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ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ  

และการปฏิบัติการใด ๆ เกีย่วกบัการเพิม่ทุนของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2563 
  
  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบติัการใด ๆ ของบริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
  
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นตน้ไป 
  
 ขอ้ 2 ใหย้กเลิก 
 (1) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบติัการใด ๆ เก่ียวกบัการเพ่ิมทุนของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2554 
ลงวนัท่ี 14 มีนาคม 2554 
 (2) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบติัการใด ๆ เก่ียวกบัการเพ่ิมทุนของบริษทัจดทะเบียน (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 4 มีนาคม 2559 
 (3) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบติัการใด ๆ เก่ียวกบัการเพ่ิมทุนของบริษทัจดทะเบียน (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 22 สิงหาคม 2560 
  
  ขอ้ 3 ในประกาศน้ี 
 “ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความว่า ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 “ส านกังาน” หมายความวา่  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 “บริษทัจดทะเบียน” หมายความวา่ บริษทัจดทะเบียนท่ีมีหุน้สามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
 “ประกาศ ก.ล.ต.” หมายความวา่ ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์  
 “ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์
 “บริษทัใหญ่” หมายความวา่ บริษทัใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 “บริษทัยอ่ย” หมายความวา่ บริษทัยอ่ยตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ผลบังคับใช้ 

บทยกเลิก 

นิยาม 
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 “บริษทัในเครือ” หมายความว่า บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย และบริษทัในเครือของบริษทัย่อย
โดยอนุโลม 
 “บริษทัร่วม” หมายความวา่ บริษทัร่วมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 “การเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป” (General Mandate) หมายความวา่ การเพ่ิมทุนของบริษทั
จดทะเบียนโดยการขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไวล่้วงหน้าและให้อ  านาจคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียน
ก าหนดวตัถุประสงค์ การออกและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน เช่น การก าหนดราคา วนัและเวลาท่ีจะเสนอขาย หรือ
เง่ือนไขในการเสนอขายหุน้ ในแต่ละคราวตามความเหมาะสม 
 “หุน้” หมายความวา่ หุน้สามญั หรือหุน้บุริมสิทธิ  
 “ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได”้ หมายความวา่ ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้
เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิไดต้ามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย การรับและเพิกถอนใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้
เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้  
 “หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน” หมายความวา่ หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
 “สมาชิก” หมายความวา่ บริษทัหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกของตลาดหลกัทรัพย ์

 
ขอ้ 4 การเพ่ิมทุนตามประกาศน้ีแบ่งเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 
(1) การเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป  
(2) การเพ่ิมทุนแบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน การออกและจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน

ไวช้ดัเจน 
 
ขอ้ 5  ให้บริษทัจดทะเบียนด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข และวิธีการดงัต่อไปน้ีใน

กรณีท่ีมีการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป  
  (1) จดัสรรหุน้เพ่ิมทุนตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
   (ก) บริษทัจดทะเบียนจะจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนไดไ้ม่
เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนมีมติให้มีการเพ่ิมทุนแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป 
    บริษทัจดทะเบียนอาจออกใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้
โดยใหหุ้น้เพ่ิมทุนท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามวรรคหน่ึงน าไปรองรับการใชสิ้ทธิตามใบแสดงสิทธิในการซ้ือ
หุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิไดก้ไ็ด ้
   (ข) บริษทัจดทะเบียนจะจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดย
ไม่จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีจะท าให้บริษทัจดทะเบียนมีหน้าท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public 
Offering (PPO)) ไดไ้ม่เกินกวา่ร้อยละ 20 ของทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนมีมติให้มีการ
เพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป  

ประเภท
การเพิม่ทุน 

การเพิม่ทุน
แบบ 
General 
Mandate 
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การด าเนินการ
เม่ือคณะ 
กรรมการมีมติ 

    บริษทัจดทะเบียนอาจออกใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้
โดยใหหุ้น้เพ่ิมทุนท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามวรรคหน่ึงน าไปรองรับการใชสิ้ทธิตามใบแสดงสิทธิในการซ้ือ
หุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิไดก้ไ็ด ้
                          (ค)    บริษทัจดทะเบียนจะจดัสรรหุน้เพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุน้ต่อประชาชน
ไดไ้ม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนมีมติใหมี้การเพ่ิมทุนแบบ
มอบอ านาจทัว่ไป หรือ 
                          (ง)    บริษทัจดทะเบียนจะจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อบุคคลใน
วงจ ากดัไดไ้ม่เกินกวา่ร้อยละ 10 ของทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนมีมติใหมี้การเพ่ิมทุน
แบบมอบอ านาจทัว่ไป   
  (2)    เม่ือมีการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนโดยวิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีตาม (1) แลว้ ทุนช าระแลว้
ในส่วนท่ีเพ่ิมจะตอ้งไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนมีมติให้
มีการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป และหากมีการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือ
บุคคลในวงจ ากดัตาม (1) (ค) หรือ (ง) ทุนช าระแลว้ในส่วนท่ีเพ่ิมจะตอ้งไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนช าระแลว้ ณ 
วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนมีมติใหมี้การเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป  
                 (3)    ราคาเสนอขายหุน้กรณีการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนโดยวิธีเสนอขายหุน้ต่อประชาชนหรือ
บุคคลในวงจ ากดัตาม (1) (ค) หรือ (ง) ตอ้งไม่เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต ่าตามประกาศ 
ก.ล.ต. ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจ ากดั 
แลว้แต่กรณี และ 
                 (4)    จดัสรรหุน้เพ่ิมทุนภายในวนัท่ีบริษทัจดทะเบียนจดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปีของบริษทัจดทะเบียนในคร้ังถดัไป หรือภายในวนัท่ีกฎหมายก าหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัใหมี้
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในคร้ังถดัไป แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน 
 
  ขอ้ 6 เม่ือคณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนมีมติใหมี้การเพ่ิมทุนหรือจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน
หรือหลกัทรัพยท่ี์อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุน้ตามขอ้ 9 ใหบ้ริษทัจดทะเบียนเปิดเผยสารสนเทศตามแบบท่ี
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายในวนัท่ีคณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนมีมติดงักล่าว  
  ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีเหตุสุดวิสยัไม่อาจปฏิบติัตามวรรคหน่ึงได ้ใหบ้ริษทัจดทะเบียน
จดัส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยก่์อนเวลาการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยใ์นรอบแรก
อยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมงของวนัท าการถดัไป  
 
  ขอ้ 7 เม่ือคณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนมีมติใหจ้ดัสรรหุน้เพิ่มทุนหรือหลกัทรัพย์
ท่ีอาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุน้ตามขอ้ 9 ใหบ้ริษทัจดทะเบียนด าเนินการตามท่ีก าหนดในขอ้ 8 ขอ้ 9 หรือ
ขอ้ 10 ดว้ย แลว้แต่กรณี 
   

การเปิดเผย
สารสนเทศ 
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การด าเนินการ
กรณีจัดสรรหุ้น
เพิม่ทุนให้ผู้ถือ
หุ้นเดมิ 

การด าเนินการ
กรณีจัดสรร 
warrant หรือ 
TSR ให้ผู้ถือหุ้น
เดมิ 

  ขอ้ 8 กรณีจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนโดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมทุกรายตามสดัส่วน หรือจดัสรร
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยไม่จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีจะท าให้บริษทัจดทะเบียนมีหนา้ท่ีตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) ใหบ้ริษทัจดทะเบียนจดัท าและน าส่งหนงัสือแจง้การจดัสรร
หุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีไดรั้บการจดัสรร โดยมีสารสนเทศขั้นต ่าตามทา้ยประกาศน้ี และน าส่ง
ส าเนาหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนนั้นใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย 
  การน าส่งหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมและตลาดหลกัทรัพยต์าม
วรรคหน่ึง บริษทัจดทะเบียนตอ้งน าส่งเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 5 วนัท าการก่อนถึงก าหนดวนัจองซ้ือและ
รับช าระเงินค่าหุน้เพ่ิมทุน โดยระยะเวลาการจองซ้ือและรับช าระเงินค่าหุน้เพ่ิมทุนจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ 
  ให้บริษทัจดทะเบียนจดัท าและน าส่งหนงัสือแจง้สิทธิในการจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนพร้อมกบั
การน าส่งหนงัสือแจง้การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนตามวรรคสองดว้ย 
  ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีผูถื้อหุน้สัญชาติต่างดา้วท่ีไดรั้บการจดัสรร ใหบ้ริษทัจดทะเบียน
น าส่งหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนและหนงัสือแจง้สิทธิในการจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนฉบบัภาษาองักฤษใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้ดงักล่าวดว้ย 
 
