
(บจ/ป 11-03) 

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธีิการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัตกิารใด ๆ 
 เกีย่วกบัการเพิม่ทุนของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2554 
  
  อาศยัอ านาจตามความในขอ้  9  แห่งขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัท 
จดทะเบียน ลงวนัท่ี 15 กนัยายน 2538 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยออกขอ้ก าหนดไว้
ดงัต่อไปน้ี 
  
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่   15 มีนาคม 2554     เป็นตน้ไป 
  
 ขอ้ 2 ใหย้กเลิก 
  (1) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการเพ่ิมทุนของบริษทัจดทะเบียน ลงวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2538 
  (2) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการเพ่ิมทุนของบริษทัจดทะเบียน (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2552 
ลงวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2552 
 
 ขอ้ 3 ในประกาศน้ี 
 “ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 “ส านกังาน” หมายความวา่  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 “บริษทัจดทะเบียน” หมายความว่า บริษทัจดทะเบียนท่ีมีหุน้สามญัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์
 *“ประกาศ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
 (*เพ่ิมบทนิยามค าว่า “ประกาศ ก.ล.ต.” โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เก่ียวกับการเพ่ิมทุนของ
บริษัทจดทะเบียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 4 มีนาคม 2559 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 7 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป)  

 “ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์
 “บริษทัใหญ่” หมายความวา่ บริษทัใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 “บริษทัยอ่ย” หมายความวา่ บริษทัยอ่ยตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ผลบังคับใช้ 

บทยกเลิก 

นิยาม 



 

 “บริษทัในเครือ” หมายความว่า บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย และบริษทัในเครือของ
บริษทัยอ่ยโดยอนุโลม 
 “บริษทัร่วม” หมายความวา่ บริษทัร่วมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 “การเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)” หมายความว่า การเพ่ิมทุนของ
บริษทัจดทะเบียนโดยการขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไวล่้วงหน้าและให้อ  านาจคณะกรรมการบริษทั 
จดทะเบียนก าหนดวตัถุประสงค์ การออกและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน เช่น การก าหนดราคา วนัและเวลาท่ี 
จะเสนอขาย หรือเง่ือนไขในการเสนอขายหุน้ ในแต่ละคราวตามความเหมาะสม 
 “หุน้” หมายความวา่ หุน้สามญั หรือหุน้บุริมสิทธิ  
 “ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได”้ หมายความว่า ใบแสดงสิทธิในการ
ซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิไดต้ามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ
เก่ียวกบัการรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนประเภทใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้  
 “หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ท่ีได้รับการจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์
 “สมาชิก” หมายความวา่ บริษทัหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกของตลาดหลกัทรัพย ์

 

ขอ้ 4 การเพ่ิมทุนตามประกาศน้ีแบ่งเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 
(1) การเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
(2)  การเพ่ิมทุนแบบก าหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงินทุน การออกและ

จดัสรรหุน้เพ่ิมทุนไวช้ดัเจน 
 
ขอ้ 5 ใหบ้ริษทัจดทะเบียนด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการดงัต่อไปน้ี

ในกรณีท่ีมีการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
  (1) จดัสรรหุน้เพ่ิมทุนตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
   (ก) บริษัทจดทะเบียนจะจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนไดไ้ม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนมีมติให้มีการ
เพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
   บริษทัจดทะเบียนอาจออกใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิ
ได ้โดยใหหุ้น้เพ่ิมทุนท่ีจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้เดิมตามวรรคหน่ึงน าไปรองรับการใชสิ้ทธิตามใบแสดงสิทธิใน
การซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิไดก้ไ็ด ้ 
  (ข) บริษัทจดทะเบียนจะจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชนไดไ้ม่เกินกวา่ร้อยละ 20 ของทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนมีมติใหมี้การ
เพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) หรือ 

ประเภท 
การเพิม่ทุน 

การเพิม่ทุน 
แบบ General 
Mandate 



 

