Checklist : การเปิ ดเผยเรือ่ งการเพิ่ มทุน
ข้อมูลที่ต้องเปิ ดเผย

Checked ()

1. วันที่คณะกรรมการบริษทั มีมติ อนุมตั ิ เพิ่ มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
2. รายละเอียดการเพิ่ มทุน
บริษัทเพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก .......... ล้านบาท เป็ น .......... ล้านบาท และมีทุนจดทะเบียนหลังเพิม่ ทุน .......... หุ้น
มูลค่าทีต่ ราไว้ .......... บาทต่อหุน้ โดยออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน หรือ หุน้ บุรมิ สิทธิเพิม่ ทุน ดังนี้
รายการ

ประเภทหุ้น

 แบบกาหนดวัตถุประสงค์
ในการใช้เงินทุน
 แบบมอบอานาจทั ่วไป
(general mandate)

หุน้ สามัญ /
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ สามัญ /
หุน้ บุรมิ สิทธิ

จานวนหุ้น
เพิ่มทุน

มูลค่าที่ตราไว้
(บาท/หุ้น)

มูลค่าเพิ่ มทุน
(ล้านบาท)

...

...

...

...

...

...

3. กรณี เพิ่ มทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิ นเพิ่ มทุน
3.1 การจัดสรร
ประเภทหลักทรัพย์
ผู้ได้รบั จัดสรร
1. ผูถ้ อื หุน้ เดิม (Right Offering : RO)
2. บุคคลในวงจากัด (Private Placement : PP) (ระบุช่อื )
3. ประชาชนทั ่วไป (Public Offering : PO)
4. รองรับการใช้สทิ ธิแปลงสภาพของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
...(ระบุช่อื หลักทรัพย์แปลงสภาพ)…
5. รองรับการปรับสิทธิหลักทรัพย์แปลงสภาพของ
… (ระบุช่อื หลักทรัพย์แปลงสภาพ)…
6. รองรับการจ่ายหุน้ ปนั ผล




หลักทรัพย์แปลง
สภาพออกใหม่
จานวน ราคาขาย และอัตราส่วนการจัดสรร
(หุน้ เดิม : หลักทรัพย์ใหม่)
จานวน และ ราคาขาย
จานวน และ ราคาขาย

หุ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิ ทธิ

จานวน
จานวน
จานวน

กรณี จดั สรรหุ้นเพิ่ มทุนให้ RO
□ วันกาหนดรายชื่อผู้ถ ือหุ ้น (Record Date) หรือวันปิ ดสมุ ดทะเบียนพักการโอนหุ ้นเพื่อสิทธิได้ร บ
ั จัดสรร/จองซื้อหุ้น
ควรกำหนดให้อยู่หลังจำกวันประชุมผู้ถือหุน้ โดยมีระยะห่ำงไม่น้อยกว่ำ 5 วันทำกำร หำกจำเป็ นต้องกำหนดให้เป็ น
วันเดียวกันกับสิทธิเข้ำประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีข้อควำมเตือนว่ำ “กำรให้สทิ ธิดงั กล่ำวของบริษัทยังมีควำมไม่แน่ นอน
เนือ่ งจำกต้องรอกำรอนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ”
□ ข้อมูลเกีย
่ วกับการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน
 กรณีมเี ศษหุน
้ ให้อธิบายวิธกี ารจัดการกับเศษหุน้ (เช่น จำนวนเศษหุน้ เท่ำใดให้ปดั ขึน้ หรือปดั ลง)
 กรณีมห
ี นุ้ เหลือจากการจองซือ้ ให้อธิบายวิธกี ารจัดสรรหุน้ ทีเ่ หลือ
 อธิบายว่าสามารถจองซือ
้ หุน้ เกินสิทธิได้หรือไม่ และกรณีจองซือ้ มีผลให้สดั ส่วนการถือครองหุน้ เข้าข่าย
ต้องทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (tender offer) ผูจ้ องซือ้ จะต้องดาเนินการตามเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
กรณี จดั สรรหุ้นเพิ่ มทุนให้ PP
□
ข้อมูลเกีย่ วกับ PP ได้แก่
 ชื่อ ทีอ
่ ยู่ อาชีพ ประสบการณ์ทางาน
กรณีนิตบิ ุคคล ให้เปิ ดเผยวันทีจ่ ดั ตัง้ ทุนชาระแล้ว ลักษณะการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการบริษทั และรายชื่อ
ผูถ้ อื หุน้ ทีแ่ ท้จริง (ultimate shareholder) พร้อมสัดส่วนการถือหุน้

