ข้อควรพิจารณา / FAQ

Q
A
Q
A

การขออนุมัติเพิ่มทุนแบบ General Mandate
สามารถขอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) ได้หรือไม่
บริษัทสามารถขอนุมัตไิ ด้ทั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี (AGM) หรือประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)
ทั้งนี้หากขออนุมัติในคราวเดียวกับการประชุม AGM จะเพิ่มความคล่องตัวและลดค่าใช้จ่ายได้
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การเพิ่มทุนแบบ General Mandate
ลดขั้นตอนและระยะเวลาการด�ำเนินการได้ 4-10 สัปดาห์ อย่างไร

บริษทั ไม่ตอ้ งจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ขออนุมตั เิ พิม่ ทุนทุกครัง้ ทีต่ อ้ งการเงินทุน เนือ่ งจากขออนุมตั วิ งเงินเพิม่ ทุน
ในแต่ละประเภทการจัดสรรไว้ลว่ งหน้าแล้ว เมือ่ ต้องการเงินทุน คณะกรรมการบริษทั พิจารณาจัดสรรตามความ
เหมาะสม จึงลดขั้นตอน ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
เมื่อต้องการเพิ่มทุน

การขออนุมัติเพิ่มทุนแบบ General Mandate ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สามารถก�ำหนดเป็นมูลค่าเพิ่มทุนคิดเป็นสัดส่วนของทุนช�ำระแล้วได้หรือไม่

ไม่ได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติที่ชัดเจนในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละประเภทจัดสรร โดยระบุ
เป็นจ�ำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่จะเสนอขายในแต่ละประเภท (RO PO และ PP) รวมทั้งระบุประเภทหลักทรัพย์
ทีจ่ ะเสนอขาย (หุน้ สามัญ หุน้ บุรมิ สิทธิ และ/หรือ TSR) ทัง้ นีเ้ ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ำ� หนดตาม มาตรา 136
และ มาตรา 137 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ำกัด
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ข้อควรพิจารณา / FAQ (ต่อ)

กรณีบริษัทต้องการขออนุมัติเพิ่มทุนแบบ General Mandate ครั้งใหม่ในจ�ำนวนหุ้นเพิ่มทุนเท่าเดิม
ที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปีก่อน บริษัทต้องด�ำเนินการอย่างไร
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี ดังนี้
➊ กรณีเสนอขายหุน้ แบบ General Mandate ครัง้ เดิมไม่หมด ให้บริษทั ด�ำเนินการลดทุนจดทะเบียนทีย่ งั ไม่เรียก
ช�ำระก่อน แล้วจึงขออนุมัติเพิ่มทุนแบบ General Mandate ครั้งใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
➋ กรณีที่บริษัทขอเพิ่มทุนแบบ General Mandate ไว้ แต่ไม่ได้ท�ำการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในช่วงที่ก�ำหนด
บริษทั สามารถขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน General Mandate
ดังกล่าว โดยบริษัทไม่จ�ำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนก่อน
กรณีที่บริษัทได้รับอนุมัติให้เพิ่มทุนแบบ General Mandate ไว้แล้ว แต่ในภายหลังมีความจ�ำเป็น
ต้องการใช้เงินเพิ่มทุนจ�ำนวนมาก บริษัทควรด�ำเนินการเช่นไร

บริษทั สามารถด�ำเนินการตามขัน้ ตอนและวิธกี ารของการเพิม่ ทุนตามแบบก�ำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
กล่าวคือ เรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ขออนุมตั เิ พิม่ ทุน โดยเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนให้
ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาประกอบการตัดสินใจ

การเพิ่มทุนแบบก�ำหนด
วัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
การเพิ่มทุนแบบ
General Mandate

Board เสนอ AGM/EGM จัดสรรและเรียกชำระ
วาระเพิ่มทุน อนุมัติเพิ่มทุน
หุ้นเพิ่มทุน
ลดระยะเวลา 4-10 สัปดาห์
Board
AGM/EGM
เสนอ
อนุมัติ
วาระเพิ่มทุน กรอบเพิ่มทุน

Board จัดสรร
และเรียกชำระ
หุ้นเพิ่มทุน

AGM : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
EGM: การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