   (ค)   บริษัทจดทะเบียนจะจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อ
บุคคลในวงจ ากดัไดไ้ม่เกินกวา่ร้อยละ 10 ของทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนมีมติ
ใหมี้การเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
  (2) เม่ือมีการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนโดยวิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีตาม (1) แลว้ 
ทุนช าระแลว้ในส่วนท่ีเพ่ิมจะตอ้งไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษทั
จดทะเบียนมีมติใหมี้การเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) และหากจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนโดย
วิธีเสนอขายหุน้ต่อประชาชนหรือบุคคลในวงจ ากดัตาม (1) (ข) หรือ (ค) ทุนช าระแลว้ในส่วนท่ีเพ่ิมจะตอ้ง
ไม่เกินกว่าร้อยละ 20  ของทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนมีมติใหมี้การเพ่ิมทุนแบบ
มอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)  
  *(3) ราคาเสนอขายหุน้กรณีการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนโดยวิธีการเสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชนและบุคคลในวงจ ากดัตาม (1) (ข) หรือ (ค) ตอ้งไม่เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่
ในราคาต ่าตามประกาศ ก.ล.ต. ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี และ 
  (*ความในข้อ 5(3) เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ 
เก่ียวกับการเพ่ิมทุนของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2559 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 
7 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป) 

  (4) จดัสรรหุน้เพ่ิมทุนภายในวนัท่ีบริษทัจดทะเบียนจดัใหมี้การประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทัจดทะเบียนในคร้ังถดัไป หรือภายในวนัท่ีกฎหมายก าหนดให้บริษทัจดทะเบียน
ตอ้งจดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในคร้ังถดัไป แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน 

 
 ขอ้ 6 *เม่ือคณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนมีมติให้มีการเพ่ิมทุนหรือจดัสรรหุ้น
เพ่ิมทุนหรือหลักทรัพย์ท่ีอาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นตามข้อ 9 ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผย
สารสนเทศตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายในวนัท่ีคณะกรรมการของบริษทัจด
ทะเบียนมีมติดงักล่าว  
 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีเหตุสุดวิสัยไม่อาจปฏิบติัตามวรรคหน่ึงได ้ให้บริษทั 
จดทะเบียนจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ก่อนเวลาการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ในตลาด
หลกัทรัพยใ์นรอบแรกอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมงของวนัท าการถดัไป 
 (*ความในวรรคหน่ึงของข้อ 6 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ 
เก่ียวกับการเพ่ิมทุนของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2560 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันท่ี 11 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 
 

การเปิดเผยรายงาน
การเพิม่ทุน 



 

 ขอ้ 7 เม่ือคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมีมติให้จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนหรือ
หลกัทรัพยท่ี์อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นตามขอ้ 9 ให้บริษทัจดทะเบียนด าเนินการตามท่ีก าหนด 
ในขอ้ 8 ขอ้ 9 หรือขอ้ 10 ดว้ย แลว้แต่กรณี 
 
 ขอ้ 8 กรณีจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนโดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ใหบ้ริษทัจดทะเบียนจดัท า
และน าส่งหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้เดิมทุกรายโดยมีสารสนเทศขั้นต ่าตามทา้ย
ประกาศน้ี และน าส่งส าเนาหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนนั้นใหก้บัตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย 
 การน าส่งหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนตามวรรคหน่ึงให้กับผูถื้อหุ้นเดิมและ 
ตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัจดทะเบียนตอ้งน าส่งเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 5 วนัท าการก่อนถึงก าหนดวนั
จองซ้ือและรับช าระเงินค่าหุ้นเพ่ิมทุน โดยระยะเวลาการจองซ้ือและรับช าระเงินค่าหุ้นเพ่ิมทุนจะตอ้งไม่
นอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ 
 ให้บริษทัจดทะเบียนจดัท าและน าส่งหนงัสือแจง้สิทธิในการจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนพร้อม
กบัการน าส่งหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนตามวรรคสองดว้ย 
 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีผูถื้อหุน้สัญชาติต่างดา้ว ใหบ้ริษทัจดทะเบียนน าส่งหนงัสือ
แจง้การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนและหนังสือแจง้สิทธิในการจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนฉบบัภาษาองักฤษให้ผูถื้อหุ้น
ดงักล่าวดว้ย 
 
