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แนวทางการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุมตามประกาศก าหนดรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ประกาศท่ี ทจ.73/2558) 

  เน่ืองด้วยส ำนักงำนได้มีกำรออกประกำศใหม่ตำมประกำศที่ ทจ.73/2558 เพื่อก ำหนด

รำยกำรในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (“บจ.”) ส ำหรับกำรขออนุมัติกำรออกและ 

เสนอขำยหลักทรัพย์นั้น  คร้ังนี้ ส ำนักงำนได้มีกำรจัดท ำแนวทำงซักซ้อมแก่ผู้ปฏิบัติงำนและบจ. โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อช่วยอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของประกำศ

ฉบับดังกล่ำวที่มุ่งหมำยให้ผู้ลงทุนได้ศึกษำข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจของผู้ถือหุ้นว่ำจะอนุมัติหรือไม่

อนุมัติรำยกำรเพิ่มทุนตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเสนอ   รำยละเอียดดังน้ี   

รายการ แนวพิจารณา 
รายละเอียดของการเสนอขาย เช่น จ ำนวนหุ้นที่เสนอขำย 
ประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับกำรเสนอขำย วิธีกำรก ำหนด
รำคำเสนอขำยและรำคำตลำด และวิธีกำรเสนอขำยและ
กำรจัดสรร 

- โดยภำพรวมกำรเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อน้ีจะเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์เดิม  เว้นแต่ 
(1)  ในกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยกรณีผู้ถือหุ้นมีมติก ำหนดรำคำ

เสนอขำยไว้อย่ำงชัดเจน  บจ. ต้องระบุชื่อผู้ลงทุนที่จะได้รับ 
กำรเสนอขำยไว้อย่ำงชัดเจนด้วย 
(2) ในส่วนของกำรเปิดเผยในเรื่องวิธีกำรก ำหนดรำคำ ซึ่ง บจ.

จะต้องมีกำรอธิบำยถึงที่มำของกำรก ำหนดรำคำในลักษณะ
ดังกล่ำว  โดยหำกมีกำรก ำหนดรำคำเสนอขำยที่ไม่ใช่รำคำตลำด 
ณ วันเสนอขำย  บจ. ต้องอธิบำยได้ว่ำรำคำดังกล่ำวมีกำร
เปรียบเทียบจำกรำคำตลำดที่ก ำหนดด้วยวิธีใด เช่น รำคำตลำด  
รำคำ book building  รำคำยุติธรรมที่ประเมินปรึกษำทำงกำรเงิน 
(“รำคำ FA”)  นอกจำกน้ี หำกเป็นกรณีที่ บจ. มีกำรเปรียบเทียบ
วิธีกำรก ำหนดรำคำโดยใช้รำคำ FA ให้ บจ. สรุปสมมติฐำน
ส ำคัญในกำรค ำนวณด้วย   

วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน  
โดยอย่ำงน้อยต้องแสดงรำยละเอียดดังน้ี 
(ก)  วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของกำรออกหุ้นและแผนกำร 
ใช้เงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหุ้น  ทั้งน้ี ในกรณี บจ. มีแผน 
ที่จะน ำเงินไปใช้ในหลำยวัตถุประสงค์ ให้ระบุรำยละเอียด
ของแต่ละวัตถุประสงค์ รวมทั้งงบประมำณที่ใช้และแผน 
กำรใช้เงินส ำหรับด ำเนินกำรในแต่ละวัตถุประสงค์แยก
ต่ำงหำกจำกกันไว้อย่ำงชัดเจน 

 
 