“General Mandate ถือเป็นเครื่องมือในการระดมทุนที่มีความคล่องตัวและประหยัดเวลาในการด�ำเนินการ
โดยทางบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน) สามารถน�ำไปใช้ในการท�ำ M&A โดยเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นเดิมของกิจการสามารถ Subscribe หุ้นของบริษัทในราคาที่ตกลงกัน นอกจากนี้ General Mandate
ยังเป็นช่องทางระดมทุนที่มีประสิทธิภาพทางหนึ่งที่บริษัทสามารถเลือกใช้ได้เพื่อสนับสนุนการขยายกิจการโดยทั่วไป”
คุณนฤมล น้อยอ�่ำ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)
“ITD เลือกที่จะเพิ่มทุนแบบ General Mandate เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุน เนื่องจาก
ฝ่ายบริหารสามารถพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเมื่อจ�ำเป็นที่ต้องระดมทุนได้ทันที ทันต่อภาวะตลาด และปัจจัย
แวดล้อมที่ผันผวนตลอดเวลา นอกจากนี้ นักลงทุนยังสามารถประมาณการ Dilution Effect ที่อาจเกิดขึ้นภายใน
1 ปีข้างหน้าได้”
คุณนิจพร จรณะจิตต์
กรรมการและรองประธานบริหารอาวุโส
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน)

MANDATE

การเพิ่มทุนแบบมอบอำ�นาจทั่วไป

ประเภทการเพิ่มทุน

General Mandate

➊ การเพิม่ ทุนแบบก�ำหนดวัตถุประสงค์
ในการใช้เงิน
➋ การเพิ่มทุนแบบมอบอ�ำนาจทั่วไป
(General Mandate)

อีกทางเลือกหนึง่ ในการเพิม่ ทุนโดยขออนุมตั จิ �ำนวนหุน้ และประเภทจัดสรร
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และมอบอ�ำนาจให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม

ประโยชน์ของการเพิ่มทุนแบบมอบอำ�นาจทั่วไป
บริษัท

Q
A

การที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติจ�ำนวนหุ้นและประเภทจัดสรรไว้ล่วงหน้า และให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
จัดสรรในภายหลัง จะทราบ Dilution Effect ที่จะเกิดขึ้นอย่างไร
ตามเงือ่ นไขการเพิม่ ทุนแบบ General Mandate ก�ำหนดการจัดสรรให้กบั บุคคลอืน่ ทีม่ ใิ ช่ผถู้ อื หุน้ เดิม (Non-RO)
ได้ไม่เกิน 20% ของทุนช�ำระแล้ว จึงท�ำให้เกิด Control Dilution Effect สูงสุดไม่เกิน 20%

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดิ
93
แขวงคลองเตย
นแดง กรุงเขตคลองเตย
เทพฯ 10400กรุงเทพมหานคร 10110

มีนาคม 2560

 เพิม่ ความคล่องตัว รวดเร็วในการระดมทุน ทันต่อภาวะตลาดหุน้ และปัจจัยแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว
 ลดขั้นตอนและระยะเวลาด�ำเนินการได้ 4-10 สัปดาห์ เนื่องจากไม่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอ
อนุมัติเพิ่มทุน
 ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเพิ่มทุนทุกครั้งที่ต้องการระดมทุน
 เพิ่มทางเลือกของการระดมทุน

กฎหมาย/ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535
 ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศที่
• ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
• สจ.39/2551 เรื่อง การค�ำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการก�ำหนดราคาตลาดเพื่อการ
พิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต�่ำ
• ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ�ำกัด
• ทจ.73/2558 เรื่องรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะบียนเพื่อขออนุมัติ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์
 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และ
การปฎิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554

โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทจะจัดสรรหุ้นในแต่ละคราวจะต้องเปิดเผย
ข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามเกณฑ์

ผู้ถือหุ้น

 บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนทันต่อความต้องการและสภาวะการณ์ที่เหมาะสม สร้างผลตอบแทนให้
ผู้ถือหุ้น
 ได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอ เนื่องจากมีเกณฑ์ก�ำหนดเงื่อนไขการเพิ่มทุนแบบ General
Mandate
 สามารถประมาณการ Dilution Effect ที่อาจเกิดขึ้นในระยะสั้น

เงื่อนไขการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

การเปิดเผยข้อมูลการเพิ่มทุนแบบ General Mandate
Non - RO

ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วน (RO)

จ�ำนวนหุ้น
คิดเป็นสัดส่วนของทุนชำระแล้ว
ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอ
วาระเพิ่มทุนแบบ General Mandate
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ไม่เกิน 30 %

ประชาชนทั่วไป
(PO)

บุคคลในวงจำ�กัด
(PP)

ไม่เกิน 20 %

ไม่เกิน 10 %

เรียกชำระหุ้นเพิ่มทุนรวมได้ไม่เกิน 30 %
โดยเป็น Non–RO ได้ไม่เกิน 20 %
ไม่กำหนด

ราคาเสนอขาย

ไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ (ตามเกณฑ์ ก.ล.ต.)