 ขอ้ 9 กรณีจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุน้กู้
ต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้ให้บริษทั 
จดทะเบียนจดัท าและน าส่งหนงัสือแจง้การจดัสรรหลกัทรัพยด์งักล่าวใหผู้ถื้อหุน้เดิมทุกรายโดยมีสารสนเทศ
ขั้นต ่าตามทา้ยประกาศน้ี และน าส่งส าเนาให้กบัตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย ทั้งน้ี กรณีการจดัสรรโดยคิดมูลค่า 
ให้บริษทัจดทะเบียนส่งหนังสือดงักล่าวเป็นการล่วงหน้าก่อนถึงก าหนดวนัจองซ้ือและรับช าระเงินค่า
หลกัทรัพยน์ั้น 
 ใหบ้ริษทัจดทะเบียนจดัท าและน าส่งหนงัสือแจง้สิทธิในการจองซ้ือหรือไดรั้บใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู ้หรือใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอน
สิทธิได ้พร้อมกบัการน าส่งหนงัสือแจง้การจดัสรรหลกัทรัพยด์งักล่าวตามวรรคหน่ึงดว้ย 

 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีผูถื้อหุน้สัญชาติต่างดา้ว ให้บริษทัจดทะเบียนน าส่งหนงัสือ
แจง้การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิหรือหุน้กู ้หรือใบแสดงสิทธิในการ
ซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได้ และหนังสือแจ้งสิทธิในการจองซ้ือหรือได้รับหลักทรัพย์ดังกล่าวฉบับ
ภาษาองักฤษใหผู้ถื้อหุน้ดงักล่าวดว้ย 
 
  
  

การแจ้งมติ 
จัดสรรหุ้น 

การน าส่งข้อมูล
จัดสรรหุ้นให้ 
ผู้ถือหุ้นเดมิ 

การน าส่งข้อมูล
จัดสรร หลักทรัพย์
ที่อาจแปลงสภาพ
แห่งสิฑธิเป็นหุ้น 
ให้ผู้ถือหุ้นเดมิ 



 

ขอ้ 10 *กรณีจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนโดยวิธีเสนอขายหุน้ต่อบุคคลใด ๆ หรือต่อประชาชน 
ซ่ึงบริษทัจดทะเบียนตอ้งขออนุญาตเสนอขายหุน้ดงักล่าวต่อส านกังาน ใหบ้ริษทัจดทะเบียนจดัส่งหนงัสือ
ช้ีชวนดงักล่าวใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพย ์และจดัส่งใหแ้ก่สมาชิกทุกรายโดยผ่านนายทะเบียนหลกัทรัพยข์อง
บริษทัจดทะเบียน 
 การน าส่งหนงัสือช้ีชวนตามวรรคหน่ึง บริษทัจดทะเบียนตอ้งน าส่งเป็นการล่วงหนา้
ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัท าการก่อนถึงก าหนดวนัจองซ้ือและรับช าระเงินค่าหุน้เพ่ิมทุน 
 ในการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนด้วยวิธีเสนอขายหุ้นตามวรรคหน่ึง บริษทัจดทะเบียนตอ้ง
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (*ความในวรรคหน่ึงของข้อ 10 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ 
เก่ียวกับการเพ่ิมทุนของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2560 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 
11 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 
 