- เน่ืองจำกกำรปรับปรุงข้อมูลที่ บจ. ต้องเปิดเผยในหนังสือ 
นัดประชุมในครั้งน้ี ก็เพื่อป้องกันกำรถูกใช้เป็นช่องทำงเพื่อ
เล่ียงกำรเพิ่มทุนโดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน (กำรเพิ่มทุน
แบบมอบอ ำนำจท่ัวไป : General Mandate)  ดังน้ัน เพื่อให้
เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของกำรปรับปรุง  จึงขอให้เปิดเผยข้อมูล
ดังน้ี 
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(1) ในกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุน  บจ. อำจมีแผนเพื่อรองรับ
หลำยวัตถุประสงค์  ดังน้ัน บจ. จึงต้องเปิดเผยวัตถุประสงค์และ
วงเงินของแต่ละวัตถุประสงค์ให้ครบถ้วนชัดเจน   
(2) หำกเป็นกรณีที่ บจ. มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับโครงกำร 

ที่ชัดเจน  ขอให้ระบุงบประมำณทั้งหมด  โดยหำกกำรเพิ่มทุน 
ครั้งน้ียังไม่เพียงพอ  บจ. ต้องระบุถึงแผนกำรจัดหำเงินทุน 
ที่เป็นไปได้ เพื่อให้โครงกำรส ำเร็จ  
   (3) นอกจำกน้ี หำกเป็นกรณีที่จัดเตรียมวงเงินเพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียน หรือเงินส ำรองในกิจกำรน้ัน กำรอธิบำย
วัตถุประสงค์ในลักษณะน้ี  ขอให้พิจำรณำถึงฐำนะกำรเงินและ
ผลกำรด ำเนินงำนของ บจ. ดังกล่ำวประกอบด้วย  อีกทั้งขอให้
ระบุประเภทของกำรลงทุนที่จะน ำเงินไปลงทุนไว้ด้วย อำทิ 

กรณี บจ. ด ำเนินธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และประสงค์จะน ำ
เงินเพิ่มทุนดังกล่ำวเพื่อลงทุนในธุรกิจปกติของบริษัท เช่น  
กำรซื้อท่ีดินเพื่อเตรียมก่อสร้ำงโครงกำรในอนำคต  อย่ำงน้อย 
บจ. ต้องแสดงได้ว่ำจะน ำเงินดังกล่ำวเพื่อส ำรองกับโครงกำร
บ้ำนประเภทใด  รวมถึงงบประมำณทั้งหมดที่คำดว่ำจะใช้ใน
โครงกำรดังกล่ำว  โดยที่ควรมีข้อมูลสนับสนุนจำกผลกำร
ด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ  รวมทั้งงบกำรเงินของ บจ. น้ัน ก็ควร
สะท้อนให้เห็นถึงควำมน่ำเชื่อถือหรือควำมเป็นไปได้ของ 
กำรใช้วงเงินดังกล่ำว   
(4) แต่หำกเป็นกำรน ำเงินไปลงทุนในโครงกำรที่เคยมีกำรขอ

อนุมัติไว้แล้ว  ซึ่งในกำรเพิ่มทุนครั้งน้ี ก็เพื่อต้องกำรวงเงิน
เพิ่มเติมเพื่อน ำมำใช้ในกำรด ำเนินกำรให้โครงกำรดังกล่ำวเสร็จ 
สมบูรณ์พร้อมเปิดใช้บริกำรน้ัน  กรณีน้ีขอให้ระบุวัตถุประสงค์
พร้อมรำยละเอียดของกำรด ำเนินกำรเพิ่มเติมให้ชัดเจนด้วย    
(5) อย่ำงไรก็ดี หำกเป็นกำรขอมติแบบมีเง่ือนไข เช่น กรณีที่ 

บจ. ได้รับมติให้เพิ่มทุน แต่มีเง่ือนไขก ำหนดไว้ว่ำ หำกมี
โครงกำรหน่ึงที่ไม่ได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และ บจ.
ประสงค์จะน ำเงินไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ก็ต้องเปิดเผยให้
ชัดเจนด้วย 

(ข)  กรณีบริษัทจดทะเบียนจะน ำเงินที่ได้จำกกำร 
เสนอขำยหุ้นไปใช้ในกำรด ำเนินโครงกำร ให้ระบุ

