
การออก WARRANT – ตลุาคม 2564 

 

Warrant 
การออกใบส าคญัแสดงสทิธทิ ีจ่ะซือ้หุน้สามญั 

 

สรปุหลกัเกณฑท์ีส่ าคญั 

เมือ่บรษัิทจดทะเบยีนจะออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญ (Warrant) บรษัิทจดทะเบยีน

จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลและด าเนนิการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่การเปิดเผยมตคิณะกรรมการ  การขออนุมัตจิากผูถ้อืหุน้ 
การด าเนนิการจัดสรรและรายงานผลการจัดสรร Warrant การรายงานผลการแปลงสภาพ Warrant เป็นหุน้สามัญ และ

จดทะเบยีนหุน้สามัญทีเ่กดิจากการแปลงสภาพเขา้หลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนเพิม่เตมิ 

หากบรษัิทจดทะเบยีนประสงคจ์ะน า Warrant เขา้จดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยเ์พือ่เพิม่สภาพคลอ่งใหแ้ก่

ผูถ้อื Warrant ก็จะตอ้งด าเนนิการตามขัน้ตอนเกีย่วกับการรับหลักทรัพย ์ การแจง้สทิธกิารแปลงสภาพดว้ย   

การออกและจดัสรร Warrant 

เรือ่ง รายละเอยีด 

สารสนเทศที่

ตอ้งเปิดเผย

เมือ่

คณะกรรมการ

มมีตอิอก 

Warrant 

• บรษัิทจะตอ้งแจง้มตคิณะกรรมการเกีย่วกับการออกและจัดสรร Warrant ทนัท ีคอืภายในวนัที่

คณะกรรมการบรษัิทมมีตหิรอือยา่งชา้ภายในเวลา 9.00 น.ของวนัท าการถัดไปผา่นระบบ SET 

Link 

• ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยเมือ่มกีารออกและจัดสรร Warrant 

o บคุคลทีไ่ดรั้บการจัดสรร 

- ผูถ้อืหุน้เดมิ (Warrant RO) 

- ผูถ้อืหุน้เดมิโดยไมเ่สนอขายใหผู้ถ้อืหุน้ทีท่ าใหบ้รษัิทจดทะเบยีนมหีนา้ทีต่ามกฎหมาย

ตา่งประเทศ           (Warrant PPO) 

- ประชาชน (Warrant PO) 

- บคุคลในวงจ ากดั * (Warrant PP) 

*ลกัษณะการเสนอขายใหก้บับคุคลในวงจ ากดัคอื จ ากดัจ านวนไมเ่กนิ 50 ราย หรอื 

มลูคา่เสนอขายไมเ่กนิ 20 ลา้นบาท ภายในรอบ 12 เดอืน (รวมราคาขายและราคาใช ้

สทิธ)ิ หรอืเสนอขายตอ่ผูล้งทนุสถาบนั 

o รายละเอยีดเบือ้งตน้ของการออกและจัดสรร Warrant 

- ชือ่ของ Warrant, จ านวนของ Warrant, จ านวนหุน้รองรับการใชส้ทิธ,ิ อาย,ุ ราคา

เสนอขาย, ราคาและอัตราใชส้ทิธ,ิ ระยะเวลาการใชส้ทิธ ิวนัใชส้ทิธคิรัง้แรกและครัง้

สดุทา้ย, วนัก าหนดรายชือ่เพือ่สทิธใินการไดรั้บจัดสรร, ก าหนดวนัจองซือ้และรับช าระ

เงนิ, วธิกีารใชส้ทิธ,ิ ตลาดรอง, เงือ่นไขการปรับสทิธ,ิ Dilution Effect 

• การเพิม่ทนุเพือ่รองรับการใชส้ทิธ ิ

 (ด าเนนิการตามขัน้ตอนการเพิม่ทนุ) 

• การจัดประชมุผูถ้อืหุน้ 

  (ด าเนนิการตามขัน้ตอนการจัดประชมุผูถ้อืหุน้) 

การน าสง่

หนงัสอืเชญิ

ประชุมใหแ้ก ่

ผูถ้อืหุน้  

น าสง่หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้และเอกสารใหผู้ถ้อืหุน้ลว่งหนา้ 7 วนักอ่นวนัประชุม 

ผูถ้อืหุน้ ยกเวน้ กรณีเสนอขาย Warrant PP บรษิทัตอ้งสง่หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 14 วนักอ่นวนัประชุมและมขีอ้มูลเสนอตอ่ผูถ้อืหุน้เพิม่เตมิดงันี ้

• รายละเอยีดทีต่อ้งระบใุนหนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้ 

1. รายละเอยีดของการเสนอขาย เชน่  

(1) จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ทีอ่อกใหมท่ีเ่สนอขาย 

(2) จ านวนหุน้ทีอ่อกใหมเ่พือ่รองรับใบส าคัญแสดงสทิธขิา้งตน้ 

(3) จ านวนหุน้ PP ทีอ่อกใหม่ทีเ่สนอขายควบกับ Warrant PP (ถา้ม)ี 

(4) ประเภทผูล้งทนุทีจ่ะไดรั้บการเสนอขาย  
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(5) วธิกีารก าหนดราคาเสนอขาย อัตราใชส้ทิธ ิและราคาตลาด 

(6) วธิกีารเสนอขายและการจัดสรร  

(7) ระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ

(8) วนัสิน้สดุของการใชส้ทิธ ิ

(9) เหตใุหต้อ้งออกหุน้ใหมเ่พือ่รองรับการปรับสทิธ ิ

(10) อืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

(11) ก าหนดใหม้กีารใชส้ทิธซิือ้หุน้รองรับใหแ้ลว้เสร็จภายในอายุ Warrant  

2. วตัถุประสงคใ์นการเสนอขาย Warrant PP1 

(1) วตัถปุระสงคท์ีช่ดัเจนของการออก Warrant PP 

(2) แผนการใชเ้งนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขาย Warrant PP 

(3) รายละเอยีดเกีย่วกบัโครงการ2  

3. ผลกระทบทีม่ตีอ่ผูถ้อืหุน้จากการเสนอขาย Warrant PP 

(1) Price Dilution3  

(2) Earnings Per Share Dilution4 หรอื Control Dilution5  

(3) ความคุม้คา่ทีผู่ถ้อืหุน้ไดรั้บเปรยีบเทยีบกับผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไรหรอื

สทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท 

(1) เหตผุลและความจ าเป็นของการเพิม่ทนุ 

(2) ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหลักทรัพย ์

(3) ความสมเหตสุมผลของการเพิม่ทนุ แผนการใชเ้งนิและโครงการทีจ่ะ

ด าเนนิการ รวมทัง้ความเพยีงพอของแหลง่เงนิทนุในกรณีทีเ่งนิทีไ่ดจ้ากการ

เสนอขาย หลักทรัพยใ์นครัง้นี้ไมค่รอบคลมุงบประมาณทัง้หมดทีต่อ้งใชใ้น

การด าเนนิการตามแผนหรอืโครงการดงักลา่ว 

(4) ผลกระทบทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ตอ่การประกอบธรุกจิของบรษัิท ตลอดจนฐานะ

