
 

 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 73/2558 

เร่ือง  รายการในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียน 
เพื่อขออนุมติัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์ 

    

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 89/27 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
“บริษทัจดทะเบียน”  หมายความวา่   บริษทัมหาชนจ ากดัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมาย

ไทย 
ซ่ึงมีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย  ์

“ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
“ประกาศว่าดว้ยการเสนอขายตราสารหน้ี”  หมายความว่า   ประกาศคณะกรรมการ 

ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
  “ประกาศวา่ดว้ยการเสนอขายหุน้กูใ้นต่างประเทศ”  หมายความวา่   ประกาศ                    
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ 

ขอ้ 3   หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนเพื่อขออนุมติัการออกและเสนอขาย
หลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ี ให้อยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งประกาศน้ี 

(1)  หุน้เพิ่มทุน ไม่วา่จะเป็นการเสนอขายต่อประชาชน ต่อบุคคลในวงจ ากดั หรือ 
ต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียน 

(2)  หุ้นท่ีออกใหม่เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น ไม่ว่าจะเป็น                
การเสนอขายต่อประชาชน ต่อบุคคลในวงจ ากดั หรือต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียน 

(3)  หุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดัตามประกาศวา่ดว้ยการเสนอขาย 
ตราสารหน้ี  

(4)  หุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนในต่างประเทศตามประกาศว่าดว้ยการเสนอขาย
หุน้กูใ้นต่างประเทศ  ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนในลกัษณะเดียวกบัการเสนอขายหุ้นกู ้
ต่อบุคคลในวงจ ากดัตามประกาศว่าดว้ยการเสนอขายตราสารหน้ี
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ขอ้ 4   หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติัการออกและเสนอขายหลกัทรัพยต์ามขอ้ 3 
ตอ้งมีขอ้มูลอนัเป็นสาระส าคญัต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ มีความครบถว้น ถูกตอ้ง และตอ้งไม่มีการแสดง
ขอ้ความอนัเป็นเทจ็ในสาระส าคญั หรือปกปิดขอ้ความจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีควรบอกใหแ้จง้ รวมทั้ง
ตอ้งระบุขอ้มูลอยา่งนอ้ยตามท่ีก าหนดในประกาศน้ี  

หมวด 1 
รายการในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้กรณีการออกและเสนอขาย 

หุน้เพิ่มทุนและหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ 
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 

    

ส่วนท่ี 1 
รายการขั้นต ่าในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ 

    

ขอ้ 5   หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติัการออกและเสนอขายหุน้ตามขอ้ 3(1) 
และ (2) อยา่งนอ้ยตอ้งระบุขอ้มูลดงัต่อไปน้ี ไวอ้ยา่งชดัเจน เวน้แต่เป็นการขออนุมติัออกและเสนอขาย
หุน้เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (general mandate) ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยว่าดว้ยการนั้น 
  (1)  รายละเอียดของการเสนอขาย เช่น จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย ประเภทผูล้งทุน 
ท่ีจะไดรั้บการเสนอขาย วิธีการก าหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด และวิธีการเสนอขายและการจดัสรร  
  (2)  วตัถุประสงคข์องการออกหุน้และแผนการใชเ้งิน โดยอย่างนอ้ยตอ้งแสดงรายละเอียด
ดงัน้ี 
 (ก)  วตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนของการออกหุน้และแผนการใชเ้งินท่ีไดจ้ากการ 
เสนอขายหุน้  ทั้งน้ี ในกรณีบริษทัจดทะเบียนมีแผนท่ีจะน าเงินไปใชใ้นหลายวตัถุประสงค ์ให้ระบุ                             
รายละเอียดของแต่ละวตัถุประสงค ์รวมทั้งงบประมาณท่ีใชแ้ละแผนการใชเ้งินส าหรับด าเนินการ 
ในแต่ละวตัถุประสงคแ์ยกต่างหากจากกนัไวอ้ย่างชดัเจน 
 (ข)  กรณีบริษทัจดทะเบียนจะน าเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้ไปใชใ้นการด าเนิน
โครงการ ใหร้ะบุรายละเอียดของโครงการโดยสังเขป เพื่อใหท้ราบถึงลกัษณะของโครงการ โอกาส 
ท่ีโครงการดงักล่าวจะสร้างรายไดใ้หแ้ก่บริษทั ผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นกบับริษทัในกรณีท่ี 
ไม่สามารถด าเนินโครงการไดส้ าเร็จ และความเส่ียงจากการด าเนินโครงการ รวมทั้งระบุงบประมาณ 
ท่ีคาดวา่จะใชใ้นเบ้ืองตน้ และงบประมาณทั้งหมดท่ีคาดว่าจะตอ้งใชเ้พื่อใหโ้ครงการสามารถสร้างรายได้
ใหแ้ก่บริษทั (ถา้มี) 
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 (ค)  ในกรณีท่ีการด าเนินการตามแผนการใชเ้งินของบริษทัเป็นการท ารายการกบั 
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั หรือเป็นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น                    
ท่ีตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการ 
ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการ 
ท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น แลว้แต่กรณี หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น 
ตอ้งระบุวาระในส่วนท่ีเก่ียวกบัการขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าว 
ไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย 
  (3)  ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุ้นจากการเสนอขายหุ้น โดยอยา่งนอ้ยให้ระบุผลกระทบต่อ 
ราคาตลาดของหุน้ (price dilution) เม่ือมีการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ และผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร
หรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ (control dilution) และความคุม้ค่าท่ีผูถื้อหุน้ไดรั้บเปรียบเทียบกบั                     
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ 

