
 
 

แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ 
โดยไม่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ 

 
 วันที่                                                        f                                                          
เรียน   ผู้ถือหุ้นบริษัท                                                                                   ด 
 ข้าพเจ้า                                                                                                     ผู้ขอผ่อนผัน                                                                                         
ที่อยู่                                                                                                 โทรศัพท์                                              f                          
มีความประสงค์จะขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ข้าพเจ้าได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ของบริษัท 
                                                                                       (“กิจการ”) โดยไม่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 
ทั้งหมดของกิจการ  ทั้งน้ี มีรายละเอียดดังน้ี 
 
1. จ านวนหลักทรัพย์ที่จะขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 
 

ประเภท 
 
 

 
 

รุ่น 

 
จ านวนหุ้น / 

หุ้นรองรับ1 

ที่จะขอมต ิ

ร้อยละของหุ้น/หุ้นรองรับ 
ที่จะขอมติเมื่อเทียบกับ ราคาต่อ

หน่วยของ 
หลักทรัพย์
ที่จะขอมต ิ

มูลค่าของ 
หลักทรัพย์ 
ที่จะขอมต ิ

จ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด 

ของกิจการ2 

สิทธิออกเสียง 

ทั้งหมดของกิจการ3 

หุ้นสามัญ       
หุ้นบุริมสิทธ ิ       
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซื้อหุ้น 

อัตราการใช้สิทธิ : 
ระยะเวลาการใช้สิทธิ : 
ราคาใช้สิทธิ : 

     

หุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ : 
ระยะเวลาแปลงสภาพ : 
ราคาแปลงสภาพ : 

     

หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)       

  รวม        

 

                                                           
1 จ านวนหุ้นรองรับ = จ านวนหน่วยคูณด้วยจ านวนหุ้นที่จะได้จากการใช้สิทธซิื้อหรือแปลงสภาพต่อหนึ่งหน่วยของหลักทรัพย์ในรุ่นนั้น 
2 จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ = จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกจิการภายหลัง 
การออกหุ้นเพ่ิมทุนในครั้งนี้ + หุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ผู้ขอผ่อนผันจะขอมติในครั้งนี ้  
3 สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ = สทิธิออกเสียงทั้งหมดของกจิการภายหลังการออกหุ้นเพ่ิมทุนในครั้งนี้ + สิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
หุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ผู้ขอผ่อนผันจะขอมติในครั้งนี้ 

                  แบบ 247-7 
   (สก. 29/2561) 
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2.   หุ้นที่ถืออยู่ในปัจจุบัน  
      (ข้อมูล ณ วันที่ยื่นค าขอผ่อนผันต่อส านักงาน ก.ล.ต.) 
 

 

 
ชื่อ 

 
ประเภทหุ้น 

 
จ านวนหุ้น 

ร้อยละเมื่อเทียบกับ 
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดของกิจการ4 

ร้อยละเมื่อเทียบกับ 
สิทธิออกเสียง 

ทั้งหมดของกิจการ5 

I. ผู้ขอผ่อนผัน     
II.  บุคคลทีก่ระท าการร่วมกัน (concert party) กับ 
ผู้ขอผ่อนผัน  

    

      1.     
      2.     

     
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I      
      1.     
      2.     

     
IV. บคุคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม II      
      1.     
      2.     

     
 รวม    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ = จ านวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ 
5 สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ = สทิธิออกเสียงของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ 
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3. จ านวนหลักทรัพย์และสิทธิออกเสียงสูงสุดที่จะมีภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1 
 

 
 

 
 

จ านวนหุ้น/ 
หุ้นรองรับ 

จ านวนหุ้น/  
หุ้นรองรับ 

หลักทรัพย์ที่จะถือภายหลังการได้มา 
ซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1 

ชื่อบุคคล / นิติบุคคล ประเภทหลักทรัพย์ ที่ถือก่อนขอมติ6 ที่จะขอมติ7 จ านวนหุ้น/ 

หุ้นรองรับ8 

ร้อยละของหุ้น/หุ้นรองรับ
เมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของกิจการ9 

