
  Checklist : การเปิดเผยเรือ่งการเพ่ิมทุน 

ข้อมูลท่ีต้องเปิดเผย Checked () 

1. วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน  
2. รายละเอียดการเพ่ิมทุน  

บรษิัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก .......... ล้านบาท เป็น .......... ล้านบาท  และมีทุนจดทะเบยีนหลงัเพิ่มทุน .......... หุ้น   
มลูค่าทีต่ราไว ้.......... บาทต่อหุน้ โดยออกหุน้สามญัเพิม่ทุน หรอื หุน้บุรมิสทิธเิพิม่ทุน ดงันี้  

รายการ ประเภทหุ้น 
จ านวนหุ้น
เพ่ิมทุน 

มลูค่าท่ีตราไว้ 
(บาท/หุ้น) 

มลูค่าเพ่ิมทุน 
(ล้านบาท) 

  แบบก าหนดวตัถุประสงค ์
       ในการใชเ้งนิทุน 

หุน้สามญั / 
หุน้บุรมิสทิธ ิ ... ... ... 

  แบบมอบอ านาจทัว่ไป 
      (general mandate) 

หุน้สามญั / 
หุน้บุรมิสทิธ ิ ... ... ... 

 
 
 
 
 
 

 

3. กรณีเพ่ิมทุนแบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช้เงินเพ่ิมทุน  

     3.1 การจดัสรร 
                                              ประเภทหลกัทรพัย ์
ผู้ได้รบัจดัสรร 

หุ้นสามญั หุ้นบริุมสิทธิ 
หลกัทรพัยแ์ปลง
สภาพออกใหม่ 

1. ผูถ้อืหุน้เดมิ (Right Offering : RO) และผูถ้อืหุน้เดมิตาม
สดัส่วนโดยไมจ่ดัสรรใหผู้ถ้อืหุน้ที่จะท าใหบ้รษิทัมหีน้าที่
ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: 
PPO) 

จ านวน ราคาขาย และอตัราส่วนการจดัสรร 
(หุน้เดมิ : หลกัทรพัยใ์หม)่ 

2. บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement : PP) (ระบุชื่อ)  จ านวน และ ราคาขาย 
3. ประชาชนทัว่ไป (Public Offering : PO) จ านวน และ ราคาขาย 
4. รองรบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ  
    ...(ระบุชื่อหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ)… 

จ านวน   

5. รองรบัการปรบัสทิธหิลกัทรพัยแ์ปลงสภาพของ 
   … (ระบุชื่อหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ)… 

จ านวน   

6. รองรบัการจ่ายหุน้ปันผล จ านวน   
 

 

 กรณีจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้ RO  
□ วนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) หรือวนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสทิธิได้รับจัดสรร/จองซื้อหุ้น        
ควรก ำหนดให้อยู่หลงัจำกวนัประชุมผู้ถือหุ้น โดยมรีะยะห่ำงไม่น้อยกว่ำ 5 วนัท ำกำร หำกจ ำเป็นต้องก ำหนดให้เป็น     
วนัเดียวกนักบัสทิธิเข้ำประชุมผู้ถือหุ้น  ให้มีข้อควำมเตือนว่ำ “กำรให้สทิธิดงักล่ำวของบรษิัทยังมีควำมไม่แน่นอน 
เนือ่งจำกตอ้งรอกำรอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้” 

 

□ ขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้เพิม่ทุน  
  กรณีมเีศษหุน้ ใหอ้ธบิายวธิกีารจดัการกบัเศษหุน้ (เช่น จ ำนวนเศษหุน้เท่ำใดใหปั้ดขึน้หรอืปัดลง)  
  กรณีมหีุน้เหลอืจากการจองซือ้ ใหอ้ธบิายวธิกีารจดัสรรหุน้ทีเ่หลอื  
  อธบิายว่าสามารถจองซือ้หุน้เกนิสทิธไิดห้รอืไม่ และกรณีจองซือ้มผีลใหส้ดัสว่นการถอืครองหุน้เขา้ขา่ย 
   ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(tender offer) ผูจ้องซือ้จะตอ้งด าเนินการตามเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  

 กรณีจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้ PP  
□   ขอ้มลูเกีย่วกบั PP ไดแ้ก่  

  ชื่อ ทีอ่ยู่ อาชพี ประสบการณ์ท างาน  



ข้อมูลท่ีต้องเปิดเผย Checked () 
    กรณีนิตบิุคคล ใหเ้ปิดเผยวนัทีจ่ดัตัง้ ทุนช าระแลว้ ลกัษณะการประกอบธุรกจิ คณะกรรมการบรษิทั และรายชื่อ 
   ผูถ้อืหุน้ทีแ่ทจ้รงิ (ultimate shareholder) พรอ้มสดัสว่นการถอืหุน้              

 
 

  ความสมัพนัธก์บับรษิทัจดทะเบยีนหรอืกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้ใหญ่  
  วธิกีารเสนอขายและจดัสรรหุน้ (เช่น จดัสรรทัง้หมดในครำวเดยีวกนั หรอืทยอยจดัสรร เป็นตน้)  
  เงื่อนไขหรอืขอ้ตกลงส าคญั (ถำ้ม)ี (เช่น ระยะเวลำกำรถอืครองหุน้ของ PP ระยะเวลำกำรหำ้มขำยหุน้   กำรใหค้วำม 
    ช่วยเหลอืทำงธุรกจิ)  

  อธบิายการเขา้มามบีทบาทในการบรหิารงาน เป็นกรรมการ หรอืเปลีย่นแปลงการด าเนินธุรกจิ   
  กรณีเขา้ขา่ยตอ้งท า tender offer ใหเ้ปิดเผยราคาและระยะเวลาทีจ่ะด าเนินการตามเกณฑ ์tender offer          

□ กรณีเสนอขายราคาต ่ากว่าราคาตลาด เปิดเผยสว่นลดจากราคาตลาด และใหอ้ธบิายสทิธขิองผูถ้อืหุน้ใน 
       การคดัคา้นการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ในราคาต ่า       

 

□ สรุปโครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของบรษิทัก่อนและหลงัการเพิม่ทุน โดยอาจใชร้ายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนฯ ล่าสดุ 
   และปรบัปรุงดว้ยขอ้มลูการจดัสรรหุน้เพิม่ทุน 

 

 กรณีจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้ PO ใหอ้ธบิายหลกัเกณฑก์ารก าหนดราคาเสนอขาย และวนัทีจ่ะแจง้ราคาขาย  
 กรณีจดัสรรเพื่อรองรบัการปรบัสิทธิและการใช้สิทธิของหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ  

□ จ านวนหุน้รองรบัการใชส้ทิธ ิรวมกบัหุน้ทีร่องรบัการปรบัสทิธหิลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ ทัง้หมดตอ้งไมเ่กนิ 50% 
   ของทุนช าระแลว้ ณ วนัทีม่มีตคิณะกรรมการบรษิทัอนุมตักิารเพิม่ทุน  

□ เปิดเผยรายละเอยีดส าคญัของหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพทีอ่อกใหม่ (เช่น อำยุหลกัทรพัย ์อตัรำ / รำคำ /ระยะเวลำ
แปลงสภำพ) 

□ หลักเกณฑ์การใช้ทศนิยมของราคาตลาดและราคาใช้สิทธิตลอดอายุการใช้สิทธิแปลงสภาพอย่าง
สม ่าเสมอ 

 

 กรณีรองรบัหุ้นปันผล ใหเ้ปิดเผยจ านวนหุน้ทีจ่่าย (ไมม่รีำคำเสนอขำย)  
      3.2 การก าหนดราคา  

 อธบิายราคาตลาดทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ โดยราคาตลาดทีใ่ชต้ามเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. ม ี3 วธิ ี
□ ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7-15 วนัท าการตดิต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาขาย ตามที ่
     ส านกังาน ก.ล.ต.ก าหนด 
□ ราคาทีผ่่านการวเิคราะหค์วามตอ้งการซือ้หรอืขายหุน้เพิม่ทุน (เช่น book building) 
□ ราคายุตธิรรมทีป่ระเมนิโดยทีป่รกึษาทางการเงนิทีอ่ยู่ในรายชื่อทีส่ านกังาน ก.ล.ต.เหน็ชอบ 

 อธบิายหลกัเกณฑท์ีใ่ชใ้นการก าหนดราคาขาย สว่นลดจากราคาตลาด 

 

4. การเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (general mandate)  
 การจดัสรร จ านวนหุน้ โดยสามารถจดัท าเป็นตารางได ้ดงันี้ 

จดัสรรให้แก่ ประเภทหลกัทรพัย ์ จ านวนหุ้น % ต่อ 
ทุนช าระแลว้1/ 

ผูถ้อืหุน้เดมิ (RO) หุน้สามญั / หุน้บุรมิสทิธ ิ/ ใบแสดงสทิธซิือ้
หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(TSR) ... ไม่เกนิ 30% 

ผูถ้อืหุน้เดมิตาม
สดัสว่นโดยไม่จดัสรร
ใหผู้ถ้อืหุน้ทีจ่ะท าให้
บรษิทัมหีน้าทีต่าม
กฎหมายต่างประเทศ 
(PPO) …. 

ไม่เกนิ 20% 

ประชาชนทัว่ไป (PO)  หุน้สามญั / หุน้บุรมิสทิธ ิ ... ไม่เกนิ 20% 
บุคคลในวงจ ากดั (PP) หุน้สามญั / หุน้บุรมิสทิธ ิ ... ไม่เกนิ 10% 

รวม 2/ ... ไม่เกนิ 30% 

 



ข้อมูลท่ีต้องเปิดเผย Checked () 
1/ % ต่อทุนช ำระแลว้ ณ วนัทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมมีตใิหม้กีำรเพิม่ทุนแบบ general mandate 
2/ กำรจดัสรรหุน้เพิม่ทนุใหน้กัลงทุนทกุประเภทรวมกนัตอ้งไมเ่กนิ 30% ของทุนช ำระแลว้ ณ วนัทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมมีตใิหเ้พิม่ทุน  

 เมื่อคณะกรรมการบรษิัทมมีตใิห้จดัสรรหุ้นทีไ่ดข้ออนุมตัิเพิม่ทุนแบบ general mandate แลว้ให้เปิดเผยขอ้มูลที่
เกีย่วขอ้งตามขอ้ 3.1-3.2 และขอ้ 5-9 พรอ้มแบบฟอรม์ 53-4-1 

 

5. วตัถปุระสงคแ์ละแผนการใช้เงินเพ่ิมทุน  
     (ใหร้ะบุรำยละเอยีดของแต่ละวตัถุประสงค ์งบประมำณทีใ่ชแ้ละแผนกำรใชเ้งนิส ำหรบั แต่ละวตัถุประสงคอ์ย่ำงชดัเจน) 

 

 กรณีน าเงนิไปใชด้ าเนินโครงการ  
□ เปิดเผยขอ้มลูของแต่ละโครงการโดยสงัเขป จ านวนเงนิทีใ่ชใ้นแต่ละโครงการ และโอกาสทีจ่ะสรา้งรายได ้  
□ ผลกระทบทีอ่าจเกดิกบับรษิทัจดทะเบยีนกรณีไม่สามารถด าเนินโครงการไดส้ าเรจ็ และความเสีย่งของโครงการ  
□ ระยะเวลาทีค่าดว่าจะแลว้เสรจ็ หรอืเมื่อก่อใหเ้กดิรายไดห้รอืใชง้านได ้  

 กรณีน าเงนิไปซือ้ทรพัยส์นิใหอ้ธบิายลกัษณะของทรพัยส์นิ   
□ ที่ตัง้ สภาพการใช้งาน อายุการใช้งาน ภาระผูกพันของสินทรพัย์ ราคาประเมิน วันที่ประเมิน ผู้ประเมิน           