การเงนิและผลการด าเนนิงานของบรษัิทจากการเพิม่ทนุและการด าเนนิการ

ตามแผนการใชเ้งนิหรอืโครงการ 

(5) ความเหมาะสมและเหตผุลของราคาตลาดทีใ่ช ้และการก าหนดราคาเสนอ

ขายดงักลา่ว 

(6) ขอ้มลูอืน่ๆ (ถา้ม)ี ระบ ุ

5. ขอ้ความทีร่ะบใุหผู้ถ้อืหุน้ไดท้ราบถงึสทิธใินการเรยีกรอ้งคา่เสยีหายในกรณีที่

กรรมการบรษัิทไม่ปฏบิตัติาม Fiduciary Duty 

6. กรณีเสนอใหผู้ถ้อืหุน้มมีตกิ าหนดราคาเสนอขายไวอ้ยา่งชดัเจน ไมว่า่จะเป็นการ

เสนอขาย Warrant PP ทีเ่หลอืจากการจัดสรรใหผู้ถ้อืหุน้ตามสดัสว่นหรอืไม ่ให ้

ด าเนนิการเพิม่เตมิจากขอ้ 1. – 5. ดงันี ้ 

(1) รายชือ่ผูล้งทนุทีจ่ะไดรั้บการเสนอขาย 

                                                           
1 ในกรณี บจ. มแีผนทีจ่ะน าเงนิไปใชใ้นหลายวตัถปุระสงค ์ใหร้ะบรุายละเอยีดของแตล่ะวตัถปุระสงค ์รวมทัง้งบประมาณทีใ่ชแ้ละแผนการใชเ้งนิ
ส าหรับด าเนนิการในแตล่ะวตัถปุระสงคแ์ยกตา่งหากจากกนัไวอ้ยา่งชดัเจน 
2 หากเป็นการท ารายการกบับคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืเขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรัพยส์นิ ทีต่อ้งขออนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ตาม
ประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด ตอ้งระบวุาระในสว่นทีเ่กีย่วกบัการขอมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่อนุมตักิารเขา้ท ารายการดว้ย 
3 Price Dilution = ราคาตลาดกอ่นเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

     ราคาตลาดกอ่นเสนอขาย 
 โดย ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาด x จ านวนหุน้ paid-up) + (ราคาเสนอขายหุน้รองรับ warrant x จ านวน warrant ทีไ่ดร้ับจัดสรร)  

                                                                                      +  (ราคาใชส้ทิธ ิx จ านวนหุน้ทีจ่ะไดร้ับจากการใชส้ทิธ)ิ          ________                       
                              จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้ทีเ่สนอขายครัง้นี ้
4 Earnings Per Share Dilution  = Earnings per share กอ่นเสนอขาย - Earnings per share หลงัเสนอขาย 

        Earnings per share กอ่นเสนอขาย 

 โดย   Earnings per share กอ่นเสนอขาย   = ก าไรสทุธ ิ/ จ านวนหุน้ paid-up  

            Earnings per share หลงัเสนอขาย  = ก าไรสทุธ ิ/ (จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้ทีเ่สนอขายครัง้นี)้ 
5 Control Dilution  =                          จ านวนหุน้ทีเ่สนอขายครัง้นี ้     

                                                จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้ทีเ่สนอขายครัง้นี ้
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(2) ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทอยา่งนอ้ยในเรือ่งดงันี้ 

ก) ความเหมาะสมของราคา Warrant PP ซึง่ บจ. จะเสนอขายใหแ้กผู่ล้งทนุ

ตาม (1)  

ข) ทีม่าของการก าหนดราคาเสนอขายดงักลา่ว  

ค) เหตผุลและความจ าเป็นในการเสนอขาย Warrant ใหแ้กผู่ล้งทนุตาม (1) 

(3) ค ารับรองของคณะกรรมการบรษัิททีแ่สดงว่า ในการพจิารณาและตรวจสอบ

ขอ้มูลของผูล้งทุนตาม (1) คณะกรรมการไดด้ าเนนิการดว้ยความระมัดระวัง 

และมคีวามเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผูท้ีม่ ีศักยภาพในการลงทุน หรือมกีาร

ด าเนนิการเพือ่ใหม้ั่นใจวา่บคุคลดงักลา่วจะสามารถลงทนุในบรษัิทไดจ้รงิ 

7. กรณีเสนอใหผู้ถ้อืหุน้มมีตกิ าหนดราคาเสนอขายหุน้รองรับใบส าคัญแสดงสทิธิ6 ไว ้

อยา่งชดัเจน โดยราคาดงักลา่วต า่กวา่ราคาตลาด หรอืใหเ้สนอขาย Warrant ทีเ่หลอื

จากการจัดสรรใหผู้ถ้อืหุน้ตามสัดสว่น (Right Offering) ในราคาต ่ากว่าราคา Fully 

Diluted ใหด้ าเนนิการเพิม่เตมิจาก 1. – 6. ดงันี ้

(1) สทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการคัดคา้นการเสนอขายหุน้ราคาต า่ โดยตอ้งไม่ม ีผูถ้อื

หุน้รวมกนั ≥10% ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุออกเสยีง

คดัคา้น 

(2) ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทเกีย่วกับ 

ก) ผูล้งทุน ว่ามีธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งซึง่เป็นประโยชน์กับ บจ. หรือมีความรูห้รือ

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์หรือมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจของ บจ. 

หรอืไม ่อยา่งไร 

ข) ความคุม้คา่ระหวา่งประโยชน์ทีจ่ะไดจ้ากผูล้งทุน เมือ่เปรยีบเทยีบกับการ

ที่ บจ. เสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ในราคาต ่าใหแ้ก่บุคคลดังกล่าว โดย

พจิารณาจากผลกระทบตอ่คา่ใชจ้่ายและฐานะการเงนิของ บจ. ทีเ่กดิจาก

การเสนอขายหลกัทรัพยด์งักลา่วตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ วา่

ดว้ยการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์7 (Share-Based Payments) 

• หนังสอืมอบฉันทะ โดยใหบ้คุคลทีจ่ะรับมอบฉันทะอยา่งนอ้ย 1 คน เป็นกรรมการอสิระ

และถา้กรรมการอสิระทีเ่ป็นผูรั้บมอบฉันทะมสีว่นไดเ้สยีใหร้ะบดุว้ย 

• ตอ้งไดรั้บมตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูม้าประชมุ

และมสีทิธอิอกเสยีง และหากเป็นการเสนอขายราคาต า่ตอ้งไมม่ผีูค้ดัคา้นตัง้แต ่10% 

ของผูม้าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

 

การแจง้มติ

ของทีป่ระชุม

ผูถ้อืหุน้ 

ภายในวันประชมุผูถ้อืหุน้หรืออย่างชา้ภายในเวลา 9.00 น.ของวันท าการถัดไปผ่านระบบ SET 

Link 

การรายงาน

ผลการออก

และจดัสรร 

Warrant 

ภายใน 14 วนันับจากวนัปิดจองซือ้และช าระเงนิ (หรอืวนัออกใบส าคัญแสดงสทิธกิรณีจัดสรรโดย

ไมค่ดิมลูคา่) ผา่นระบบ SET Link โดยใชแ้บบรายงานผลการขายหลักทรัพยต์อ่ตลาดหลักทรัพย ์

(F 53-5)  

                                                           
6 ราคาเสนอขายหุน้รองรับใบส าคญัแสดงสทิธ ิใหใ้ชร้าคาเสนอขาย Warrant PP รวมกบัราคาใชส้ทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ตาม Warrant PP ดงักลา่ว 
7 ทัง้นี ้ควรระบใุหผู้ถ้อืหุน้ทราบวา่ ตวัเลขดงักลา่วเป็นเพยีงประมาณการเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ใชป้ระกอบการพจิารณาในเบือ้งตน้เทา่นัน้   
โดยตวัเลขทีแ่น่นอนจะขึน้อยูก่บัราคาของหุน้ในตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัทีไ่ดส้ทิธติามทีม่าตรฐานบญัชกี าหนด 

http://www.set.or.th/th/regulations/supervision/listed_download_p2.html
http://www.set.or.th/th/regulations/supervision/listed_download_p2.html
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บรษัิทตอ้งแจง้รายละเอยีดที่ชดัเจนของเงือ่นไขการปรับสทิธใินเอกสารหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อื

หุน้ เชน่ เมือ่บรษัิทจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิเกนิกวา่อัตรา 75% ของก าไรสทุธ ิหลักหักภาษีเงนิได ้

ของบรษัิท ส าหรับการด าเนนิงานในรอบระยะเวลาบัญชใีด ๆ ในระหวา่งอายุของใบส าคัญแสดง

สทิธ ิ

เปรยีบเทยีบลกัษณะของการออกและการเสนอขาย Warrant และการด าเนนิการตามเกณฑข์อง ส านกังาน 

ก.ล.ต. 

