ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 73/2558
เรื่ อง รายการในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จดทะเบียน
เพื่อขออนุมตั ิการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
(ฉบับประมวล)
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 89/27 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“บริ ษทั จดทะเบียน” หมายความว่า บริ ษทั มหาชนจากัดที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
ซึ่งมีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“ประกาศว่าด้วยการเสนอขายตราสารหนี้ ” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่
“ประกาศว่าด้วยการเสนอขายหุน้ กูใ้ นต่างประเทศ” หมายความว่า ประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศ
ข้อ 31 หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จดทะเบียนเพื่อขออนุมตั ิการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ดงั ต่อไปนี้ ให้อยู่ภายใต้บงั คับแห่งประกาศนี้ แต่ไม่รวมถึงการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ
กรรมการหรื อพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการนั้น
(1) หุน้ เพิ่มทุน ไม่วา่ จะเป็ นการเสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ ต่อประชาชน หรื อต่อบุคคลใด ๆ
(2) หุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับหลักทรัพย์อื่น เช่น ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ ้น
ใบแสดงสิ ทธิในการซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิได้ ใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย
(3) หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจากัดตามประกาศว่าด้วยการเสนอขาย
ตราสารหนี้

1

แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 22/2559 เรื่ อง รายการในหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จดทะเบียน
เพื่อขออนุมตั ิการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 มิ.ย.2559 ซึ่งมีผลใช้บงั คับตั้งแต่ 16 ก.ค. 2559 เป็ นต้นไป

-2(4) หุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศตามประกาศว่าด้วยการเสนอขาย
หุน้ กูใ้ นต่างประเทศ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่เป็ นการเสนอขายต่อผูล้ งทุนในลักษณะเดียวกับการเสนอขายหุ้นกู้
ต่อบุคคลในวงจากัดตามประกาศว่าด้วยการเสนอขายตราสารหนี้
ข้อ 4 หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ตามข้อ 3
ต้องมีขอ้ มูลอันเป็ นสาระสาคัญต่อการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุน้ มีความครบถ้วน ถูกต้อง และต้องไม่มีการแสดง
ข้อความอันเป็ นเท็จในสาระสาคัญ หรื อปกปิ ดข้อความจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่ควรบอกให้แจ้ง รวมทั้ง
ต้องระบุขอ้ มูลอย่างน้อยตามที่กาหนดในประกาศนี้
หมวด 1 2
รายการในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ กรณีการออกและเสนอขายหุน้

ส่วนที่ 1
รายการขั้นต่าในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 5 หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ ตามข้อ 3(1)
และ (2) อย่างน้อยต้องระบุขอ้ มูลดังต่อไปนี้ ไว้อย่างชัดเจน เว้นแต่เป็ นการขออนุมตั ิออกและเสนอขาย
หุน้ เพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (general mandate) ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยว่าด้วยการนั้น
(1) รายละเอียดของการเสนอขาย เช่น จานวนหุน้ ที่เสนอขาย ประเภทผูล้ งทุน
ที่จะได้รับการเสนอขาย วิธีการกาหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด และวิธีการเสนอขายและการจัดสรร
(2) วัตถุประสงค์ของการออกหุน้ และแผนการใช้เงิน โดยอย่างน้อยต้องแสดงรายละเอียดดังนี้
(ก) วัตถุประสงค์ที่ชดั เจนของการออกหุน้ และแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขาย
หุน้ ทั้งนี้ ในกรณี บริ ษทั จดทะเบียนมีแผนที่จะนาเงินไปใช้ในหลายวัตถุประสงค์ ให้ระบุรายละเอียดของแต่ละ
วัตถุประสงค์ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้และแผนการใช้เงินสาหรับดาเนินการในแต่ละวัตถุประสงค์แยกต่างหาก
จากกันไว้อย่างชัดเจน