(4)  ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัน้ี 
(ก)  เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 
(ข)  ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้  ทั้งน้ี ในกรณี 

ท่ีจะน าเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุ้นไปใชใ้นการด าเนินโครงการ ตอ้งใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความเป็นไปได้
และความชดัเจนท่ีโครงการจะสามารถด าเนินการไดจ้ริง รวมทั้งสถานะและความคืบหนา้ของโครงการ (ถา้มี) 

(ค)  ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้
และโครงการท่ีจะด าเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีท่ีเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้ 
ไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินการตามแผนหรือโครงการดงักล่าว 
 (ง)  ผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั ตลอดจน 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั อนัเน่ืองจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผน 
การใชเ้งินหรือโครงการ  
 (5)  ขอ้ความท่ีระบุไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ ในกรณีท่ีกรรมการของบริษทัไม่ปฏิบติัหนา้ท่ี 
ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเพิ่มทุน  
หากการไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั ผูถื้อหุน้สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย 
จากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษทัไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
และหากการไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีนั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมิชอบ 
ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษทัไดต้ามมาตรา 89/18  
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
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ส่วนท่ี 2 
รายการเพิ่มเติมกรณีการออกและเสนอขายหุน้ 

ต่อบุคคลในวงจ ากดั  
    

  ขอ้ 6   หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนเพื่อขออนุมติัการออก 
และเสนอขายหุน้ตามขอ้ 3(1) และ (2) ต่อบุคคลในวงจ ากดัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยการอนุญาตใหบ้ริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั ตอ้งมีขอ้มูล 
ตามท่ีก าหนดในขอ้ 5 และท่ีก าหนดเพิ่มเติมในส่วนน้ี 

  ขอ้ 7   หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติัการออกและเสนอขายหุน้ ซ่ึงเสนอให้ 
ผูถื้อหุน้มีมติก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ยา่งชดัเจน  ทั้งน้ี ไม่วา่จะเป็นการเสนอขายหุ้นท่ีเหลือจาก 
การจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้ตามสัดส่วนหรือไม่ ตอ้งระบุขอ้มูลเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1)  ระบุช่ือผูล้งทุนท่ีจะไดรั้บการเสนอขายไวอ้ยา่งชดัเจน  เวน้แต่การไม่เปิดเผยรายช่ือ
ผูล้งทุนดงักล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั และคณะกรรมการของบริษทัไดพ้ิจารณาและตรวจสอบ
ขอ้มูลแลว้เห็นวา่บุคคลดงักล่าวสามารถท าประโยชน์ใหแ้ก่บริษทัจดทะเบียนไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