 *ขอ้ 11 ให้บริษทัจดทะเบียนเปิดเผยรายงานผลการขายหลกัทรัพย์ตามแบบท่ีตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนดต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 14 วนันบัแต่วนัปิดการจองซ้ือและช าระเงินค่าหลกัทรัพย ์
 (*ความในข้อ 11 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เก่ียวกับการ
เพ่ิมทุนของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2560 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 11 กันยายน 2560 
เป็นต้นไป) 
 
 *ขอ้ 12 ให้บริษทัจดทะเบียนเปิดเผยรายงานผลการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิมทุนใน
โครงการต่าง ๆ ของบริษทัจดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพยทุ์ก 6 เดือนตามปีปฏิทิน โดยใหเ้ปิดเผยภายใน 
30 วนันบัแต่วนัส้ินเดือนมิถุนายนหรือวนัส้ินเดือนธนัวาคม แลว้แต่กรณี จนกวา่จะไดใ้ชเ้งินในส่วนท่ีเพ่ิม
หมดไป โดยระบุถึงความคืบหน้าของโครงการและการใชเ้งินทุนในส่วนท่ีเพ่ิมแยกเป็นแต่ละโครงการ
ตามสารสนเทศท่ีบริษทัไดเ้ปิดเผยตามขอ้ 6 
 ในกรณีการด าเนินการตามโครงการของบริษทัจดทะเบียนตามวรรคหน่ึงไม่เป็นไปตาม
แผนงานท่ีก าหนดไว ้อนัมีผลเน่ืองมาจากเหตุใด ๆ ก็ตาม ให้บริษทัจดทะเบียนเปิดเผยขอ้เท็จจริง สาเหตุ 
และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัจดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพยท์นัทีท่ีเกิดเหตุดงักล่าวข้ึน ทั้งน้ี ตลาด
หลกัทรัพยอ์าจก าหนดให้บริษทัจดทะเบียนเปิดเผยสารสนเทศหรือจดัส่งเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือเปิดเผยแก่
ประชาชนกไ็ด ้
 (*ความในข้อ 12 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เก่ียวกับการเพ่ิม
ทุนของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 22 สิงหาคม 2560 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 11 กันยายน 2560 
เป็นต้นไป) 
 

การน าส่งข้อมูล
จัดสรรหุ้นโดยวิธี
เสนอขายต่อ 
บุคคลใด ๆ หรือ 
ต่อประชาชน 

การรายงานผล 
การใช้เงินทุนใน
ส่วนท่ีเพิม่ทุน 

การรายงาน 
ผลการขาย
หลกัทรัพย์ 



 

 *ขอ้ 13 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจดัส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสารตามประกาศ
น้ี ใหบ้ริษทัจดทะเบียนเปิดเผยหรือจดัส่งโดยผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
ว่าดว้ยการเปิดเผยสารสนเทศและการจดัส่งเอกสารของบริษทัจดทะเบียนโดยผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 (*เพ่ิมเติมความในข้อ 13 โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เก่ียวกับการเพ่ิมทุนของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 22 สิงหาคม 2560 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 11 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 
 

 ประกาศ ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2554 
 

      (ลงนาม)  สมพล เกียรติไพบูลย์ 
 

(นายสมพล เกียรติไพบูลย)์  
ประธานกรรมการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์เห็นควรเพ่ิมเติมหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบติัการ
ใด ๆ กรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อให้บริษทัจดทะเบียนสามารถ
ระดมทุนเพ่ิมไดร้วดเร็วและคล่องตวัข้ึน โดยยงัคงหลกัการปกป้องผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ รวมทั้งหลกัเกณฑก์ารเปิดเผย
สารสนเทศให้ครอบคลุมกรณีบริษทัจดทะเบียนมีการจดัสรรใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้จึงสมควร
ออกประกาศน้ี 

 

วิธีการเปิดเผย
สารสนเทศและ 
จัดส่งเอกสาร 



 

รายละเอยีดหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
จะต้องมีสารสนเทศขั้นต ่าดังนี้ 

