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การเพิม่ทนุหุน้สามญั 

สรปุหลกัเกณฑท์ีส่ าคญั 

การเพิม่ทุนของบริษัทจดทะเบยีนจะท าใหเ้กดิผลกระทบโดยตรงต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้ือหุน้และต่อราคา

หลักทรัพย์บริษัท บริษัทจดทะเบียนจึงตอ้งเปิดเผยขอ้มูลที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนเพื่อใหผู้ถ้ ือหุน้และผูล้งทุนทั่วไปไดใ้ช ้

ประกอบการตดัสนิใจลงทนุไดอ้ย่างเหมาะสมและทนัเวลา 

เรือ่ง รายละเอยีด 

รูปแบบการ

เพิม่ทนุ 

1.แบบก าหนดวตัถปุระสงค ์

   ก าหนดวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งนิทนุ ระบจุ านวนหุน้ทีอ่อกและการจัดสรรไวช้ดัเจน 

2.แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

- ผูถ้อืหุน้อนุมัตเิพิม่ทนุโดยทราบกรอบการจัดสรร (ประเภทและจ านวนหุน้) แตย่ังไม่ทราบ 

วตัถปุระสงค ์และรายละเอยีดอืน่ 

- ผูถ้อืหุน้มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการพจิารณาออกและจัดสรรหุน้เพิม่ทนุ โดยเมือ่จัดสรรในแตล่ะคราว

ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูใหค้รบถว้น  

การจดัสรรหุน้

เพิม่ทนุ 

1.จัดสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิทกุรายตามสดัสว่น (Right Offering: RO) 

2.จัดสรรใหผู้ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นโดยไม่จัดสรรใหผู้ถ้อืหุน้ทีจ่ะท าใหบ้รษัิทมหีนา้ทีต่ามกฎหมาย

ตา่งประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) 

3.จัดสรรใหก้บัประชาชน (Public Offering: PO) 

4.จัดสรรใหก้บับคุคลในวงจ ากัด*(Private Placement: PP)  

   *ลักษณะการเสนอขายใหก้ับบคุคลในวงจ ากัดคอื จ ากดัจ านวนไมเ่กนิ 50 ราย หรอื มลูคา่เสนอขาย 

ไมเ่กนิ 20 ลา้นบาท ภายในรอบ 12 เดอืนหรอืเสนอขายตอ่ผูล้งทนุสถาบนั 

สารสนเทศที่

ตอ้งเปิดเผย

เมือ่

คณะกรรมการ

มมีตเิพิม่ทุน 

● บรษัิทจะตอ้งแจง้มตคิณะกรรมการเกีย่วกับการเพิม่ทนุโดยน าสง่สารสนเทศเกีย่วกบัมตคิณะกรรมการและ

แบบรายงานการเพิม่ทนุ (F53-4) ทนัท ีคอืภายในวนัทีค่ณะกรรมการบรษัิทมมีตหิรอือย่างชา้ภายในเวลา 

9.00 น.ของวนัท าการถัดไปผา่นระบบ SETLink 

● ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบัการเพิม่ทนุทีต่อ้งน าสง่พรอ้มมตคิณะกรรมการดงักลา่วมดีงันี้ 

1) รายละเอยีดของการเสนอขาย เชน่ จ านวนหุน้ ประเภทผูล้งทนุ วธิกีารก าหนดราคาเสนอขายและราคา

ตลาด และวธิกีารเสนอขายและการจัดสรร 

2) วตัถปุระสงคข์องการออกหุน้และแผนการใชเ้งนิ 

▪ ใหร้ะบรุายละเอยีดของแตล่ะวัตถปุระสงค ์งบประมาณทีใ่ช ้และแผนการใชเ้งนิส าหรับแตล่ะ

วตัถปุระสงคแ์ยกตา่งหากจากกันอยา่งชดัเจน 

▪ กรณีบรษัิทจะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหุน้ไปใชใ้นการด าเนนิโครงการ ใหร้ะบรุายละเอยีด

โครงการโดยสงัเขป  โอกาสทีจ่ะสรา้งรายได ้ ผลกระทบทีค่าดวา่จะเกดิกบับรษัิทกรณีทีไ่ม่

สามารถด าเนนิโครงการไดส้ าเร็จ ความเสีย่งของโครงการ งบประมาณทีค่าดวา่จะใชใ้นเบือ้งตน้

และงบประมาณทัง้หมด (ถา้ม)ี 

3) ผลกระทบทีม่ตีอ่ผูถ้อืหุน้จากการเสนอขายหุน้ ไดแ้ก ่ผลกระทบตอ่ราคาหุน้(Price dilution), 

ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไรหรอืสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้ (Control dilution)และความคุม้คา่ทีผู่ถ้อื

หุน้ไดรั้บเปรยีบเทยีบกับผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไรหรอืสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

4) ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทในเรือ่ง เหตผุลและความจ าเป็นของการเพิม่ทนุ  ความเป็นไปได ้

ของแผนการใชเ้งนิเพิม่ทนุ ความสมเหตสุมผลของการเพิม่ทนุ แผนการใชเ้งนิ ความเพยีงพอของ

แหลง่เงนิทนุ รวมทัง้ผลกระทบตอ่การประกอบธรุกจิ ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานของบรษัิท 

5) วนัประชมุผูถ้อืหุน้  วนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ (Record Date “RD”) หรอืวนัปิดสมดุทะเบยีน  (Book 

Closing Date “BC”) เพือ่สทิธเิขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ 

กรณีเป็นการจัดสรรให ้RO และ PPO 

- ใหร้ะบอุตัราสว่นการจัดสรร  การก าหนด RD หรอื BC  

- จัดท าและสง่หนังสอืแจง้การจัดสรรหุน้เพิม่ทนุและหนังสอืแจง้สทิธใินการจองซือ้หุน้เพิม่ทนุใหผู้ถ้อื

หุน้เดมิทกุรายลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 5 วนัท าการ กอ่นก าหนดวันจองซือ้ และ 

- มรีะยะเวลาจองซือ้และรับช าระเงนิคา่หุน้เพิม่ทนุไมน่อ้ยกวา่ 5 วนัท าการ 
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เรือ่ง รายละเอยีด 

กรณีเป็นการจัดสรรให ้PP และ PO ซึง่ตอ้งขออนุญาตตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. ใหบ้รษัิทน าสง่หนังสอืชีช้วน

ตอ่ตลาดหลักทรัพยล์ว่งหนา้ ≥ 3วนัท าการกอ่นถงึก าหนดวนัจองซือ้และรับช าระเงนิคา่หุน้เพิม่ทนุ 

สารสนเทศที่

ตอ้งเปิดเผย

เพิม่เตมิเมือ่

คณะกรรมการ

มมีตเิพิม่ทุน

PP 

 

บรษัิทตอ้งเปิดเผยขอ้มลูผ่านระบบ SETLink ดงันี้ 

● ชือ่และขอ้มลูของผูล้งทนุทีจ่ะไดรั้บการเสนอขายหุน้เพิม่ทนุ PP 

● ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทในเรือ่ง ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย  ทีม่าของการก าหนดราคา

เสนอขาย  เหตผุลและความจ าเป็นในการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมแ่ก่ PP ดงักลา่ว และค ารับรองของ

คณะกรรมการบรษัิททีแ่สดงวา่ไดพ้จิารณาและตรวจสอบขอ้มูลและศกัยภาพในการลงทนุของผูล้งทนุ 

● กรณีเสนอขายราคาต า่ : ระบสุทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการคดัคา้นการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมใ่นราคาต า่  พรอ้ม

ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทเกีย่วกับความคุม้คา่ระหวา่งประโยชน์ทีจ่ะไดจ้ากผูล้งทนุเปรยีบเทยีบกบั

การเสนอขายในราคาต า่ โดยพจิารณาจากผลกระทบตอ่คา่ใชจ้า่ยและฐานะการเงนิของบรษัิทจดทะเบยีน

ตามมาตรฐานบัญชเีรือ่งการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ(์Share-based payments) 

● เงือ่นไข/ขอ้ตกลงอืน่ ๆ ทีส่ าคัญ เชน่ ระยะเวลาการถอืครองหุน้ของผูล้งทุน ระยะเวลาการหา้มขายหุน้

รวมถงึในกรณีผูล้งทุนอาจถูกหา้มขายหุน้ทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการเสนอขายแบบ PP เป็นเวลา 1 ปี (Silent 

Period) (ดเูรือ่ง Silent Period ส าหรับ PP ราคาต า่) 

การขอ

อนุญาตเสนอ

ขายหุน้เพิม่

ทนุ PP ใน

ราคาต า่ ตาม

ขอ้ก าหนด

ของส านกังาน 

ก.ล.ต. 

● ตอ้งขออนุญาตตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. โดยเกณฑอ์นุญาตแบง่เป็น 4 กรณีขึน้กบัลกัษณะการก าหนดราคา

เสนอขายหุน้ตามมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

กรณีที ่1 มอบหมายใหค้ณะกรรมการก าหนดราคาเสนอขายใหเ้ป็นไปตามราคาตลาด 

            ในชว่งเสนอขาย 

กรณีที ่2 ผูถ้อืหุน้มมีตกิ าหนดราคาเสนอขายชดัเจน 

กรณีที ่3 การเสนอขายหุน้ทีเ่หลอืจากการจัดสรรใหผู้ถ้อืหุน้ตามสดัสว่น 

กรณีที ่4 การเสนอขายหุน้ PP ทีไ่มเ่ป็นไปตามกรณีที ่1 ถงึ 3 
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เกณฑอ์นุญาตการออกเสนอขายหุน้ และ Warrant แบบ PP 

กรณีที ่1 :  มอบหมายให ้

Board ก าหนดราคาเสนอ

ขายใหเ้ป็นไปตามราคา

ตลาดในชว่งเสนอขาย  

กรณีที ่2 : ผูถ้อืหุน้มมีติ

ก าหนดราคาเสนอขาย

ชดัเจน  

กรณีที ่3 : การเสนอขาย

หุน้ทีเ่หลอืจากการจดัสรร

แบบ RO  

กรณีที ่4 : การเสนอขาย

หุน้ PP ทีไ่มเ่ป็นไปตาม

กรณี 1 ถงึ 3  

อนุญาตเป็นการท ัว่ไป  

เมือ่บรษัิทขออนุมัตผิูถ้อืหุน้ 

+ สง่เอกสารตามก าหนดตอ่ 

ก.ล.ต. ไดแ้ก ่รายงานการ

ประชมุ Board, หนังสอืนัด

ประชมุผูถ้อืหุน้ + 

Checklist, รายงานการ

ประชมุผูถ้อืหุน้  

 

 

การเสนอขาย  

ภายใน 12 เดอืน 

 

 

 

 

การพจิารณาราคาต า่ 

- ราคาเสนอขายหุน้: ตอ้ง

ไมต่ า่กวา่ ราคาตลาด* หรอื 

ราคา Book Building ถา้ไม่

มใีหเ้ทยีบกับราคาประเมนิ

โดย FA 

- การเสนอขาย warrant : 

ไมต่ า่กวา่ราคาตลาด 

ขออนุญาต ตอ้งไดม้ติ

อนุมัตจิากผูถ้อืหุน้ + ยืน่ค า

ขออนุญาต + เอกสารตาม

ก าหนด ไดแ้ก ่รายงาน

ประชมุ Board, หนังสอืนัด

ประชมุผูถ้อืหุน้ + 

Checklist, รายงานการ

ประชมุผูถ้อืหุน้ + Fee 

50,000 บาท หากเป็นราคา

ต า่ตอ้งไมม่ ีveto ≥ 10% 

การเสนอขาย  

ภายใน 3 เดอืนหรอืหากมติ

ผูถ้อืหุน้อนุมัตใิหข้ายภายใน 

12 เดอืน โดยเมือ่พน้ 3 

เดอืนแรกตอ้งเป็นราคา

ตลาด 

การพจิารณาราคาต า่ 

- ราคาเสนอขายหุน้: ให ้

เทยีบกบัราคาตลาด* 

หากไมม่ ีใชร้าคา Book 

Building / ราคาประเมนิ

โดย FA  

- การเสนอขาย warrant: 

ใหเ้ทยีบกับราคาตลาด 

การอนุญาตแบง่เป็น  3 

ลกัษณะ 

(1) ราคาเสนอขาย

เป็นไปตามราคาตลาด

ในชว่งเสนอขาย  ใหท้ า

ตามกรณีที ่1  

(2) ก าหนดราคาเสนอ

ขายชดัเจนโดย ไมต่ า่

กวา่ราคา Fully 

Diluted* ท าตามกรณีที ่2 

ราคาไม่ต า่ 

(3) ก าหนดราคาเสนอ

ขายชดัเจนโดย ต า่กวา่

ราคา Fully Diluted* แต่

ไมต่ า่กวา่ราคา RO  ท า

ตามกรณีที ่2 ราคาต า่ 

 