ข้อมูลที่ต้องเปิ ดเผย
 ความสัมพันธ์กบ
ั บริษทั จดทะเบียนหรือกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
 วิธก
ี ารเสนอขายและจัดสรรหุน้ (เช่น จัดสรรทัง้ หมดในครำวเดียวกัน หรือทยอยจัดสรร เป็นต้น)
 เงื่อนไขหรือข้อตกลงสาคัญ (ถ้ำมี) (เช่น ระยะเวลำกำรถือครองหุน
้ ของ PP ระยะเวลำกำรห้ำมขำยหุน้ กำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงธุรกิจ)

อธิบายการเข้ามามีบทบาทในการบริหารงาน เป็ นกรรมการ หรือเปลีย่ นแปลงการดาเนินธุรกิจ
 กรณีเข้าข่ายต้องทา tender offer ให้เปิ ดเผยราคาและระยะเวลาทีจ
่ ะดาเนินการตามเกณฑ์ tender offer
□ กรณีเสนอขายราคาต่ ากว่าราคาตลาด เปิ ดเผยส่วนลดจากราคาตลาด และให้อธิบายสิทธิของผูถ
้ อื หุน้ ใน
การคัดค้านการเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ในราคาต่า
□ สรุปโครงสร้างผูถ
้ อื หุน้ ของบริษทั ก่อนและหลังการเพิม่ ทุน โดยอาจใช้รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนฯ ล่าสุด
และปรับปรุงด้วยข้อมูลการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน
 กรณี จด
ั สรรหุ้นเพิ่มทุนให้ PO ให้อธิบายหลักเกณฑ์การกาหนดราคาเสนอขาย และวันทีจ่ ะแจ้งราคาขาย
 กรณี จด
ั สรรเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ และการใช้สิทธิ ของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
□ จานวนหุน
้ รองรับการใช้สทิ ธิ รวมกับหุน้ ทีร่ องรับการปรับสิทธิหลักทรัพย์แปลงสภาพ ทัง้ หมดต้องไม่เกิน 50%
ของทุนชาระแล้ว ณ วันทีม่ มี ติคณะกรรมการบริษทั อนุมตั กิ ารเพิม่ ทุน
□ เปิ ดเผยรายละเอียดสาคัญของหลักทรัพย์แปลงสภาพทีอ
่ อกใหม่ (เช่น อำยุหลักทรัพย์ อัตรำ / รำคำ /ระยะเวลำ
แปลงสภำพ)
 กรณี รองรับหุ้นปั นผล ให้เปิ ดเผยจานวนหุน
้ ทีจ่ ่าย (ไม่มรี ำคำเสนอขำย)
3.2 การกาหนดราคา
 อธิบายราคาตลาดทีใ่ ช้เปรียบเทียบ โดยราคาตลาดทีใ่ ช้ตามเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. มี 3 วิธ ี
□ ราคาถัวเฉลีย
่ ถ่วงน้าหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7-15 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันกาหนดราคาขาย ตามที่
สานักงาน ก.ล.ต.กาหนด
□ ราคาทีผ
่ ่านการวิเคราะห์ความต้องการซือ้ หรือขายหุน้ เพิม่ ทุน (เช่น book building)
□ ราคายุตธ
ิ รรมทีป่ ระเมินโดยทีป่ รึกษาทางการเงินทีอ่ ยู่ในรายชื่อทีส่ านักงาน ก.ล.ต.เห็นชอบ
 อธิบายหลักเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการกาหนดราคาขาย ส่วนลดจากราคาตลาด
4. การเพิ่ มทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (general mandate)
 การจัดสรร จานวนหุน
้ โดยสามารถจัดทาเป็ นตารางได้ ดังนี้
% ต่อ
จัดสรรให้แก่
ประเภทหลักทรัพย์
จานวนหุ้น
ทุนชาระแล้ว1/
ผูถ้ อื หุน้ เดิม (RO)
หุ้นสามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ / ใบแสดงสิทธิซ้ือ
ไม่เกิน 30%
หุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้ (TSR)
...
ประชาชนทัวไป
่ (PO) หุน้ สามัญ / หุน้ บุรมิ สิทธิ
...
ไม่เกิน 20%
บุคคลในวงจากัด (PP) หุน้ สามัญ / หุน้ บุรมิ สิทธิ
...
ไม่เกิน 10%
2/
รวม
...
ไม่เกิน 30%