I. ผู้ขอผ่อนผัน หุ้นสามัญ     
 หุ้นบุริมสิทธิ     
 ใบส าคัญแสดงสิทธ ิ

ที่จะซื้อหุ้น 
    

 หุ้นกู้แปลงสภาพ     
 หลักทรัพย์อ่ืน (ถ้ามี)     
II. บุคคลที่กระท าการร่วมกัน 
(concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน 

     

     1.      
     2.      
      

III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคล 
 ตาม  I  

     

      1.      
      2.      

      
IV. บคุคลตามมาตรา 258 ของบุคคล
ตาม II  

     

      1.      
      2.      

      
   รวม   

 

                                                           
6 จ านวนหุ้นรองรับของหลกัทรัพย์แปลงสภาพที่ถือก่อนขอมติ ให้ระบุเฉพาะจ านวนหุ้นที่จะได้จากการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพตาม
หลักทรัพย์แปลงสภาพที่ได้มาโดยได้รับผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครัง้อ่ืนก่อนการขอมติในครั้งนี้ (ถ้ามี) 
7 ดูเชงิอรรถ 1 
8 ดูเชงิอรรถ 1 
9 สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ = สทิธิออกเสียงทั้งหมดของกจิการภายหลังการออกหุ้นเพ่ิมทุนในครั้งนี้ + สิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
หุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ถือภายหลังการได้มาตามที่ระบุใน I ถงึ IV 
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4.   ในกรณีที่ผู้ขอผ่อนผัน บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน บุคคลที่กระท าการร่วมกัน (concert party)  
      กับผู้ขอผ่อนผัน หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลท่ีกระท าการร่วมกัน (concert party) มีการถือหลักทรัพย์   
      แปลงสภาพอยู่ด้วย หรือมีข้อตกลงอื่นที่จะท าให้ได้หุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพเพิ่มขึ้น ให้ระบุ 
 

(1) จ านวนหุ้นและสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จะได้มาเพิ่มขึ้นจากข้อตกลงอื่นนั้น หรือ 
 

(2) ประเภท อัตราการมีสิทธิซื้อหุ้นหรืออัตราการแปลงสภาพเป็นหุ้นต่อหลักทรัพย์หน่ึงหน่วย   
 ระยะเวลาในการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพ และจ านวนหุ้นและสิทธิออกเสียงท่ีจะได้มาจากการ 
 ใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ถือหรือที่จะได้มาน้ัน 

                                                                                                                                                     . 
 
5.   ข้อมูลเก่ียวกับผู้ขอผ่อนผัน (ข้อมูลตาม (2) ถึง (4) เฉพาะกรณีผู้ขอผ่อนผันเป็นนิติบุคคล) 
 

(1)   ลักษณะการประกอบธุรกิจ /อาชีพโดยสังเขป 
 

(2)   ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
 

(3)   รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น10ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก11ของผู้ขอผ่อนผัน ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุด  
ณ วันที่     

 

 
ชื่อ 

 
จ านวนหุ้น 

ร้อยละเมื่อเทียบกับจ านวน 
หุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

ของผู้ขอผ่อนผัน12 

ร้อยละเมื่อเทียบกับ 
สิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ของผู้ขอผ่อนผัน13 

    
    
    

 

(4)  รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของผู้ขอผ่อนผัน ณ วันที่                                              
                                ชื่อ                     ต าแหน่ง      

   
   
   

 