*ราคา Fully Diluted 

ค านวณโดย 

(A*B) + (C*D)

(B+D)
 

A = ราคาตลาด 

B = จ านวนหุน้ที ่

      จ าหน่ายแลว้  

C = ราคาเสนอขาย 

D = จ านวนหุน้ทีข่าย  

ขออนุญาต ตอ้งไดม้ติ

อนุมัตจิากผูถ้อืหุน้ + ยืน่ค า

ขออนุญาต + เอกสารตาม

ก าหนด ไดแ้ก ่รายงาน

ประชมุ Board, หนังสอืนัด

ประชมุผูถ้อืหุน้ + 

Checklist, รายงานการ

ประชมุผูถ้อืหุน้ + Fee 

50,000 บาท หากเป็นราคา

ต า่ตอ้งไมม่ ีveto ≥ 10% 

การเสนอขาย  

ตามมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้  

 

หมายเหต ุ:  
- Board หมายถงึ คณะกรรมการบรษัิท 
- FA หมายถงึ ทีป่รกึษาทางการเงนิทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ  
- ราคาตลาด หมายถงึ ราคาถวัเฉลีย่ถว่งน ้าหนักยอ้นหลงั 7-15 วนั กอ่นวนัก าหนดราคาเสนอขาย หรอืกอ่นวนัที ่Board มมีตจัิดสรรหุน้ แลว้แตก่รณ ี
- ราคาถวัเฉลีย่ ตอ้งใชร้าคาเฉลีย่ของการซือ้ขายหุน้ในแตล่ะวนั 
- ราคา Fully Diluted หมายถงึ ราคาถวัเฉลีย่ของหุน้เมือ่พจิารณาจากผลกระทบทีค่าดวา่จะเกดิขึน้จากการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมท่ัง้หมดตอ่ผูถ้อืหุน้ตาม
สดัสว่นการถอืหุน้  

 

เรือ่ง รายละเอยีด 

รายการใน

หนงัสอืนดั

ประชุมผู ้
ถอืหุน้เพือ่

ขออนุมตั ิ
เพิม่ทนุ PP 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

1. รายละเอยีดของการเสนอขาย เชน่  

1) จ านวนหุน้ทีเ่สนอขาย  

2) ประเภทผูล้งทนุทีจ่ะไดรั้บการเสนอขาย  
3) วธิกีารก าหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด  

4) วธิกีารเสนอขายและการจัดสรร 
2. วตัถุประสงคใ์นการเสนอขายหุน้ PP 

1) วตัถปุระสงคท์ีช่ดัเจนของการออกหุน้ 

2) แผนการใชเ้งนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหุน้ 
3) รายละเอยีดเกีย่วกบัโครงการ 

3. ผลกระทบทีม่ตีอ่ผูถ้อืหุน้จากการเสนอขายหุน้ 
1) price dilution 

2) earnings per share dilution หรอื control dilution 

3) ความคุม้คา่ทีผู่ถ้อืหุน้ไดรั้บเปรยีบเทยีบกับผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไรหรอืสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้ 
4. ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท 

1) เหตผุลและความจ าเป็นของการเพิม่ทนุ 
2) ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหุน้   
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3) ความสมเหตสุมผลของการเพิม่ทนุ แผนการใชเ้งนิและโครงการทีจ่ะด าเนนิการ รวมทัง้ความ
เพยีงพอของแหลง่เงนิทนุในกรณีทีเ่งนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหุน้ไมค่รอบคลมุงบประมาณทัง้หมดทีต่อ้ง

ใชใ้นการด าเนนิการตามแผนหรอืโครงการดงักลา่ว 
4) ผลกระทบทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ตอ่การประกอบธรุกจิของบรษัิท ตลอดจนฐานะการเงนิและผลการ

ด าเนนิงานของบรษัิทจากการเพิม่ทนุและการด าเนนิการตามแผนการใชเ้งนิหรอืโครงการ 

5) ขอ้มลูอืน่ๆ (ถา้ม)ี ระบ ุ
5. ขอ้ความทีร่ะบใุหผู้ถ้อืหุน้ไดท้ราบถงึสทิธใินการเรยีกรอ้งคา่เสยีหายในกรณีทีก่รรมการบรษัิทไม่ปฏบิตั ิ

หนา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัยส์จุรติและระมัดระวงัรักษาผลประโยชนข์องบรษัิท 
6. กรณีเสนอใหผู้ถ้อืหุน้มมีตกิ าหนดราคาเสนอขายไวอ้ยา่งชดัเจนไมว่า่จะเป็นการเสนอขายหุน้ทีเ่หลอื

จากการจัดสรรใหผู้ถ้อืหุน้ตามสดัสว่นหรอืไม ่ใหด้ าเนนิการเพิม่เตมิจากขอ้ 1.– 5. ดงันี้ 

1) รายชือ่ผูล้งทนุทีจ่ะไดรั้บการเสนอขาย 
2) ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทอยา่งนอ้ยในเรือ่งดงันี้ 

ก) ความเหมาะสมของราคาหุน้ทีอ่อกใหม ่ 
ข) ทีม่าของการก าหนดราคาเสนอขายดงักลา่ว  

ค) เหตผุลและความจ าเป็นในการเสนอขาย 
3) ค ารับรองของคณะกรรมการบรษัิททีแ่สดงวา่ ในการพจิารณาและตรวจสอบขอ้มูลของผูล้งทนุตาม (1) 

คณะกรรมการไดด้ าเนนิการดว้ยความระมัดระวงั และมคีวามเห็นวา่บคุคลดงักลา่วเป็นผูท้ีม่ศีักยภาพในการ

ลงทนุ หรอืมกีารด าเนนิการเพือ่ใหม้ั่นใจวา่บคุคลดงักลา่วจะสามารถลงทนุในบรษัิทไดจ้รงิ 
7. กรณีเสนอใหผู้ถ้อืหุน้มมีตกิ าหนดราคาเสนอขายไวอ้ยา่งชดัเจน โดยราคาดงักลา่วต า่กวา่ราคาตลาด 

หรอืใหเ้สนอขายหุน้ทีเ่หลอืจากการจัดสรรใหผู้ถ้อืหุน้ตามสดัสว่น (RO ) ในราคาต า่กวา่ราคา Fully 
Diluted ใหด้ าเนนิการเพิม่เตมิจาก ขอ้ 1.– 6. ดงันี้ 

1) สทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการคดัคา้นการเสนอขายหุน้ราคาต า่ โดยตอ้งไมม่ผีูถ้อืหุน้รวมกนั ≥ 10% ของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุออกเสยีงคัดคา้น 
2) ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทเกีย่วกับ 

ก) ผูล้งทนุวา่มธีรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งซึง่เป็นประโยชนก์ับบรษัิทหรอืมคีวามรูห้รอืประสบการณ์ทีเ่ป็น
ประโยชนห์รอืมสีว่นชว่ยสนับสนุนธรุกจิของบรษัิทหรอืไม ่อย่างไร 

ข) ความคุม้คา่ระหวา่งประโยชนท์ีจ่ะไดจ้ากผูล้งทนุเมือ่เปรยีบเทยีบกับการทีบ่รษัิทเสนอขายหุน้
ทีอ่อกใหมใ่นราคาต า่ใหแ้กบ่คุคลดงักลา่ว โดยพจิารณาจากผลกระทบตอ่คา่ใชจ้า่ยและฐานะการเงนิของ

บรษัิททีเ่กดิจากการเสนอขายหุน้ PP ดงักลา่วตามมาตรฐานบญัชเีรือ่ง Share-Based Payments 

 
สาระส าคญั

ของการ

เพิม่ทนุ
แบบ 

General 
Mandate 

 

สารสนเทศ RO PPO PO PP 

Size Limit 

(% ของทนุช าระแลว้ 
ณ วนัที่

คณะกรรมการบรษัิท

มมีตเิพิม่ทนุแบบ 
General Mandate) 

ไมเ่กนิ 30% ไมเ่กนิ 20% ไมเ่กนิ 20% ไมเ่กนิ 10% 

เรยีกช าระหุน้เพิม่ทนุรวมไดไ้มเ่กนิ 30%  
โดยเป็นการจัดสรร PO และ PP ไมเ่กนิ 20% 

ราคาเสนอขาย ไมก่ าหนด ตอ้งไมเ่ขา้ขา่ยเป็นราคาต า่* ตาม
เกณฑอ์นุญาต PO หรอื PP ของ 

ก.ล.ต.  

แลว้แตก่รณี (Discount ไมเ่กนิ 10%) 

ระยะเวลาจัดสรร ภายในวนัทีบ่รษัิทจัดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี (AGM) ครัง้ถัดไป

หรอืวนัทีก่ฎหมายก าหนดใหบ้รษัิทตอ้งจัด AGM ครัง้ถัดไป แลว้แตว่นัใด

ถงึกอ่น 

ประเภทหลักทรัพย ์ - หุน้สามัญ 

- หุน้บรุมิสทิธ ิ 
- TSR 

- หุน้สามัญ 

- หุน้บรุมิสทิธ ิ

*การเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมใ่นราคาต า่ คอืการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่โดยก าหนดราคาเสนอขายไว ้

  ต า่กวา่ 90% ของราคาตลาด 

*ราคาตลาด ตามเกณฑอ์นุญาต PO ใหใ้ชร้าคาใดราคาหนึง่ ดงันี ้

1. ราคาถัวเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก (ราคาปิดหรอืราคาเฉลีย่ของการซือ้ขาย) ยอ้นหลงั 7-15 วนัท าการตดิตอ่กนั

กอ่นวนัก าหนดราคาเสนอขายซึง่เป็นวนัใดวนัหนึง่ทีก่ าหนดโดยมตคิณะกรรมการดงันี้ 

       ● วนัทีค่ณะกรรมการมมีต ิ

       ● วนัทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มมีต ิ

       ● วนัแรกทีเ่สนอขายตอ่ผูล้งทนุ 

       ● วนัทีผู่ล้งทนุมสีทิธแิปลงสภาพตามหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรอืมสีทิธซิือ้หุน้ตามใบส าคญัแสดงสทิธทิี่

จะซือ้หุน้ 
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2. ราคาทีก่ าหนดไดจ้ากการใชก้ระบวนการทางการตลาด เชน่ การส ารวจความตอ้งการซือ้หลกัทรัพย ์

(Book Building) เป็นตน้ 

3. ราคายตุธิรรมทีป่ระเมนิโดยทีป่รกึษาทางการเงนิทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ 

*ราคาตลาด ตามเกณฑอ์นุญาต PP ใหใ้ชร้าคาตามเกณฑอ์นุญาตการออกและเสนอขายหุน้ และ 

Warrant แบบ PP ขึน้กับลักษณะการก าหนดราคาเสนอขายหุน้  

 

เปรยีบเทยีบการเปิดเผยขอ้มูลการเพิม่ทุนแบบก าหนดวตัถปุระสงค ์และแบบ General Mandate 

ขอ้มูลทีต่อ้งเปิดเผยในรายงานเพิม่ทนุ 

ก าหนดวตัถปุระสงค ์ General Mandate 

ขออนุมตัจิาก

ผูถ้อืหุน้ 

เมือ่มกีาร

จดัสรร 

ขอกรอบเพิม่ทนุ 

จากผูถ้อืหุน้ 

Board มมีติ

จดัสรร 

▪ ระบุจ านวนหุน้เพิม่ทุนและจ านวนหุน้ทีจ่ดัสรร

ตามประเภทการจดัสรรโดยชดัเจน 
✓ ✓ ✓ ✓ 

▪  กรณี RO /PPO: วนั RD /BC เพือ่สทิธจิอง

ซือ้หุน้ อตัราสว่น (เดมิ:ใหม)่ 
 ✓  ✓ 

▪ กรณี PP :  

บุคคล : รายละเอยีดบุคคล ความสมัพนัธ ์

เกณฑก์ าหนดราคาขายหุน้เพิม่ทุน ผลกระทบ

ตอ่ผถห. (Dilution) 

นติบิุคคล : ธุรกจิ ผถห.ใหญ ่กก. ผูบ้รหิาร  

 ✓  ✓ 

▪ ราคาขาย ✓ ✓  ✓ 

▪ วตัถปุระสงคก์ารเพิม่ทุนและระยะเวลาการใช้

เงนิเพิม่ทุน:  