- ส ำหรับกำรเปิดเผยในหัวข้อน้ี ก็มีเจตนำรมณ์เช่นเดียวกับกำร
เปิดเผยวัตถุประสงค์  กล่ำวคือ ต้องกำรให้เป็นกำรเพิ่มทุนที่มี
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รำยละเอียดของโครงกำรโดยสงัเขป เพื่อให้ทรำบถึง
ลักษณะของโครงกำร โอกำสที่โครงกำรดังกล่ำวจะสร้ำง
รำยได้ให้แก่บริษัท  ผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นกับ 
บริษัทในกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ส ำเร็จ และ
ควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินโครงกำร  รวมทั้งระบุ
งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ในเบื้องต้น และงบประมำณ
ทั้งหมดที่คำดว่ำจะต้องใช้เพื่อให้โครงกำรสำมำรถสร้ำง
รำยได้ให้แก่บริษัท (ถ้ำม)ี 

โครงกำรรองรับ มีกำรศึกษำมำแล้วเป็นอย่ำงดี หรือมีควำม
เป็นไปได้ท่ี บจ. ดังกล่ำวจะด ำเนินกำร  ไม่ใช่แค่แจ้งผู้ถือหุ้น 
แต่เพียงว่ำจะน ำไปลงทุนในโครงกำรเท่ำนั้น โดยไม่มีข้อมูล
สนับสนุนแต่อย่ำงใด  ดังน้ัน จึงขอให้เปิดเผยอย่ำงน้อยดังน้ี 
(1) อธิบำยรำยละเอียดโครงกำร รวมถึงระบุควำมคืบหน้ำ 

ของโครงกำรว่ำอยู่ในขั้นตอนใดแล้ว   พร้อมทั้งเปิดเผยถึง
โอกำสที่โครงกำรจะสร้ำงรำยได้ให้แก่ บจ. โดยขอให้มีกำร
วิเครำะห์ในเชิงตัวเลขพร้อมที่มำสนับสนุนว่ำจะมีโอกำสในกำร
สร้ำงรำยได้ให้แก่บริษัทอย่ำงไร เช่น อำจค ำนวณถึงอัตรำ
ผลตอบแทนของโครงกำรในรูปแบบของ NPV  IRR   
payback period  เป็นต้น หรืออำจสะท้อนเป็นตัวเลขของอัตรำ
ผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับเพิ่มขึ้นในแง่ของ dividend yield 
เป็นต้น 
(2) ในส่วนของกำรอธิบำยผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำก

กำรด ำเนินโครงกำรน้ัน อำจเปิดเผยเชิงวิเครำะห์เป็น scenario 
กล่ำวคือ มีกำรเปรียบเทียบให้เห็นผลกระทบทั้งจำกกำรที่ บจ. 
ต้องด ำเนินกำรตำมโครงกำร  รวมถึงแสดงให้เห็นด้วยว่ำหำก 
บจ. ด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ หรือหำกด ำเนินกำรใกล้เสร็จ 
แต่โครงกำรดังกล่ำวไม่เป็นไปตำมสัญญำ (ถ้ำมี)  ผลกระทบที่
เกิดขึ้นในแต่ละด้ำนจะเป็นอย่ำงไร เป็นต้น  
(3) ส ำหรับควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินโครงกำร  ขอให้ระบุ

ควำมเสี่ยงท่ีไม่ใช่เกิดจำกธุรกิจปกติของบริษัท  โดยขอให้
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นเฉพำะจำกกำรด ำเนินโครงกำร เชน่ 
โครงกำรดังกล่ำวอำจไม่เกิดขึ้นหำกไม่ได้รับกำรอนุมัติแบบจำก 
EIA  ควำมเสี่ยงจำกกำรมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ที่
เก่ียวข้อง (เช่น กำรเพิ่มทุนดังกล่ำวท ำให้ บจ. มีสัดส่วน 
ผู้ถือหุ้นรำยย่อยน้อยลงจนอำจมีปัญหำเรื่อง free float   
ควำมเสี่ยงในประเด็น conflict of interest จำกกำรที่ผู้ลงทุน 
รำยใหม่มีธุรกิจทับซ้อนกับ บจ. ซึ่งอำจมีผลท ำให้ บจ.  
มีคุณสมบัติเป็นไปตำมเกณฑ์กำรด ำรงสถำนะของ 
ตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือท ำให้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตำมเกณฑ์
กำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชน เป็นต้น)  
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(ค)  ในกรณีที่กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรใช้เงินของบริษัท
เป็นกำรท ำรำยกำรกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน หรือเป็นกำรท ำ
รำยกำรที่มีนัยส ำคัญที่เข้ำข่ำยเป็นกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไป
ซึ่งทรัพย์สินที่ต้องขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องระบุ
วำระในส่วนที่เก่ียวกับกำรขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ 
อนุมัติกำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำวไว้อย่ำงชัดเจน 