                                                           
10 ให้นับรวมผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลตามมาตรา 258  บุคคลที่กระท าการร่วมกัน (concert party)  และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคล 
ที่กระท าการร่วมกัน (concert party)  รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้อ านาจควบคุมเดียวกัน เป็นกลุ่มเดียวกัน 
11 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดตามรายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกข้างต้นเป็นผูถ้ือหุ้นที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย  
การจัดการ หรือการด าเนินงานของผู้ขอผ่อนผันอย่างมีนัยส าคัญ (เช่น มกีารส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการที่มีอ านาจจัดการ (authorized 
director) ในผู้ขอผ่อนผัน)  และมีบุคคลอ่ืนเป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (ultimate shareholder) (เช่น ผู้ถือหุ้นมีสถานะเป็น holding 
company หรือ  nominee account) ให้ระบุชื่อบุคคลที่เป็น ultimate shareholder และลักษณะการประกอบธุรกิจของบคุคลดังกล่าวด้วย 
12 จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ขอผ่อนผัน = จ านวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ – หุ้นที่ซื้อคืนและยังคงคา้งอยู่ ณ วันสิ้นเดือน 
ของเดือนก่อนเดือนที่มีการย่ืนค าขอผ่อนผันต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
13 สิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอผ่อนผัน = สิทธิออกเสียงของหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ขอผ่อนผัน 
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6.   ข้อมูลเก่ียวกับความสัมพันธ์ของผู้ขอผ่อนผัน 
 

      6.1    ให้ผู้ขอผ่อนผันเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอผ่อนผันกับกิจการ กรรมการ ผู้บริหาร  ผู้มีอ านาจ   
                ควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการไม่ว่าจะเป็นการถือหุ้น  การมีสัญญา หรือข้อตกลงที่มีหรือ         
                จะมีระหว่างกันในด้านต่าง ๆ (เช่น การบริหาร ฯลฯ)  และข้อตกลงที่มีนัยส าคัญระหว่างกัน         
               _______________________________________________________________________________    
                                                                                                                            

6.2    ในกรณีที่ผู้ขอผ่อนผันเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับกิจการตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน  ให้ผู้ขอผ่อนผันเปิดเผยลักษณะความสัมพันธ์ของ 
ผู้ขอผ่อนผันในฐานะบุคคลที่เก่ียวโยงกับกิจการ เช่น เป็นกรรมการ  ผู้บริหาร  หรือเป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ของกิจการ 

                                                                                                                                                            . 
 

7.   รายชื่อบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน  บุคคลท่ีกระท าการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน  
      และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลท่ีกระท าการร่วมกัน (concert party)   ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการ  
      ณ วันก าหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม  ซึ่งตรงกับวันที่                                                                           ด 
 

ชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละเมื่อเทียบกับจ านวน 
หุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

ของกิจการ14 

ร้อยละเมื่อเทียบกับ 
สิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ของกิจการ15 

    
    
    
    

 
8.   รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของกิจการ ณ วันที่                                              . 
       และที่คาดว่าจะเป็นหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ตามข้อ 1 
 

               ก่อนการยื่นค าขอผ่อนผัน          หลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1 
 ชื่อ ต าแหน่ง      ชื่อ  ต าแหน่ง  
                                      
                  
                          
                  
                          
 
 

                                                           
14 ดูเชงิอรรถ 4 
15 ดูเชงิอรรถ 5 
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9.   แผนการด าเนินการภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1 
 

      9.1    นโยบายและแผนการบริหารกิจการ         
 ให้ระบุว่ามีแผนที่จะเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญซึ่งนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของ 
 กิจการภายใน 12 เดือนข้างหน้าหรือไม่ อย่างไร  (เช่น การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ในการ 
 ประกอบธุรกิจ  การขยาย/ชะลอการลงทุนหรือก าลังการผลิต  การปรับโครงสร้างองค์กร   

การบริหารหรือจ้างบุคลากร  แผนการจ าหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการหรือบริษัทย่อย  แผนการ 
ปรับโครงสร้างทางการเงิน  นโยบายการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น)  และ (หากมี) ให้ระบุสมมติฐาน 
ในการจัดท าแผนดังกล่าว และอธิบายถึงผลกระทบต่อฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงาน  
ความสามารถในการประกอบธุรกิจ  รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือต่อผู้ถือหุ้น
ของกิจการ 

                                                                                                                                                                     . 
 