กรณีมโีครงการ : เงนิทีใ่ช ้ระยะเวลาแลว้เสร็จ/

เกดิรายได ้

กรณีไดท้รพัยส์นิ  : สภาพ มูลคา่ เกณฑร์าคา  

ภาระผูกพัน    

กรณีช าระหนี ้: เหตเุกดิหนี้ 

กรณีอืน่ : เงนิทนุหมนุเวยีนรองรับการขยายธรุกจิ 

✓ ✓  ✓ 

▪ ประโยชนท์ีผ่ถห. พงึไดร้บัจากการเพิม่ทุน :  

นโยบายเงนิปนัผล สทิธริบัเงนิปนัผลของผู ้

จอง อืน่ๆ  

✓ ✓  ✓ 

▪ ก าหนดระยะเวลาทีเ่กีย่วกบัการจดัสรร /จองซือ้   ✓  ✓ 

หมายเหต ุ ✓= ตอ้งเปิดเผย ׀  = เปิดเผย (ถา้ม)ี ׀  = ไมต่อ้งเปิดเผย 

เรือ่ง รายละเอยีด 

การแจง้มตขิองที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ 

ภายในวนัประชมุผูถ้อืหุน้หรอือยา่งชา้ภายในเวลา 9.00 น.ของวนัท าการถัดไป ผา่นระบบ  
SETLink 

การรายงานผลการ

จดัสรรหุน้เพิม่ทุน 

รายงานผลการขายหลกัทรัพย ์(แบบ F53-5) โดยด าเนนิการผ่านระบบ SETLink ภายใน  14 

วนันับจากวนัสดุทา้ยของวนัจองซือ้  

การรายงานผลการ

ใชเ้งนิเพิม่ทุน 

บรษัิทมหีนา้ทีร่ายงานผลการใชเ้งนิเพิม่ทนุทกุ 6 เดอืนตามปีปฏทินิภายใน 30 วนัผ่านระบบ 

SETLink ดงันี้ 

การใชเ้งนิเพิม่ทุนในช่วง รายงานภายใน 

มกราคม – มถินุายน 

กรกฎาคม – ธันวาคม 

30 กรกฏาคม 

30 มกราคม ของปีถัดไป 

โดยใหม้หีนา้ทีร่ายงานจนกวา่จะใชเ้งนิเพิม่ทนุจนหมด และหากการใชเ้งนิเพิม่ทนุไมเ่ป็นไป
ตามวตัถุประสงคใ์หช้ีแ้จงสาเหตมุาพรอ้มกนั 

การรบัหุน้เพิม่ทนุเป็น

หลกัทรพัยจ์ด
ทะเบยีน 

• ภายหลงัจากทีบ่รษัิทรายงานผลการจัดสรรหุน้เพิม่ทนุแลว้บรษัิทจะตอ้งด าเนนิการจด

ทะเบยีนหุน้เพิม่ทนุกับกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซึง่บรษัิทจะไดรั้บหนังสอื

รับรองทนุจดทะเบยีนของบรษัิท และใบเสร็จรับเงนิส าหรับการจดทะเบยีนเพิม่ทนุ 

• น าสง่ส าเนาหนังสอืรับรองทนุจดทะเบยีนของบรษัิทใหก้บันายทะเบยีนของบรษัิท (บรษัิท 

ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย(์ประเทศไทย) จ ากดั: TSD) เพือ่ให ้TSD ท าการเพิม่จ านวนหุน้

ใหก้บัผูถ้อืหุน้แตล่ะราย โดยการเครดติหุน้เพิม่ทนุของบรษัิทเขา้บญัชผีูถ้อืหุน้หรอืออกเป็น

ใบหุน้ใหก้บัผูถ้อืหุน้ 
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เรือ่ง รายละเอยีด 

• ในกรณีทีเ่ป็นการเพิม่ทนุแบบ PP ในราคาต า่กวา่ 90% ของราคาตลาดซึง่ผูล้งทนุถูกหา้ม

ขายหุน้ทัง้หมดบรษัิทตอ้งด าเนนิการใหผู้ล้งทนุดงักลา่วฝากหุน้ทัง้หมดกับ TSD (Silent 

Period) ใหแ้ลว้เสร็จ (ดเูรือ่ง Silent Period ส าหรับ PP ราคาต า่) 

• ยืน่แบบค าขอใหรั้บหุน้เพิม่ทนุเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนเพิม่เตมิโดยด าเนนิการผา่นระบบ 

Smart Listing  โดยยืน่ภายใน 30 วนันับจากวนัปิดการจองซือ้และช าระคา่หุน้เพิม่ทนุหรอื

วนัทีใ่ชส้ทิธแิปลงสภาพ 

การประกาศขา่วโดย

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

• ภายหลงัจากทีต่ลาดหลักทรัพยฯ์ไดรั้บแบบ F53-6 พรอ้มเอกสารประกอบการยืน่ค าขอ 

รวมทัง้ TSD โอนหุน้เขา้บญัชหีรอืออกใบหุน้ใหก้ับผูถ้อืหุน้แลว้ตลาดหลักทรัพยฯ์จะ

ประกาศขา่ววา่ตลาดหลักทรัพยฯ์ไดรั้บหุน้เพิม่ทนุของบรษัิทเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน

เพิม่เตมิ โดยวนัทีม่ผีลเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนและวนัทีเ่ริม่ซือ้ขายหลกัทรัพยก์ าหนด

เป็นวนัท าการถัดจากวนัทีป่ระกาศ (ส าหรับกรณีทีหุ่น้สามัญของบรษัิทไมไ่ดถู้กหา้มการซือ้

ขายหลักทรัพย)์  

คา่ธรรมเนยีมในการ

ยืน่ค าขอใหร้บั

หลกัทรพัย ์

• ไมม่ ี

Silent Period 

ส าหรบั PP ราคาต า่ 

การก าหนดระยะเวลาการหา้มขายหุน้ทัง้หมด (Silent Period) ส าหรับผูล้งทนุทีไ่ดรั้บหุน้จาก

การเสนอขายหุน้หรอืผูล้งทนุทีใ่ชส้ทิธแิปลงสภาพหลกัทรัพยท์ีไ่ดจ้ากการเสนอขายแบบ PP 

ในราคาต า่กวา่ 90% ของราคาตลาด 

• ผูเ้ขา้ขา่ยถูกหา้มขาย: ผูล้งทนุทีไ่ดรั้บหุน้หรอืหลักทรัพยแ์ปลงสภาพอืน่ ๆ จากการทีบ่รษัิท

เสนอขายหุน้หรอืหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพตอ่ PP ในราคาต า่กวา่ 90% ของราคาตลาด 

• ราคาเสนอขายทีต่ า่กวา่ 90% ของราคาตลาด: ค านวณตามหลักเกณฑข์อง ก.ล.ต. สรุปไดด้ังนี้ 

(ก) กรณีเป็นการเสนอขายหุน้ ใหใ้ชร้าคาเสนอขายตอ่ผูล้งทนุ 

(ข) กรณีเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ (CD) ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย CD หารดว้ยอตัรา

แปลงสภาพ 

(ค) กรณีเป็นการเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (Warrant) ใหใ้ชร้าคา

เสนอขาย Warrant รวมกบัราคาใชส้ทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ตาม Warrant นัน้ 

(ง) กรณีเสนอขายหุน้ควบคูไ่ปกับ Warrant ใหค้ านวณดงันี้ 

((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw))+ ((Ep)(Qx)) 

                        Qs +  Qx 

 ทัง้นี ้โดยที ่

 Ps=  ราคาเสนอขายหุน้ 

 Qs =  จ านวนหุน้ทีเ่สนอขายควบคูไ่ปกบั Warrant 

 Pw=  ราคาเสนอขาย Warrant 

 Qw=  จ านวน Warrant ทีเ่สนอขายควบคูไ่ปกบัหุน้ 

 Ep=  ราคาใชส้ทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ตาม Warrant 

 Qx=  จ านวนหุน้ทีจ่ะไดรั้บจากการใชส้ทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ตาม Qw 

ในกรณีทีม่กีารเสนอขายหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพพรอ้มการเสนอขายหุน้  ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย

หุน้ หรอื ราคาเสนอขายหุน้รวมกบัหลักทรัพยแ์ปลงสภาพ แลว้แตร่าคาเสนอขายใดจะต า่กวา่

เป็นราคาทีใ่ชใ้นการพจิารณาราคาเสนอขาย 

• ราคาตลาด:  

o ราคาถัวเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก (ราคาปิดหรอืราคาเฉลีย่ของการซือ้ขาย) ยอ้นหลงั 7-15 

วนัท าการตดิตอ่กนักอ่นวนัแรกทีม่กีารเสนอขายหุน้ หรอืกอ่นวันทีม่กีารแปลงสภาพ

หลกัทรัพยเ์ป็นหุน้จากการเสนอขายหลกัทรัพย ์

o ในกรณีทีไ่มม่รีาคาซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย ์ใหใ้ชร้าคายุตธิรรม 

ทีป่ระเมนิโดยทีป่รกึษาทางการเงนิทีส่ านักงาน ก.ล.ต.ใหค้วามเห็นชอบ 

• จ านวนหุน้ทีห่า้มขาย: หุน้ทัง้หมดทีไ่ดรั้บการจัดสรรแบบ PP ในราคาต า่กวา่ 90% ของ

ราคาตลาด รวมถงึหุน้เพิม่ทนุทีเ่กดิจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพในกรณีทีม่กีารเสนอขาย

หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 
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เรือ่ง รายละเอยีด 

• ระยะเวลาหา้มขาย: 1 ปี นับแตว่นัทีหุ่น้เริม่ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย ์โดยเมือ่ครบ 6 

เดอืน สามารถทยอยขายหุน้ได ้25% ของจ านวนหุน้ทีห่า้มขาย 

o กรณีเป็นการเสนอขายหลักทรัพยแ์ปลงสภาพ  ระยะเวลาหา้มขายหุน้ทีเ่กดิจากการ

ใชส้ทิธแิปลงสภาพก าหนด 1 ปีนับแตว่นัทีผู่ล้งทนุไดรั้บหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ

ดงักลา่ว 

• ขอ้ยกเวน้: ไมน่ ามาใชก้ับการน าหุน้หรอืหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพทีเ่หลอืจากการเสนอขาย

ตอ่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่น (RO) มาจัดสรรให ้PP ในราคาไม่นอ้ยกวา่ราคาทีเ่สนอขายตอ่

ผูถ้อืหุน้เดมิ  ทัง้นี้ บรษัิทตอ้งมกีระบวนการใหผู้ถ้อืหุน้เดมิสามารถใชส้ทิธเิกนิกวา่สดัสว่น

ของตนแลว้ 

• การผ่อนผัน: ตลาดหลกัทรัพยฯ์ อาจผ่อนผัน Silent Period ส าหรับ PP ราคาต า่ส าหรับผู ้

ลงทนุทีม่ลีักษณะดงัตอ่ไปนี้ 

o เป็นเจา้หนีท้ีไ่ดรั้บการจัดสรรหุน้หรอืหลกัทรัพยเ์นือ่งจากการปรับโครงสรา้งหนีโ้ดย

การออกหุน้ใหมเ่พือ่ช าระหนี้ 

o เป็นผูล้งทนุสถาบนั ยกเวน้กองทนุสว่นบคุคล 
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ข ัน้ตอนการขออนมุตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่เพิม่ทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥14วนั ≤ 2เดอืน 

กรณีจดัสรรหุน้เพิม่ทนุให ้PO 

1 ปี 

สง่หนังสอืเชญิประชมุพรอ้ม
สารสนเทศเพิม่ทนุลว่งหนา้≥7 วนั 

รายงานผลการ

ออกและจัดสรร 

ภายใน 14 วนั 

แจง้มตคิณะกรรมการและเปิดเผย
สารสนเทศ 
1) มตคิณะกรรมการอนุมตักิารเพิม่ทนุ 
2) แบบรายงานการเพิม่ทนุ F53-4 

- วนัประชมุผูถ้อืหุน้ 
ตอ้งไดร้ับมต ิ≥3/4ของผูม้า
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 
- แจง้มตผิูถ้อืหุน้ หรอื 
ภายใน 9.00 น.ของวนัท า
การถดัไป 

 

ยืน่ขออนุญาตกบั
ส านักงาน ก.ล.ต.
ภายใน 1 ปี 

เสนอขาย

ภายใน 6 เดอืน

นับแตไ่ดร้ับ

อนุญาต 

 

Record Date  

(เพือ่สทิธเิขา้ประชมุผูถ้อืหุน้) 

กรณีจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุให ้RO / PPO 

สง่หนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้พรอ้ม
สารสนเทศเพิม่ทนุลว่งหนา้≥7 วนั 