ระบุวำระที่เป็นรำยกำรกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันและรำยกำรได้มำ
หรือจ ำหน่ำยทรัพย์สิน ให้ครบถ้วน ชัดเจน 

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้น อย่ำงน้อย
ให้ระบุผลกระทบต่อรำคำตลำดของหุ้น (price dilution) 
เม่ือมีกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ และผลกระทบต่อส่วน
แบ่งก ำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (control 
dilution) และควำมคุ้มค่ำที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับ
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไรหรือสิทธิออกเสียงของ 
ผู้ถือหุ้น 

- ผลกระทบเรื่อง price / control dilution เป็นกำรเปิดเผยข้อมูล
ตำมหลักเกณฑ์เดิม1   
- อย่ำงไรก็ดี เน่ืองจำกหน่ึงในวัตถุประสงค์ของกำรปรับปรุง
ประกำศในครั้งน้ี ก็เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของ บจ. มีข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำวำระเพิ่มทุนครบถ้วนขึ้น  ดังน้ัน นอกจำก
จะอธิบำยผลกระทบตำมท่ีกล่ำวข้ำงต้นแล้ว  จึงก ำหนดให้ บจ. 
ต้องอธิบำยเพื่อเปรียบเทียบควำมคุ้มค่ำที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับกับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยขอให้มีกำรวิเครำะห์ในเชิงตัวเลข
สนับสนุนด้วย เช่น อำจอธิบำยประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ 
โดยสะท้อนเป็นตัวเลขของอัตรำผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ
เพิ่มขึ้นในแง่ของ ROE หรอื dividend yield ที่คำดว่ำจะเพิ่มขึ้น
จำกโครงกำร หรือ อัตรำผลตอบแทนขั้นต่ ำที่จะได้รับจำก
โครงกำรที่จะใช้เงินจำกกำรเพิ่มทุนครั้งน้ี (ตัวเลขดังกล่ำวควรมี
ที่มำและสมมติฐำนอ้ำงอิงอย่ำงสมเหตุสมผลและน่ำเชื่อถือ2) 
เทียบกับผลกระทบจำก dilution ที่เกิดขึ้น  
- กำรเปิดเผยข้อมูลกรณี RO ซึ่งเป็นกำรเสนอขำยตำมสัดส่วน
กำรถือหุ้น อำจไม่ต้องลงรำยละเอียดมำกเท่ำกรณี PP  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทอย่ำงน้อยในเรื่องดังน้ี 
(ก)  เหตุผลและควำมจ ำเป็นของกำรเพิ่มทุน 

 
- เปิดเผยข้อมูลตำมหลักเกณฑ์เดิม แต่ควรอธิบำยเพิ่มเติมให้ 
ผู้ถือหุ้นเข้ำใจว่ำเหตุใด บจ. จึงต้องออกเพิ่มทุนและเสนอขำย 
ในลักษณะดังกล่ำว เม่ือเทียบกับกำรเสนอขำยโดยวิธีอื่น    

(ข)  ควำมเป็นไปได้ของแผนกำรใช้เงินที่ได้จำกกำร 
เสนอขำยหุ้น  ทั้งน้ี ในกรณีที่จะน ำเงินที่ได้จำกกำร 
เสนอขำยหุ้นไปใช้ในกำรด ำเนินโครงกำร ต้องให้ควำมเห็น

