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดตาม warrant ภายหลงัการเสนอขาย บริษทัจะด าเนินการให้เป็นไป 
ตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ และจะไม่ด าเนินการให้ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนดงักล่าว โดยบริษทัจะแจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ให้ส านกังานทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม  และขอรับรองว่าขอ้มูลที่ระบุไวใ้น 
รายการขา้งต้นและเอกสารที่แนบมาพร้อม checklist น้ีถูกตอ้งและตรงต่อความจริงทุกประการ 

 
 
 

ลงช่ือ  __________________________ 
          ( __________________________) 

ลงช่ือ  __________________________ 
          ( __________________________) 

ในฐานะกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนับริษทั พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 
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หมายเหต ุ 

การเสนอขายหลกัทรัพยท์ี่ออกใหม่ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขายหลกัทรัพยใ์นกรณีใด
กรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี   
  1. การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขายหุ้น โดยก าหนดราคาเสนอ
ขายตาม 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10% 
  2. การเสนอขาย warrant ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ  
โดยก าหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10% 
  3. การเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (“CD”) ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขาย CD  
โดยก าหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10% 
 

1. การค านวณราคาเสนอขาย 
1.1 กรณีเสนอขายหุ้น ให้ใชร้าคาเสนอขายต่อผูล้งทุน 
1.2 กรณีเสนอขาย warrant ให้ใชร้าคาเสนอขาย warrant บวกราคาใชสิ้ทธิที่จะซ้ือหุ้น 

  1.3  กรณีเสนอขายหุ้นควบคู่ไปกบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น ให้ค านวณดงัน้ี 
((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))  
                        Qs +  Qx 

  ทั้งน้ี โดยที ่
  Ps   =  ราคาเสนอขายหุ้น 
  Qs  =  จ านวนหุ้นที่เสนอขายควบคู่ไปกบั warrant 
  Pw =  ราคาเสนอขาย warrant 
  Qw =  จ านวน warrant ที่เสนอขายควบคู่ไปกบัหุ้น 
  Ep  =  ราคาใชสิ้ทธิที่จะซ้ือหุ้นตาม warrant 
  Qx  =  จ านวนหุ้นที่จะไดร้ับจากการใชสิ้ทธิที่จะซ้ือหุ้นตาม Qw 
 1.4 กรณีเสนอขาย CD ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย CD หารดว้ยอตัราแปลงสภาพ 
 

2. การค านวณราคาตลาด ใหใ้ชร้าคาหน่ึงราคาใดดงัต่อไปน้ี   
  2.1 ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของหุ้นยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนั  
แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย 
   (1) ราคาที่น ามาถวัเฉล่ียสามารถใชร้าคาปิดหรือราคาเฉล่ียของการซ้ือขายหุ้น 
ในแต่ละวนัก็ได ้
  (2) วนัก าหนดราคาเสนอขาย ให้เป็นวนัใดวนัหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (ก) วนัที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมตัิให้
บริษทัเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับในราคาต ่า  

 (ข) วนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมตัิให้บริษทัเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ในราคาต ่า 
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(ค) วนัแรกที่เสนอขายต่อผูล้งทุน 
  (ง) วนัที่ผูล้งทุนมีสิทธิซ้ือหุ้นตาม warrant    
   ทั้งน้ี หากไม่ใชร้าคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นตลาดตามขอ้ 2.1 ให้ระบุความ
เหมาะสมและเหตุผลของการไม่เลือกใชร้าคาตลาดดงักล่าวให้ชดัเจนดว้ย 
 2.2 ราคาที่ก าหนดโดยผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัความตอ้งการซ้ือและความตอ้งการขายหุ้น
ที่ออกใหม่ของบริษทั เช่น การส ารวจความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพย ์(book building) เป็นตน้  
  2.3  ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบญัชีรายช่ือที่ส านกังานให้
ความเห็นชอบ  ทั้งน้ี ให้เปิดเผยสมมติฐานส าคญัที่ใชป้ระกอบการค านวณราคาตลาดให้เพียงพอและ
ชดัเจนดว้ย 
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เอกสารที่ต้องจัดส่งพร้อมกับ checklist การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธทิี่จะซ้ือหุ้น (“warrant”)  
และหุ้นที่ออกใหม่เพือ่รองรับ warrant (“หุ้นรองรับ”) แบบ RO หรือ PPO แต่ผู้ที่จะใช้สิทธอิาจไม่ใช่ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 

เอกสารที่ต้องจัดส่งพร้อมกับ checklist มี ไม่มี หมายเหต ุ
1. รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ    
2. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นที่ขออนุมตัิให้ออกและเสนอขาย warrant  

และหุ้นรองรับ 
   

3. มติที่ประชุมผูถื้อหุ้นที่อนุมตัิให้ออกและเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ    
4. ขอ้ก าหนดสิทธิ warrant    
5. รายละเอียดการค านวณจ านวนหุ้นรองรับ    
6. รายละเอียดการค านวณ dilution effect    
7. หนงัสือส านกังานแจง้การผ่อนผนัการออก warrant ในสัดส่วน 
 ที่มากกว่า 50% (ถา้มี) 

   

8. หนงัสือส านกังานแจง้การผ่อนผนัให้บริษทัไม่ตอ้งด าเนินการปรับสิทธิ 
        เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ประกาศก าหนด (ถา้มี) 

   

 

หมายเหตุ    
เอกสารขา้งต้นตอ้งให้กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนับริษทัเป็นผูล้งนามรับรองความถูกตอ้งของ
เอกสารทุกหนา้ พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 