  *ขอ้ 9 กรณีจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิ หรือใบแสดง
สิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิไดใ้หแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมทุกรายตามสัดส่วน หรือจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม
สดัส่วน โดยไม่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจะท าใหบ้ริษทัจดทะเบียนมีหนา้ท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential 
Public Offering (PPO)) ใหบ้ริษทัจดทะเบียนจดัท าและน าส่งหนงัสือแจง้การจดัสรรหลกัทรัพยด์งักล่าวใหแ้ก่ผู ้
ถือหุ้นทุกรายท่ีได้รับการจัดสรร โดยมีสารสนเทศขั้นต ่าตามท้ายประกาศน้ี และน าส่งส าเนาให้แก่ตลาด
หลกัทรัพยด์ว้ย ทั้งน้ี กรณีการจดัสรรโดยคิดมูลค่า ให้บริษทัจดทะเบียนส่งหนงัสือดงักล่าวเป็นการล่วงหน้า
ก่อนถึงก าหนดวนัจองซ้ือและรับช าระเงินค่าหลกัทรัพยน์ั้น 
  ใหบ้ริษทัจดทะเบียนจดัท าและน าส่งหนงัสือแจง้สิทธิในการจองซ้ือหรือไดรั้บใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิ หรือใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้พร้อมกบัการน าส่ง
หนงัสือแจง้การจดัสรรหลกัทรัพยด์งักล่าวตามวรรคหน่ึงดว้ย 
  ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีผูถื้อหุน้สัญชาติต่างดา้วท่ีไดรั้บการจดัสรร ใหบ้ริษทัจดทะเบียน
น าส่งหนงัสือแจง้การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิ หรือใบแสดงสิทธิในการ
ซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้และหนงัสือแจง้สิทธิในการจองซ้ือหรือไดรั้บหลกัทรัพยด์งักล่าวฉบบัภาษาองักฤษ
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ดงักล่าวดว้ย 

  (*ความในข้อ 9  เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ือง ยกเลิกและปรับปรุงความในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีเกี่ยวกับตราสารหนีท่ี้

ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ท าการซ้ือขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2563 ซ่ึงมีผล

บังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 มนีาคม 2564 เป็นต้นไป) 
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การด าเนินการ
กรณีจัดสรรหุ้น
เพิม่ทุนโดย
วิธีการเสนอขาย
หุ้นต่อบุคคลใด ๆ 
หรือต่อ
ประชาชน 

การเปิดเผย
รายงานผลการ
ขายหลกัทรัพย์ 

การเปิดเผย
รายงานผลการ
ใช้เงินในส่วน
เพิม่ทุน 

วิธีการเปิดเผย
สารสนเทศและ
จัดส่งเอกสาร 

บทเฉพาะกาล 

ขอ้ 10 กรณีจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อบุคคลใด ๆ หรือต่อประชาชน ซ่ึง
บริษทัจดทะเบียนตอ้งขออนุญาตเสนอขายหุน้ดงักล่าวต่อส านกังาน ใหบ้ริษทัจดทะเบียนจดัส่งหนงัสือช้ีชวน
ดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพย ์และจดัส่งให้แก่สมาชิกทุกรายโดยผ่านนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั
จดทะเบียน 
 การน าส่งหนงัสือช้ีชวนตามวรรคหน่ึง บริษทัจดทะเบียนตอ้งน าส่งเป็นการล่วงหนา้ไม่น้อย
กว่า 3 วนัท าการก่อนถึงก าหนดวนัจองซ้ือและรับช าระเงินค่าหุน้เพ่ิมทุน 
 ในการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดว้ยวิธีเสนอขายหุน้ตามวรรคหน่ึง บริษทัจดทะเบียนตอ้งด าเนินการ
ใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
  
