
Checklist  รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บุคคลใดได้หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของ
บริษัทจดทะเบียนโดยไม่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (whitewash) 

 

ชื่อบริษัทจดทะเบียน (“บจ.”) :                                                    
ชื่อย่อหลักทรัพย์ :            กลุ่มอุตสาหกรรม :                                                                 .   
ลักษณะการเสนอขาย 
   ผู้ถือหุ้นเดิม (RO)  

  บุคคลในวงจ ำกัด (PP) – ให้แนบ checklist รำยกำรในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของ 
       บริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุญำตเสนอขำยหุ้น/ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ 
       ต่อบุคคลในวงจ ำกัด  

  

รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย  
จ ำนวนหุ้นที่เสนอขำย                           หุ้น  คิดเป็นร้อยละ               ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมดหลังเพิ่ม
ทุน  รำคำเสนอขำยหุ้น     บำทต่อหุ้น   
 

  
Checklist 

ครบถ้วน 
ตาม
เกณฑ์1 

เอกสาร 
อ้างอิง 

(ข้อ/หน้า) 

ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี 

1. การส่งเอกสารนัดประชุมผูถ้ือหุ้น (ประกาศ ท่ี สก. 29/2561 ข้อ 9)    
 1.1 บรษิัทได้ส่งหนังสือนดัประชุมพร้อมหนังสือมอบฉนัทะ2  
ถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำ ≥  14 วันก่อนวันประชุม  ทั้งนี้ ในกำรนับจ ำนวนวัน
ดังกล่ำว ให้นับรวมวันส่งหนังสือนัดประชุม  แต่ไม่นับรวมวันประชุม 

     

 1.2 หนงัสือมอบฉันทะได้แสดงขอ้มูลกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยหนึง่รำย
ที่ผู้ถือหุน้ซึ่งไม่สำมำรถเข้ำประชมุและใช้สิทธิออกเสียงด้วยตนเองสำมำรถ
มอบฉันทะใหเ้ปน็ผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้  

     

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถอืหุ้น ไดแ้สดงข้อมูลอย่ำงน้อย ดังนี ้    
     2.1 ข้อมูลทั่วไป  
(ประกำศ ที่ ทจ. 41/2561 ข้อ 2 และประกำศ ที่ สก. 29/2561 ข้อ 5(3)) 
            - สถำนที่ วัน เวลำ ระเบียบวำระกำรประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อ 
ที่ประชุม 
            - ข้อควำมที่ระบุไว้อย่ำงชัดเจนว่ำเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทรำบ 
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจำรณำ 
            - ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทในเรื่องทีเ่สนอต่อทีป่ระชุม   

    

 2.2 รำยละเอียดของกำรเสนอขำย เช่น (ประกำศ ที่ ทจ. 73/2558 ขอ้ 5(1)) 
- จ ำนวนหุน้ทีเ่สนอขำย  
- ประเภทผู้ลงทุนทีจ่ะไดร้ับกำรเสนอขำย  
- วิธีกำรก ำหนดรำคำเสนอขำยและรำคำตลำด  

      

                                                        
1 ให้ระบุ  N/A หำกเกณฑ์ในข้อใดไม่สำมำรถใช้กับกรณีของบริษัทได้  พร้อมอธิบำย 
2  หนังสือที่ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สำมำรถเข้ำประชุมผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 รำยเป็นผู้ใช้สิทธิแทนตน 
download form ได้ที่  http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=1687 

http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=1687
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เกณฑ์1 

เอกสาร 
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- วิธีกำรเสนอขำยและกำรจัดสรร 
2.3 วัตถุประสงค์ในกำรเสนอขำยหุ้น3 (ประกำศ ที่ ทจ. 73/2558 ข้อ 5(2)) 

- วัตถุประสงคท์ี่ชัดเจนของกำรออกหุ้น 
- แผนกำรใช้เงนิที่ไดจ้ำกกำรเสนอขำยหุ้น 
- รำยละเอียดเกี่ยวกับโครงกำร4 (เช่น ลักษณะของโครงกำร โอกำส 

ที่โครงกำรดังกล่ำวจะสร้ำงรำยได้ให้แก่บริษทั ผลกระทบทีค่ำดว่ำ 
จะเกิดขึ้นกบับรษิัทในกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ส ำเร็จ  และ 
ควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินโครงกำร  รวมทั้งระบุงบประมำณที่คำดว่ำ 
จะใช้ในเบื้องต้น และงบประมำณทั้งหมดที่คำดว่ำจะต้องใช้เพื่อให้ 
โครงกำรสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้แก่บริษัท (ถ้ำมี)    

     