(2)  ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัน้ี 
 (ก)  ความเหมาะสมของราคาหุน้ท่ีออกใหม่ซ่ึงบริษทัจดทะเบียนจะเสนอขายใหแ้ก่ 
ผูล้งทุนตาม (1) และท่ีมาของการก าหนดราคาเสนอขายดงักล่าว  

(ข)  เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูล้งทุนตาม (1)  

 (3)  ค ารับรองของคณะกรรมการบริษทัท่ีแสดงวา่ ในการพิจารณาและตรวจสอบขอ้มูล
ของผูล้งทุนตาม (1) คณะกรรมการไดด้ าเนินการดว้ยความระมดัระวงั และมีความเห็นวา่บุคคลดงักล่าว
เป็นผูท่ี้มีศกัยภาพในการลงทุน หรือมีการด าเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจวา่บุคคลดงักล่าวจะสามารถลงทุน 
ในบริษทัไดจ้ริง 

  ขอ้ 8   หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติัการออกและเสนอขายหุน้ ซ่ึงเสนอให้ 
ผูถื้อหุ้นมีมติก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ยา่งชดัเจนโดยราคาดงักล่าวต ่ากว่าราคาตลาด หรือให้เสนอขายหุ้น 
ท่ีเหลือจากการจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้ตามสัดส่วนในราคาต ่ากวา่ราคาถวัเฉล่ียของหุ้นเม่ือพิจารณาจากผลกระทบ                
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ทั้งหมดต่อผูถื้อหุน้ตามสัดส่วนการถือหุน้ (ราคา fully 
diluted) ตอ้งระบุขอ้มูลเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  สิทธิของผูถื้อหุ้นในการคดัคา้นการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต ่าตามท่ีก าหนด
ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการอนุญาตใหบ้ริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่
ต่อบุคคลในวงจ ากดั 
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(2)  ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัความคุม้ค่าระหว่างประโยชน์ท่ีจะไดจ้าก 
ผูล้งทุนตามขอ้ 7(1) เม่ือเปรียบเทียบกบัการท่ีบริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต ่าใหแ้ก่ 
บุคคลดงักล่าว โดยพิจารณาจากผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายและฐานะการเงินของบริษทัจดทะเบียนท่ีเกิดจาก 
การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ดงักล่าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าดว้ยการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 
(share-based payments) 

  ขอ้ 9   นอกจากขอ้มูลตามท่ีก าหนดในขอ้ 8 แลว้ หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมติั             
การออกและเสนอขายหุ้น ซ่ึงเสนอใหผู้ถื้อหุ้นมีมติก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชดัเจนโดยราคาดงักล่าว 
ต ่ากว่าราคาตลาด ตอ้งระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษทัท่ีแสดงใหเ้ห็นไดว้า่ผูล้งทุนตามขอ้ 7(1)  
มีธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นประโยชน์กบับริษทัจดทะเบียน หรือมีความรู้หรือประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์                 
หรือมีส่วนช่วยสนบัสนุนธุรกิจของบริษทัจดทะเบียนดว้ย 

  ขอ้ 10   เพื่อประโยชน์ตามความในขอ้ 8 และขอ้ 9 ใหใ้ชว้ิธีค  านวณราคาตลาดและ 
ราคาถวัเฉล่ียของหุ้นเม่ือพิจารณาจากผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ทั้งหมด            
ต่อผูถื้อหุน้ตามสัดส่วนการถือหุน้ (ราคา fully diluted) ตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการอนุญาตใหบ้ริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั  
โดยอนุโลม 

หมวด 2 
รายการในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้กรณีการออกและเสนอขาย 

หุน้กูแ้ปลงสภาพต่อบุคคลในวงจ ากดั  
    

ขอ้ 11   หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนเพื่อขออนุมติัการออกและ
เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพตามขอ้ 3(3) และ (4) อยา่งนอ้ยตอ้งระบุขอ้มูลดงัต่อไปน้ี ไวอ้ยา่งชดัเจน 