 
ส่วนที่ 1 ขอ้มลูการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน ประกอบดว้ย 
 1. วนั เดือน ปี และคร้ังท่ีของการประชุมคณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีมติ

ใหจ้ดัสรรหุน้เพ่ิมทุน 
 2. รายละเอียดการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนโดยระบุถึงประเภทของหุน้ ทุนช าระแลว้เดิมและ

ทุนท่ีจะช าระเพ่ิม วิธีการจดัสรร จ านวนหุน้ท่ีจดัสรร อตัราส่วนและราคาต่อหุน้ 
 3. ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นหรือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นเพ่ือสิทธิ

ในการจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุน 
 4. ก าหนดวนัจองซ้ือและรับช าระเงินค่าหุน้เพ่ิมทุน 
 5. วตัถุประสงคก์ารเพ่ิมทุนโดยละเอียดตามท่ีปรากฏในแบบรายงานการเพ่ิมทุน 
 6. ประโยชนท่ี์บริษทัจดทะเบียนจะไดรั้บจากการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน 
 7. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุน้ส่วนท่ีเพ่ิมทุน 
 8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรับใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนในหุน้ของบริษทั

จดทะเบียน 
 
ส่วนที่ 2 ขอ้มลูเบ้ืองตน้ของบริษทัจดทะเบียน ประกอบดว้ย 
 1. ช่ือและสถานท่ีตั้งของบริษทัจดทะเบียน 
 2. ประเภทกิจการและลกัษณะการประกอบธุรกิจหลกัในปัจจุบนัของบริษทัจดทะเบียน 

และ/หรือบริษทัย่อยโดยสรุป  ทั้งน้ี ให้กล่าวถึงลกัษณะของผลิตภณัฑห์รือบริการ
หลกั ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั การผลิต การตลาดและการจ าหน่าย และ
สินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีส าคญั 

 3. ขอ้มลูรายช่ือกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 อนัดบัแรกล่าสุด 
 4. ประวติัการเพ่ิมทุนและประวติัการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปี ท่ีผา่นมา 
 5. ขอ้มูลของบริษทัในเครือ บริษทัย่อยและบริษทัร่วม (ถา้มี) โดยกล่าวถึงประเภท

กิจการและลกัษณะการด าเนินงาน ทุนท่ีช าระแลว้ อตัราการถือหุน้ มูลค่าเงินลงทุน 
ความสมัพนัธ์ในลกัษณะอ่ืน (ถา้มี) 

  
ส่วนที่ 3 ขอ้มูลทางการเงินเปรียบเทียบยอ้นหลงั 3 ปี   ในงบการเงินของบริษทัจดทะเบียนและ

งบการเงินรวม (ถา้มี) 



 

 รายละเอียดหนังสือแจ้งการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิ 
หรือหุ้นกู้ หรือใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิม่ทุนที่โอนสิทธิได้ 

จะต้องมีสารสนเทศขั้นต ่าดังนี้ 
 
 

1. รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิหรือหุน้กูห้รือใบแสดงสิทธิ 
 ในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้

- ช่ือของตราสาร (ถา้มี) 
- จ านวนของตราสาร 
- จ านวนหุน้รองรับการใชสิ้ทธิ 
- ชนิดของตราสาร  
- อายขุองตราสาร  
- ราคาเสนอขาย 
- ราคาใชสิ้ทธิ 
- อตัราใชสิ้ทธิ 
- ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  
- วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกและคร้ังสุดทา้ย 
- ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้หรือวนัก าหนดรายช่ือเพ่ือสิทธิในการจองหรือ  
 ไดรั้บตราสาร 
- ก าหนดวนัจองซ้ือและรับช าระเงินของตราสาร 
- รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรับใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนในตราสารดงักล่าว 

 
2. ขอ้ก าหนดสิทธิของตราสารดงักล่าว (ถา้มี) 