- หัวข้อน้ีก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทต้องมีกำรรับรองได้ว่ำ 
มีกำรพิจำรณำว่ำเงินทุนที่ได้รับจำกกำรเพิ่มทุน PP  รวมทั้ง
เงินทุนที่จะได้รับตำมแผนกำรจัดหำเงินน้ัน มีควำมเป็นไปได้ 

                                                           
1 ในกรณีกำรเพิ่มทุนในรปูแบบ RO ขอให้มีกำรค ำนวณผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจำกกำรเสนอขำยหุ้นด้วย 
2
 ทั้งนี้ หำกมีสมมติฐำนที่ใช้อ้ำงอิงอำจเปน็กำรสรุปอย่ำงย่อส ำหรับกำรเปิดเผยในหนังสือนดัประชุมผู้ถือหุ้น  อย่ำงไรก็ดี 

คณะกรรมกำรต้องมีกำรพิจำรณำและมีข้อมูลฉบบัเต็มเพื่อเตรียมตอบต่อผู้ถือหุ้นหำกมีกำรสอบถำมในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 
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เก่ียวกับควำมเป็นไปได้และควำมชัดเจนที่โครงกำรจะ
สำมำรถด ำเนินกำรได้จริง รวมทั้งสถำนะและควำมคืบหน้ำ
ของโครงกำร (ถ้ำมี) 

และมีควำมเพียงพอในกำรด ำเนินโครงกำรให้ส ำเร็จอย่ำงไร  
ทั้งน้ี กำรอธิบำยในส่วนน้ี  คณะกรรมกำรควรมีกำรวิเครำะห์
เชิงตัวเลขสนับสนุนด้วย 
-  คณะกรรมกำรบริษัทต้องมีกำรแสดงควำมเห็นที่แสดงให้ 
เห็นว่ำ โครงกำรจะด ำเนินกำรได้จริง  เช่น คณะกรรมกำรบริษทั 
อำจให้ข้อมูลเก่ียวกับอำยุโครงกำร และระยะเวลำเริ่มต้น
โครงกำรไว้ เป็นต้น 

(ค)  ควำมสมเหตุสมผลของกำรเพิ่มทุน แผนกำรใช้เงินที่
ได้จำกกำรเสนอขำยหุ้นและโครงกำรที่จะด ำเนินกำร  
รวมทั้งควำมเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินที่ได้ 
จำกกำรเสนอขำยหุ้น ไม่ครอบคลุมงบประมำณทั้งหมดที่
ต้องใช้ในกำรด ำเนินกำรตำมแผนหรือโครงกำรดังกล่ำว 

คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรรับรองว่ำ ได้มีกำรพิจำรณำถึง 
ควำมสมเหตุสมผลของกำรเพิ่มทุน  รวมถึงกำรพิจำรณำ 
ควำมเพียงพอของแหล่งเงินทุนแล้ว  และหำกเงินเพิ่มทุน
ดังกล่ำว ยังไม่เพียงพอ คณะกรรมกำรควรอธิบำยเชิงวิเครำะห์
ว่ำ มีแผนกำรด ำเนินกำรในกำรจัดหำแหล่งเงินทุนในส่วนที่
เหลืออย่ำงไร  โดยควรพิจำรณำถึงควำมเป็นไปได้ของแผน
ดังกล่ำวมำแล้ว และมีข้อมูลสนับสนุนในระดับหน่ึงด้วย 

(ง)  ผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อกำรประกอบธุรกิจ
ของบริษัท  ตลอดจนฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัท อันเน่ืองจำกกำรเพิ่มทุนและกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนกำรใช้เงินหรือโครงกำร 

คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรรับรองว่ำ ได้มีกำรพิจำรณำเก่ียวกับ 
ผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัท  
ทั้งน้ี หำกมีกำรแสดงในเชิงตัวเลขก็จะมีควำมชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น 
กำรแสดงตัวเลข D/E ratio  รวมถึงตัวเลขทำงด้ำน dilution  
เป็นต้น    

