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สวนที่ 1: บทนํา 
 

  ดวยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตระหนักถึงบทบาทในการเปนแหลงระดมทุนท่ีสําคัญ
ของประเทศ จึงไดมีการศึกษาและปรับปรุง ขอกําหนดและกระบวนการท่ีเกี่ยวของอยางตอเนื่อง เพื่อใหการระดม
ทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ทําไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังการระดมทุนครั้งแรกเม่ือบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย (Initial Public Offering – IPO) และครั้งตอไปหากบริษัทตองการเงินทุนโดยการออกหุนเพ่ิม
ทุน  (Secondary Offering)   ซึ่งจากการศึกษาข้ันตอนการระดมทุน Secondary Offering ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยไทยเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพยในตางประเทศพบวา การระดมทุนผานหุนทุนของบริษัทจด
ทะเบียนในไทยขาดความคลองตัว  ไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ และสภาวะของตลาดท่ีมีความ
ผันผวนสูงในปจจุบัน 

  ดังน้ัน เพื่อสงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนสามารถระดมทุนเพิ่มไดงายข้ึน อันจะเปนการบริหาร
โครงสรางทุนใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
ตลาด  ตลาดหลักทรัพยฯ จึงจัดทําเอกสารฉบับนี้ข้ึนเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูท่ีเกี่ยวของเก่ียวกับการเพ่ิม
ทางเลือกในการระดมทุน แบบ General Mandate   ซ่ึงเปนการเพ่ิมทุนโดยการขอมติจากท่ีประชุมผูถือหุนไว
ลวงหนาและมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาออกและจัดสรรหุนเพ่ิมทุนดังกลาวไดตามกรอบ
อํานาจท่ีกําหนดไว   โดยไมตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนรายครั้งท่ีตองการระดมทุนเพิ่ม ซึ่งลดข้ันตอน  
ระยะเวลา และภาระคาใชจายกวาการเพิ่มทุนในปจจุบัน  อันจะเปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจกับ
บริษัทคูแขงท้ังในและตางประเทศได 

  การเปดรับฟงความคิดเห็นในเรื่องน้ี จะมีไปจนถึงวันที่ 28 มกราคม 2554 ผูท่ีสนใจและประสงค
จะแสดงความคิดเห็น สามารถสงความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนแกตลาดหลักทรัพยฯ ผานทาง
โทรสาร  หรือผานระบบอิเล็กทรอนิกส ไดตามรายละเอียดดังน้ี  

1. ทางโทรสาร : หมายเลข  0-2359-1008-11 หรือ 0-2654-5607-8 
2. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส :  

http://register2.set.or.th/surveyonline2/TakeSurvey.asp?SurveyID=9MK3631I7635K2 
หากทานมีขอสงสัยประการใด โปรดติดตอสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี 

คุณอโณทัย  ศรีเตียเพ็ชร 
ฝายกํากับบริษัทจดทะเบียน 
โทรศัพท 0-2229-2157 
E-mail : anothai@set.or.th 
 

 คุณปนิษฐา  พัวพันวัฒนะ 
ฝายพัฒนาบริษัทจดทะเบียน 
โทรศัพท 0-2229-2014 
E-mail : panidta@set.or.th 
 

ท้ังน้ี ตลาดหลักทรัพยฯ ขอขอบคุณทุกทานท่ีเขารวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

http://register2.set.or.th/surveyonline2/TakeSurvey.asp?SurveyID=9MK3631I7635K2
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สวนที่ 2: การปรับปรุงขอกําหนดที่เกีย่วของกับทางเลือกใหมของการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate 

1.  ความเปนมา 
 ปจจุบัน บริษัทจดทะเบียนท่ีตองการเพ่ิมทุนตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุน   (ตาม พ.ร.บ. 

บริษัท มหาชน จํากัด) และตองเปดเผยขอมูลใหครบถวนตามท่ีตลาดหลักทรัพย ฯ กําหนด 
 จากขอมูลสถิติของบริษัทจดทะเบียนกลุมตัวอยาง พบวา ในชวงป 2550 –  กันยายน 2553 บริษัทจด

ทะเบียนขออนุมัติเพ่ิมทุน โดยจัดการประชุมวิสามัญผูถือหุน (Extra General Meeting of  Shareholders : EGM) 
และการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป (Annual General Meeting of Shareholders : AGM)  คิดเปนสัดสวนรอยละ 
73 และ 27 ตามลําดับ ซึ่งใชเวลา และมีภาระคาใชจาย  
 ตลาดหลักทรัพยฯ จึงมีแนวคิดท่ีจะเพ่ิมทางเลือกในการเพ่ิมทุน เพื่อใหบริษัทจดทะเบียนมีความคลองตัว 

และบริหารโครงสรางเงินทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ทันตอสถานการณและความตองการใชเงิน โดยผูถือหุนและ
ผูลงทุนยังคงไดรับขอมูลเพียงพอตอการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม 

2.  General Mandate : ทางเลือกใหมของการเพ่ิมทุน  

 ตลาดหลักทรัพยฯ เห็นควรเพิ่มทางเลือกในการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate โดยการขอมติจากที่
ประชุมผูถือหุนไวลวงหนาและใหอํานาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาออกและจัดสรรหุนเพ่ิมทุน ในแตละ
คราวตามความเหมาะสม โดยผอนปรนการเปดเผยขอมูลตอที่ประชุมผูถือหุนที่กําหนดใหระบุเพียงกรอบของการ
จัดสรร (ประเภท และจํานวนหุนที่จะจัดสรรในแตละประเภท) เทาน้ัน โดยยังไมตองระบุรายละเอียดสวนอื่น เชน 
วัตถุประสงคของการเพ่ิมทุน ราคาเสนอขาย   เปนตน  อยางไรก็ตาม เมื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรหุน
ในแตละคราว จะตองเปดเผยขอมูลใหครบถวน ซึ่งจะตองระบุท้ังวัตถุประสงค จํานวนหุนเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย
หุนเพิ่มทุน วิธีการจัดสรร และ dilution effect เปนตน  

ขอดีของ General Mandate           
1. ลดระยะเวลา การดําเนินการตามข้ันตอนแบบปจจุบันลงไดประมาณ 4 - 10 สัปดาห เพิ่มความคลองตัวแก

บริษัทจดทะเบียนในการระดมทุนในจํานวนไมมากเปนการเรงดวน เพื่อใหทันตอภาวะตลาดและปจจัย
แวดลอมท่ีผันผวนตลอดเวลา โดยไมตองจัดประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติเพิ่มทุนทุกครั้งท่ีตองการระดม
ทุน  

2. ลดคาใชจาย  ในการจัดประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติเพิ่มทุน โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีขอเพ่ิมทุนแบบ  
        General Mandate ในคราวเดียวกับการประชุม AGM 
3. หน่ึงทางเลือกของการเพ่ิมทุน หากบริษัทจดทะเบียนไมประสงคจะเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ก็

สามารถดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีปฏิบัติในปจจุบันได โดยตองเปดเผยขอมูลการจัดสรรหุนเพิ่มทุน
ใหครบถวนเพื่อใหผูถือหุนพิจารณาประกอบการตัดสินใจ  เชน  ตองการระดมทุนเปนจํานวนมาก หรือ
เปนการเพิ่มทุนเพื่อปรับโครงสรางธุรกิจ  เปนตน  

 

 



เอกสารรับฟงความคิดเห็น  : การเพิ่มทางเลือกในการเพิ่มทุนแบบ General Mandate 

3.   แนวทางปรับปรุงขอกําหนดที่เกี่ยวของเพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate 
เนื่องจากการเพิ่มทุนแบบ General Mandate จะเพิ่มความคลองตัวในการระดมทุนของบริษัทจดทะเบียน

เพราะขออนุมัติผูถือหุนโดยเปดเผยเพียงกรอบของการเพ่ิมทุน กลาวคือ ประเภทและจํานวนหุนท่ีคาดวาจะจัดสรร 
ในแตละประเภท (ประเภทการจัดสรรหุนเพิ่มทุน ไดแก ผูถือหุนเดิม (Right offering : RO) บุคคลเฉพาะเจาะจง 
(Private placement : PP) และประชาชนท่ัวไป  (Public offering : PO)) โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาจัดสรรหุนเมื่อบริษัทมีความตองการใชเงิน  ดังน้ันเพื่อใหการเพ่ิมทุนแบบดังกลาว มีมาตรการคุมครองผู
ถือหุนและผูลงทุนอยางเพียงพอ  ตลาดหลักทรัพยฯ จึงไดศึกษาแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยในตางประเทศ
กรณีเพิ่มทุนแบบ General Mandate เชน จํานวนหุนเพิ่มทุน อายุของมติเพิ่มทุน การเปดโอกาสใหผูถือหุนได
ทบทวนมติเปนระยะ เปนตน ตลอดจนขอมูลสถิติเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ฯ เพื่อเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณากําหนดเงื่อนไขท่ีเกี่ยวของเพื่อรองรับการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ดังนี้ 