 2.4 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจำกกำรเสนอขำยหุ้น  
(ประกำศ ที่ ทจ. 73/2558 ข้อ 5(3)) 
  (1) price dilution5 
 (2) earnings per share dilution6 หรือ control dilution7 

(3) ควำมคุ้มค่ำทีผู่้ถือหุน้ได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อ 
ส่วนแบ่งก ำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น 

     

 2.5 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษทั  
(ประกำศ ที่ ทจ. 73/2558 ข้อ 5(4)) 

(1) เหตุผลและควำมจ ำเป็นของกำรเพิ่มทุน 
(2) ควำมเป็นไปได้ของแผนกำรใช้เงินที่ไดจ้ำกกำรเสนอขำยหุน้  

ทั้งนี้ กรณีทีจ่ะน ำเงนิไปใช้ในกำรด ำเนินโครงกำร ต้องใหค้วำมเหน็เกี่ยวกับ
ควำมเป็นไปได้และควำมชัดเจนที่โครงกำรจะสำมำรถด ำเนินกำรได้จริง  

     

                                                        
3  ในกรณี บจ. มีแผนที่จะน ำเงินไปใช้ในหลำยวัตถุประสงค์ ให้ระบุรำยละเอียดของแต่ละวัตถุประสงค์  รวมทั้งงบประมำณที่ใช้และ
แผนกำรใช้เงินส ำหรับด ำเนินกำรในแต่ละวัตถุประสงค์แยกต่ำงหำกจำกกันไว้อย่ำงชัดเจน 
4  หำกเป็นกำรท ำรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือเข้ำข่ำยเป็นกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน ที่ต้องขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ตำมประกำศที่เกี่ยวข้องก ำหนด ต้องระบุวำระในส่วนที่เกี่ยวกับกำรขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติกำรเข้ำท ำรำยกำรด้วย  
5 Price dilution  = รำคำตลำดก่อนเสนอขำย  – รำคำตลำดหลังเสนอขำย 
     รำคำตลำดก่อนเสนอขำย 
 โดย รำคำตลำดหลังเสนอขำย = (รำคำตลำด x จ ำนวนหุ้น paid-up) + (รำคำเสนอขำย x จ ำนวนหุ้นที่เสนอขำยครั้งนี้)   
                              จ ำนวนหุ้น paid-up + จ ำนวนหุ้นที่เสนอขำยครั้งนี้ 
6 Earnings per share dilution  = Earnings per share ก่อนเสนอขำย - Earnings per share หลังเสนอขำย 
        Earning per share ก่อนเสนอขำย 
 โดย  Earning per share ก่อนเสนอขำย   = ก ำไรสุทธิ / จ ำนวนหุ้น paid-up  
           Earnings per share หลังเสนอขำย  = ก ำไรสุทธิ / (จ ำนวนหุ้น paid-up + จ ำนวนหุ้นที่เสนอขำยครั้งนี้) 
7  Control dilution  =                          จ ำนวนหุ้นที่เสนอขำยครั้งนี้     
  จ ำนวนหุ้น paid-up + จ ำนวนหุ้นที่เสนอขำยครั้งนี ้
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รวมทั้งสถำนะและควำมคบืหน้ำของโครงกำร (ถ้ำมี) 
(3)  ควำมสมเหตุสมผลของกำรเพิ่มทุน  แผนกำรใช้เงนิและ

โครงกำรทีจ่ะด ำเนินกำร  รวมทั้งควำมเพียงพอของแหล่งเงินทนุในกรณีที่
เงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหุ้นไมค่รอบคลุมงบประมำณทั้งหมดทีต่้องใช้ 
ในกำรด ำเนินกำรตำมแผนหรือโครงกำรดังกล่ำว  

(4)  ผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษทั 
ตลอดจนฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทจำกกำรเพิ่มทุนและ
กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรใช้เงนิหรือโครงกำร 

(5) ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ำมี) ระบ ุ
 2.6 ข้อควำมที่ระบใุหผู้้ถือหุ้นไดท้รำบถึงสิทธิในกำรเรียกร้อง
ค่ำเสียหำยในกรณีที่กรรมกำรบรษิัทไม่ปฏิบตัิตำม fiduciary duty  
(ประกำศ ที่ ทจ. 73/2558 ข้อ 5(5)) 

     

       2.7 กรณี whitewash ให้ระบขุ้อมูลต่อไปนีด้้วย 
(ประกำศ ที่ ทจ. 41/2561 ข้อ 4) 
             (1) ช่ือบุคคลทีป่ระสงค์จะออกหุ้นใหม่ให้เพื่อให้ได้มำ 
ซ่ึงหลักทรัพย์ ที่ออกใหมโ่ดยไมต่้องท ำค ำเสนอซ้ือหลักทรัพย์ทัง้หมดของ
บริษทัจดทะเบียน  
             (2) จ ำนวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  
             (3) สิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรคัดค้ำนกำรผ่อนผันกำรท ำค ำเสนอซ้ือ
หลักทรัพย์ทั้งหมด (ถ้ำมี)   