ข้อความที่ระบุไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ ในกรณีที่กรรมกำรของ
บริษัท breach of fiduciary duty และก่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่บริษัท  ผู้ถือหุ้นสำมำรถฟ้องเรียกร้องค่ำเสียหำย 
/ เรียกคืนผลประโยชน์จำกกรรมกำรแทนบริษัทได้ตำม
กฎหมำย  

ระบุข้อควำมตำมท่ีประกำศก ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมให้
ผู้ถือหุ้นรับทรำบสิทธิดังกล่ำวด้วย 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอให้ผู้ถือหุ้นมีมติก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรร 
ให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนหรือไม่  
ระบุชื่อผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขายไว้อย่างชัดเจน   
เว้นแต่กำรไม่เปิดเผยรำยชื่อผู้ลงทุนดังกล่ำวเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัท และคณะกรรมกำรของบริษัทได้
พิจำรณำและตรวจสอบข้อมูลแล้วเห็นว่ำบุคคลดังกล่ำว
สำมำรถท ำประโยชน์ให้แก่ บจ.ได้อย่ำงแท้จริง 

ขอให้มีกำรระบุรำยชื่อผู้ลงทุนที่จะได้รับกำรเสนอขำย  
ทั้งน้ี หำกเป็นกรณีที่ระบุชื่อผู้ลงทุนไม่ได้  ต้องเป็นกรณีที่ บจ. 
ทรำบชื่อของผู้ลงทุนแล้ว  แต่มีข้อจ ำกัดในกำรเปิดเผยชื่อ
ดังกล่ำว  อีกทั้งคณะกรรมกำรบริษัทต้องมีกำรพิจำรณำมำ 
อย่ำงดีแล้ว  พร้อมทั้งระบุข้อควำมในหนังสือนัดประชุมว่ำได้มี
กำรพิจำรณำและตรวจสอบข้อมูลแล้วเห็นว่ำบุคคลดังกล่ำว
สำมำรถท ำประโยชน์ให้แก่ บจ. ได้อย่ำงแท้จริง 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทอย่ำงน้อยในเรื่องดังน้ี 
(ก)  ควำมเหมำะสมของรำคำหุ้นที่ออกใหม่ซึ่งบริษัท 
จดทะเบียนจะเสนอขำยให้แก่ผู้ลงทุน และที่มำของกำร
ก ำหนดรำคำเสนอขำยดังกล่ำว  

 
- คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรให้ควำมเห็นเก่ียวกับวิธีกำร
ก ำหนดรำคำ ซึ่งรวมถึงได้มีกำรอธิบำยควำมเหมำะสมในกำร
ก ำหนดรำคำโดยเปรียบเทียบกับรำคำใดบ้ำง เช่น รำคำตลำด  
รำคำ BV  รำคำ FA เป็นต้น 

(ข)  เหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่
ให้แก่ผู้ลงทุน  

- คณะกรรมกำรต้องเปิดเผยโดยแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและ
ควำมจ ำเป็นในกำรเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่ำว  โดยต้อง
อธิบำยถึงศักยภำพ ผลงำน หรือประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ  
ตลอดจนประโยชน์ที่ บจ. จะได้รับเม่ือเทียบกับกำรจัดสรรด้วย
วิธีอื่น / ผู้ลงทุนรำยอื่น  

ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่ำ ในกำร
พิจำรณำและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุน คณะกรรมกำร
ได้ด ำเนินกำรด้วยควำมระมัดระวัง และมีควำมเห็นว่ำ
บุคคลดังกล่ำวเป็นผู้ที่มีศักยภำพในกำรลงทุน หรือมีกำร
ด ำเนินกำรเพื่อให้ม่ันใจว่ำบุคคลดังกล่ำวจะสำมำรถลงทุน
ในบริษัทได้จริง 