ชื่อหมวด 1 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 22/2559 เรื่ อง รายการในหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จด
ทะเบียนเพื่อขออนุมตั ิการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 มิ.ย.2559 ซึ่งมีผลใช้บงั คับตั้งแต่ 16 ก.ค. 2559 เป็ นต้นไป
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-3(ข) กรณีบริ ษทั จดทะเบียนจะนาเงินที่ได้จากการเสนอขายหุน้ ไปใช้ในการดาเนิน
โครงการ ให้ระบุรายละเอียดของโครงการโดยสังเขป เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของโครงการ โอกาสที่
โครงการดังกล่าวจะสร้างรายได้ให้แก่บริ ษทั ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริ ษทั ในกรณี ที่ไม่สามารถ
ดาเนินโครงการได้สาเร็ จและความเสี่ ยงจากการดาเนินโครงการ รวมทั้งระบุงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ใน
เบื้องต้น และงบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพื่อให้โครงการสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริ ษทั (ถ้ามี)
(ค) ในกรณีที่การดาเนินการตามแผนการใช้เงินของบริ ษทั เป็ นการทารายการกับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรื อเป็ นการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
ที่ตอ้ งขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ
ทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มี
นัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน แล้วแต่กรณี หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นต้องระบุ
วาระในส่วนที่เกี่ยวกับการขอมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่ออนุมตั ิการเข้าทารายการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนด้วย
(3) ผลกระทบที่มีต่อผูถ้ ือหุ้นจากการเสนอขายหุ้น โดยอย่างน้อยให้ระบุผลกระทบต่อ
ราคาตลาดของหุน้ (price dilution) เมื่อมีการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร
หรื อสิ ทธิออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ (control dilution) และความคุม้ ค่าที่ผถู ้ ือหุน้ ได้รับเปรี ยบเทียบกับ
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรื อสิ ทธิออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้
(4) ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยในเรื่ องดังนี้
(ก) เหตุผลและความจาเป็ นของการเพิ่มทุน
(ข) ความเป็ นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุน้ ทั้งนี้ ในกรณี
ที่จะนาเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไปใช้ในการดาเนินโครงการ ต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับความเป็ นไปได้
และความชัดเจนที่โครงการจะสามารถดาเนิ นการได้จริ ง รวมทั้งสถานะและความคืบหน้าของโครงการ (ถ้ามี)
(ค) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุน้
และโครงการที่จะดาเนิ นการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณี ที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุน้
ไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ตอ้ งใช้ในการดาเนินการตามแผนหรื อโครงการดังกล่าว
(ง) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ตลอดจนฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานของบริ ษทั อันเนื่ องจากการเพิ่มทุนและการดาเนินการตามแผนการใช้เงินหรื อโครงการ
(5) ข้อความที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ในกรณีที่กรรมการของบริ ษทั ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน
หากการไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ สามารถฟ้องเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย
จากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริ ษทั ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และหากการไม่ปฏิบตั ิหน้าที่น้ นั เป็ นเหตุให้กรรมการหรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ
ผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิฟ้องเรี ยกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริ ษทั ได้ตามมาตรา 89/18
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