คณุลกัษณะ ประเภทการจดัสรร 

ผถห.เดมิ/PP0 ประชาชน บุคคลในวงจ ากดั 

ลกัษณะของ Warrant    

• มอีายุแน่นอน ไมเ่กนิ 10 ปีนับจากวนัออก Warrant / / / 

• มหีุน้รองรับทีเ่ป็นหุน้ใหม่ / / / 

• ก าหนดราคาและอตัราการใชส้ทิธไิวแ้น่นอน / / / 

• ระยะเวลาใหแ้สดงความจ านงครัง้สดุทา้ยไมน่อ้ยกวา่ 

15วนักอ่นใชส้ทิธ ิ

/ / - 

• ระบชุือ่ผูถ้อื ไมม่ขีอ้จ ากดัการโอน / / มขีอ้จ ากดัการโอน 

หลกัเกณฑท์ีบ่รษัิทตอ้งด าเนนิการ    

• ม ีFA ร่วมจัดท า - /   

• ยืน่ขออนุญาตจาก SEC - / * 

• จ ากัดจ านวนหุน้รองรับ ไมเ่กนิ 50% ของหุน้ที่

จ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 

/ / / 

• มมีาตรการคุม้ครองรักษาสทิธผิูถ้อืหุน้ของบรษัิทที่

ไดรั้บผลกระทบจากการออก warrant 

/ / / 

• ก าหนดชดเชยคา่เสยีหายกรณีไมม่หีุน้รองรับ / / / 

• มรีายละเอยีดของขอ้ก าหนดสทิธดิงันี้ 

• มอีาย ุราคา อตัรา และวธิกีารใชส้ทิธ ิ

• มเีหต ุเงือ่นไข และกระบวนการแกไ้ขเพิม่เตมิ

ขอ้ก าหนดสทิธ ิ

• คา่เสยีหายทีผู่ถ้อื Warrant จะไดรั้บในกรณีไม่
สามารถจัดใหม้หีุน้รองรับการใชส้ทิธ ิ

• มมีาตรการคุม้ครองผูถ้อื Warrant กรณีทีม่กีารเรยีก

ใหใ้ชส้ทิธกิอ่นระยะเวลาทีก่ าหนด และ ระบเุหต ุและ
เงือ่นไขทีต่อ้งมกีารปรับสทิธทิีไ่มด่อ้ยไปกวา่เดมิ** 

/ / / 

• จัดท าขอ้ก าหนดสทิธทิีร่ะบวุา่ไมรั่บจดทะเบยีนการ
โอน ไม่วา่ทอดใดๆ ยกเวน้เป็นการโอนทางมรดก 

- - / 

• ขออนุมัตกิารออก Warrant จากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ / / / 

• ยืน่ค าขออนุญาตภายใน 1 ปีนับจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

มมีต ิ

/ / * 

• เสนอขายภายใน 6 เดอืนนับแต ่ก.ล.ต.แจง้ผลการ

อนุญาต 

RO 1 ปี 
PPO 6 เดอืน 

/ * 

• เสนอขาย Warrant และหุน้รองรับภายใน 1 ปี นับแต่
ไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

/ - / 

• ก าหนดใหม้กีารใชส้ทิธภิายในอายุการใชส้ทิธ ิไม่
ขยายอาย ุและไมแ่กไ้ขเปลีย่นแปลงราคาและอตัรา

การใชส้ทิธเิวน้แตเ่ป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบ ุ

/ / / 

*ขึน้กับลักษณะการก าหนดราคาเสนอขายตามเกณฑอ์นุญาตการออกและเสนอขายหุน้ และ Warrant แบบ PP 

**บรษัิทจะตอ้งระบเุหตแุละเงือ่นไขการปรับสทิธใินขอ้ก าหนดสทิธวิา่ “บรษัิทจดทะเบยีนจะแจง้การปรับอัตราและ

ราคาของใบส าคญัแสดงสทิธกิอ่นวนัทีอ่ตัราหรอืราคาใชส้ทิธแิปลงสภาพมผีลบงัคับ”  

TIP 
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Record Date (เพือ่สทิธเิขา้ประชุมผู ้
ถอืหุน้)   

กรณีจัดสรร Warrant ใหผู้ถ้อืหุน้เดมิ/ PPO 

สง่หนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้พรอ้ม

สารสนเทศเพิม่ทนุ ขอ้มลูเบือ้งตน้ 

Warrant ลว่งหนา้ ≥ 7 วนั 

สง่หนังสอืแจง้การจัดสรร+หนังสอืแจง้

สทิธกิารจองซือ้และขอ้ก าหนดสทิธ ิ

ลว่งหนา้ 5 วนัท าการกอ่นวนัจองซือ้ 

แจง้มตคิณะกรรมการและเปิดเผย
สารสนเทศ 
1) มตคิณะกรรมการอนุมตักิารเพิม่ทนุ +
ออกและจัดสรร Warrant 
2) แบบรายงานการเพิม่ทนุ F53-4 
3) รายละเอยีด Warrant 

รายงานผลการ
ออกและจัดสรร 
ภายใน 14 วนั 

- วนัประชมุผูถ้อืหุน้ตอ้งไดร้ับ

มต≥ิ3/4ของผูม้าประชมุและมี

สทิธอิอกเสยีง 

- แจง้มตผิูถ้อืหุน้ภายใน 9.00 

น.ของวนัท าการถดัไป 

 

Record Date (เพือ่สทิธริบั

จดัสรร Warrant)  
 

เสนอขายใน  1 ปี 

(6 เดอืนกรณ ีPPO)  

≥14วนั ≤ 2เดอืน ≥ 5 วันท าการ 

กรณีจดัสรร Warrant ให ้PO 

สง่หนังสอืเชญิประชมุพรอ้ม

สารสนเทศเพิม่ทนุ ขอ้มลูเบือ้งตน้ 

Warrant  ลว่งหนา้ ≥ 7 วนั 

รายงานผลการ

ออกและจัดสรร 

ภายใน 14 วนั 

แจง้มตคิณะกรรมการและเปิดเผย
สารสนเทศ 
1) มตคิณะกรรมการอนุมตักิารเพิม่ทนุ +
ออกและจัดสรร Warrant 
2) แบบรายงานการเพิม่ทนุ F53-4 
3) รายละเอยีด Warrant 

- วนัประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งไดร้ับมต ิ≥3/4

ของผูม้าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

- แจง้มตผิูถ้อืหุน้ ภายใน 9.00 น.ของ

วนัท าการถดัไป 

 

ยืน่ขออนุญาตกบั

ส านักงาน ก.ล.ต.