- สง่หนังสอืแจง้การจัดสรรหุน้เพิม่ทนุและ
หนังสอืแจง้สทิธกิารจองซือ้หุน้เพิม่ทนุ
ลว่งหนา้ 5 วนัท าการ 
- ระยะเวลาการจองซือ้หุน้เพิม่ทนุ ≥ 5 วนั
ท าการ 

แจง้มตคิณะกรรมการและเปิดเผย
สารสนเทศ 
1) มตคิณะกรรมการอนุมตักิารเพิม่ทนุ 
2) แบบรายงานการเพิม่ทนุ F53-4 

รายงานผลการ
ออกและจัดสรร 
ภายใน 14 วนั 

Record Date  

(เพือ่สทิธเิขา้ประชมุผูถ้อืหุน้) 

- วนัประชมุผูถ้อืหุน้ตอ้ง
ไดร้ับมต≥ิ3/4 ของผูม้า
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 
- แจง้มตผิูถ้อืหุน้หรอื
ภายใน 9.00 น. ของวนัท า
การถดัไป 

 

RD/BC 

(เพือ่สทิธริบัจดัสรรหุน้ RO / PPO) 

≥14วนั ≤ 2เดอืน ≥5 วนัท าการ 
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*กรณีเสนอขายให ้PP ทีม่รีาคาต ่า ตามเกณฑข์อง ก.ล.ต. ก าหนด 

- การประชมุผูถ้อืหุน้ตอ้งไดร้ับมต≥ิ3/4  ของผูม้าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง  

โดยไมม่เีสยีงคัดคา้น ≥10% ของผูม้าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

 

≥14วนั ≤ 2เดอืน 

กรณีจัดสรรหุน้เพิม่ทนุให ้PP 

3 – 12 เดอืน 
แลว้แตก่รณ ี

สง่หนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้พรอ้ม

สารสนเทศเพิม่ทนุลว่งหนา้≥14 วนั  

แจง้มตคิณะกรรมการและเปิดเผย
สารสนเทศ 
1) มตคิณะกรรมการอนุมตักิารเพิม่ทนุ 
2) แบบรายงานการเพิม่ทนุ F53-4 

รายงานผลการ
ออกและจัดสรร 
ภายใน 14 วนั 

- วนัประชมุผูถ้อืหุน้ตอ้งไดร้ับมต ิ

≥3/4  ของผูม้าประชมุและมสีทิธิ

ออกเสยีง* 

- แจง้มตผิูถ้อืหุน้ หรอื ภายใน 9.00 

น.ของวนัท าการถดัไป 

 

เสนอขายภายใน    

1 ปี 

Record Date 

(เพือ่สทิธเิขา้ประชมุผูถ้อืหุน้) 
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Q&A 

ค าถาม ค าตอบ 

กรณีอยูร่ะหวา่งการซือ้หุน้คนื 

สามารถเพิม่ทุนไดห้รอืไม ่

ไมไ่ด ้  

(อา้งองิกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑแ์ละวธิกีารวา่ดว้ยการซือ้หุน้คนื การจ าหน่าย

หุน้ทีซ่ ือ้คน้และการตดัหุน้ทีซ่ ือ้คนืของบรษัิท พ.ศ. 2544 ขอ้ 12) 

บรษิทัสามารถก าหนดวนัใหส้ทิธ ิ

รบัหุน้เพิม่ทนุเป็นวนัเดยีวกบั

สทิธเิขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ได้

หรอืไม ่

ได ้ ทัง้นีจ้ะตอ้งมขีอ้ความเตอืนผูล้งทนุในหนังสอืแจง้มตคิณะกรรมการทีน่ าสง่

ตลาดหลักทรัพย ์“การใหส้ทิธดิงักลา่วของบรษัิทยังมคีวามไมแ่น่นอน เนือ่งจาก

ตอ้งรอการอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้” 

กรณีเพิม่ทุนแตย่งัไมไ่ดม้กีาร

ใชเ้งนิเพิม่ทุน บรษิทัตอ้ง

รายงานผลการใชเ้งนิเพิม่ทุน

หรอืไม ่

บรษัิทมหีนา้ทีต่อ้งรายงาน โดยรายงานวา่ยังไมไ่ดใ้ชเ้งนิเพิม่ทนุและคงเหลอืเงนิ

เพิม่ทนุเป็นจ านวนเทา่ใด 

 

การรายงานผลการใชเ้งนิเพิม่

ทุนมรีะยะเวลาสิน้สุดเมือ่ใด 

ใหร้ายงานผลการใชเ้งนิเพิม่ทนุจนกวา่จะใชเ้งนิจากการระดมทนุจนหมด 

กรณีแจง้มตคิณะกรรมการเพือ่

จดัสรร RO / PPO ในคร ัง้แรก

แตย่งัไมไ่ดก้ าหนดวน้ใหส้ทิธ ิ

หรอืวนัจองซือ้หุน้เพิม่ทุนบรษิทั

ตอ้งท าอยา่งไร 

ใหร้ายงานมตขิองคณะกรรมการเกีย่วกับการก าหนดวนัใหส้ทิธจิองซือ้เพิม่ทนุ และ

วนัจองซือ้หุน้เพิม่ทนุ รวมถงึรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งผา่นระบบ SETLink ตาม

หลกัเกณฑก์ารแจง้ก าหนดวนั RD /BC  โดยแจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั 

 

ในการเสนอขายหุน้แบบ PP 

พรอ้ม Warrant โดยทีบ่รษิทั

ก าหนดราคาขายหุน้ไมต่ า่กวา่ 

90% ของราคาตลาด แตเ่มือ่

ค านวณราคาเสนอขาย หุน้ควบ

กบั Warrant มรีาคาต า่กวา่ 

90% ของราคาตลาด 

กรณีนีจ้ะเขา้ขา่ยตอ้งฝากหุน้

ตามเกณฑ ์Silent Period 

หรอืไม ่

กรณีมกีารเสนอขายหุน้พรอ้มหลกัทรัพยท์ีอ่าจแปลงสภาพเป็นหุน้เชน่ Warrant 

หรอื หุน้กูแ้ปลงสภาพ  การพจิารณาวา่เป็นการเสนอขายในราคาทีต่ า่กวา่ 90% 

ของราคาตลาดหรอืไม ่จะตอ้งค านวณ 2 กรณี คอื  

(1) ราคาเสนอขายหุน้ 

(2) ราคาเสนอขายหุน้รวมหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 

หากราคาใดราคาหนึง่ต า่กวา่ 90% ของราคาตลาด  หุน้และหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ

ดงักลา่วจะถกูหา้มขายตามเกณฑ ์Silent Period ส าหรับ PP ราคาต า่ ดว้ย 

 

     ดงันัน้ ในกรณีจากค าถามนี้ หุน้และหุน้ทีเ่กดิจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพ 

Warrant ตอ้งถกูหา้มขายดว้ย เนือ่งจากราคาเสนอขายหุน้ควบ Warrant ต า่กวา่

90% ของราคาตลาด 

หากบรษิทัเสนอขายหุน้แบบ PP 

โดยขณะทีข่อมตจิากผูถ้อืหุน้

น ัน้ ราคาเสนอขายไมใ่ชร่าคาต า่  

แต ่ณ วนัจดัสรร หุน้ดงักลา่วมี

ราคาตลาดสูงขึน้  จนท าใหร้าคา

เสนอขายน ัน้ต า่กวา่ราคาตลาด       

ผูล้งทุนทีไ่ดร้บัจดัสรรหุน้

ดงักลา่วจะถูกหา้มขายตาม

เกณฑ ์Silent Period หรอืไม ่

หากราคาเสนอขายต า่กวา่ 90% ของราคาตลาด โดยทีร่าคาตลาดค านวณจากราคา

ถัวเฉลีย่ถว่งน ้าหนักยอ้นหลงัไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั แตไ่มเ่กนิ 15 วนัท าการตดิตอ่กนั

กอ่นวนัแรกทีม่กีารเสนอขายหุน้  ผูล้งทนุดงักลา่วก็จะถกูหา้มขายตามเกณฑ ์Silent 

Period ส าหรับ PP ราคาต า่ดว้ย 

หากบรษิทัมกีารจดัสรรหุน้เพิม่

ทุนโดยเสนอขายหุน้แบบ PP 

หลายรอบ ตวัอยา่งเช่น จดัสรร

ใหก้ลุม่นาย A ในวนัที ่1-7 ก.ค.  

จดัสรรหุน้ใหก้ลุม่นาย B ในวนัที ่

22-28 ส.ค. จะค านวณราคา

ตลาดจากการจดัสรรหุน้รอบใด 

ใหค้ านวณราคาตลาดกอ่นวนัทีจ่ัดสรรหุน้ใหแ้กผู่ล้งทนุในแตล่ะรอบ   

- ราคาตลาดส าหรับหุน้ทีจั่ดสรรใหก้ลุม่นาย A ค านวณจากราคาเฉลีย่ 7-15 วนั

กอ่นวนัที ่1 ก.ค.  

- ราคาตลาดส าหรับหุน้ทีจั่ดสรรใหก้ลุม่นาย B ค านวณจากราคาเฉลีย่ 7-15 วนั

กอ่นวนัที ่22 ส.ค. 
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ค าถาม ค าตอบ 

ระยะเวลาการหา้มขายหุน้ 1 ปี 

เร ิม่นบัอยา่งไร 
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ตวัอยา่ง 

ตวัอยา่งการเปิดเผยขอ้มลูเมือ่มกีารเพิม่ทนุ(บมจ XY) 

การเพิม่ทนุ 

เรือ่ง 
การเพิม่ทนุแบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช ้

เงนิทนุ 

วนัทีค่ณะกรรมการมมีต ิ ... 

รายละเอยีดการจดัสรร  

จดัสรรใหก้บั ผูถ้อืหุน้สามัญเดมิ  

     ประเภทหลกัทรพัยท์ีจ่ดัสรร  หุน้สามัญ 

     จ านวนหุน้ทีจ่ดัสรร ( หุน้) 1,600,000,000 

     อตัราสว่น (เดมิ : ใหม)่ 1 : 1 

     ราคาจองซือ้ (บาทตอ่หุน้) ... 

     วนัจองซือ้และช าระคา่หุน้ วนัที ่... ถงึ ... 

     วนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ ทีไ่ดร้บั 

     สทิธจิองซือ้หุน้เพิม่ทุน (Record date) 
… 

     วนัทีไ่มไ่ดร้บัสทิธจิองซือ้หุน้เพิม่ทนุ (XR) … 

จดัสรรใหก้บั  บคุคลในวงจ ากดั 

     ประเภทหลกัทรพัยท์ีจ่ดัสรร หุน้สามัญ 

         ชือ่บุคคลในวงจ ากดัทีไ่ดร้บัจดัสรร  - 

         จ านวนหุน้ทีจ่ดัสรร (หุน้) 800,000,000 

จ านวนหุน้สามญัทีเ่พิม่ทุน (หุน้)  2,400,000,000 

จ านวนรวมของหุน้ทีเ่พ ิม่ทนุ (หุน้) 2,400,000,000 

มูลคา่ทีต่ราไว ้(Par) (บาทตอ่หุน้) 1.00 

 

ก าหนดการประชุมผูถ้อืหลกัทรพัย ์

เรือ่ง ก าหนดการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ 

วนัทีค่ณะกรรมการมมีต ิ ... 

วนัประชุม ... 

เวลาเร ิม่ประชุม (h:mm) … 

วนัก าหนดรายชือ่ผูม้สีทิธเิขา้รว่มประชุม  

(Record date) 
… 

วนัทีไ่มไ่ดร้บัสทิธเิขา้ประชุม ... 

วาระการประชุมทีส่ าคญั 
การเพิม่ทนุ  

... 

สถานทีป่ระชุม ... 
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(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิม่ทนุ 

บรษิทั XY จ ากดั (มหาชน) 

วนัที ่... 