1/
2/

% ต่อทุนชำระแล้ว ณ วันทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั มีมติให้มกี ำรเพิม่ ทุนแบบ general mandate
กำรจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนให้นกั ลงทุนทุกประเภทรวมกันต้องไม่เกิน 30% ของทุนชำระแล้ว ณ วันทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั มีมติให้เพิม่ ทุน

เมื่อคณะกรรมการบริษทั มีมติให้จดั สรรหุ้นทีไ่ ด้ขออนุ มตั เิ พิม่ ทุนแบบ general mandate แล้วให้เปิ ดเผยข้อมูลที่
เกีย่ วข้องตามข้อ 3.1-3.2 และข้อ 5-9 พร้อมแบบฟอร์ม 53-4-1
5. วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิ นเพิ่ มทุน


(ให้ระบุรำยละเอียดของแต่ละวัตถุประสงค์ งบประมำณทีใ่ ช้และแผนกำรใช้เงินสำหรับ แต่ละวัตถุประสงค์อย่ำงชัดเจน)


กรณีนาเงินไปใช้ดาเนินโครงการ
□ เปิ ดเผยข้อมูลของแต่ละโครงการโดยสังเขป จานวนเงินทีใ่ ช้ในแต่ละโครงการ และโอกาสทีจ
่ ะสร้างรายได้
□ ผลกระทบทีอ
่ าจเกิดกับบริษทั จดทะเบียนกรณีไม่สามารถดาเนินโครงการได้สาเร็จ และความเสีย่ งของโครงการ
□ ระยะเวลาทีค
่ าดว่าจะแล้วเสร็จ หรือเมื่อก่อให้เกิดรายได้หรือใช้งานได้

Checked ()

ข้อมูลที่ต้องเปิ ดเผย
 กรณีนาเงินไปซือ
้ ทรัพย์สนิ ให้อธิบายลักษณะของทรัพย์สนิ
□ ที่ต ง
ั ้ สภาพการใช้ง าน อายุ ก ารใช้งาน ภาระผูกพันของสินทรัพ ย์ ราคาประเมิน วันที่ประเมิน ผู้ป ระเมิน
(ผูป้ ระเมินรำคำอิสระทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต.) ระยะเวลาเริม่ ต้นและสิน้ สุดของการเช่า เป็ นต้น
กรณีเป็ นหลักทรัพย์ : ชื่อบริษทั ลักษณะธุรกิจ ทุนชาระแล้ว คณะกรรมการ รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ก่อนและหลังทารายการ
(หากเป็นนิตบิ ุคคล เปิดเผย ultimate shareholder) สรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของงบการเงินรวมของบริษท
ั
ั
3 ปี และงวดปจจุบนั สะสม หากไม่มใี ห้ใช้งบการเงินเฉพาะกิจการ (เช่น รำยได้ขำยหรือบริกำร ต้นทุน ค่ำใช้จ่ำยขำยและ
บริหำรกำไร(ขำดทุน) สินทรัพย์รวม หนี้สนิ รวม กำไร(ขำดทุนสะสม) ส่วนของผูถ้ อื หุน้ หรือรำยกำรสำคัญอืน่ ๆ)

กรณีนาเงินเพิม่ ทุนไปชาระหนี้สนิ ให้เปิ ดเผยทีม่ าของหนี้สนิ มูลหนี้ อัตราดอกเบีย้ และวันครบกาหนดชาระหนี้
6. ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ้นจากการเสนอขายหุ้น
เปิ ดเผยผลกระทบได้แก่ price dilution, control dilution, earnings per share dilution และความคุม้ ค่าที่ได้รบั เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบ


ดังกล่าว

7. ประโยชน์ที่บริษทั และผูถ้ ือหุ้นจะพึงได้รบั นอกเหนื อจากเงิ นเพิ่ มทุนที่ได้รบั
8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
 เหตุผล ความจาเป็ น และความสมเหตุสมผลของการเพิม
่ ทุน
 ความเป็ นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิม
่ ทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน
 ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษท
ั
 กรณีจด
ั สรรหุน้ ให้ PP คณะกรรมการบริษทั ต้องให้ความเห็นเพิม่ เติมในเรื่องดังต่อไปนี้ดว้ ย
□ ทีม
่ าและความเหมาะสมของราคาเสนอขาย รวมถึงหตุผลความจาเป็ นในการขายหุน้ เพิม่ ทุนให้ PP
□ กรณีเสนอขายราคาต่ าต้องให้ความเห็นในเรื่องความคุม
้ ค่าระหว่างประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จาก PP เปรียบเทียบกับ
การเสนอขายหุ้น เพิ่ม ทุ น ในราคาต่ า โดยพิจ ารณาจากผลกระทบต่ อ ค่ าใช้จ่ ายและฐานะการเงินของบริษัท
ตามมาตรฐาน share-based payments
□ คารับรองของคณะกรรมการบริษท
ั ทีแ่ สดงว่าได้พจิ ารณาและตรวจสอบข้อมูลและศักยภาพในการลงทุนของกลุ่ม PP แล้ว และ
ข้อความทีร่ ะบุให้ผถู้ อื หุน้ ทราบถึงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายกรณีทก่ี รรมการบริษทั ไม่ปฏิบตั ติ าม fiduciary duty
9. วันจองซื้อและชาระเงิ นค่าหุ้นเพิ่ มทุน
(กรณี RO กำหนดให้มวี นั จองซื้ออย่ำงน้อย 5 วันทำกำร และส่งเอกสำรจองซื้อหุน้ เพิม่ ทุนล่วงหน้ำก่อนวันจองอย่ำงน้อย 5 วันทำกำร)
10. วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ้นเพื่อสิ ทธิ เข้าประชุมผูถ้ ือหุ้น (Record Date) (บริษทั ต้องแจ้งล่วงหน้ำ 14 วันก่อนวัน Record Date)

11. วัน เวลา และสถานที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
12. ตารางสรุประยะเวลาดาเนิ นการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่ มทุน โดยเรียงตามลาดับเวลาของเหตุการณ์
13. แบบฟอร์มรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)

Checked ()

Template ที่ต้องเลือกเมื่อเผยแพร่ข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
การตัง้ ชื่อหัวข้อข่าว

Template

มติคณะกรรมการเพิม่ ทุน … (ระบุประเภท RO / PO / PP)...และจัด เลือก
ประชุมผูถ้ อื หุน้
- กาหนดการประชุมผูถ้ อื หุน้
- การเพิม่ ทุนจดทะเบียน
> การเพิม่ ทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
- การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ (กรณีเพิม่ ทุนเพือ่ รองรับกำรใช้สทิ ธิหลักทรัพย์
แปลงสภำพ)

- การได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ (กรณีเพิม่ ทุนเพือ่ ลงทุนโครงกำรหรือซื้อทรัพย์สนิ )
- การทาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (กรณีผไู้ ด้รบั จัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนเข้ำข่ำยต้องทำ
tender offer)

มติคณะกรรมการเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ general mandate และ เลือก
จัดประชุมผูถ้ อื หุน้
- กาหนดการประชุมผูถ้ อื หุน้
- การเพิม่ ทุนจดทะเบียน
> การเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (general mandate)
มติคณะกรรมการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่
การเพิม่ ทุนจดทะเบียน
> การจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (general mandate)
มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ .......
เลือก มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
กรณีเห็นด้วย เลือก
> อนุมตั ติ ามทีค่ ณะกรรมการเสนอ
กรณีไม่เห็นด้วย เลือก
> เปลีย่ นแปลงจากทีค่ ณะกรรมการเสนอและให้ระบุวาระทีไ่ ม่เป็ นไป
ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ
รายงานผลการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน
เลือก แบบรายงานผลการขายหุน้
หมำยเหตุ หลังจำกวันชำระค่ำซื้อวันสุดท้ำยหรือนับจำกวันจัดสรร เช่น กรณีจดั สรรหุน้ ปนั ผล ให้รำยงำนผลกำรจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนภำยใน 14 วันและให้ยนื ่ แบบคำขอให้รบั
หุน้ เพิม่ ทุนในระบบ smart listing ภำยใน 30 วัน
อ้างอิง:
1. ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตั กิ ารใดๆ เกีย่ วกับการเพิม่ ทุน
ของบริษทั จดทะเบียน พ.ศ. 2554
2. ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง เหตุการณ์ทบ่ี ริษทั จดทะเบียนต้องรายงานตามมาตรา 57(6) พ.ศ. 2560
3. ที่ บจ.(ว) 17/2558 เรือ่ ง การกาหนดระยะเวลาห้ามขายหุน้ (Silent Period) สาหรับการเสนอขายหุน้ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อบุคคลในวงจากัด
4. ที่ บจ.(ว) 58/2558 เรือ่ ง ขอซักซ้อมความเข้าใจเกีย่ วกับแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเมือ่ บริษทั จดทะเบียนเพิม่ ทุนหรือจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนให้บุคคลในวงจากัด
5. ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรือ่ ง การอนุญาตให้บริษทั จดทะเบียนเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด
6. ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 73/2558 เรือ่ ง รายการในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จดทะเบียนเพือ่ ขออนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหลักทรัพย์
7. ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกาหนดราคาตลาดเพื่อ
การพิจารณาการเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ในราคาต่า
8. Check list รายการในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จดทะเบียนเพือ่ ขออนุ ญาตเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัดของสานักงาน ก.ล.ต.

