
 
 

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ที่ ทจ. 73/2558 

เร่ือง  รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 
เพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์  

(ฉบับประมวล) 
    

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 89/27 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2551  คณะกรรมการก ากับตลาดทุนออกข้อก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป 

ข้อ 2   ในประกาศนี้ 
“บริษัทจดทะเบียน”  หมายความว่า   บริษัทมหาชนจ ากัดที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย 

ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
“ตลาดหลักทรัพย์”  หมายความว่า   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
“ประกาศว่าด้วยการเสนอขายตราสารหนี้”  หมายความว่า   ประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ 
  “ประกาศว่าด้วยการเสนอขายหุ้นกู้ในต่างประเทศ”  หมายความว่า   ประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ 

  ข้อ 31 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับแห่งประกาศนี้  แต่ไม่รวมถึงการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ 
กรรมการหรือพนักงานตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการนั้น 
  (1)  หุ้นเพิ่มทุน ไม่ว่าจะเป็นการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น ต่อประชาชน หรือต่อบุคคลใด ๆ 
  (2)  หุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหลักทรัพย์อ่ืน เช่น ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น  
ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย  

  (3)  หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัดตามประกาศว่าด้วยการเสนอขาย 
ตราสารหนี้ 
   

                                                           
1 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 22/2559 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 
เพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที ่13 มิ.ย.2559 ซึ่งมีผลใช้บงัคับตั้งแต่ 16 ก.ค. 2559 เป็นต้นไป 
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(4)  หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศตามประกาศว่าด้วยการเสนอขาย 
หุ้นกู้ในต่างประเทศ  ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในลักษณะเดียวกับการเสนอขายหุ้นกู้ 
ต่อบุคคลในวงจ ากัดตามประกาศว่าด้วยการเสนอขายตราสารหนี้ 

ข้อ 4   หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ตามข้อ 3 
ต้องมีข้อมูลอันเป็นสาระส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น มีความครบถ้วน ถูกต้อง และต้องไม่มีการแสดง
ข้อความอันเป็นเท็จในสาระส าคัญ หรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระส าคัญที่ควรบอกให้แจ้ง รวมทั้ง
ต้องระบุข้อมูลอย่างน้อยตามที่ก าหนดในประกาศนี้  

 
หมวด 1 2 

รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นกรณีการออกและเสนอขายหุ้น  

    

ส่วนที่ 1 
รายการขั้นต่ าในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 

    

ข้อ 5   หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นตามข้อ 3(1) 
และ (2) อย่างน้อยต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ ไว้อย่างชัดเจน เว้นแต่เป็นการขออนุมัติออกและเสนอขาย
หุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (general mandate) ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยว่าด้วยการนั้น 
  (1)  รายละเอียดของการเสนอขาย เช่น จ านวนหุ้นที่เสนอขาย ประเภทผู้ลงทุน 
ที่จะได้รับการเสนอขาย วิธีการก าหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด และวิธีการเสนอขายและการจัดสรร  
  (2)  วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน โดยอย่างน้อยต้องแสดงรายละเอียดดังนี้ 
 (ก)  วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของการออกหุ้นและแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขาย
หุ้น ทั้งนี้ ในกรณีบริษัทจดทะเบียนมีแผนที่จะน าเงินไปใช้ในหลายวัตถุประสงค์ ให้ระบุรายละเอียดของแต่ละ
วัตถุประสงค์ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้และแผนการใช้เงินส าหรับด าเนินการในแต่ละวัตถุประสงค์แยกต่างหาก
จากกันไว้อย่างชัดเจน 

                                                           
2 ชื่อหมวด 1 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 22/2559 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 มิ.ย.2559 ซึ่งมีผลใช้บงัคับตัง้แต่ 16 ก.ค. 2559 เป็นต้นไป 
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 (ข)  กรณีบริษัทจดทะเบียนจะน าเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไปใช้ในการด าเนิน
โครงการ ให้ระบุรายละเอียดของโครงการโดยสังเขป เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของโครงการ โอกาสที่
โครงการดังกล่าวจะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถ
ด าเนินโครงการได้ส าเร็จและความเสี่ยงจากการด าเนินโครงการ รวมทั้งระบุงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ใน
เบื้องต้น และงบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพื่อให้โครงการสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัท (ถ้ามี) 
 (ค)  ในกรณีที่การด าเนินการตามแผนการใช้เงินของบริษัทเป็นการท ารายการกับ 
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือเป็นการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน                    
ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ 
ท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มี
นัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน แล้วแต่กรณี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นต้องระบุ
วาระในส่วนที่เกี่ยวกับการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนด้วย 
  (3)  ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้น โดยอย่างน้อยให้ระบุผลกระทบต่อ 
ราคาตลาดของหุ้น (price dilution) เมื่อมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร
หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (control dilution) และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับ
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น 