 ขา้พเจา้บรษัิท ... จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ส านักงานใหญต่ัง้อยู่ที ่ ... ขอรายงานมตทิีป่ระชมุ

คณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่... ประชมุเมือ่วนัที ่... เกีย่วกับการเพิม่ทนุและจัดสรรหุน้เพิม่ทนุ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การเพิม่ทุน 

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯมดีงันี้ 

 เพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษัิทจ านวน 2,400,000,000 บาท จากทนุจดทะเบยีนเดมิจ านวน ... บาท เป็นทนุ

 จดทะเบยีนใหม ่จ านวน ... โดยการออกหุน้สามัญเพิม่ทนุ จ านวน 2,400,000,000 หุน้ ซึง่มมีลูคา่ทีต่ราไว ้

 หุน้ละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิม่ทนุในลกัษณะดงันี ้  

การเพิม่ทนุ ประเภทหุน้ จ านวนหุน้ มูลคา่ทีต่ราไว ้
(บาทตอ่หุน้) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์น

การใชเ้งนิทนุ 

หุน้สามัญ 

หุน้บรุมิสทิธ ิ

2,400,000,000 

- 

1.00 

- 

2,400,000,000 

- 

 แบบมอบอ านาจทัว่ไป 

(General Mandate) 

หุน้สามัญ 
หุน้บรุมิสทิธ ิ

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 

2. การจดัสรรหุน้เพิม่ทนุ 

• แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งนิทนุ 

จดัสรรใหแ้ก ่ จ านวนหุน้ 
(ไมเ่กนิ) 

ราคาขายและการ
จดัสรร 

วนั เวลา จองซือ้และ
ช าระเงนิคา่หุน้ 

หมายเหต ุ

2.1 เพื่อรองรับการจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนใหก้ับบุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) 

800,000,000 โปรดดหูมายเหต ุขอ้ (1) โปรดดหูมายเหต ุ 
ขอ้ (2) 

- 

2.2 เพือ่รองรับการจัดสรรหุน้
เพิม่ทนุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ตาม
สัดสว่นจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่
ละรายถอือยู ่(Right Offering)  

1,600,000,000  ... บาทตอ่หุน้  
และ 

อัตราสว่น 1:1 
 

โปรดดหูมายเหต ุขอ้ (3) 

วันจองซือ้ ... 
 

โปรดดหูมายเหต ุขอ้ 
(2) 

- 

หมายเหต:ุ 

(1) การก าหนดราคาเสนอขายหุน้ใหก้ับบคุคลในวงจ ากัด (Private Placement) จะเป็นไปตามราคาทีก่ าหนด

โดยคณะกรรมการบรษัิท หรอืนาย ... ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษัิทซึง่เป็นบุคคลทีไ่ดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษัิท โดยจะเป็นราคาเสนอขายหุน้ตามราคาตลาดในราคาทีด่ทีีส่ดุในชว่งทีเ่สนอขายหุน้ต่อผู ้

ลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนทีท่จ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้รษัิทจดทะเบยีนเสนอ

ขายหุน้ทีอ่อกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากัด โดยการก าหนดราคาเสนอขายหุน้อยูภ่ายใตเ้งือ่นไข ดงันี ้ 

(ก) ก าหนดราคาเสนอขายในราคาทีด่ทีีส่ดุตามสภาวะตลาดในชว่งทีเ่สนอขายหุน้ต่อผูล้งทนุ กลา่วคอื 

เป็นราคาทีไ่มต่ า่กวา่ราคาถัวเฉลีย่ถว่งน ้าหนักของหุน้ในตลาดหลักทรัพยย์อ้นหลังไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวัน

ท าการตดิต่อกัน แต่ไม่เกนิสบิหา้วันท าการตดิต่อกัน (ราคาตลาด) ทัง้นี้ บรษัิทอาจก าหนดราคา

เสนอขายโดยมสีว่นลดไดแ้ตต่อ้งไม่เกนิ 10% จากราคาดังกลา่ว หรอืไม่ต า่กวา่ราคาทีก่ าหนดโดย

ผ่านกระบวนการทีเ่ปิดใหผู้ล้งทุนสถาบันแสดงความประสงคท์ีจ่ะซือ้หุน้ทีอ่อกใหม่ของบรษัิท ณ 

ระดับราคาทีต่อ้งการ (Book Building) ซึง่ผ่านการส ารวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที ่ทจ. 72/2558 เรือ่ง การอนุญาตใหบ้รษัิทจดทะเบยีนเสนอ

ขายหุน้ทีอ่อกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากัด และ 

(ข) ราคาดงักลา่วจะเป็นราคาเสนอขายทีไ่มต่ า่กวา่ราคาทีเ่สนอขายตอ่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ 

(Right Offering) (หุน้ละ ... บาท) และเป็นราคาทีม่คีวามสมเหตุสมผลเมือ่ค านงึถงึประโยชน์และ

สว่นไดเ้สยีรวมถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กบัผูถ้อืหุน้เดมิของบรษัิท  

(2) คณะกรรมการบรษัิทหรอืนาย ... ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษัิทซึง่เป็นบุคคลทีไ่ดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจในการพิจารณาก าหนด และ/หรือ แกไ้ข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุใหก้บับคุคลในวงจ ากัด ตามตารางขอ้ 2.1 และ/หรือ ผูถ้ ือหุน้เดิมตาม

สัดส่วน (Rights Offering) ตามตารางขอ้ 2.2 ดังกล่าว ไดซ้ึง่จะตอ้งอยู่ภายใตบ้ังคับของหลักเกณฑ์และ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง โดยอาจรวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีง (1) การจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุเป็นครัง้เดยีวหรอืเป็นครัง้ 
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ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุ การก าหนดราคาเสนอขาย (ส าหรับการจัดสรรหุน้

ตามตารางขอ้ 2.1) วนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้เดมิทีม่สีทิธจิองซือ้และไดรั้บการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุ (Record 

Date) การช าระคา่หุน้ รวมถงึเงือ่นไขและรายละเอยีดอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุดังกลา่ว (2) 

การแต่งตัง้ทีป่รึกษาทางการเงนิ การเขา้เจรจา ท าความ ตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุดงักลา่ว รวมทัง้ด าเนนิการตา่ง ๆ อนัเกีย่วเนื่องกับการจัดสรรหุน้สามัญ

เพิม่ทนุดังกลา่ว และ (3) ลงนามในค าขออนุญาตตา่ง ๆ ค าขอผ่อนผันตา่ง ๆ และหลักฐานทีจ่ าเป็นทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการจัดสรรและเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุ รวมถงึการจัดการและการยืน่ค าขออนุญาตต่าง ๆ ค าขอผ่อนผันต่าง 

ๆ และหลักฐานทีจ่ าเป็นทีเ่กีย่วขอ้งตอ่หน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และการน าหุน้สามัญเพิม่ทนุ

ของบรษัิทเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และมอี านาจในการด าเนนิการอืน่ใดอันจ าเป็นและสมควรเกีย่วกับ

การจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุดงักลา่วขา้งตน้  

(3) ในการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสัดสว่น (Rights Offering) ตามตารางขอ้ 2.2 ก าหนด

ราคาเสนอขายที่ราคา ... บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาที่ใหส้่วนลดจากราคาปิดของหุน้ของบริษัทในตลาด

หลักทรัพย ์ณ วันที ่... ซึง่เป็นวันทีค่ณะกรรมการบรษัิทมมีตใินเรื่องนี้ (ราคาปิดของหุน้ของบรษัิท ณ วันที ่... 

เท่ากับ ... บาท ดังนัน้ ราคาเสนอขายหุน้ละ ... บาทดังกล่าวจงึค านวณเป็นราคาทีใ่หส้่วนลดในอัตรา ...%  

ของราคาปิดขา้งตน้) และมสีดัสว่นการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุในอตัรา 1 หุน้เดมิ ตอ่ 1 หุน้ใหม ่(คดิเป็นจ านวน

หุน้ทีใ่ชใ้นการจัดสรรครัง้แรกทัง้ส ิน้ ... หุน้)และก าหนดวันจองซือ้หุน้สามัญเพิม่ทุนของบรษัิทในชว่งวันที ่... 

(รวม 5 วันท าการ) โดยบรษัิทไดก้ าหนดวันก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธจิองซือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุตามสดัสว่น

การถอืหุน้ (Record Date) ตามขอ้ 2.2 ในวันที ่... (Record Date) อย่างไรก็ตาม การก าหนดสทิธใินการจอง

ซือ้และไดรั้บการจัดสรรหุน้เพิม่ทนุ รวมถงึก าหนดวันจองซือ้หุน้เพิม่ทุนดังกล่าวยังไม่มคีวามแน่นอนจนกว่าจะ

ไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

• การด าเนนิการของบรษัิท กรณีทีม่เีศษของหุน้ใหปั้ดทิง้ 

 

3. ก าหนดวนัประชุมผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนุมตักิารเพิม่ทุนและจดัสรรหุน้เพิม่ทุน 

 ก าหนดวนัประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่... ในวนัที ่... เวลา ... น. ณ ... โดยก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ (Record 

Date) เพือ่สทิธเิขา้ร่วมประชมุ ในวนัที ่...  

4. การขออนุญาตเพิม่ทนุ/จดัสรรหุน้เพิม่ทุนตอ่หนว่ยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งและเงือ่นไขการขอ

อนุญาต 

4.1 การจดทะเบยีนเพิม่ทนุจดทะเบยีน แกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธ ิและการจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทนุช าระ 

แลว้ตอ่กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย์ 

4.2 การด าเนนิการขออนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เพือ่รับหุน้สามัญเพิม่ทนุเป็นหลักทรัพย์ 

จดทะเบยีน และเขา้ท าการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 

5. วตัถปุระสงคข์องการเพิม่ทนุ และการใชเ้งนิทุนในสว่นทีเ่พิม่ 

5.1 เงนิทนุทีไ่ดจ้ากการออกหุน้สามัญเพิม่ทนุใหก้บับคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามตารางขอ้ 

2.1 และผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่น (Right Offering) ตามตารางขอ้ 2.2 ทัง้หมดจะใชเ้พือ่ปรับโครงสรา้ง

เงนิทนุและช าระคนืหนีเ้งนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิทีก่ลุม่บรษัิทใชใ้นการเขา้ซือ้ ... ซึง่ไดม้กีารกูย้มืเงนิ

ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้ส ิน้ประมาณ ... ลา้นบาท  

5.2 ในกรณีทีม่หีุน้เหลอืจากการจัดสรรหุน้ใหก้บับคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามตารางขอ้ 2.1 

และผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่น (Right Offering) ตามตารางขอ้ 2.2 และบรษัิทเห็นวา่มคีวามจ าเป็นที่

จะตอ้งระดมเงนิทนุเพิม่เตมิเพือ่ ... บรษัิทอาจจะพจิารณา ... 

 

6. ประโยชนท์ีบ่รษิทัจะพงึไดร้บัจากการเพิม่ทนุ/จดัสรรหุน้เพิม่ทนุ 

เพือ่ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิทีใ่ชใ้นการเขา้ซือ้ … ภายในก าหนดระยะเวลาทีต่กลงไวก้บั 

ผูใ้หกู้ ้และชว่ยลดภาระดอกเบีย้เงนิกู ้รวมถงึชว่ยในการปรับโครงสรา้งเงนิทนุและหนี้สนิของบรษัิทใหม้คีวาม

เหมาะสม 
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7. ประโยชนท์ีผู่ถ้อืหุน้จะพงึไดร้บัจากการเพิม่ทุน/จดัสรรหุน้เพิม่ทุน 

7.1 นโยบายเงนิปันผล  

บรษัิทมนีโยบายจา่ยเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ในอตัราไมต่า่กวา่ ...% ของก าไรสทุธหิลงัหักภาษีและ

ส ารองตามกฎหมาย (ถา้ม)ี โดยบรษัิทจะพจิารณาจาก ... 

7.2 ผูจ้องซือ้หุน้เพิม่ทนุจะมสีทิธไิดรั้บเงนิปันผลจากการด าเนนิงานของบรษัิท เริม่ตัง้แตผู่จ้องซือ้หุน้ไดรั้บ 

การจดทะเบยีนเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทแลว้ โดยมชีือ่ปรากฏเป็นผูถ้อืหุน้ในทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษัิท 

และบรษัิทมกีารประกาศจา่ยเงนิปันผล ทัง้นี ้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑต์า่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

7.3 อืน่ ๆ  

-ไมม่-ี 

 

8. รายละเอยีดอืน่ใดทีจ่ าเป็นส าหรบัผูถ้อืหุน้เพือ่ใชป้ระกอบการตดัสนิใจในการอนุมตักิารเพิม่ทนุ/ 

จดัสรรหุน้เพิม่ทุน 

-ไมม่-ี 

 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนนิการในกรณีทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหเ้พิม่ทุน/จดัสรรหุน้เพิม่ทนุ 

 

ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนนิการ วนั เดอืน ปี 

1 ประชุมคณะกรรมการบรษิทั คร ัง้ที ่... ... 

2 วนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ (Record Date) เพือ่สทิธใิน

การเขา้รว่มประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่...   

... 

3 วนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่... ... 

4 ด าเนนิการจดทะเบยีนมตเิพิม่ทนุจดทะเบยีน แกไ้ข

หนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ กบักระทรวงพาณชิย ์

ภายใน 14 วนันับแตว่นัทีท่ี่

ประชมุผูถ้อืหุน้มมีตอินุมัต ิ

5 วนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ (Record Date) เพือ่สทิธใิน

การจองซือ้หุน้เพิม่ทนุ  

... 