-4ส่วนที่ 2
รายการเพิ่มเติมกรณี การออกและเสนอขายหุน้ ต่อบุคคลในวงจากัด
ข้อ 6 3 หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จดทะเบียนเพื่อขออนุมตั ิการออกและเสนอขาย
หุน้ ต่อบุคคลในวงจากัดในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ต้องมีขอ้ มูลตามที่กาหนดในข้อ 5 และที่กาหนดเพิ่มเติมในส่ วนนี้
(1) การออกและเสนอขายหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
การอนุญาตให้บริ ษทั จดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด
(2) การออกและเสนอขายหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ ้นตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้อหุน้ ที่ออกใหม่และหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
(3) การออกและเสนอขายหุ้นเพื่อรองรับใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงไทย ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์
ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย
ข้อ 7 หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ ซึ่งเสนอให้
ผูถ้ ือหุน้ มีมติกาหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ไม่วา่ จะเป็ นการเสนอขายหุ ้นที่เหลือจากการ
จัดสรรให้ผถู ้ ือหุ้นตามสัดส่วนหรื อไม่ ต้องระบุขอ้ มูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ดว้ ย
(1) ระบุชื่อผูล้ งทุนที่จะได้รับการเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เว้นแต่การไม่เปิ ดเผยรายชื่อ
ผูล้ งทุนดังกล่าวเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั และคณะกรรมการของบริ ษทั ได้พิจารณาและตรวจสอบ
ข้อมูลแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวสามารถทาประโยชน์ให้แก่บริ ษทั จดทะเบียนได้อย่างแท้จริ ง
(2) ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยในเรื่ องดังนี้
(ก) ความเหมาะสมของราคาหุน้ ที่ออกใหม่ซ่ ึงบริ ษทั จดทะเบียนจะเสนอขายให้แก่
ผูล้ งทุนตาม (1) และที่มาของการกาหนดราคาเสนอขายดังกล่าว
(ข) เหตุผลและความจาเป็ นในการเสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผลู ้ งทุนตาม (1)
(3) คารับรองของคณะกรรมการบริ ษทั ที่แสดงว่า ในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูล
ของผูล้ งทุนตาม (1) คณะกรรมการได้ดาเนินการด้วยความระมัดระวัง และมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าว
เป็ นผูท้ ี่มีศกั ยภาพในการลงทุน หรื อมีการดาเนิ นการเพื่อให้มนั่ ใจว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถลงทุนใน
บริ ษทั ได้จริ ง

แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 22/2559 เรื่ อง รายการในหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จดทะเบียนเพื่อ
ขออนุมตั ิการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 มิ.ย.2559 ซึ่งมีผลใช้บงั คับตั้งแต่ 16 ก.ค. 2559 เป็ นต้นไป
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-5ข้อ 8 หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ ซึ่งเสนอให้
ผูถ้ ือหุ้นมีมติกาหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนโดยราคาดังกล่าวต่ากว่าราคาตลาด หรื อให้เสนอขายหุ้น
ที่เหลือจากการจัดสรรให้ผถู ้ ือหุน้ ตามสัดส่วนในราคาต่ากว่าราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นเมื่อพิจารณาจากผลกระทบ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ท้ งั หมดต่อผูถ้ ือหุน้ ตามสัดส่ วนการถือหุน้ (ราคา fully
diluted) ต้องระบุขอ้ มูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) สิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่าตามที่กาหนด
ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการอนุญาตให้บริ ษทั จดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
ต่อบุคคลในวงจากัด
(2) ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับความคุม้ ค่าระหว่างประโยชน์ที่จะได้จากผูล้ งทุน
ตามข้อ 7(1) เมื่อเปรี ยบเทียบกับการที่บริ ษทั จดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาต่าให้แก่บุคคลดังกล่าว
โดยพิจารณาจากผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายและฐานะการเงินของบริ ษทั จดทะเบียนที่เกิดจากการเสนอขายหุน้ ที่ออก
ใหม่ดงั กล่าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ (share-based payments)
ข้อ 9 นอกจากข้อมูลตามที่กาหนดในข้อ 8 แล้ว หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิ
การออกและเสนอขายหุ้น ซึ่งเสนอให้ผถู ้ ือหุ้นมีมติกาหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนโดยราคาดังกล่าว
ต่ากว่าราคาตลาด ต้องระบุความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ที่แสดงให้เห็นได้วา่ ผูล้ งทุนตามข้อ 7(1)
มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั จดทะเบียน หรื อมีความรู ้หรื อประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์
หรื อมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริ ษทั จดทะเบียนด้วย
ข้อ 10 เพื่อประโยชน์ตามความในข้อ 8 และข้อ 9 ให้ใช้วิธีคานวณราคาตลาดและราคาถัวเฉลี่ย
ของหุ ้นเมื่อพิจารณาจากผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ท้ งั หมดต่อผูถ้ ือหุน้ ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ (ราคา fully diluted) ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการ
อนุญาตให้บริ ษทั จดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด โดยอนุโลม