      

             (4) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท  
                   (ก)  เหตุผลในกำรเสนอขำยหลักทรัพยท์ี่ออกใหมใ่ห้แก่ 
บุคคลตำม (1) และประโยชนท์ี่บริษัทจดทะเบียนจะได้รบัจำกบคุคลตำม (1) 
ภำยหลังกำรเสนอขำยหลักทรัพยท์ี่ออกใหม่ให้แก่บคุคลดังกล่ำว  รวมทั้ง
ควำมเหมำะสมของรำคำหลักทรพัย์ที่ออกใหม่ซ่ึงบริษทัจดทะเบียน 
จะเสนอขำยให้แก่บุคคลนั้นและที่มำของกำรก ำหนดรำคำเสนอขำยดังกล่ำว  
                        (ข)  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลตำม (1) กับบริษัทจดทะเบียน 
กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ 
บริษัทจดทะเบียน และข้อตกลงที่มีนัยส ำคัญระหว่ำงกัน          
                     (ค) ประโยชน์หรือผลกระทบจำกนโยบำยหรือแผนกำรบริหำร
กิจกำรของบคุคลตำม (1) รวมทัง้ควำมเป็นไปได้ของนโยบำยหรือแผนกำร
บริหำรกิจกำรดงักล่ำว  
                        (ง) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของบรษิัทจดทะเบียน 
ที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นว่ำควรหรือไมค่วรเหน็ชอบให้บคุคลตำม (1)  
ไดห้ลักทรัพย์ที่ออกใหม่ โดยไม่ต้องท ำค ำเสนอซ้ือหลักทรัพย์ทั้งหมด
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ของบริษัทจดทะเบียน พร้อมทั้งเหตุผลในกำรให้ควำมเห็นดงักล่ำว   
                        (จ) ควำมเห็นและเหตุผลของกรรมกำรของบรษิัทจดทะเบียน 
แต่ละรำยในเรื่องทีค่ณะกรรมกำรมีควำมเห็นแตกต่ำงจำกควำมเห็นที่ปรึกษำ
ของผู้ถือหุ้น  
                (5) ควำมเห็นที่ปรึกษำของผู้ถือหุ้นทีบ่รษิัทจดทะเบียนแต่งตั้ง     
                        (ก)  ควำมเห็นต่อนโยบำยหรือแผนกำรบรหิำรกิจกำรที่เสนอ
โดยบุคคลตำม (1) 
            (ข)  ผลกระทบทีอ่ำจเกิดขึ้นตอ่ผู้ถือหุน้  ทั้งนี้ อย่ำงนอ้ยในเรื่อง
สิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนน และก ำไรต่อหุ้น 
             (ค)  ควำมเหมำะสมของรำคำหลักทรัพย์ออกใหม่ที่ 
บริษทัจดทะเบียนจะเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลตำม (1)  
             (ง)  กำรสอบทำนข้อมูล (due diligence) เกี่ยวกับรำยช่ือ 
ของบคุคลที่เป็นบุคคลตำมมำตรำ 258 ของบคุคลตำม (1) บุคคลที่กระท ำกำร
ร่วมกัน (concert party) กับบุคคลตำม (1) และบคุคลตำมมำตรำ 258 ของ
บุคคลที่กระท ำกำรร่วมกันนั้น  รวมทั้งจ ำนวนหุ้นและจ ำนวนสิทธิออกเสียง
ของบคุคลเหล่ำนัน้ 

    

                 (6)  จ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดทีบุ่คคลตำม (1) จะมภีำยหลัง 
กำรได้มำซ่ึงหลักทรัพยแ์ละที่จะสำมำรถได้มำเพิ่มเติมในอนำคตโดยไม่เกิด
หน้ำที่ในกำรท ำค ำเสนอซ้ือหลักทรัพย์ทั้งหมดของบรษิทัจดทะเบยีน  
ซ่ึงจัดท ำโดยทีป่รึกษำของผู้ถือหุน้ตำม (5)  

   

  

 
บริษัทขอรับรองว่ำข้อมูลที่ระบุไว้ในรำยกำรข้ำงต้นและเอกสำรทีแ่นบมำพร้อม checklist น้ีถูกต้อง 

และตรงต่อควำมจริงทุกประกำร 
 

ลงชื่อ  __________________________ 
          ( __________________________) 

ลงชื่อ  __________________________ 
          ( __________________________) 

 ในฐำนะกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท พร้อมประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี)  

 