6 ระยะเวลาการใชส้ทิธจิองซือ้หุน้เพิม่ทุน … 

7 จดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณชิย ์ ภายใน 14 วนั หลงัสิน้สดุ

ระยะเวลาการใชส้ทิธจิองซือ้

หุน้เพิม่ทนุ 

8 การน าหุน้เพิม่ทุนเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั  

 

บรษัิทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

ลายมอืชือ่ ........................................................... กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่แทนบรษัิท 

(                                  ) 

กรรมการ 

 

ลายมอืชือ่............................................................ กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่แทนบรษัิท 

(                                  ) 

กรรมการ 
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    สารสนเทศเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุใหแ้กบุ่คคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

 

ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท XY จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิท”) ครัง้ที ่ ... ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่ ... 

ไดม้มีตเิพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษัิทอกีจ านวน 2,400,000,000 บาท จากทนุจดทะเบยีนเดมิจ านวน ... บาท 

เป็นทนุจดทะเบยีนใหม ่จ านวน ... บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิม่ทนุ จ านวน 2,400,000,000 หุน้ ซึง่มมีลูคา่ที่

ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพือ่รองรับการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อื

หุน้แตล่ะรายถอือยู ่ (Rights Offering) และบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยจะมกีารน าเสนอตอ่ที่

ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่... ในวนัที ่... เพือ่พจิารณาตอ่ไปนัน้ 

ในการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุใหแ้กบ่คุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่เป็นนัก

ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงเป็นเรือ่งทีม่นัียสาคญั ดงันัน้ บรษัิทจงึไดจั้ดเตรยีมสารสนเทศทีเ่ป็นสาระส าคญัตอ่การ

ตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที ่ ทจ.73/2558 เรือ่ง รายการในหนังสอืนัด

ประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีนเพือ่ขออนุมัตกิารออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. รายละเอยีดของการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุใหแ้กบุ่คคลในวงจ ากดั 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทไดม้มีตอินุมัตใิหจ้ัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุจ านวน ไมเ่กนิ 800,000,000 หุน้

ใหแ้กบ่คุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่ไมเ่ป็นบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษัิท โดยมอบอานาจให ้

คณะกรรมการบรษัิทหรอืนาย ... ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษัิทซึง่เป็นบคุคลทีไ่ดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษัิทก าหนดราคาเสนอขายหุน้ภายใตเ้งือ่นไขดงันี้ 

(1) ก าหนดราคาเสนอขายในราคาทีด่ทีีส่ดุตามสภาวะตลาดในชว่งทีเ่สนอขายหุน้ตอ่ผูล้งทนุ กลา่วคอื 

เป็นราคาทีไ่มต่ า่กวา่ราคาถัวเฉลีย่ถว่งนา้หนักของหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย”์) 

ยอ้นหลังไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวันท าการตดิตอ่กัน แตไ่ม่เกนิสบิหา้วันท าการตดิตอ่กัน (ราคาตลาด) ทัง้นี้ บรษัิทอาจ

ก าหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดไดแ้ต่ตอ้งไม่เกนิ 10% จากราคาตลาดดังกล่าว หรือไม่ต ่ากว่าราคาที่

ก าหนดโดยผ่านกระบวนการทีเ่ปิดใหผู้ล้งทุนสถาบันแสดงความประสงคท์ีจ่ะซือ้หุน้ทีอ่อกใหม่ของบรษัิท ณ 

ระดับราคาที่ตอ้งการ (Book Building) ซึง่ผ่านการส ารวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที ่ทจ. 72/2558 เรือ่ง การอนุญาตใหบ้รษัิทจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่

ตอ่บคุคลในวงจ ากดั และ 

(2) ราคาดังกลา่วจะเป็นราคาเสนอขายทีไ่ม่ต า่กวา่ราคาทีเ่สนอขายตอ่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอื

หุน้ (Rights Offering) (หุน้ละ ... บาท) และเป็นราคาทีม่คีวามสมเหตสุมผลเมือ่ค านงึถงึประโยชน์และสว่นได ้

เสยีรวมถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กบัผูถ้อืหุน้เดมิของบรษัิท 

ทัง้นี ้ การออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุใหแ้กบ่คุคลในวงจ ากดั จะตอ้งไดรั้บการอนุญาตจาก

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ดว้ย  

นอกจากนี ้ใหเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่... ในวนัที ่... มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิท

หรือนาย ...  ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารของบริษัทซึง่เป็นบุคคลทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมี

อ านาจในการพจิารณาก าหนด และ/หรอื แกไ้ขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดสรรหุน้สามัญ

เพิ่มทุนใหก้ับบุคคลในวงจ ากัดซึง่จะตอ้งอยู่ภายใตบ้ังคับของหลักเกณฑแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง โดยอาจ

รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเพยีง (1) การจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุเป็นครัง้เดยีวหรอืเป็นครัง้ๆ (ภายในระยะเวลา 6 เดอืน) 

ระยะเวลาการเสนอขาย การจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุ การก าหนดราคาเสนอขาย การช าระคา่หุน้ รวมถงึเงือ่นไข

และรายละเอยีดอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนดังกลา่ว (2) การแตง่ตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิ การเขา้

เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุดงักล่าว 

รวมทัง้ด าเนนิการตา่งๆ อันเกีย่วเนื่องกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุดังกลา่ว และ (3) ลงนามในค าขออนุญาต

ตา่งๆ ค าขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานทีจ่ าเป็นทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดสรรและเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทุน รวมถงึ

การจัดการและการยืน่ค าขออนุญาตต่างๆ ค าขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานทีจ่ าเป็นทีเ่กีย่วขอ้งต่อหน่วยงาน

ราชการหรือหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และการน าหุน้สามัญเพิม่ทุนของบรษัิทเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ 

และมอี านาจในการด าเนนิการอืน่ใดอันจ าเป็นและสมควรเกีย่วกับการจัดสรรหุน้เพิม่ทนุดังกลา่วขา้งตน้ 

 

2. หลกัเกณฑก์ารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุใหแ้กบุ่คคลในวงจ ากดั 

 ส าหรับในการออกและเสนอขายหุน้เพิม่ทนุใหแ้กบ่คุคลในวงจ ากดัครัง้นี ้ บรษัิทจะพจิารณาคัดเลอืกนัก

ลงทนุในประเภทตา่งๆ ไดแ้ก ่ นักลงทนุประเภทสถาบนัทางการเงนิ กองทนุสว่นบคุคลทีล่งทนุในตราสารทนุ 

(Private Equity) กองทนุประเภท Hedge Fund นักลงทนุเชงิกลยุทธ ์(Strategic Investor) เนือ่งจากนักลงทนุ

ดงักลา่วมปีระสบการณ์ … รวมทัง้มนีโยบายการลงทนุทีมุ่ง่ประสงคจ์ะถอืหุน้ในบรษัิทระยะยาวอกีดว้ย โดยนัก

ลงทนุดงักลา่วตอ้งมศีักยภาพในการลงทนุทีมุ่ง่ประสงคจ์ะถอืหุน้ในบรษัิทระยะยาวอกีดว้ย โดยนักลงทนุ

ดงักลา่วตอ้งมศีักยภาพในการลงทนุและสามารถลงทนุในบรษัิทไดจ้รงิ ทัง้นี ้ นักลงทนุแตล่ะรายจะไมเ่ป็นบคุคล

ทีเ่กีย่วโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท ารายการระหวา่งกนั 
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3. วตัถปุระสงคข์องการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้กบุ่คคลในวงจ ากดั และแผนการใชเ้งนิ 

บริษัทจะน าเงินที่ไดจ้ากการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนใหก้ับบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

ทัง้หมดไปใชเ้พื่อปรับโครงสรา้งเงนิทุนและช าระหนี้เงนิกูจ้ากสถาบันการเงนิทีก่ลุ่มบรษัิทใชใ้นการเขา้ซือ้ ...  

ซึง่ไดม้กีารกูย้มืเงนิระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้ส ิน้ประมาณ ... ลา้นบาท 

 

4. ผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้เดมิจากการเสนอขายหุน้ใหแ้กบุ่คคลในวงจ ากดั 

 ผลตอ่ผูถ้อืหุน้เดมิทีอ่าจเกดิขึน้จากการเพิม่ทนุใหก้บับคุคลในวงจ ากดั เชน่ การลดลงของราคาตลาด

ของหุน้ (Price Dilution) ผลกระทบตอ่สทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้เดมิ (Control Dilution) และการลดลงของ

สว่นแบง่ก าไร (Earning Per Share Dilution) 

............... 

............... 

 

5. ความเห็นของคณะกรรมการเกีย่วกบัการเพิม่ทุนหรอืการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนใหแ้กบุ่คคลในวงจ ากดั 

(1) เหตผุลและความจ าเป็นของการเพิม่ทนุ 

คณะกรรมการบรษัิทมคีวามเห็นวา่ บรษัิทมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งด าเนนิการเพิม่ทนุจดทะเบยีน

และออกหุน้สามัญเพิม่ทุนใหก้ับนักลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ซึง่ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกัน

กบับรษัิท เพือ่น าเงนิออกจากการเพิม่ทนุใหก้ับบคุคลในวงจ ากดัดงักลา่ว ไปช าระคนืเงนิกูร้ะยะสัน้ใหก้ับสถาบัน

ทางการเงนิ ... ตามทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษัิทไดก้ าหนดใหบุ้คคลในวงจ ากัดทีจ่ะไดรั้บการ

จัดสรรหุน้ในครัง้นี้ ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑก์ารจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุใหแ้กบ่คุคลในวงจ ากัด ทีก่ าหนดไว ้

ในหัวขอ้ที ่2 ทีก่ลา่วขา้งตน้ 

 

(2) ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งนิเพิม่ทุนทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหุน้ 

บรษัิทคาดวา่จะด าเนนิการออกและเสนอขายหุน้ใหก้ับบคุคลในวงจ ากัด รวมทัง้ไดรั้บเงนิจาก

การเสนอขายหุน้เพิม่ทนุดังกลา่วใหแ้ลว้เสร็จภายในเดอืน ... (ซึง่จะเกดิขึน้ในระยะเวลาใกลเ้คยีงกับการจัดสรร

หุน้สามัญเพิม่ทนุใหก้ับผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Rights Offering)) โดยบรษัิทจะน าเงนิทีไ่ดรั้บจาก

การเพิม่ทุนใหก้ับบุคคลในวงจ ากัดทัง้หมด ไปช าระคนืเงนิกูร้ะยะสัน้ใหก้ับสถาบันทางการเงนิโดยเร็วเพื่อลด

ภาระดอกเบีย้ 

 

(3) ความสมเหตุสมผลของการเพิม่ทุน แผนการใช้เงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหุน้ และ

โครงการทีจ่ะด าเนนิการ รวมท ัง้ความเพยีงพอของแหลง่เงนิทุน 

คณะกรรมการบรษัิทมคีวามเห็นวา่ การออกและการเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุในกับบคุคลใน

วงจ ากดั (Private Placement) และผูถ้อืหุน้ตามสดัสว่นจ านวนทีผู่ถ้อืหุน้แตล่ะรายถอือยู ่(Right Offering) เป็น

สว่นหนึง่ของการปรับโครงสรา้งเงนิทนุของบรษัิทซึง่จะน าเงนิทนุทีไ่ดช้ าระคนืหนีเ้งนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิที่

กลุม่บรษัิทใชใ้นการเขา้ซือ้ ...  