-6หมวด 2
รายการในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ กรณีการออกและเสนอขาย
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพต่อบุคคลในวงจากัด
ข้อ 11 หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จดทะเบียนเพื่อขออนุมตั ิการออกและ
เสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพตามข้อ 3(3) และ (4) อย่างน้อยต้องระบุขอ้ มูลดังต่อไปนี้ ไว้อย่างชัดเจน
(1) ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ เช่น ราคาหรื ออัตราที่คาดว่าจะเป็ นราคา
หรื ออัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาใช้สิทธิ วันสิ้ นสุ ดของการใช้สิทธิ และเหตุให้ตอ้ งออกหุน้ ใหม่
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ
(2) ที่มาและความเหมาะสมของการกาหนดราคาหรื ออัตราแปลงสภาพ และระยะเวลา
ใช้สิทธิแปลงสภาพ
(3) วัตถุประสงค์ของการออกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพและแผนการใช้เงิน โดยอย่างน้อยต้อง
แสดงรายละเอียดตามข้อ 5(2) โดยอนุโลม
(4) ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จดทะเบียน (dilution effect) หากมีการใช้สิทธิ
แปลงสภาพครบถ้วนตามหุ้นกูแ้ ปลงสภาพดังกล่าว โดยอย่างน้อยให้ระบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น
(price dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรื อผลกระทบต่อสิ ทธิออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ (control
dilution)
(5) ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ซึ่งมีขอ้ มูลอย่างน้อยตามข้อ 5(4) โดยอนุโลม รวมทั้งการวิเคราะห์ความสามารถในการชาระหนี้ของ
บริ ษทั ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นกูด้ งั กล่าวที่ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน
(6) วิธีการจัดสรรหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
(7) ข้อความตามข้อ 5(5) โดยอนุโลม
ข้อ 12 ในกรณีที่การเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพตามข้อ 3(3) และ (4) เป็ นการเสนอขาย
ในราคาต่าตามประกาศว่าด้วยการเสนอขายตราสารหนี้ หรื อประกาศว่าด้วยการเสนอขายหุน้ กูใ้ น
ต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ต้องระบุขอ้ มูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ดว้ ย
(1) วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ออกใหม่ในราคาต่า
(2) รายละเอียดเกี่ยวกับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ออกใหม่และหุ้นออกใหม่ที่จดั ไว้
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหุ้นกูแ้ ปลงสภาพในเรื่ องจานวนที่เสนอขาย ราคาเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
และราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ ซึ่งเป็ นการระบุราคาที่แน่นอนหรื อระบุส่วนลดสูงสุดที่แน่นอน

-7-

(3) ราคาตลาดที่ใช้เปรี ยบเทียบกับราคาเสนอขายหุ้นกูแ้ ปลงสภาพและราคาใช้สิทธิ
ที่จะซื้อหุน้ ตามหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ รวมทั้งวิธีการคานวณ
(4) ในกรณีที่กาหนดราคาเสนอขายที่แน่นอน ต้องระบุกลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะเสนอขาย
(5) ผลกระทบที่มีต่อผูถ้ ือหุ้นจากการเสนอขายหุ้นกูแ้ ปลงสภาพในราคาต่าที่ขออนุมตั ิ
ในครั้งนี้ โดยอย่างน้อยให้ระบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (price dilution) เมื่อมีการเสนอขาย
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพในราคาต่า และผลกระทบต่อส่ วนแบ่งกาไรหรื อสิ ทธิออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ (control dilution)
(6) สิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นกูแ้ ปลงสภาพในราคาต่าตามประกาศ
ว่าด้วยการเสนอขายตราสารหนี้ หรื อประกาศว่าด้วยการเสนอขายหุน้ กูใ้ นต่างประเทศ แล้วแต่กรณี
(7) ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ที่แสดงถึงความจาเป็ นในการเสนอขาย
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพในราคาต่า โดยอธิบายถึงความคุม้ ค่าของประโยชน์ที่บริ ษทั จะได้รับเปรี ยบเทียบกับ
ส่วนต่างของราคาเสนอขายหุ้นกูแ้ ปลงสภาพและราคาใช้สิทธิแปลงสภาพกับราคาตลาดที่บริ ษทั
ต้องสู ญเสี ยไป รวมทั้งความเหมาะสมและเหตุผลของราคาตลาดที่ใช้ และการกาหนดราคาเสนอขายดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป
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