ภายใน 1 ปี 

เสนอขาย

ภายใน 6 เดอืน

นับแตไ่ดร้ับ

อนุญาต+น าสง่

เอกสาร*ใหผู้ ้

ไดร้ับจัดสรร 

 

Record Date (เพือ่สทิธเิขา้ประชุมผู ้
ถอืหุน้)  

* สง่หนังสอืแจง้การจัดสรรและหนังสอืแจง้สทิธกิารจองซือ้และขอ้ก าหนดสทิธใิหผู้ไ้ดร้ับจัดสรร 

≥14วนั ≤ 2เดอืน 
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กรณีจัดสรร Warrant ให ้PP 

สง่หนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้พรอ้ม

สารสนเทศเพิม่ทนุ ขอ้มลูเบือ้งตน้ 

Warrant ลว่งหนา้ ≥ 7 วนั * 

แจง้มตคิณะกรรมการและเปิดเผย
สารสนเทศ 
1) มตคิณะกรรมการอนุมตักิารเพิม่ทนุ +
ออกและจัดสรร Warrant 
2) แบบรายงานการเพิม่ทนุ F53-4 
3) รายละเอยีด Warrant 

รายงานผลการ
ออกและจัดสรร 
ภายใน 14 วนั 

- วนัประชมุผูถ้อืหุน้  

ตอ้งไดร้ับมต ิ≥3/4 ของผูม้า

ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง * 

- แจง้มตผิูถ้อืหุน้ หรอื ภายใน 

9.00 น.ของวนัท าการถดัไป 

 
**เสนอขายภายใน 

12 เดอืนหรอื 3 เดอืน 

 

* กรณีเสนอขายให ้PP ทีม่รีาคาต ่า ตามเกณฑข์อง ก.ล.ต. ก าหนด 

- ตอ้งสง่หนังสอืเชญิประชมุพรอ้มสารสนเทศเพิม่ทนุใหผู้ถ้อืหุน้ลว่งหนา้ ≥14 วัน 

- การประชมุผูถ้อืหุน้ตอ้งไดร้ับมต ิ≥3/4  ของผูม้าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง โดยไมม่เีสยีงคัดคา้น ≥10% ของผูม้าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

**กรณีก าหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดตอ้งเสนอขายภายใน 12 เดอืน หากก าหนดราคาเสนอขายชดัเจนตอ้งเสนอขายภายใน 3 เดอืน 

รายละเอยีดตามเกณฑอ์นุญาตการออกและเสนอขายหุน้ และ Warrant แบบ PP 

 

Record Date (เพือ่สทิธเิขา้ประชุมผู ้

ถอืหุน้) 

≤ 2เดอืน ≥14วนั 
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Q&A 
 

ค าถาม ค าตอบ 

บรษิทัตอ้งเสนอขาย 

Warrant ใหแ้ลว้เสร็จ

เมือ่ใด 

- กรณีเป็นการจัดสรร Warrant PO บรษัิทตอ้งเสนอขายภายใน 6 เดอืนนับแต่วันที่

ส านักงาน ก.ล.ต. แจง้ผลอนุญาต หรือภายในเวลาทีไ่ดรั้บผ่อนผันจากส านักงาน 

ก.ล.ต. แตไ่มเ่กนิ 12 เดอืน  

- กรณีเป็นการจัดสรร Warrant RO ตอ้งเสนอขายภายใน 1 ปีนับแตผู่ถ้อืหุน้อนุมัต ิ

- กรณีเป็นการจัดสรร Warrant PPO ตอ้งเสนอขายภายใน 6 เดอืนนับแตผู่ถ้อืหุน้อนุมัต ิ

- กรณีเป็นการจัดสรร Warrant PP โดยก าหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดตอ้ง

เสนอขายภายใน 12 เดอืน หากก าหนดราคาเสนอขายชดัเจนตอ้งเสนอขายภายใน 3 

เดอืน นับแตผู่ถ้อืหุน้อนุมัต ิ

ขอ้ก าหนดสทิธขิอง 

Warrant ตอ้งน าสง่ใหผู้ ้

ท ีไ่ดร้บัการจดัสรรเมือ่ใด 

เมื่อบริษัทจัดสรร Warrant ใหผู้ถ้ ือหุน้เดมิตามสัดส่วนการถือหุน้ บริษัทตอ้งส่ง

ขอ้ก าหนดสทิธพิรอ้มหนังสอืแจง้การจัดสรร Warrant ใหผู้ถ้อืหุน้เดมิทุกราย  ทัง้นี้ 

กรณีเป็นการจัดสรรโดยคดิมูลค่าใหส้ง่หนังสอืดังกล่าวล่วงหนา้ก่อนถงึก าหนดวัน

จองซือ้และรับช าระเงนิคา่ Warrant นัน้  (บรษัิทอาจสง่ลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัท า

การก่อนถึงก าหนดวันจองซื้อและรับช าระเงนิ ตามแนวทางที่ก าหนดส าหรับการ

จัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุ)  

กรณีเป็น Warrant มี

มูลคา่ บรษิทัควรก าหนด

วนัช าระเงนิกีว่นั 

บรษัิทอาจก าหนดระยะเวลาการจองซือ้และรับช าระเงนิไมน่อ้ยกวา่ 5 วนัท าการ ตาม

แนวทางทีก่ าหนดส าหรับการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุ 

 

การค านวนสดัสว่น

จ านวนหุน้รองรบั 

Warrant ตอ้งไมเ่กนิ

รอ้ยละ 50 ของจ านวน

หุน้ทีจ่ าหนา่ยไดแ้ลว้

ท ัง้หมดของบรษิทัน ัน้

ค านวนอยา่งไร 

((จ านวนหุน้รองรับ Warrant ในครัง้นี+้จ านวนหุน้ทีจ่ัดสรรเพือ่รองรับหุน้กูแ้ปลง

สภาพหรอื Warrant อืน่ไมร่วม ESOP) / จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด+

จ านวนหุน้อืน่ทีจ่ะขายควบคูก่บั Warrant นี)้ *100  ทัง้นีต้อ้งค านวณ ณ วนัที่

คณะกรรมการบรษัิทมมีตทิีจ่ะออก Warrant 

เหตุและเงือ่นไขในการ

ปรบัสทิธ ิWarrant 

ประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง 

1) เปลีย่นแปลงมูลคา่ทีต่ราไวข้องหุน้บรษัิท จากการรวมหรอืแบง่แยกหุน้ 

2) เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมใ่นราคาต า่ 

3) มกีารเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต า่หรอืมกีารเสนอขาย Warrant ราคาต า่ 

4) มกีารจา่ยเงนิปันผลทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นหุน้ทีอ่อกใหม ่

5) มกีารจา่ยเงนิปันผลเป็นเงนิซึง่เกนิกวา่อตัราทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดสทิธ ิ

6) กรณีอืน่ใดๆในลักษณะเดยีวกนักับ 1) ถงึ 5) ทีท่ าใหผ้ลประโยชนต์อบแทนใดๆ 

ทีจ่ะไดรั้บเมือ่ใชส้ทิธติาม Warrant ดอ้ยไปกวา่เดมิ 

ท ัง้นี ้บรษิทัตอ้งระบุเง ือ่นไขทีช่ดัเจนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 
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ตวัอยา่งการเปิดเผย 

ตวัอยา่งการเปิดเผยขอ้มลูการออกและจดัสรร WARRANT (บมจ XYZ) 

การออกหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ 

เรือ่ง ออกหลักทรัพยแ์ปลงสภาพ 

วนัทีค่ณะกรรมการมมีต ิ ... 