 

(4) ผลกระทบทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ตอ่การประกอบธุรกจิของบรษิทั ตลอดจนฐานะทางการเงนิ

และผลการด าเนนิงานของบรษิทั อนัเนือ่งจากการเพิม่ทุนและการด าเนนิการตามแผนการใชเ้งนิหรอื

โครงการ 

คณะกรรมการบรษัิทมคีวามเห็นว่า เงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจากการเพิม่ทุนจะช่วยเสรมิสรา้งความ

แข็งแกร่งทางการเงนิและโครงสรา้งเงนิทุนใหก้ับบรษัิท และชว่ยลดภาระดอกเบีย้จ่ายใหก้ับบรษัิทในอนาคต

หลงัการเพิม่ทนุเสร็จสิน้ 

 

(5) ผลกระทบทีค่าดวา่จะขึน้กบับรษิทั ในกรณีทีไ่มส่ามารถเสนอขายใหก้บับุคคลในวงจ ากดั

ไดค้รบจ านวน 

คณะกรรมการไดค้ านงึถงึผลกระทบดงักลา่ว จงึไดม้มีตกิ าหนดใหหุ้น้ทีเ่หลอืจากการเสนอขาย

ใหก้บับคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) สามารถน ามาจัดสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตอ่ไป 

 

(6) ความเหมาะสมของราคาเสนอขายใหก้บับุคคลในวงจ ากดั ทีม่าของการก าหนดราคาเสนอ

ขาย เหตผุลและความจ าเป็นในการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมแ่กบุ่คคลในวงจ ากดัดงักลา่ว 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาและมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนใหก้ับ

บคุคลในวงจ ากดัจะมคีวามเหมาะสม และสามารถเชือ่ถอืได ้เนือ่งจากราคาเสนอขายหุน้ใหก้ับบคุคลในวงจ ากัด

ดังกลา่ว จะถูกก าหนดขึน้ตามสภาวะตลาดในราคาทีด่ทีีส่ดุในชว่งทีเ่สนอขายหุน้ตอ่ผูล้งทนุ กลา่วคอื เป็นราคา

ทีไ่มต่ า่กวา่ราคาถัวเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้ในตลาดหลักทรัพยย์อ้นหลังไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวันท าการตดิตอ่กนั แต่
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ไม่เกนิสบิหา้วันท าการตดิตอ่กัน (ราคาตลาด) ทัง้นี้ คณะกรรมการของบรษัิทอาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมี

สว่นลดไดแ้ตต่อ้งไมเ่กนิ 10% จากราคาตลาดดงักลา่ว หรอืไมต่ า่กวา่ราคาทีก่ าหนดโดยผ่านกระบวนการทีเ่ปิด

ใหผู้ล้งทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุน้ที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ตอ้งการ (Book 

Building) ซึง่ผ่านการส ารวจโดยบรษัิทหลักทรัพย ์ตามหลักเกณฑป์ระกาศคณะกรรมการตลาดหลักทนุ ที ่ทจ. 

72/2558 เรือ่ง การอนุญาตใหบ้รษัิทจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ตอ่บคุคลในวงจ ากัด และราคาดังกล่าว

จะเป็นราคาเสนอขายทีไ่ม่ต ่ากว่าราคาทีเ่สนอขายต่อผูถ้ือหุน้เดมิตามสัดส่วนการถือหุน้ในครัง้แรก (Rights 

Offering) ในครัง้แรก (หุน้ละ ... บาท) 

 

6. ค ารบัรองของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัการเพิม่ทนุ 

ในกรณีทีก่รรมการของบรษัิทไม่ปฏบิัตหินา้ทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์และขอ้บังคับของ

บรษัิทตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติและระมัดระวงัรักษาผลประโยชนข์องบรษัิทในเรือ่งที่

เกีย่วกับการเพิม่ทนุ โดยการกระท าการ หรอืละเวน้การกระท าการใดอันเป็นการไม่ปฏบิัตติอ่หนา้ทีด่ังกลา่วและ

กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษัิท บรษัิทสามารถเรยีกคา่สนิไหมทดแทนจากกรรมการคนนัน้ได ้แตห่ากบรษัิท

ไม่เรยีกคา่สนิไหมทดแทนดังกลา่ว ผูถ้อืหุน้ซึง่ถอืหุน้รวมกันไม่นอ้ยกวา่ 5% ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด

จะแจง้ใหบ้รษัิทด าเนินการเรียกรอ้งได ้และหากบรษัิทไม่ด าเนินการตามทีผู่ถ้อืหุน้แจง้ ผูถ้อืหุน้นัน้ๆ สามารถ

ฟ้องเรียกรอ้งค่าเสยีหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัตบิริษัท

มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) นอกจากนี้ หากการกระท าการ หรอืละเวน้การกระท า

การใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏบิัตหินา้ทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์และขอ้บังคับของบรษัิท 

ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยความซือ่สัตย์สุจรติและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่

เกีย่วกับการเพิม่ทนุนัน้เป็นเหตใุหก้รรมการรับผดิชอบในการสง่คนืประโยชน์ดังกล่าวแก่บรษัิทได ้หรอืผูถ้อืหุน้

ซึง่ถอืหุน้และมสีทิธอิอกเสยีงรวมกันไม่นอ้ยกว่า 5% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทจะแจง้ให ้

บรษัิทด าเนนิการดงักลา่วได ้ซึง่หากบรษัิทไมด่ าเนนิการตามทีผู่ถ้อืหุน้แจง้ภายใน 1 เดอืน นับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้ 

ผูถ้อืหุน้ดังกลา่วสามารถใชส้ทิธฟ้ิองเรยีกคนืประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบรษัิทได ้ตามมาตรา 89/18 แห่ง

พระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

 

 

 

 

 

 

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 

ขอแสดงความนับถอื 

บรษัิท XY จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

.............................                    ........................... 

กรรมการ                                    กรรมการ 
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ตวัอยา่ง การแจง้ค านวณราคาเฉลีย่ยอ้นหลงั 7-15 วนัท าการ กรณีเพิม่ทนุ PP 

ตวัอยา่งที ่1 ไมเ่ขา้ขา่ยตอ้งฝากหุน้ตามเกณฑ ์Silent Period 

        วนัที ่18 มกราคม 2559 

เรือ่ง แจง้ค านวณราคาเฉลีย่ยอ้นหลัง 15 วนัท าการ 

เรยีน กรรมการและผูจ้ัดการ 

ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

เมือ่วนัที ่17 ธันวาคม 2558 ทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ของ บรษัิท ... จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”)  ไดม้ี

มตอินุมัตกิารเพิม่ทนุ และจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุของบรษัิทฯ จ านวน ... หุน้ มลูคา่ทีต่ราไว ้... บาท เพือ่เสนอ

ขายใหแ้ก ่YX โดยมรีาคาเสนอขายหุน้ละ ... โดยราคาดงักลา่วเป็นราคาทีเ่กดิจากการเจรจาระหวา่งบรษัิทฯ กบั 

... โดยบริษัทฯ อา้งองิจากผลประเมินมูลค่าดว้ยวธิีปรับปรุงมูลค่าบัญช ี(Adjusted Book Value Approach) 

และวธิมีูลค่าปัจจุบันสทุธขิองกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) จากการจัดท าของฝ่ายบริหาร

ของบรษัิทฯ รวมถงึพจิารณาราคาตลาดถัวเฉลีย่ถว่งน ้าหนักของหุน้ในชว่ง 30 วนัท าการ กอ่นวนัทีค่ณะกรรมการ

บรษัิทฯ จะมมีตใิหเ้สนอวาระตอ่ทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่... เพือ่ขออนุมัตใิหบ้รษัิทฯเสนอขายหุน้สามัญ

เพิม่ทนุ ซึง่เทา่กบั ... บาท 

ดงันัน้ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัประกาศของตลาดหลักทรัพยฯ์ เรือ่งหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิพีจิารณา

ค าขอใหรั้บหุน้สามัญหรอืหุน้บรุมิสทิธใินสว่นเพิม่ทนุเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน พ.ศ.2558  บรษัิทฯ จะตอ้งแจง้

ราคายอ้นหลงั 7-15 วนัท าการตดิตอ่กนักอ่นวนัแรกทีช่ าระเงนิเพิม่ทนุของผูล้งทนุ 

ทัง้นี้ YX ไดช้ าระเงนิเพิม่ทนุเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ เมือ่วันที ่14 มกราคม 2559 บรษัิทฯ จงึไดก้ าหนดวนั

ค านวณราคาตลาดถัวเฉลีย่ถัวน ้าหนักระหว่างวันที ่22 ธันวาคม 2558 – 13 มกราคม 2559 เพือ่พจิารณาก าหนด

ระยะเวลาหา้มขายหุน้ (Silent Period) ในกรณีทีม่กีารเสนอขายหลักทรัพยต์่อบุคคลในวงจ ากัดในราคาเสนอ

ขายหุน้ทีต่ า่กวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาด แสดงตามตารางดงันี ้ 

 วนัที ่ ปรมิาณซือ้ขาย 
(หุน้) 

มูลคา่ซือ้ขาย(หุน้) ราคาเฉลีย่ (บาทตอ่
หุน้) 

1 22 ธันวาคม 2558 ... ... ... 

2 23 ธันวาคม 2558 ... ... ... 

3 24 ธันวาคม 2558 ... ... ... 

4 25 ธันวาคม 2558 ... ... ... 

5 28 ธันวาคม 2558 ... ... ... 

6 29 ธันวาคม 2558 ... ... ... 

7 30 ธันวาคม 2558 ... ... ... 

8 4 มกราคม 2559 ... ... ... 

9 5 มกราคม 2559 ... ... ... 

10 6 มกราคม 2559 ... ... ... 

11 7 มกราคม 2559 ... ... ... 

12 8 มกราคม 2559 ... ... ... 

13 11 มกราคม 2559 ... ... ... 

14 12 มกราคม 2559 ... ... ... 

15 13 มกราคม 2559 ... ... ... 

ราคาตลาดถัวเฉลีย่ถัวน ้าหนัก 15 วนัท าการ (บาท/หุน้) ... 

รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลีย่ถัวน ้าหนัก 15 วนัท าการ (บาท/หุน้)   ... 

ราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุที ่... บาท สงูกวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลีย่ถัวน ้าหนัก จงึไม่

เขา้ขา่ยการขายหุน้ในราคาต า่กวา่ราคาตลาด สง่ผลใหไ้มม่กีารก าหนดระยะเวลาหา้มขายหุน้ (Silent Period)  

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 

                ขอแสดงความนับถอื 

      ________________ 
            (...................) 
 ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  
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ตวัอยา่งที ่2 เขา้ขา่ยตอ้งฝากหุน้ตามเกณฑ ์Silent Period 

  วนัที ่2 มถินุายน 2559  

เรือ่ง  แจง้ผลการค านวณราคาเฉลีย่ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ  

เรยีน  กรรมการและผูจ้ัดการ  
 ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  

 
 บรษัิท … จ ากดั (มหาชน) “บรษัิทฯ” ขอแจง้เรือ่งการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุของบรษัิทฯ จ านวน

...หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ...บาท แกน่าย...อันเป็นการเสนอขายหุน้ตอ่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

เพือ่ใชช้ าระคา่ตอบแทนในการเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรัพย.์.. บรษัิทฯ ก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิม่
ทนุโดยอา้งองิราคาตลาดทีไ่มต่ า่กวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลีย่ของหุน้ (ซึง่ใชร้าคาถัวเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก

ของหุน้ตัง้แตว่ันที ่19 กมุภาพันธ ์2559 ถงึวันที ่3 มนีาคม 2559) ซึง่เทา่กับราคาหุน้ละ...บาท และไดม้กีารตก
ลงกันระหว่างบรษัิทฯ ซึง่เป็นผูซ้ ือ้ และนาย...ซึง่เป็นผูข้าย ทัง้นี้ราคาเสนอขายดังกล่าว เป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที ่ทจ.72/2558 เรือ่ง การอนุญาตใหบ้รษัิทจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อ

บุคคลในวงจ ากัด หมวด 2 การเสนอขายหุน้ทีผู่ถ้ ือหุน้มีมตกิ าหนดราคาเสนอขายชัดเจน ซึง่ “ราคาตลาด” 
หมายถงึ ราคาปิดถัวเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้...ในตลาดหลักทรัพยฯ์ ยอ้นหลัง 9 วันท าการตดิตอ่กัน กอ่นวันที่

คณะกรรมการบรษัิท มมีตใิหเ้สนอวาระตอ่ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 เพือ่ขออนุมัตใิหบ้รษัิท เสนอ
ขายหุน้สามัญเพิม่ทนุแบบเฉพาะเจาะจงแกบ่คุคลในวงจ ากดั โดยเป็นราคาทีค่ านวณระหวา่งวนัที ่19 กมุภาพันธ ์

2559 ถงึ วนัที ่3 มนีาคม 2559 ซึง่เทา่กบั...บาทตอ่หุน้ ทัง้นีก้รรมการผูม้อี านาจลงนามของ บรษิทฯ ไดก้ าหนด

วนัเสนอขาย วนัจองซือ้และช าระคา่หุน้เพิม่ทนุดงักลา่วแลว้เป็นวนัที ่3 มถินุายน 2559  

  เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับประกาศของตลาดหลักทรัพย ์เรือ่งหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิพีจิารณาค า
ขอใหรั้บหุน้สามัญหรือหุน้บุรมิสทิธใินสว่นเพิม่ทุนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน พ.ศ.2558 บรษัิทฯ จะตอ้งแจง้
ราคาตลาดยอ้นหลัง 7-15 วันท าการตดิต่อกันก่อนวันแรกทีเ่สนอขาย ดังนัน้ บรษัิทฯ จงึไดจ้ัดท าการค านวณ

ราคาตลาดระหวา่งวันที ่12 พฤษภาคม 2559 ถงึวันที ่2 มถิุนายน 2559 (ซึง่เป็นราคาถัวเฉลยีถ่วงน ้าหนักของ
หุน้ทีม่กีารซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไม่นอ้ยกวา่ 7 วันท าการตดิตอ่กัน แต่ไม่เกนิ 15 วันท า

การตดิตอ่กนักอ่นวนัแรกทีเ่สนอขาย) มรีายละเอยีดดงันี้ 

 วนัที ่ ปรมิาณซือ้ขาย 
(หุน้) 

มูลคา่ซือ้ขาย(หุน้) ราคาเฉลีย่ (บาทตอ่
หุน้) 

1 22 ธันวาคม 2558 ... ... ... 