 ขอ้ 11 ใหบ้ริษทัจดทะเบียนเปิดเผยรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์ามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนดต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 14 วนันบัแต่วนัปิดการจองซ้ือและช าระเงินค่าหลกัทรัพย ์
  
 ขอ้ 12  ใหบ้ริษทัจดทะเบียนเปิดเผยรายงานผลการใชเ้งินทุนในส่วนท่ีเพ่ิมทุนในโครงการ
ต่าง ๆ ของบริษทัจดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพยทุ์ก 6 เดือนตามปีปฏิทิน โดยใหเ้ปิดเผยภายใน 30 วนันบัแต่วนั
ส้ินเดือนมิถุนายนหรือวนัส้ินเดือนธนัวาคม แลว้แต่กรณี จนกว่าจะไดใ้ชเ้งินในส่วนท่ีเพ่ิมหมดไป โดยระบุถึง
ความคืบหนา้ของโครงการและการใชเ้งินทุนในส่วนท่ีเพิ่มแยกเป็นแต่ละโครงการตามสารสนเทศท่ีบริษทั
จดทะเบียนไดเ้ปิดเผยตามขอ้ 6 
 ในกรณีการด าเนินการตามโครงการของบริษทัจดทะเบียนตามวรรคหน่ึงไม่เป็นไปตามแผนงาน
ท่ีก าหนดไว ้อนัมีผลเน่ืองมาจากเหตุใด ๆ กต็าม ใหบ้ริษทัจดทะเบียนเปิดเผยขอ้เทจ็จริง สาเหตุ และผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนกบับริษทัจดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพยท์นัทีท่ีเกิดเหตุดงักล่าวข้ึน ทั้งน้ี ตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดให้
บริษทัจดทะเบียนเปิดเผยสารสนเทศหรือจดัส่งเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือเปิดเผยแก่ประชาชนกไ็ด ้
  
 ขอ้ 13 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจดัส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสารตามประกาศน้ี 
ให้บริษทัจดทะเบียนเปิดเผยหรือจดัส่งโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย
การเปิดเผยสารสนเทศและการจดัส่งเอกสารของบริษทัจดทะเบียนโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
  
  ขอ้ 14 ใหบ้รรดาค าสัง่ หนงัสือเวียน แนวทางปฏิบติั หรือนโยบายของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยท่ีออกตามความในประกาศตามขอ้ 2 ซ่ึงใชบ้งัคบัอยู่ก่อนวนัท่ีประกาศฉบบัน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใช้
ต่อไปไดเ้ท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัประกาศฉบบัน้ีจนกว่าจะมีการออกค าสั่ง หนงัสือเวียน แนวทางปฏิบติั หรือ
นโยบายในเร่ืองดงักล่าวข้ึนใหม่ออกใชบ้งัคบั 
  ในกรณีท่ีมีการอนุโลมใชห้รืออา้งถึงประกาศหรือความในประกาศตามขอ้ 2 ใหก้ารอนุโลม
ใชห้รืออา้งอิงถึงประกาศหรือความในประกาศดงักล่าว หมายความถึงการอนุโลมใชห้รืออา้งอิงขอ้ก าหนดใน
เร่ืองดงักล่าวตามประกาศฉบบัน้ีแทน  
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บทเฉพาะกาล ขอ้ 15 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการตาม
ประกาศตามขอ้ 2 และยงัปฏิบติัไม่ครบตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการดงักล่าว ใหห้นา้ท่ีในการด าเนินการ
ดงักล่าวยงัคงมีต่อไปจนกวา่บริษทัจดทะเบียนจะปฏิบติัตามไดค้รบถว้น 
 
  ประกาศ ณ วนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 
 
           (ลงนาม)  ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสด์ิ 

(นายชยัวฒัน ์วิบูลยส์วสัด์ิ)  
ประธานกรรมการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผลในการประกาศใช:้ โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นควรแกไ้ขหลกัเกณฑก์ารเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
เพื่อรองรับกรณีท่ีส านกังานไดอ้นุญาตใหมี้การออกและเสนอขายหุน้หรือใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิไดใ้ห้แก่
ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยไม่จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นที่จะท าให้บริษทัจดทะเบียนมีหนา้ท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential 
Public Offering (PPO)) จึงสมควรออกประกาศฉบบัน้ี 
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รายละเอยีดหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
จะต้องมีสารสนเทศขั้นต ่าดังนี้ 