(4)  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยในเร่ืองดังนี้ 
(ก)  เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 
(ข)  ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น  ทั้งนี้ ในกรณี 

ที่จะน าเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไปใช้ในการด าเนินโครงการ ต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้
และความชัดเจนที่โครงการจะสามารถด าเนินการได้จริง รวมทั้งสถานะและความคืบหน้าของโครงการ (ถ้ามี) 

(ค)  ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น 
และโครงการที่จะด าเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น 
ไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการด าเนินการตามแผนหรือโครงการดังกล่าว 
 (ง)  ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน 
และผลการด าเนินงานของบริษัท อันเน่ืองจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ  
 (5)  ข้อความที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเร่ืองที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน  
หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย 
จากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  
และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ  
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการน้ันแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18  
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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ส่วนที่ 2 
รายการเพิ่มเติมกรณีการออกและเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัด  

    

  ข้อ 6 3  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขาย 
หุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัดในกรณีดังต่อไปนี้ ต้องมีข้อมูลตามที่ก าหนดในข้อ 5 และที่ก าหนดเพิ่มเติมในส่วนนี้ 
  (1)  การออกและเสนอขายหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย 
การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด 
  (2)  การออกและเสนอขายหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ 
  (3)  การออกและเสนอขายหุ้นเพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์ 
อ้างอิงไทย ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ 
ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย 

  ข้อ 7   หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้น ซึ่งเสนอให้ 
ผู้ถือหุ้นมีมติก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอขายหุ้นที่เหลือจากการ
จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนหรือไม่ ต้องระบุข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย 

(1)  ระบุชื่อผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เว้นแต่การไม่เปิดเผยรายชื่อ 
ผู้ลงทุนดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาและตรวจสอบ
ข้อมูลแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวสามารถท าประโยชน์ให้แก่บริษัทจดทะเบียนได้อย่างแท้จริง  

(2)  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยในเร่ืองดังนี้ 
 (ก)  ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ซึ่งบริษัทจดทะเบียนจะเสนอขายให้แก่ 
ผู้ลงทุนตาม (1) และที่มาของการก าหนดราคาเสนอขายดังกล่าว  

(ข)  เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนตาม (1)  

 (3)  ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่า ในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูล
ของผู้ลงทุนตาม (1) คณะกรรมการได้ด าเนินการด้วยความระมัดระวัง และมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าว
เป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุน หรือมีการด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถลงทุนใน
บริษัทได้จริง 

                                                           
3 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 22/2559 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อ
ขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 มิ.ย.2559 ซึ่งมีผลใช้บังคับตัง้แต ่16 ก.ค. 2559 เปน็ต้นไป 
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  ข้อ 8   หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้น ซึ่งเสนอให้ 
ผู้ถือหุ้นมีมติก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนโดยราคาดังกล่าวต่ ากว่าราคาตลาด หรือให้เสนอขายหุ้น 
ที่เหลือจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนในราคาต่ ากว่าราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นเมื่อพิจารณาจากผลกระทบ                
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (ราคา fully 
diluted) ต้องระบุข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย 

  (1)  สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ าตามที่ก าหนด
ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ต่อบุคคลในวงจ ากัด 

(2)  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความคุ้มค่าระหว่างประโยชน์ที่จะได้จากผู้ลงทุน 
ตามข้อ 7(1) เมื่อเปรียบเทียบกับการที่บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ าให้แก่บุคคลดังกล่าว  
โดยพิจารณาจากผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายและฐานะการเงินของบริษัทจดทะเบียนที่เกิดจากการเสนอขายหุ้นที่ออก
ใหม่ดังกล่าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (share-based payments) 

  ข้อ 9   นอกจากข้อมูลตามที่ก าหนดในข้อ 8 แล้ว หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ             
การออกและเสนอขายหุ้น ซึ่งเสนอให้ผู้ถือหุ้นมีมติก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนโดยราคาดังกล่าว 
ต่ ากว่าราคาตลาด ต้องระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงให้เห็นไดว้่าผู้ลงทุนตามข้อ 7(1)  
มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นประโยชน์กับบริษัทจดทะเบียน หรือมีความรู้หรือประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์                 
หรือมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนด้วย 