รายละเอยีดการจดัสรร  

จดัสรรใหก้บั ผูถ้อืหุน้สามัญเดมิ 

ประเภทหลกัทรพัยท์ีจ่ดัสรร ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

จ านวนหลกัทรพัยท์ีจ่ดัสรร (หนว่ย) 186,856,013 

หุน้เพิม่ทนุทีจ่ดัสรรเพือ่รองรบัการใชส้ทิธขิอง

หลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ 

หุน้สามัญ 

จ านวนหุน้ทีเ่พ ิม่ทุน (หุน้) 186,856,013 

อตัราสว่น (หุน้เดมิ : หลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ) 3 : 1 

วนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ดร้บัสทิธซิือ้

หลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ (Record Date) 

… 

วนัทีไ่มไ่ดร้บัสทิธซิือ้หลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ … 

ราคาเสนอขาย (บาทตอ่หนว่ย) 0.50 

วนัเสนอขาย … 

ลกัษณะของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ  

ชือ่ใบส าคญัแสดงสทิธ:ิ ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบรษัิท XYZ 
จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที ่1 (“XYZ-W1”) 

อตัราการใชส้ทิธ ิ(ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ: หุน้): 1 : 1 

ราคาการใชส้ทิธ ิ(บาทตอ่หุน้) 2.25 

อายใุบส าคญัแสดงสทิธ:ิ 2 ปี นับแตว่นัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

 

การเพิม่ทนุ 

เรือ่ง การเพิม่ทนุแบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งนิทนุ 

วนัทีค่ณะกรรมการมมีต ิ ... 

รายละเอยีดการจดัสรร  

จดัสรรใหก้บั ผูถ้อืหุน้เดมิ 

จ านวนหุน้สามญัทีเ่พิม่ทุน (หุน้) 186,856,013 

จ านวนรวมของหุน้ทีเ่พ ิม่ทนุ (หุน้) 186,856,013 

มูลคา่ทีต่ราไว ้(Par) (บาทตอ่หุน้) 1.00 

หมายเหตุ 

เพือ่รองรับการใชส้ทิธขิองใบแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญ 

 

การเพิม่ทนุ 

เรือ่ง การเพิม่ทนุแบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งนิทนุ 

วนัทีค่ณะกรรมการมมีต ิ ... 

รายละเอยีดการจดัสรร  

จดัสรรใหก้บั การเสนอขายหลกัทรัพยแ์กก่รรมการและพนักงาน 

(ESOP) 

ประเภทหลกัทรพัยท์ีจ่ดัสรร หุน้สามัญ 

จ านวนหุน้ทีจ่ดัสรร (หุน้) 28,000,000 

ราคาจองซือ้ (บาทตอ่หุน้) 0.00 

จ านวนหุน้สามญัทีเ่พิม่ทุน (หุน้) 28,000,000 

จ านวนรวมของหุน้ทีเ่พ ิม่ทนุ (หุน้) 28,000,000 

มูลคา่ทีต่ราไว ้(Par) (บาทตอ่หุน้) 1.00 

การออกหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ 

เรือ่ง ออกหลักทรัพยแ์ปลงสภาพ 

วนัทีค่ณะกรรมการมมีต ิ ... 
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รายละเอยีดการจดัสรร  

จดัสรรใหก้บั กรรมการและพนักงาน (ESOP) 

ประเภทหลกัทรพัยท์ีจ่ดัสรร ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

จ านวนหลกัทรพัยท์ีจ่ดัสรร (หนว่ย) 28,000,000 

หุน้เพิม่ทนุทีจ่ดัสรรเพือ่รองรบัการใชส้ทิธขิอง
หลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ 

หุน้สามัญ 

จ านวนหุน้ทีเ่พ ิม่ทุน (หุน้) 28,000,000 

ราคาเสนอขาย (บาทตอ่หนว่ย) 0.00 

ลกัษณะของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ  

ชือ่ใบส าคญัแสดงสทิธ:ิ ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบรษัิท XYZ 

จ ากัด (มหาชน) เสนอขายใหแ้กก่รรมการและพนักงาน

บรษัิทฯและบรษัิทย่อยโครงการ 1 (ESOP#1) 

อตัราการใชส้ทิธ ิ(ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ: หุน้): 1 : 1 

ราคาการใชส้ทิธ ิ(บาทตอ่หุน้): 2.75 

อายใุบส าคญัแสดงสทิธ:ิ 5 ปี นับแตว่นัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

  

ก าหนดการประชุมผูถ้อืหลกัทรพัย ์

เรือ่ง ก าหนดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 

วนัทีค่ณะกรรมการมมีต ิ ... 

วนัประชุม ... 

เวลาเร ิม่ประชุม (h:mm) ... 

วนัก าหนดรายชือ่ผูม้สีทิธเิขา้รว่มประชุม (Record 

date) 

... 

วนัทีไ่มไ่ดร้บัสทิธเิขา้รว่มประชุม ... 

วาระการประชุมทีส่ าคญั การจ่ายปันผล การเพิม่ทนุ 

สถานทีป่ระชุม หอ้ง......... โรงแรม.......... 
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(F 53-4) 
แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บรษิทั XYZ จ ากดั (มหาชน) 
วนัที ่… 

 

ขา้พเจา้ บรษัิท XYZ จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) ขอรายงานมตคิณะกรรมการครัง้ที ่... ซึง่ประชมุเมือ่วนัที.่... 
ระหวา่งเวลา 14.00 น. ถงึ 16.30 น. เกีย่วกบัการเพิม่ทนุและจัดสรรหุน้เพิม่ทนุดงัตอ่ไปนี้ 

 
1. การลดทุน/การเพิม่ทุน 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการไดม้มีตใิหล้ดทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯจาก 560,578,040 บาท เป็น 560,568,040 
บาท และใหเ้พิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษัิทจาก 560,568,040 บาทเป็น 775,424,053 บาท โดยออกหุน้สามัญจ านวน 

214,856,013 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวม 214,856,013 บาท โดยเป็นการเพิม่ทนุในลกัษณะดงันี้ 

 

การเพิม่ทนุ ประเภทหุน้ จ านวนหุน้ 

 

มูลคา่ทีต่ราไว ้

(บาทตอ่หุน้) 

รวม 

(บาท) 

 แบบก าหนดวัตถปุระสงคใ์น

การใชเ้งนิทนุ  

หุน้สามัญ 
หุน้บรุมิสทิธ ิ

214,856,013 
- 

1 
- 

214,856,013 
- 

 แบบมอบอ านาจทั่วไป

(General Mandate) 

หุน้สามัญ 

หุน้บรุมิสทิธ ิ

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

2. การจดัสรรหุน้เพิม่ทุน 
ทีป่ระชมุคณะกรรมการมมีตใิหจ้ัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุ จ านวน 214,856,013 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 

บาท มลูคา่รวม 214,856,013 บาท โดยมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

2.1 รายละเอยีดการจัดสรร 
 

จดัสรรใหแ้ก ่ จ านวนหุน้ 

 

อตัราสว่น 

(เดมิ : ใหม)่ 

ราคาขาย 

(บาทตอ่
หุน้) 

วนั เวลา จองซอื

และช าระเงนิคา่
หุน้ 

หมายเหตุ 

 

- รองรับการใชส้ทิธิ
ของ XYZ-W1ทีอ่อก

ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของ

บรษัิทฯ 
- กรรมการและ

พนักงานของบรษัิท
และบรษัิทย่อย 

186,856,013 
 

 

 
28,000,000 

3 : 1 0.50 … 
 

 

 
คณะกรรมการจะ

ก าหนดภายหลงั 

- 

หมายเหต ุ*  ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษัิทฯ สามารถจองซือ้ใบส าคัญแสดงสทิธฯิ เกนิสทิธทิีไ่ดรั้บจัดสรรได ้และในกรณีที่

มใีบส าคัญแสดงสทิธฯิ เหลอืจากการจัดสรรใหผู้ถ้อืหุน้ตามสัดสว่นในรอบแรกแลว้ บรษัิทฯ จะจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสทิธฯิ สว่นทีเ่หลอืใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ซึง่แสดงความจ านงจองซือ้เกนิสดัสว่นตามสดัสว่นการ