(ผูป้ระเมนิรำคำอสิระทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต.) ระยะเวลาเริม่ตน้และสิน้สดุของการเช่า เป็นตน้  
      กรณีเป็นหลกัทรพัย ์: ชื่อบรษิทั ลกัษณะธุรกจิ ทุนช าระแลว้ คณะกรรมการ รายชื่อผูถ้อืหุน้ก่อนและหลงัท ารายการ 
      (หากเป็นนิตบิุคคล เปิดเผย ultimate shareholder) สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของงบการเงนิรวมของบรษิทั 
      3 ปีและงวดปัจจุบนัสะสม หากไม่มใีหใ้ชง้บการเงนิเฉพาะกจิการ (เช่น รำยไดข้ำยหรอืบรกิำร ตน้ทุน ค่ำใชจ้่ำยขำยและ 
       บรหิำรก ำไร(ขำดทุน) สนิทรพัยร์วม หนี้สนิรวม ก ำไร(ขำดทุนสะสม) ส่วนของผูถ้อืหุน้ หรอืรำยกำรส ำคญัอืน่ๆ)  

 

 กรณีน าเงนิเพิม่ทุนไปช าระหนี้สนิ ใหเ้ปิดเผยทีม่าของหนี้สนิ มลูหนี้ อตัราดอกเบีย้ และวนัครบก าหนดช าระหนี้  
6. ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นจากการเสนอขายหุ้น   
    เปิดเผยผลกระทบไดแ้ก่ price dilution, control dilution,  earnings per share dilution และความคุม้ค่าที่ได้รบัเมื่อเปรยีบเทียบกบัผลกระทบ
ดงักล่าว 

 

7. ประโยชน์ท่ีบริษทัและผูถ้ือหุ้นจะพึงได้รบันอกเหนือจากเงินเพ่ิมทุนท่ีได้รบั  
8. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั  
 เหตุผล ความจ าเป็น และความสมเหตุสมผลของการเพิม่ทุน  
 ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งนิเพิม่ทุนและความเพยีงพอของแหล่งเงนิทุน  
 ผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิ ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทั  
 กรณีจดัสรรหุน้ให ้PP คณะกรรมการบรษิทัตอ้งใหค้วามเหน็เพิม่เตมิในเรื่องดงัต่อไปนี้ดว้ย  

□ ทีม่าและความเหมาะสมของราคาเสนอขาย รวมถงึหตุผลความจ าเป็นในการขายหุน้เพิม่ทุนให ้PP  
□ กรณีเสนอขายราคาต ่าต้องใหค้วามเหน็ในเรื่องความคุม้ค่าระหว่างประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจาก PP เปรยีบเทยีบกบั

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาต ่า โดยพิจารณาจากผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายและฐานะการเงินของบริษัท  
ตามมาตรฐาน share-based payments 

 

□ ค ารบัรองของคณะกรรมการบรษิทัทีแ่สดงว่าไดพ้จิารณาและตรวจสอบขอ้มลูและศกัยภาพในการลงทุนของกลุ่ม PP แลว้ และ
ขอ้ความทีร่ะบุใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึสทิธเิรยีกรอ้งค่าเสยีหายกรณีทีก่รรมการบรษิทัไม่ปฏบิตัติาม fiduciary duty 

 

9. วนัจองซ้ือและช าระเงินค่าหุ้นเพ่ิมทุน  
     (กรณ ีRO ก ำหนดใหม้วีนัจองซื้ออย่ำงน้อย 5 วนัท ำกำร และส่งเอกสำรจองซื้อหุน้เพิม่ทุนล่วงหน้ำก่อนวนัจองอย่ำงน้อย 5 วนัท ำกำร) 

 

10. วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นเพื่อสิทธิเข้าประชุมผูถื้อหุ้น (Record Date) (บรษิทัตอ้งแจง้ล่วงหน้ำ 14 วนัก่อนวนั Record Date)  
11. วนั เวลา และสถานท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น  
12. ตารางสรปุระยะเวลาด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกบัการเพ่ิมทุน โดยเรียงตามล าดบัเวลาของเหตกุารณ์  
13. แบบฟอรม์รายงานการเพ่ิมทุน (แบบ F53-4)   

 
 
 



Template ท่ีต้องเลือกเมื่อเผยแพรข่่าวต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

การตัง้ช่ือหวัขอ้ขา่ว Template 

มติคณะกรรมการเพิม่ทุน … (ระบุประเภท RO / PPO / PO / PP)...และ
จดัประชุมผูถ้อืหุน้ 

เลอืก   
- ก าหนดการประชุมผูถ้อืหุน้ 
- การเพิม่ทุนจดทะเบยีน 
      > การเพิม่ทุนแบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งนิทุน 
- การออกหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ (กรณีเพิม่ทุนเพือ่รองรบักำรใชส้ทิธหิลกัทรพัย์
แปลงสภำพ) 
- การไดม้าซึง่ทรพัยส์นิ (กรณเีพิม่ทุนเพือ่ลงทุนโครงกำรหรอืซื้อทรพัยส์นิ) 
- การท าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(กรณผีูไ้ดร้บัจดัสรรหุน้เพิม่ทนุเขำ้ขำ่ยตอ้งท ำ 
tender offer) 

มติคณะกรรมการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป general mandate และ
จดัประชุมผูถ้อืหุน้ 

เลอืก   
- ก าหนดการประชุมผูถ้อืหุน้ 
- การเพิม่ทุนจดทะเบยีน 
      > การเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (general mandate) 

มตคิณะกรรมการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป   การเพิม่ทุนจดทะเบยีน 
      > การจดัสรรหุน้เพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (general mandate) 

มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้....... เลอืก  มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
        กรณีเหน็ดว้ย เลอืก 
         > อนุมตัติามทีค่ณะกรรมการเสนอ 
        กรณีไม่เหน็ดว้ย เลอืก 
           > เปลีย่นแปลงจากทีค่ณะกรรมการเสนอและใหร้ะบุวาระทีไ่ม่เป็นไป
ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ 

รายงานผลการจดัสรรหุน้เพิม่ทุน เลอืก  แบบรายงานผลการขายหุน้ 
หมำยเหตุ  หลงัจำกวนัช ำระค่ำซื้อวนัสุดทำ้ยหรอืนบัจำกวนัจดัสรร เช่น กรณจีดัสรรหุน้ปันผล ใหร้ำยงำนผลกำรจดัสรรหุน้เพิม่ทุนภำยใน 14 วนัและใหย้ืน่แบบค ำขอใหร้บั
หุน้เพิม่ทุนในระบบ smart listing ภำยใน 30 วนั 
 
อา้งองิ:  
1. ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏบิตักิารใดๆ เกีย่วกบัการเพิม่ทุน
ของบรษิทัจดทะเบยีน พ.ศ. 2563 
2. ที ่บจ.(ว) 17/2558 เรือ่ง การก าหนดระยะเวลาหา้มขายหุน้ (Silent Period) ส าหรบัการเสนอขายหุน้หรอืหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพต่อบุคคลในวงจ ากดั 
3. ที ่บจ.(ว) 58/2558 เรือ่ง ขอซกัซอ้มความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวทางการเปิดเผยขอ้มลูเมือ่บรษิทัจดทะเบยีนเพิม่ทุนหรอืจดัสรรหุน้เพิม่ทุนใหบุ้คคลในวงจ ากดั 
4. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 72/2558 เรือ่ง การอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมต่่อบุคคลในวงจ ากดั 
5. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 73/2558 เรือ่ง รายการในหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนเพือ่ขออนุมตักิารออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ 
6. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การค านวณราคาเสนอขายหลกัทรพัย์และการก าหนดราคาตลาดเพื่อ    
การพจิารณาการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมใ่นราคาต ่า 
7. Check list รายการในหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนเพือ่ขออนุญาตเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมต่่อบุคคลในวงจ ากดัของส านกังาน ก.ล.ต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สตูรการค านวน 
1. Dilution 