  ข้อ 10   เพื่อประโยชน์ตามความในข้อ 8 และข้อ 9 ให้ใช้วิธีค านวณราคาตลาดและราคาถัวเฉลี่ย 
ของหุ้นเมื่อพิจารณาจากผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดต่อผู้ถือหุ้นตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (ราคา fully diluted) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการ
อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด โดยอนุโลม 



 
 

- 6 - 
 

หมวด 2 
รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นกรณีการออกและเสนอขาย 

หุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลในวงจ ากัด  
    

ข้อ 11   หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อ 3(3) และ (4) อย่างน้อยต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ ไว้อย่างชัดเจน 

(1)  ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพ เช่น ราคาหรืออัตราที่คาดว่าจะเป็นราคา 
หรืออัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ และเหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่ 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ  
  (2)  ที่มาและความเหมาะสมของการก าหนดราคาหรืออัตราแปลงสภาพ และระยะเวลา
ใช้สิทธิแปลงสภาพ 

(3)  วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและแผนการใช้เงิน โดยอย่างน้อยต้อง 
แสดงรายละเอียดตามข้อ 5(2) โดยอนุโลม 

(4)  ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (dilution effect) หากมีการใช้สิทธิ
แปลงสภาพครบถ้วนตามหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว โดยอย่างน้อยให้ระบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น 
(price dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (control 
dilution) 

(5)  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 
ซึ่งมีข้อมูลอย่างน้อยตามข้อ 5(4) โดยอนุโลม รวมทั้งการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระหนี้ของ
บริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวที่ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน 

(6)  วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ 
(7)  ข้อความตามข้อ 5(5) โดยอนุโลม 

ข้อ 12   ในกรณีที่การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อ 3(3) และ (4) เป็นการเสนอขาย 
ในราคาต่ าตามประกาศว่าด้วยการเสนอขายตราสารหนี้ หรือประกาศว่าด้วยการเสนอขายหุ้นกู้ใน
ต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ต้องระบุข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย 

(1)  วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ในราคาต่ า 
(2)  รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และหุ้นออกใหม่ที่จัดไว้ 

เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพในเร่ืองจ านวนที่เสนอขาย ราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 
และราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ ซึ่งเป็นการระบุราคาที่แน่นอนหรือระบุส่วนลดสูงสุดที่แน่นอน 
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(3)  ราคาตลาดที่ใช้เปรียบเทียบกับราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและราคาใช้สิทธิ 
ที่จะซื้อหุ้นตามหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมทั้งวิธีการค านวณ 

(4)  ในกรณีที่ก าหนดราคาเสนอขายที่แน่นอน ต้องระบุกลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะเสนอขาย 
(5)  ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ าที่ขออนุมัติ 

ในคร้ังนี้ โดยอย่างน้อยให้ระบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution) เมื่อมีการเสนอขาย 
หุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ า และผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (control dilution) 

(6)  สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ าตามประกาศ 
ว่าด้วยการเสนอขายตราสารหนี้ หรือประกาศว่าด้วยการเสนอขายหุ้นกู้ในต่างประเทศ แล้วแต่กรณี 

(7)  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงถึงความจ าเป็นในการเสนอขาย 
หุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ า โดยอธิบายถึงความคุ้มค่าของประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับเปรียบเทียบกับ
ส่วนต่างของราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและราคาใช้สิทธิแปลงสภาพกับราคาตลาดที่บริษัท 
ต้องสูญเสียไป รวมทั้งความเหมาะสมและเหตุผลของราคาตลาดที่ใช้ และการก าหนดราคาเสนอขายดังกล่าว  

   ประกาศ  ณ  วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป 
 
 
 
                             (นายรพี  สุจริตกุล) 
                           เลขาธิการ 
                             ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
                          ประธานกรรมการ 
                           คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

 



 
 



 
 

สารบัญเชิงอรรถ 

ล าดบั 
ประกาศ 

ณ วนัที ่
เลขทีป่ระกาศ ช่ือเร่ือง เน้ือหา สถานะ ราชกจิจานุเบกษา 

1 28 ต.ค. 58 ทจ. 73/2558 รายการในหนังสือนดัประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย ์

 ใช้งาน 
(มีผลใช้บังคบัตั้งแต่  

1 ธ.ค.  2558 เป็นต้นไป) 

 

2 13 มิ.ย.59 ทจ. 22/2559 รายการในหนังสือนดัประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย ์(ฉบับที่ 2) 

1. แก้ไขข้อ 3   
2. แก้ไขช่ือหมวด 1  
3. แก้ไขข้อ 6  
ของประกาศ ทจ.73/2558 

ใช้งาน 
(มีผลใช้บังคบัตั้งแต่  

16 ก.ค.  2559 เป็นตน้ไป) 

 

 

 

 