ถือหุน้จนกว่าจะหมด หรือจนกว่าจะไม่มีผูถ้ ือหุน้รายใดประสงค์ที่จะจองซื้อใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
ดงักลา่วอกีตอ่ไป หากยังคงมใีบส าคญัแสดงสทิธฯิ คงเหลอือยู ่

 

บรษัิทฯ จะจัดสรรใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ทีเ่หลอืใหบ้คุคลในวงจ ากดั โดยราคาขายใบส าคัญแสดงสทิธฯิ 
จะตอ้งไม่ต า่กวา่ 90% ของราคาตลาดของหุน้บรษัิทฯ ลบดว้ยราคาใชส้ทิธ ิโดยราคาตลาดใหค้ านวณ

จากราคาปิดถัวเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้ของบรษัิทฯ ยอ้นหลังเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวันท าการ
ตดิตอ่กัน แตไ่ม่เกนิสบิหา้วันท าการตดิต่อกัน กอ่นวันก าหนดราคาเสนอขาย อย่างไรก็ตามราคาเสนอ

ขายจะตอ้งไมต่ า่กวา่ 0.50 บาทตอ่หน่วย 

  
2.2 การด าเนนิการของบรษัิทฯ กรณีทีม่เีศษของหุน้ 

ใหปั้ดเศษทิง้ทัง้จ านวน 
 

3. ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนุมตักิารเพิม่ทุนและจดัสรรหุน้เพิม่ทุน 

ก าหนดวนัประชมุสามัญประจ าปี ครัง้ที ่... ในวนัที ่... เวลา 14.00 น. ณ ... โรงแรม ... กรุงเทพมหานคร 
โดยก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ ในวนัที ่... และก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธรัิบเงนิ

ปันผลและผูม้สีทิธใินการจองชือ่ใบส าคัญแสดงสทิธฯิ ในวนัที ่...  
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4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จดัสรรหุน้เพิม่ทนุ ตอ่หนว่ยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง และเงือ่นไขการขอ
อนุญาต (ถา้ม)ี 

- ไมม่ ี– 
 

5. วตัถปุระสงคข์องการเพิม่ทุน และการใชเ้งนิทนุในสว่นทีเ่พิม่ 

การเพิม่ทนุของบรษัิทฯในครัง้นี้เพื่อจัดสรรเป็นหุน้รองรับการใชส้ทิธขิองใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้
สามัญเพิม่ทนุทีอ่อกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และใบส าคัญแสดงสทิธฯิทีอ่อกใหแ้กก่รรมการและพนักงานของ

บรษัิทและบรษัิทยอ่ย โดยเงนิทีไ่ดรั้บจากการเพิม่ทนุจะน าไปใชร้องรับโครงการลงทนุของบรษัิทฯ 

 

6. ประโยชนท์ีบ่รษิทัจะพงึไดร้บัจากการเพิม่ทนุ/จดัสรรหุน้เพิม่ทุน 

บรษัิทฯมเีงนิทนุเพยีงพอส าหรับการลงทนุขยายธรุกจิของบรษัิทฯ และเพือ่เป็นแรงจงูใจและตอบแทนการ

ปฎบิัตงิานของกรรมการและพนักงานของบรษัิทฯ อันจะสง่ผลดตีอ่การปฎบิัตงิานและการด าเนินธุรกจิของบรษัิทฯ ใน
อนาคต 

 
7. ประโยชนท์ีผู่ถ้อืหุน้จะพงึไดร้บัจากการเพิม่ทุน/จดัสรรหุน้เพิม่ทุน 

7.1 นโยบายเงนิปันผล : บรษัิทฯ มนีโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหุน้เป็นจ านวนไมน่อ้ยกวา่ …% 

ของก าไรสทุธหิลงัจากช าระภาษีแลว้ในแตล่ะปี 
7.2 ผูไ้ดรั้บหุน้เพิม่ทนุครัง้น ีของบรษัิทฯ จะมสีทิธรัิบเงนิปันผลจากการด าเนนิงานของบรษัิทฯ เมือ่บรษัิท

ฯ ประกาศจ่ายเงนิปันผล เชน่เดยีวกบัผูถ้อืหุน้เดมิของบรษัิทฯ 
 

8. รายละเอยีดอืน่ใดทีจ่ าเป็นส าหรบัผูถ้อืหุน้เพือ่ใชป้ระกอบการตดัสนิใจในการอนุมตักิารเพิม่ทนุ/
จดัสรรหุน้เพิม่ทุน 

ตามเอกสารแนบ 

 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนนิการในกรณีทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหเ้พิม่ทุน/จดัสรรหุน้เพิม่ทุน 

ล าดบั ข ัน้ตอนการด าเนนิการ วนั/เดอืน/ปี 

1 คณะกรรมการบรษัิทมมีตอินุมัตกิารเพิม่ทนุและจัดสรรหุน้เพิม่ทนุ ... 

2 แจง้มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการตอ่ตลาดหลักทรัพย ์ ... 

3 ก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธ ิ(Record Date) ในการเขา้ร่วม
ประชมุสามัญประจ าปี ครัง้ที ่... 

... 

4 ประชมุสามัญประจ าปีครัง้ที ่... ... 

   5 จดทะเบยีนเพิม่ทนุจดทะเบยีนกบักระทรวงพาณชิย ์ ภายใน 14 วนันับจาก  
วนัประชมุวสิามัญผูถ้อื

หุน้ 

   6 ก าหนดรายชือ่ผูม้สีทิธจิองซือ้ใบส าคญัแสดงสทิธฯิ (Record Date) ... 

7 วนัทีจ่องซือ้และช าระเงนิคา่จองซือ้ใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ... 

 

 บรษัิทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี้ ถูกตอ้งและครบถว้นทกุประการ 
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เอกสารแนบ 1 

 
ขอ้มูลเบือ้งตน้เกีย่วกบัใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของ 

บรษิทั XYZ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

ประเภทของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบรษัิท XYZ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่

1 (XYZ-W1) 

ชนดิของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้สามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผูถ้ ือและ

สามารถเปลีย่นแปลงมอืได ้

จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขาย : ไมเ่กนิ 186,856,013 หน่วย 

จ านวนหุน้ทีอ่อกเพือ่รองรับใบส าคัญ

แสดงสทิธ ิ

: ไมเ่กนิ 186,856,013 หุน้ (มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 

ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษัิททีม่รีายชือ่ปรากฎในสมุดทะเบยีนผูถ้ือหุน้ 

โดยทีบ่รษัิทจะจัดสรรในอตัราสว่นหุน้สามัญเดมิ 3 หุน้ ตอ่ ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 1 

หน่วย ในกรณีทีค่ านวณแลว้มเีศษของใบส าคัญแสดงสทิธติ า่กวา่ 1 หน่วยใหปั้ด

เศษดงักลา่วทิง้ 

วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : คณะกรรมการจะก าหนดในภายหลงั 

ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 

ระยะเวลาเสนอขาย : วนัที ่...  

อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธ ิ  2 ปี นับแตว่นัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

อตัราการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญ  ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ตอ่หุน้สามัญ 1 หุน้ 

ราคาการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญ  2.25 บาทตอ่หุน้ 

วนัใชส้ทิธ ิ  ก าหนดการใชส้ทิธทิกุๆ 6 เดอืน นับแตว่นัทีอ่อกใบส าคัญแสดงสทิธ ิในกรณี

ทีว่ันใชส้ทิธดิังกล่าวตรงกับวันหยุดท าการของบริษัท ใหเ้ลือ่นวันใชส้ทิธิ

ดงักลา่วเป็นวนัท าการถัดไป 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ  บรษัิทจะน าใบส าคัญแสดงสทิธทิีอ่อกและเสนอขายในครัง้นี ้เขา้จดทะเบยีน

เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุน้สามัญทีเ่กดิจากการ

ใชส้ทิธ ิ

 บรษัิทจะน าหุน้สามัญทีเ่กดิจากการใชส้ทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธเิขา้จด

ทะเบยีนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

ผลกระทบของผูถ้อืหุน้  1.หุน้สามัญใหมท่ีเ่กดิจากการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้นีจ้ะมี

สทิธแิละไดรั้บผลประโยชนอ์นัพงึไดเ้สมอืนหุน้สามัญเดมิทีอ่อกและเรยีก

ช าระเต็มมลูคา่ของบรษัิททกุประการ โดยสทิธใิดๆ ทีจ่ะไดรั้บจากการเป็น

ผูถ้อืหุน้สามัญจากการใชส้ทิธขิองใบแสดงสทิธจิะเริม่ตัง้แตว่ันทีศ่นูยรั์บ

ฝากหลกัทรัพยบ์นัทกึเพิม่จ านวนหุน้ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในระบบ 

2.ผลกระทบทีม่ตีอ่ผูถ้อืหุน้เนือ่งจากการออกและเสนอใบส าคัญแสดงสทิธิ

ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ 

1) ดา้นการลดลงของสดัสว่นผูถ้อืหุน้และสทิธอิอกเสยีง (Shareholding 

& Control Dilution) 

สตูรการค านวณการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้  

= 1 – [Qo / (Qo+Qw)] โดยที ่

Qo = จ านวนหุน้สามัญทีม่อียูเ่ดมิประมาณ 560.57 ลา้นหุน้ 

Qw = จ านวนหุน้สามัญใหมท่ีเ่พิม่ขึน้จากการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดง

สทิธทิัง้จ านวน ซึง่เทา่กบัประมาณ 186.86 ลา้นหุน้ 

ดงันัน้ Control Dilution = 1 – [Qo / (Qo+Qw)] 

 = 1 – [560.57 / (560.57+186.86)] 

 = 25.00% 

ผลกระทบดา้นราคา Control Dilution 

ในกรณีทีม่กีารออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธใิหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ

และผูถ้ือหุน้เดมิของบริษัทมีการใชส้ทิธทิัง้จ านวน ผูถ้ือหุน้จะไม่ไดรั้บ
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ผลกระทบดา้นการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้  (Shareholding & 

Control Dilution) เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ

ตามสัดส่วนการถือหุน้ อย่างไรก็ตาม หากมีการใชส้ทิธซิือ้หุน้ครบถว้น

ตามใบส าคัญแสดงสทิธโิดยบคุคลอืน่ทีไ่ม่ใชผู่ถ้อืหุน้เดมิทัง้จ านวน จะมี

ผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้เดมิประมาณ 25.00% 

2) ดา้นการลดลงของราคา (Price Dilution) 

สตูรการค านวณการลดลงของราคา 

= [(Po - Pn) x Qw] / [(Qo+ Qw) x Po] โดยที ่

Po = ราคาปิดตลาดถัวเฉลีย่ถว่งนา้หนัก 7 วนัท าการกอ่นวนัประชมุ

คณะกรรมการบรษัิทเมือ่วนัที ่… (คอื วนัที ่… - …) ซึง่เทา่กบั

หุน้ละ 3.44 บาท 

Pn =      ราคาใชส้ทิธขิองใบส าคัญแสดงสทิธทิีอ่อกและเสนอขายใหแ้ก่    

ผูถ้อืหุน้เดมิเทา่กับ 2.75 บาทตอ่หุน้ 

ดงันัน้ 

Price Dilution = [(Po - Pn) x Qw] / [(Qo+ Qw) x Po] 

= [(3.44 – 2.75)x186.86]/[(560.57+186.86)x3.44] 

= 5.01% 

 

ผลกระทบดา้น Price Dilution 

ภายหลงัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธใิหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิหาก

มกีารใชส้ทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้นีท้ัง้จ านวนแลว้จะมี

ผลกระทบดา้นการลดลงของราคา (Price Dilution) เทา่กับ 5.01% 

 

3) ดา้นการลดลงของสว่นแบง่ก าไร (EPS Dilution) 

สตูรการค านวณการลดลงของสว่นแบง่ก าไร = (EPSo - EPSn)/EPSo 

โดยที ่ก าไรสทุธ ิ= 128.16 ลา้นบาท 

(ไตรมาสสดุทา้ย สิน้สดุวนัที ่30 ก.ย. 55) 

EPSo = ก าไรสทุธ ิ/ Qo 

= 128.16 / 560.57 

= 0.2286 

EPSn = ก าไรสทุธ ิ/ (Qo + Qw) 

= 128.16 / (560.57 + 186.86) 

= 0.1715 

ดงันัน้ 

EPS Dilution = (0.2286 – 0.1715) / 0.2286 

= 25.00% 

ผลกระทบดา้น EPS Dilution 

ภายหลงัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธใิหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ 

หากมกีารใชส้ทิธติามใบสาคัญแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้นี้ทัง้จ านวนแลว้ 

จะมผีลกระทบดา้นการลดลงของสว่นแบง่ก าไร (EPS Dilution) เทา่กบั 

25.00% 

เงือ่นไขการปรับสทิธ ิ : ราคาการใชส้ทิธเิพือ่ซือ้หุน้สามัญและอตัราการใชส้ทิธใินการซือ้หุน้สามัญ

ของใบส าคัญแสดงสทิธ ิอาจเปลีย่นแปลงไดต้ลอดอายขุองใบส าคญัแสดง

สทิธ ิในกรณีทีม่เีหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนีเ้กดิขึน้ ทัง้นีม้ ี

วตัถปุระสงคเ์พือ่รักษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธิ

ไมใ่หด้อ้ยไปกวา่เดมิ 

1. เมือ่บรษัิท เปลีย่นแปลงมูลคา่ทีต่ราไวข้องหุน้บรษัิท อนัเป็นผลมาจาก

การรวมหรอืการแบง่แยกหุน้ทีไ่ดอ้อกแลว้ของบรษัิท 

2. เมื่อบริษัท จ่ายเงนิปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้

ของบรษัิท 
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3. เมื่อบริษัท เสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้เดิม และ/หรือ

ประชาชนทั่วไป ในราคาทีต่ ่ากว่าราคาตลาดในขณะเสนอขายหุน้นั้น 

หรือราคาตลาดในชว่งก่อนเสนอขายหุน้นัน้ และเป็นวธิคี านวณตามที่

ระบไุวใ้นขอ้ก าหนดสทิธ ิ

4. เมือ่บรษัิท เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสทิธทิีอ่อก

ใหม่โดยก าหนดราคาหรอืค านวณราคาของหุน้ทีอ่อกใหม่ เพื่อรองรับ

หุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสทิธิดังกล่าวต ่ากว่าราคาหุน้ที่

ค านวณตามวธิทีีใ่ชร้าคาตลาดในขณะเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือ

ใบส าคัญแสดงสทิธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุน้กู ้

แปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสทิธนัิน้ และเป็นวธิกีารค านวณตามที่

ระบไุวใ้นขอ้ก าหนดสทิธ ิ

5. เมือ่บรษัิทจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิซึง่เกนิกวา่อัตราทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนด

สทิธ ิ

6. เมือ่มกีรณีอืน่ใดในลักษณะเดยีวกับ ขอ้ 1 ถงึ 5 ทีท่ าใหผ้ลประโยชน์

ตอบแทนใดๆ ทีผู่ถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธจิะไดรั้บเมือ่มกีารใชส้ทิธติาม

ใบส าคัญแสดงสทิธดิอ้ยไปกว่าเดมิทัง้นี้ มอบหมายใหค้ณะกรรมการ

บรษัิท หรอืบคุคลทีค่ณะกรรมการบรษัิทหรอืกรรมการผูม้อี านาจกระท า

การแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผูพ้ิจารณากาหนดเงื่อนไข และ

รายละเอยีดอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปรับ หรอืการเปลีย่นแปลงอตัราการ

ใชส้ทิธ ิและราคาใชส้ทิธ ิ

เงือ่นไขอืน่ ๆ : ใหค้ณะกรรมการบริษัท เป็นผูม้อี านาจในการก าหนดหลักเกณฑ ์เงือ่นไข

และ รายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรร

ใบส าคัญแสดงสทิธ ิการก าหนดรายชือ่ผูถ้ ือหุน้ทีม่ีสทิธิไดรั้บการจัดสรร

ใบส าคัญแสดงสทิธกิารเขา้เจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสญัญาตา่งๆ

ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ ด าเนนิการตา่งๆ อันจ าเป็น และสมควรอันเกีย่วเนื่องกับ

ใบส าคัญแสดงสทิธแิละการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธใินครัง้นี้

ซึง่รวมถงึการน าใบส าคัญแสดงสทิธแิละหุน้สามัญทีเ่กดิจากการใชส้ทิธติาม

ใบส าคัญแสดงสทิธดิังกล่าว เขา้จดทะเบยีนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

นายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

รายละเอยีดการค านวณจ านวนหุน้

รองรับ 

:  

วธิกีารค านวณสดัสว่นจ านวนหุน้รองรับ  = ((จ านวนหุน้รองรับ warrant ทีเ่สนอขายในครัง้นี)้+(จ านวนหุน้รองรับ 

warrant ทีเ่สนอขายในครัง้อืน่) / (จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ

บรษัิท) 

โดยที ่

จ านวนหุน้รองรับ warrant ทีเ่สนอขายในครัง้นี ้= 186,856,013 หุน้ 

(มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 

จ านวนหุน้รองรับ warrant ทีเ่สนอขายใน       = 0 

ครัง้อืน่ 

จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท = 560,568,040 หุน้ 

(มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 

ดงันัน้ 

สดัสว่นจ านวนหุน้รองรับ = (186,856,013+ 0) / 560,568,040 

= 33.33% 
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ตวัอยา่งการรายงานผลการจดัสรร WARRANT (บมจ XYZ) 

 

หัวขอ้ขา่ว : แบบรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์อ่ตลาดหลักทรัพย ์(F53-5) 
หลกัทรัพย:์ … 

 

รายละเอยีดขา่ว 

แบบรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์อ่ตลาดหลักทรัพย ์(F53-5) 

ชือ่บรษัิท......... 

วนัที.่........... 

ช่ือ

ใบส ำคัญ

แสดงสทิธ ิ

จัดสรรให ้ จ านวน

ใบส าคญั

แสดงสทิธิ
ทีเ่สนอขาย

(หน่วย) 

ราคาเสนอ

ขาย(บาท

ตอ่หน่วย) 

วนัทีจ่ัดสรร

ใบส าคญั

แสดงสทิธ ิ

จ านวน

ใบส าคญั

แสดงสทิธิ
ทีจ่ัดสรร/

ขายได ้
(หน่วย) 

จ านวน

ใบส าคญั

แสดงสทิธิ
คงเหลอื

(หน่วย) 

การ

ด าเนนิการ

กรณีมี
ใบส าคญั

แสดงสทิธิ
คงเหลอื 

......... ผูถ้อืหุน้

เดมิ 

8,000,000 0 2 6  ก . ค .

2559 

7,800,000 200,000 จะ

ด าเนนิการ
ยกเลกิ

ตอ่ไป 

 

 

 

ลงลายมอืชือ่ ________________________________ 

(........................) 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่แทนบรษัิท 
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กฎเกณฑท์ีเ่ก ีย่วขอ้ง 
 
เกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์
 

1. ขอ้บังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีการเกี่ยวกับการเปิดเผย

สารสนเทศและการปฎบิตักิารใดๆ ของบรษัิทจดทะเบยีน พ.ศ. 2560 

2. ประกาศตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเรือ่ง หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารพจิารณาค าขอใหรั้บหุน้สามัญ

หรอืหุน้บรุมิสทิธใินสว่นเพิม่ทนุเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2558 

3. หนังสอืเวยีนทีเ่กีย่วขอ้ง 

• ที ่บจ. (ว) 17/2558 เรือ่ง การก าหนดระยะเวลาหา้มขายหุน้ (Silent Period) ส าหรับการเสนอขายหุน้

หรอืหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพตอ่บคุคลในวงจ ากัด 

• ที ่บจ. (ว) 58/2558 เรื่อง ขอซักซอ้มความเขา้ใจ เกีย่วกับแนวทางการเปิดเผยขอ้มูล เมือ่บรษัิทจด

ทะเบยีนเพิม่ทนุ หรอืจัดสรรหุน้เพิม่ทนุใหก้บับคุคลในวงจ ากดั 

 

 

เกณฑข์องหนว่ยงานอืน่ 

1. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที ่ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย

ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ทีอ่อกใหมแ่ละหุน้ทีอ่อกใหมเ่พือ่รองรับใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

2. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที ่ทจ. 72/2558 การอนุญาตใหบ้รษัิทจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อก

ใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั 

3. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที ่ทจ. 73/2558 เรือ่ง รายการในหนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิท

จดทะเบยีน เพือ่ขอนุมัตกิารออก และการเสนอขายหลกัทรัพย ์

4. ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สจ. 39/2551 การค านวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการ 

ก าหนดราคาตลาดเพือ่การพจิารณาการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมใ่นราคาต า่ 

5. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่กจ. 17/2551 การก าหนดบทนยิามในประกาศเกีย่วกบัการออกและเสนอขาย

หลกัทรัพย ์

6. หนังสอืเวยีน ที ่กลต. จท-1 (ว) 27/2564 การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ของบรษัิทจด

ทะเบยีน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://api.setscm.set.or.th/rulebook/api/rulebook/getDocumentFile/3849
https://api.setscm.set.or.th/rulebook/api/rulebook/getDocumentFile/3849
https://api.setscm.set.or.th/rulebook/api/rulebook/getDocumentFile/21308
https://api.setscm.set.or.th/rulebook/api/rulebook/getDocumentFile/21308
https://www.set.or.th/th/regulations/circulated_memo/listing_disclosure/rules_regulations/2015_files/bj58_17.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/circulated_memo/listing_disclosure/rules_regulations/2015_files/bj58_17.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/circulated_memo/listing_disclosure/rules_regulations/2015_files/bj58_58.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/circulated_memo/listing_disclosure/rules_regulations/2015_files/bj58_58.pdf
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แบบฟอรม์ 

1. แบบรายงานการเพิม่ทนุ (F53-4)  

2. แบบรายงานการออกและจัดสรรหุน้เพิม่ทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (F53-4-1) 

3. แบบรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์อ่ตลาดหลักทรัพย ์(F53-5) 

4. แบบหนังสอืรับรองของผูถ้อืหุน้ (Silent Period ส าหรับ PP) และตารางสรุปจ านวนหุน้ของผูถ้อืหุน้ทีถู่กหา้มขาย 

 

   
 