Price dilution =            ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย       
          ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

โดย ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาด x จ านวนหุน้ paid-up) + (ราคาเสนอขาย x จ านวนหุน้ทีเ่สนอขายครัง้น้ี)   
                              จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้ทีเ่สนอขายครัง้น้ี 

Control dilution =                           จ านวนหุน้ทีเ่สนอขายครัง้น้ี       
จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้ที่เสนอขายครัง้น้ี 

Earnings per share dilution =      Earnings per share ก่อนเสนอขาย - Earnings per share หลงัเสนอขาย 
                             Earning per share ก่อนเสนอขาย 

โดย  Earnings per share ก่อนเสนอขาย   = ก าไรสทุธ ิ/ จ านวนหุน้ paid-up  
       Earnings per share หลงัเสนอขาย    = ก าไรสทุธ ิ/ (จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้ทีเ่สนอขายครัง้น้ี) 

 
2. ราคาเสนอขายหลกัทรพัยใ์หค้ านวณดงันี้ 
 1) กรณีเป็นการเสนอขายหุน้ ใหใ้ชร้าคาเสนอขายต่อผูล้งทุน 
 2) กรณีเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ  ใหใ้ชร้าคาเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหารดว้ยอตัราแปลงสภาพ 
 3) กรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ ใหใ้ชร้าคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้รวมกบัราคา 
        ใชส้ทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ตามใบส าคญัแสดงสทิธนิัน้ 
 4) กรณีเสนอขายหุน้ควบคู่ไปกบัใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ ใหค้ านวณดงันี้ 

((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))  
                   Qs +  Qx 

  ทัง้นี้ โดยที ่
  Ps   =  ราคาเสนอขายหุน้ 
  Qs  =  จ านวนหุน้ทีเ่สนอขายควบคู่ไปกบัใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 
  Pw =  ราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 
  Qw =  จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ทีเ่สนอขายควบคู่ไปกบัหุ้น 
  Ep  =  ราคาใชส้ทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ตามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 
  Qx  =  จ านวนหุน้ทีจ่ะไดร้บัจากการใชส้ทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ตาม Qw 

3. ราคาตลาดใหใ้ชร้าคาใดราคาหนึ่งดงัต่อไปนี้  
    1) ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงั ไม่น้อยกว่าเจด็วนัท าการตดิต่อกนั  
        แต่ไม่เกนิสบิหา้วนัท าการตดิต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย โดยราคา ทีน่ ามาถวัเฉลีย่ดงักล่าวอาจใชร้าคาปิด 
        หรอืราคาเฉลีย่ของการซือ้ขายหุน้นัน้ในแต่ละวนักไ็ด ้ 
        ทัง้นี้ วนัก าหนดราคาเสนอขายใหเ้ป็นไปตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ซึง่เป็นวนัใดวนัหนึ่งดงันี้ 
    2) วนัทีค่ณะกรรมการมมีตใิหเ้สนอวาระต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตัใิหบ้รษิทัเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ในราคาต ่า  
    3) วนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ในราคาต ่า 
    4) วนัแรกทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุน 
     5) วนัทีผู่ล้งทุนมสีทิธแิปลงสภาพตามหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรอืมสีทิธซิือ้หุน้ตามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 
     6) ราคาทีก่ าหนดโดยผ่านการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกบัความตอ้งการซือ้และความตอ้งการขายหุน้ทีอ่อกใหม่ของบรษิทั  
         เช่น การส ารวจความตอ้งการซือ้หลกัทรพัย ์(book building)  
     7) ราคายุตธิรรมทีป่ระเมนิโดยทีป่รกึษาทางการเงนิทีอ่ยู่ในบญัชทีีส่ านกังานใหค้วามเหน็ชอบ 