 
ส่วนที่ 1 ขอ้มูลการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน ประกอบดว้ย 
 1. วนั เดือน ปี และคร้ังท่ีของการประชุมคณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีมติให้

จดัสรรหุน้เพ่ิมทุน 
 2. รายละเอียดการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนโดยระบุถึงประเภทของหุน้ ทุนช าระแลว้เดิมและทุนท่ี

จะช าระเพ่ิม วิธีการจดัสรร จ านวนหุน้ท่ีจดัสรร อตัราส่วนและราคาต่อหุน้ 
 3. ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้หรือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิในการ

จองซ้ือหุน้เพ่ิมทุน 
 4. ก าหนดวนัจองซ้ือและรับช าระเงินค่าหุน้เพ่ิมทุน 
 5. วตัถุประสงคก์ารเพ่ิมทุนโดยละเอียดตามท่ีปรากฏในแบบรายงานการเพ่ิมทุน 
 6. ประโยชนท่ี์บริษทัจดทะเบียนจะไดรั้บจากการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน 
 7. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุน้ส่วนท่ีเพ่ิมทุน 
 8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท

จดทะเบียน 
 
ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบริษทัจดทะเบียน ประกอบดว้ย 
 1. ช่ือและสถานท่ีตั้งของบริษทัจดทะเบียน 
 2. ประเภทกิจการและลกัษณะการประกอบธุรกิจหลกัในปัจจุบนัของบริษทัจดทะเบียน 

และ/หรือบริษทัย่อยโดยสรุป  ทั้งน้ี ให้กล่าวถึงลกัษณะของผลิตภณัฑห์รือบริการหลกั 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั การผลิต การตลาดและการจ าหน่าย และสินทรัพย์
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีส าคญั 

 3. ขอ้มูลรายช่ือกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 อนัดบัแรกล่าสุด 
 4. ประวติัการเพ่ิมทุนและประวติัการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปี ท่ีผา่นมา 
 5. ขอ้มูลของบริษทัในเครือ บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (ถา้มี) โดยกล่าวถึงประเภทกิจการและ

ลกัษณะการด าเนินงาน ทุนท่ีช าระแลว้ อตัราการถือหุน้ มูลค่าเงินลงทุน ความสัมพนัธ์
ในลกัษณะอ่ืน (ถา้มี) 

  
ส่วนที่ 3 ขอ้มูลทางการเงินเปรียบเทียบยอ้นหลงั 3 ปี ในงบการเงินของบริษทัจดทะเบียนและงบ

การเงินรวม (ถา้มี) 
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*รายละเอียดหนังสือแจ้งการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิ 
หรือใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิม่ทุนที่โอนสิทธิได้จะต้องมีสารสนเทศขั้นต ่าดงันี้ 

 
 

1. รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิ หรือใบแสดงสิทธิในการซ้ือ
หุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้

- ช่ือของตราสาร (ถา้มี) 
- จ านวนของตราสาร 
- จ านวนหุน้รองรับการใชสิ้ทธิ 
- ชนิดของตราสาร  
- อายขุองตราสาร  
- ราคาเสนอขาย 
- ราคาใชสิ้ทธิ 
- อตัราใชสิ้ทธิ 
- ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  
- วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกและคร้ังสุดทา้ย 
- ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นหรือวนัก าหนดรายช่ือเพ่ือสิทธิในการจองหรือ

ไดรั้บตราสาร 
- ก าหนดวนัจองซ้ือและรับช าระเงินของตราสาร 
- รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรับใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนในตราสารดงักล่าว 

 
2. ขอ้ก าหนดสิทธิของตราสารดงักล่าว (ถา้มี) 

(*ความในรายละเอียดหนังสือแจ้งการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือใบแสดงสิทธิในการซ้ือ
หุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได้ เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง ยกเลิกและปรับปรุงความในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีเกี่ยวกับตราสารหนีท่ี้ได้รับการจด
ทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ท าการซ้ือขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2563 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วนัที่ 1 มนีาคม 2564 เป็นต้นไป) 