สูตรการคานวน

1. Dilution
Price dilution =

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

โดย ราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาด x จานวนหุน้ paid-up) + (ราคาเสนอขาย x จานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายครัง้ นี้)
จานวนหุน้ paid-up + จานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายครัง้ นี้
Control dilution =
Earnings per share dilution =

จานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายครัง้ นี้
จานวนหุน้ paid-up + จานวนหุน้ ที่เสนอขายครัง้ นี้
Earnings per share ก่อนเสนอขาย - Earnings per share หลังเสนอขาย
Earning per share ก่อนเสนอขาย

โดย Earnings per share ก่อนเสนอขาย = กาไรสุทธิ / จานวนหุน้ paid-up
Earnings per share หลังเสนอขาย = กาไรสุทธิ / (จานวนหุน้ paid-up + จานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายครัง้ นี้)

2. ราคาเสนอขายหลักทรัพย์ให้คานวณดังนี้
1) กรณีเป็ นการเสนอขายหุน้ ให้ใช้ราคาเสนอขายต่อผูล้ งทุน
2) กรณีเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ให้ใช้ราคาเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหารด้วยอัตราแปลงสภาพ
3) กรณีเป็ นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ให้ใช้ราคาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ รวมกับราคา
ใช้สทิ ธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ตามใบสาคัญแสดงสิทธินนั ้
4) กรณีเสนอขายหุน้ ควบคู่ไปกับใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ให้คานวณดังนี้
((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))
Qs + Qx
ทัง้ นี้ โดยที่
Ps = ราคาเสนอขายหุน้
Qs = จานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายควบคู่ไปกับใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
Pw = ราคาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
Qw = จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ทีเ่ สนอขายควบคู่ไปกับหุน้
Ep = ราคาใช้สทิ ธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
Qx = จานวนหุน้ ทีจ่ ะได้รบั จากการใช้สทิ ธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ตาม Qw
3. ราคาตลาดให้ใช้ราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้
1) ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทาการติดต่อกัน
แต่ไม่เกินสิบห้าวันทาการติดต่อกัน ก่อนวันกาหนดราคาเสนอขาย โดยราคา ทีน่ ามาถัวเฉลีย่ ดังกล่าวอาจใช้ราคาปิ ด
หรือราคาเฉลีย่ ของการซือ้ ขายหุน้ นัน้ ในแต่ละวันก็ได้
ทัง้ นี้ วันกาหนดราคาเสนอขายให้เป็ นไปตามมติคณะกรรมการบริษทั ซึง่ เป็ นวันใดวันหนึ่งดังนี้
2) วันทีค่ ณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุมตั ใิ ห้บริษทั เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ในราคาต่า
3) วันทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ในราคาต่า
4) วันแรกทีเ่ สนอขายต่อผูล้ งทุน
5) วันทีผ่ ลู้ งทุนมีสทิ ธิแปลงสภาพตามหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หรือมีสทิ ธิซอ้ื หุน้ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
6) ราคาทีก่ าหนดโดยผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับความต้องการซือ้ และความต้องการขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ของบริษทั
เช่น การสารวจความต้องการซือ้ หลักทรัพย์ (book building)
7) ราคายุตธิ รรมทีป่ ระเมินโดยทีป่ รึกษาทางการเงินทีอ่ ยู่ในบัญชีทส่ี านักงานให้ความเห็นชอบ