      9.2    รายการระหว่างกัน 
 ถ้าภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1 จะท าให้กิจการมีรายการระหว่างกันกับผู้ขอผ่อนผัน 
 บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน บุคคลท่ีกระท าการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน  

หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลท่ีกระท าการร่วมกัน (concert party)  เพิ่มขึ้นหรือเปล่ียนไปจาก
ปัจจุบันอย่างมีนัยส าคัญ  ให้อธิบายลักษณะรายการ และนโยบายการท ารายการระหว่างกัน 
ในอนาคต และปริมาณรายการโดยประมาณ 

                                                                                                                                                                     . 
 
10. ข้าพเจ้าได้ยื่นหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นน้ีต่อส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว  โดยส านักงาน ก.ล.ต.  
       จะผ่อนผันให้ข้าพเจ้าไม่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปน้ี 
 

 10.1  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้กิจการออกหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่ข้าพเจ้าโดย  
 

(1) ในกรณีที่จ านวนหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะได้มาตามข้อ 1 จะไม่เป็นผลให้ข้าพเจ้า 
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจนถึงหรือข้ามร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงท้ังหมดของกิจการ 
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือ 
 

(2) ในกรณีที่จ านวนหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะได้มาตามข้อ 1 จะเป็นผลให้ข้าพเจ้าเป็น 
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจนถึงหรือข้ามร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ  

 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง 
 ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นออกเสียง 
คัดค้านรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน และหลักทรัพย์ที่จะได้มาดังกล่าวต้องเป็นหลักทรัพย์ซึ่งเหลือจากการ
เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (rights offering)  หรือเป็นหุ้นที่เหลือจากการ 
ใช้สิทธิซื้อหุ้นของผู้ถือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ 
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ทั้งน้ี ในกรณีที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการ ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว รวมถึง 
จะไม่มีการนับคะแนนเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 ของข้าพเจ้า บุคคลท่ีกระท าการร่วมกัน  
(concert party) กับข้าพเจ้า และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลท่ีกระท าการร่วมกัน (concert 
party) ในการออกเสียงลงคะแนนในการลงมติวาระดังกล่าว และ 
 

 10.2   ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยหนังสือนัดประชุมของกิจการมีรายละเอียด 
     อย่างน้อยตามที่ก าหนดในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

  ทีใ่ช้บังคับในเรื่องน้ี 
 

10.3   ข้าพเจ้า บุคคลตามมาตรา 258 บุคคลท่ีกระท าการร่วมกัน (concert party) กับข้าพเจ้า และบุคคล
ตามมาตรา 258 ของบุคคลท่ีกระท าการร่วมกัน (concert party)  ต้องไม่มีการได้มาซึ่งหลักทรัพย์
ของกิจการตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติออกหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่ข้าพเจ้าจนถึงวันที่ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นของกิจการมีมติ    

 

10.4   หลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าจะได้มาตามข้อ 1 หากเข้าข่ายเป็นการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในวงจ ากัด 
ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด ซึ่งมีข้อก าหนดเก่ียวกับการนัดประชุมผู้ถือหุ้น 
ของกิจการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ  ตลอดจน
การด าเนินการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับวาระดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ใน
ประกาศฉบับดังกล่าว  

 

10.5  หากผู้ขอผ่อนผันเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศดังกล่าว 

 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องครบถ้วน  ตรงต่อความเป็นจริง  ไม่มีข้อมูล 
ทีอ่าจท าให้บุคคลอื่นส าคัญผิดในสาระส าคัญ  และมิได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง 
 
   
 (ลงชื่อ)                                                     f    
               ประทับตรานิติบุคคล  (ถ้ามี)                             (                                                     )          

  ผู้ขอผ่อนผัน 