ถึงวันที่บริษัทจัดประชุม AGM ครั้งถัดไป หรือ
วันที่กฎหมายกำหนดให้จัดประชุม AGM
แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ระยะเวลาจัดสรร

ประเภทหลักทรัพย์

หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
TSR*

การเพิ่มทุนแบบกำ�หนด
วัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน

General Mandate

3 – 6 ดือน
ขึ้นอยู่กับราคา
เสนอขาย
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

* TSR (Transferable Subscription Rights) คือ ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้

ข้อควรพิจารณา
 เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้รับมอบอ�ำนาจจากผู้ถือหุ้นในการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละคราว
ตามความเหมาะสม ดังนั้นคณะกรรมการต้องด�ำเนินการโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดและ
ไม่กระท�ำการอันใดที่เป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
 ควรแยกวาระเพิ่มทุนกับวาระจัดสรรออกจากกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจน ประกอบกับแต่ละวาระใช้คะแนนเสียง
ต่างกัน โดยการเพิ่มทุนตามมาตรา 136 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ำกัด ต้องได้คะแนนเสียง ≥ 3/4 ของจ�ำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนมติจัดสรรตามมาตรา 137 ของ พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนจ�ำกัด ใช้คะแนนเสียงข้างมาก

ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
ในแบบรายงานการเพิ่มทุน

ขอกรอบเพิ่มทุน
จากผู้ถือหุ้น

Board
มีมติจัดสรร

ขออนุมัติ
จากผู้ถือหุ้น

เมื่อมี
การจัดสรร

✓

✓

✓

✓

✗

✓

❍

✓

ระบุจ�ำนวนหุ้นเพิ่มทุนและจ�ำนวนหุ้น
ที่จัดสรรตามประเภทการจัดสรร
โดยชัดเจน
 กรณี RO: วัน Record Date เพื่อสิทธิจอง
ซื้อหุ้นอัตราส่วน (เดิม:ใหม่)
 กรณี PP: ราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย
• รายละเอียดบุคคล/ความสัมพันธ์
• เกณฑ์กำหนดราคาขายหุ้นเพิ่มทุน
• ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution)
• กรณีนิติบุคคล ให้ระบุธุรกิจ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ ฯลฯ
(กรณี PP ต่ำ ต้องยื่นคำขออนุญาตจาก
สำนักงาน ก.ล.ต.)

✗

ประโยชน์ที่บริษัทพึงได้รับจากการ
เพิ่มทุน

✗

≥ 14 วัน
ก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุม
ปิดสมุดทะเบียน / Record Date

✓

❍

General Mandate
ขอกรอบเพิ่มทุนตามแต่ละประเภท
การจัดสรรไว้ล่วงหน้า

 ปิดสมุดทะเบียน ≤ 21 วัน
 Record Date ≤ 2 เดือน
ประชุมผู้ถือหุ้น / แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
≤ 14 วัน

เมื่อต้องการใช้เงิน

✓
แจ้งมติคณะกรรมการ
การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน +
ส่งแบบรายงาน (F53-4-1)
ด�ำเนินการขายหุ้นเพิ่มทุน

✓

✓

✓

≤ 14 วัน นับจากวันจองซื้อและชำระค่าหุ้น
รายงานผลการขายหุ้น (F53-5)

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับจากการ
เพิ่มทุน : นโยบายปันผล สิทธิรับเงินปันผล
ของผู้จอง ฯลฯ

✗

ก�ำหนดระยะเวลาที่เกี่ยวกับการจัดสรร

✗

❍ เปิดเผย (ถ้ามี)

เมื่อต้องการใช้เงิน

แจ้งมติคณะกรรมการเพิ่มทุน +
ส่งแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ด�ำเนินการขายหุ้นเพิ่มทุน

✗

✓ ต้องเปิดเผย

การเพิ่มทุนแบบก�ำหนด
วัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย์

วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและแผนการ
ใช้ เ งิ น ทุ น : รายละเอียดการเสนอขาย
วัตถุประสงค์ และแผนการใช้เงินโดยละเอียด
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ความเห็นของคณะ
กรรมการต่อเหตุผลและความจำเป็นของ
การเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน ความเพียงพอ
ของแหล่งเงินทุน ผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะ
การเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

หมายเหตุ :

ขั้นตอนดำ�เนินการที่สำ�คัญ

✓

✓
✓
✗ ยังไม่ต้องเปิดเผย

✓

✓
❍

✓

✓
✓

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช�ำระกับ
กระทรวงพาณิชย์
ยื่นค�ำขอ + เอกสารให้ ตลท. รับหุ้นเพิ่มทุน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ตลท. ออกข่าวรับหุ้นเพิ่มทุน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
2 วันทำการ
หุ้นเพิ่มทุนเริ่มซื้อขายใน ตลท.