2 23 ธันวาคม 2558 ... ... ... 

3 24 ธันวาคม 2558 ... ... ... 

4 25 ธันวาคม 2558 ... ... ... 

5 28 ธันวาคม 2558 ... ... ... 

6 29 ธันวาคม 2558 ... ... ... 

7 30 ธันวาคม 2558 ... ... ... 

8 4 มกราคม 2559 ... ... ... 

9 5 มกราคม 2559 ... ... ... 

10 6 มกราคม 2559 ... ... ... 

11 7 มกราคม 2559 ... ... ... 

12 8 มกราคม 2559 ... ... ... 

13 11 มกราคม 2559 ... ... ... 

14 12 มกราคม 2559 ... ... ... 

15 13 มกราคม 2559 ... ... ... 

ราคาตลาดถัวเฉลีย่ถัวน ้าหนัก 15 วนัท าการ (บาท/หุน้) ... 

รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลีย่ถัวน ้าหนัก 15 วนัท าการ (บาท/หุน้)   ... 

 เนือ่งจากราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุที…่ต า่กวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลีย่ถัวน ้าหนัก 
จงึเขา้ขา่ยตามหลักเกณฑก์ารขายในราคาต า่กวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศตลาดหลักทรัพยฯ์ 

สง่ผลใหต้อ้งก าหนดระยะเวลาหา้มขายหุน้ (Silent Period) เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแตว่นัทีหุ่น้เริม่ซือ้ขายใน
ตลาดหลักทรัพย ์โดยเมือ่ครบ 6 เดอืน สามารถทยอยขายหุน้ไดร้อ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทีห่า้มขาย  

 อยา่งไรก็ตามบรษัิทฯ ไดก้ าหนดระยะเวลาหา้มขายหุน้ (Lock up) เป็นระยะเวลา 2 ปี และ

สามารถทยอยขายไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ทีถู่กสัง่หา้มขาย เมือ่พน้ระยะเวลา 1 ปี แรกนับแตว่นัที่
หุน้ในสว่นเพิม่ทนุของบรษัิทฯ เริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซึง่เป็นขอ้ก าหนดทีม่ากกวา่หลักเกณฑ์

ตามประกาศตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  
 จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 

 ขอแสดงความนับถอื 

    ________________ 
  (...................) 
 ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  
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ตวัอยา่งการรายงานการใชเ้งนิทีไ่ดจ้ากการเพิม่ทนุ (บมจ WZ) 

  

 เรือ่ง รายงานใชเ้งนิเพิม่ทนุ (ครัง้ที ่5) สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

ตามที ่บรษัิท WZ จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิท”) ไดเ้สนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุตอ่ประชาชน (IPO) ตัง้แต่

วนัที ่... พฤศจกิายน 2556 จ านวน … ลา้นหุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ … บาท ไดรั้บเงนิจากการเพิม่ทนุทัง้ส ิน้

ประมาณ 2,000 ลา้นบาท (ภายหลงัจากหักคา่ธรรมเนยีมการจัดจ าหน่ายและรับประกนัการจัดจ าหน่าย และ

คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการเสนอขายหุน้แลว้) และไดม้กีารใชเ้งนิเพิม่ทนุไปแลว้จนถงึวันที ่30 มถินุายน 2558 

เป็นจ านวน 1,600 ลา้นบาท คงเหลอืเงนิเพิม่ทนุ ณ วันที ่30 มถินุายน 2558 จ านวน 400 ลา้นบาท 

 

 บรษัิทขอรายงานใชเ้งนิเพิม่ทนุ (ครัง้ที ่5) ระหวา่งวนัที ่1 กรกฎาคม 2558- 31 ธันวาคม 2558 ดงันี้ 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

วตัถปุระสงคข์องการใชเ้งนิ 
แผนการใช ้

(โดยประมาณ) 

จ านวนเงนิใช ้

ไปจนถงึวนัที ่

30 ม.ิย. 58 

คงเหลอื ณ 
30 ม.ิย. 58 

จ านวนเงนิใช ้

ไประหวา่ง 
วนัที ่1 ก.ค.-

31 ธ.ค. 58 

คงเหลอื ณ 
31 ธ.ค. 58 

1.  โครงการปรับปรุง
ประสทิธภิาพในการ

ผลติของบรษัิทและ
ลงทนุเพิม่เตมิใน

เครือ่งจักรและอปุกรณ์ 

… … … … - 

2. โครงการกอ่สรา้ง
อาคารส านักงานแหง่

ใหมแ่ละปรับปรุงพืน้ที่
ภายในบรษัิท 

… … … - … 

3. โครงการลงทนุ

เพิม่เตมิในทีด่นิ 

… … … - … 

4. ใชเ้งนิทนุหมนุเวยีน
ภายในกจิการของ

บรษัิท 

… … - - - 

รวม 2,000 1,600 400 100 300 
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หวัขอ้ขา่ว: แบบรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์อ่ตลาดหลักทรัพย ์(F53-5) 

หลกัทรพัย:์ … 

 

 
 

รายละเอยีดขา่ว 

แบบรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์อ่ตลาดหลักทรัพย ์(F53-5) 
ชือ่บรษัิท บรษัิท…….จ ากดั (มหาชน) 

วนัที ่03 ม.ิย. 2559 

รายงานผลการจัดสรรหุน้เพิม่ทนุ รายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้ 

เสนอขายใหแ้ก ่
จ านวนหุน้ทีจ่ดัสรร 

(หุน้) 
ราคาจองซือ้ 
(บาทตอ่หุน้) 

วนัจองซือ้และ
ช าระคา่หุน้ 

จ านวนหุน้ทีข่าย

ได ้(หุน้) 
 

บคุคลในวงจ ากดัตามมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (คงเหลอื) จ านวน 50,000,000 หุน้ โดยจ านวนหุน้ทีจ่ัดสรรและ
ขายไดใ้นครัง้นีจ้ านวน 50,000,000 หุน้ คงเหลอื 0 หุน้ รายละเอยีดดงันี้ 

นาย…………… …. …. 
วนัที ่03 ม.ิย. 

2559  
…. 

สรุปผลรวม  …. 

 

จ านวนเงนิทีไ่ดรั้บรวม (บาท) …. 

คา่ใชจ้่ายรวม (บาท) …. 

รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย  - 

จ านวนเงนิทีไ่ดรั้บสทุธ ิ(บาท) …. 

 

หมายเหต ุ เนือ่งจากราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุที ่2.03 ต า่กวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดถัว
เฉลีย่ถัวน ้าหนักจงึเขา้ขา่ยตามหลกัเกณฑก์ารขายในราคาต า่กวา่รอ้ยละ 90 ของราคา

ตลาด ตามประกาศตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยสง่ผลใหต้อ้งก าหนดระยะเวลา
หา้มขายหุน้ (Silent Period) เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแตว่นัทีหุ่น้เริม่ซือ้ขายในตลาด

หลกัทรัพย ์โดยเมือ่ครบ 6 เดอืนสามารถทยอยขายหุน้ไดร้อ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ที่
หา้มขาย อยา่งไรก็ตามบรษัิทฯ ไดก้ าหนดระยะเวลาหา้มขายหุน้ (Lock up) เป็น

ระยะเวลา 2 ปี และสามารถทยอยขายไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ทีถู่กสัง่

หา้มขาย เมือ่พน้ระยะเวลา 1 ปี แรกนับแตว่นัทีหุ่น้ในสว่นเพิม่ทนุของบรษัิทฯ เริม่ท า
การซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซึง่เป็นขอ้ก าหนดทีม่ากกวา่หลกัเกณฑต์ามประกาศ

ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 
ลงลายมอืชือ่___________________ 

(นาย………………) 

กรรมการ 
กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่แทนบรษัิท 

 

 
ลงลายมอืชือ่__________________ 

(นาย………………) 

กรรมการ 
กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่แทนบรษัิท 
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เกณฑท์ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

เกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์

 

1. ขอ้บังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีการเกี่ยวกับการ

เปิดเผยสารสนเทศและการปฎบิตักิารใดๆของบรษัิทจดทะเบยีน พ.ศ. 2560 

2. ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารในการ

เปิดเผยสารสนเทศและการปฏบิตักิารใด ๆ เกีย่วกบัการเพิม่ทนุของบรษัิทจดทะเบยีน พ.ศ. 2563 

3. ประกาศตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเรือ่ง หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารพจิารณาค าขอใหรั้บ

หุน้สามัญหรอืหุน้บรุมิสทิธใินสว่นเพิม่ทนุเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2558 

4. หนังสอืเวยีนทีเ่กีย่วขอ้ง 

• ที ่บจ. (ว) 17/2558 เรือ่ง การก าหนดระยะเวลาหา้มขายหุน้ (Silent Period) ส าหรับการเสนอ

ขายหุน้หรอืหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพตอ่บคุคลในวงจ ากดั 

• ที ่บจ. (ว) 58/2558 เรื่อง ขอซักซอ้มความเขา้ใจ เกีย่วกับแนวทางการเปิดเผยขอ้มูล เมือ่

บรษัิทจดทะเบยีนเพิม่ทนุ หรอืจัดสรรหุน้เพิม่ทนุใหก้บับคุคลในวงจ ากดั 

• ที ่บจ. (ว) 3/2563 เรือ่ง การปรับปรุงหลกัเกณฑเ์กีย่วกบับรษัิทจดทะเบยีน  

 

 

เกณฑข์องหนว่ยงานอืน่ 

1. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที ่ทจ. 72/2558 การอนุญาตใหบ้รษัิทจดทะเบยีนเสนอขายหุน้

ทีอ่อกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั 

2. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที ่ทจ. 73/2558 เรือ่ง รายการในหนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้ของ

บรษัิทจดทะเบยีน เพือ่ขอนุมัตกิารออก และการเสนอขายหลักทรัพย ์

3. ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่ สจ. 39/2551 การค านวณราคาเสนอขายหลักทรัพยแ์ละ

การ ก าหนดราคาตลาดเพือ่การพจิารณาการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมใ่นราคาต า่ 

4. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่กจ. 17/2551 การก าหนดบทนยิามในประกาศเกีย่วกบัการออกและ

เสนอขายหลกัทรัพย ์

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://api.setscm.set.or.th/rulebook/api/rulebook/getDocumentFile/28109
https://api.setscm.set.or.th/rulebook/api/rulebook/getDocumentFile/28109
https://api.setscm.set.or.th/rulebook/api/rulebook/getDocumentFile/28167
https://api.setscm.set.or.th/rulebook/api/rulebook/getDocumentFile/28167
https://www.set.or.th/dat/content/rule/th/BorJorRor0109_Nof110558Eff160558-TH.pdf
https://www.set.or.th/dat/content/rule/th/BorJorRor0109_Nof110558Eff160558-TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/circulated_memo/listing_disclosure/rules_regulations/2015_files/bj58_17.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/circulated_memo/listing_disclosure/rules_regulations/2015_files/bj58_17.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/circulated_memo/listing_disclosure/rules_regulations/2015_files/bj58_58.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/circulated_memo/listing_disclosure/rules_regulations/2015_files/bj58_58.pdf
https://api.setscm.set.or.th/rulebook/api/rulebook/getDocumentFile/27986
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แบบฟอรม์ 

1. แบบรายงานการเพิม่ทนุ (F53-4)  

2. แบบรายงานการออกและจัดสรรหุน้เพิม่ทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (F53-4-1) 

3. แบบหนังสอืรับรองของผูถ้อืหุน้ (Silent Period ส าหรับ PP) และตารางสรุปจ านวนหุน้ของผูถ้อืหุน้ทีถ่กู

หา้มขาย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.set.or.th/th/regulations/supervision/files/silentperiod_form.docx
https://www.set.or.th/th/regulations/supervision/files/silentperiod_form.docx