- คณะกรรมกำรบริษัทต้องระบุถึงวิธีกำรหรือแนวทำงในกำร
พิจำรณำคัดเลือกและตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทุน   พร้อมทั้งระบุ
เหตุผลสนับสนุนกำรมีศักยภำพ / ควำมสำมำรถในกำรลงทุน 
ในบริษัทได้จริง  เพื่อสนับสนุนค ำรับรองของคณะกรรมกำร
บริษัทที่แสดงว่ำได้มีกำรด ำเนินกำรตำมท่ีก ำหนดไว้ในหนังสือ 
นัดประชุม 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอให้ผู้ถือหุ้นมีมติก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนโดยราคาดังกล่าวต่ ากว่าราคาตลาด หรือ 
ให้เสนอขายหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนในราคาต่ ากว่าราคา fully diluted 
สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านกำรเสนอขำยหุ้นที่ 
ออกใหม่ในรำคำต่ ำตำมที่ก ำหนดในประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำรอนุญำตให้ บจ.
เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ำกัด 

เปิดเผยข้อมูลตำมหลักเกณฑ์เดิม 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับควำมคุ้มค่ำ
ระหว่ำงประโยชน์ที่จะได้จำกผู้ลงทุน เม่ือเปรียบเทียบกับ 
กำรที่ บจ. เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ในรำคำต่ ำให้แก่บุคคล
ดังกล่ำว โดยพิจำรณำจำกผลกระทบต่อค่ำใช้จ่ำยและ 
ฐำนะกำรเงินของ บจ.ที่เกิดจำกกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่
ดังกล่ำวตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินว่ำด้วยกำรจ่ำย
โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (share-based payments) 

- คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมเห็นและเปิดเผยในหนังสือ
นัดประชุมผู้ถือหุ้นว่ำ ได้มีกำรพิจำรณำถึงควำมคุ้มค่ำระหว่ำง
ประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้ว  ทั้งน้ี ควรอธิบำยในเชิง
กำรเปรียบเทียบวิเครำะห์ตัวเลข  โดยอำจเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้น 
เห็นถึงควำมคุ้มค่ำในแง่ผลตอบแทนใน project ที่จะด ำเนินกำร 
หรือควำมสำมำรถในกำรสร้ำงรำยได้ของบริษัทเม่ือเทียบกับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
- อย่ำงไรก็ดี ในกำรค ำนวณ share based payment ควรระบุให้ 
ผู้ถือหุ้นทรำบว่ำ ตัวเลขที่แสดงในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
ดังกล่ำวเป็นเพียงประมำณกำรเพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำใน
เบื้องต้นเท่ำน้ัน  โดยตัวเลขที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับรำคำของหุ้น
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ในตลำดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ผู้ลงทุนรำยใหม่ได้สิทธิตำมท่ี
มำตรฐำนกำรบัญชีก ำหนด  

ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอให้ผู้ถือหุ้นมีมติก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนโดยราคาดังกล่าวต่ ากว่าราคาตลาด 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงให้เห็นได้ว่ำ 
ผู้ลงทุนมีธุรกิจที่เก่ียวข้องซึ่งเป็นประโยชน์กับ 
บริษัทจดทะเบียน หรือมีควำมรู้หรือประสบกำรณ์ที่เป็น
ประโยชน์ หรือมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจของ บจ. 
 

นอกจำกข้อมูลของผู้ลงทุนในเรื่องของธุรกิจ ควำมรู้ 
ประสบกำรณ์  หรือกำรมีส่วนสนับสนุนธุรกิจของบริษัท แล้ว
คณะกรรมกำรบริษัทต้องแสดงถึงวิธีกำรและแนวทำงพิจำรณำ
ข้อมูลดังกล่ำว  รวมทั้งเหตุผลประกอบกำรพิจำรณำกรณีที่แสดง
ว่ำ ผู้ลงทุน “มีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจของ บจ.”   ทั้งน้ี  
กำรอธิบำยถึงประเด็นดังกล่ำวต้องค ำนึงถึงปัจจัยเก่ียวกับ บจ. น้ัน 
ประกอบด้วย เช่น สถำนะของ บจ. ณ ขณะน้ัน เป็นต้น 

 
 