(1)  ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัหุ้นกูแ้ปลงสภาพ เช่น ราคาหรืออตัราท่ีคาดวา่จะเป็นราคา 
หรืออตัราแปลงสภาพ ระยะเวลาใชสิ้ทธิ วนัส้ินสุดของการใชสิ้ทธิ และเหตุใหต้อ้งออกหุน้ใหม่ 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ  
  (2)  ท่ีมาและความเหมาะสมของการก าหนดราคาหรืออตัราแปลงสภาพ และระยะเวลา
ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 
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(3)  วตัถุประสงคข์องการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพและแผนการใชเ้งิน โดยอยา่งนอ้ยตอ้ง 
แสดงรายละเอียดตามขอ้ 5(2) โดยอนุโลม 

(4)  ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียน (dilution effect) หากมีการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพครบถว้นตามหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าว โดยอยา่งนอ้ยใหร้ะบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น 
(price dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ (control 
dilution) 

(5)  ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
ซ่ึงมีขอ้มูลอยา่งนอ้ยตามขอ้ 5(4) โดยอนุโลม รวมทั้งการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระหน้ีของ
บริษทัใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นกูด้งักล่าวท่ีไม่ใชสิ้ทธิแปลงสภาพเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน 

(6)  วิธีการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
(7)  ขอ้ความตามขอ้ 5(5) โดยอนุโลม 

ขอ้ 12   ในกรณีท่ีการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพตามขอ้ 3(3) และ (4) เป็นการเสนอขาย 
ในราคาต ่าตามประกาศวา่ดว้ยการเสนอขายตราสารหน้ี หรือประกาศวา่ดว้ยการเสนอขายหุน้กู ้
ในต่างประเทศ แลว้แต่กรณี ตอ้งระบุขอ้มูลเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1)  วตัถุประสงคใ์นการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ในราคาต ่า 
(2)  รายละเอียดเก่ียวกบัหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่และหุ้นออกใหม่ท่ีจดัไว  ้

เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามหุ้นกูแ้ปลงสภาพในเร่ืองจ านวนท่ีเสนอขาย ราคาเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
และราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ซ่ึงเป็นการระบุราคาท่ีแน่นอนหรือระบุส่วนลดสูงสุดท่ีแน่นอน 

(3)  ราคาตลาดท่ีใชเ้ปรียบเทียบกบัราคาเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพและราคาใชสิ้ทธิ 
ท่ีจะซ้ือหุน้ตามหุน้กูแ้ปลงสภาพ รวมทั้งวิธีการค านวณ 

(4)  ในกรณีท่ีก าหนดราคาเสนอขายท่ีแน่นอน ตอ้งระบุกลุ่มบุคคลท่ีคาดว่าจะเสนอขาย 
(5)  ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุ้นจากการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพในราคาต ่าท่ีขออนุมติั 

ในคร้ังน้ี โดยอยา่งนอ้ยให้ระบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (price dilution) เม่ือมีการเสนอขาย 
หุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่า และผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ (control 
dilution) 

(6)  สิทธิของผูถื้อหุ้นในการคดัคา้นการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพในราคาต ่า 
ตามประกาศวา่ดว้ยการเสนอขายตราสารหน้ี หรือประกาศวา่ดว้ยการเสนอขายหุน้กูใ้นต่างประเทศ 
แลว้แต่กรณี 
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(7)  ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัท่ีแสดงถึงความจ าเป็นในการเสนอขาย 
หุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่า โดยอธิบายถึงความคุม้ค่าของประโยชน์ท่ีบริษทัจะไดรั้บเปรียบเทียบกบั
ส่วนต่างของราคาเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพและราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพกบัราคาตลาดท่ีบริษทั 
ตอ้งสูญเสียไป รวมทั้งความเหมาะสมและเหตุผลของราคาตลาดท่ีใช ้และการก าหนดราคาเสนอขาย
ดงักล่าว  

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 
 
 
 
                             (นายรพี  สุจริตกุล) 
                           เลขาธิการ 
                             ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
                          ประธานกรรมการ 
                           คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

 
 