แนวปฏิบัติของตลาดหุนตางประเทศ  
        บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุนตางประเทศนิยมขอมติผูถือหุนเรื่อง General Mandate ใน AGM ของ
ทุกป โดยแตละตลาดกําหนดเงื่อนไขของ General Mandate แตกตางกัน สรุปไดดังน้ี 

 SGX HKEx  BM UK 

RO  < 50% ไมจํากัด ไมจํากัด 
Size PP/PO  

< 20%  < 20% 
< 10% < 5% 

 และ 3 ปรวมกัน < 7.5% 
RO Discount  ไมกําหนด 
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ไมเกิน 20% 
(เวนแตโอนสิทธิเปลี่ยนมือได) 

ไมกําหนด Discount  
ราคา

ไมเกิน 10%  
ทุกกรณี 

ขาย 
PP/PO Discount Discount ไมเกิน 10% Discount ไมเกิน 20%  ไมเกิน 5% 

ประเภทหลักทรัพย หุน / หลักทรัพยแปลงสภาพ 
ระยะเวลา มติมีอายุถึงวันที่บริษัทจัดประชุม AGM ครั้งถัดไป 12 เดือน N/A 

หมายเหตุ    ตลาดตางประเทศสามารถโอนสิทธิ RO เปลี่ยนมือได (Renouceable) 
   SGX กําหนดเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ทุกประเภทรวมกันไมเกิน 50% และใหจัดสรร 

       แบบ PP/PO ไดรวมกันแลวไมเกิน 20% 

ขอมูลสถิติแสดงสัดสวนการเพ่ิมทุนแยกตามประเภทการจัดสรรของกลุมบริษัทจดทะเบียนตัวอยาง  
(ป 2550 – กันยายน 2553) 

ประเภทการจัดสรร RO PP PO รวม 
จํานวนครั้งเพ่ิมทุน 14 11 2 27 

คาเฉลีย่ (Median) ของสัดสวน 
หุนเพ่ิมทุนตอหุนทุนชําระแลว (%) 

22 9 29 20 

หมายเหตุ  : ไมนับรวมกรณีปรับโครงสรางการถือหุน / ธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ 
 

26 บริษัท ขออนุมัติผูถือหุน 
- EGM   19 คร้ัง 
- AGM    7  คร้ัง 
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แนวทางที่เสนอปรับปรุง 
การกําหนดเง่ือนไขกรณีเพ่ิมทนุแบบ General Mandate 
     ตลาดหลักทรัพยฯ จึงเสนอกรอบการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate  เพื่อใหเทียบเคียงไดกับแนวปฏิบัติ
ของตลาดหลักทรัพยในตางประเทศ และสอดคลองกับลักษณะการเพ่ิมทุนในอดีตของบริษัทจดทะเบียนไทย  ดังน้ี 

  RO PP PO 
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ไมเกิน 20% ไมเกิน 5% ไมเกิน 5%  Size limit  
 (% ของทุนชําระแลว * ) เรียกชําระหุนเพิ่มทุนรวมไดไมเกิน 20% 

 ราคาเสนอขาย ไมกําหนด ราคาตลาดตามเกณฑ ก.ล.ต. 
(Discount ไมเกิน 10%) 

 ทางเลือก 1  :  มติมีอายุถึง 12  เดือนนับแตวันประชุมผูถือหุนมีมติ 
 ทางเลือก 2

 อายุของมติ General Mandate 
  :  มติมีอายุถึงวันท่ีบริษัทจัดประชุม AGM ครั้งถัดไป  

 ประเภทหลักทรัพย หุน** / TSR หุน** 

 หมายเหตุ  *  Size Limit คิดเปนสัดสวนทุนชําระแลว ณ วันท่ีคณะกรรมการมีมติเสนอวาระเพ่ิมทุนแบบ 
                       General  Mandate ตอท่ีประชุมผูถือหุน 
 ** หมายถงึ หุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ 

4. ขั้นตอนดําเนินการ กรณีเพ่ิมทุนแบบ General Mandate เปรียบเทียบแบบปจจุบัน  

 
 
 
 
 
 
 
 

วัน                                                                                                              <  14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            

เม่ือมีเหตุจําเปนตองใชเงินเพ่ิมทุน 

< 14  วัน นบัจาก 
จองซ้ือชําระคาหุน 

> 14 วัน 

- ปดสมุดทะเบียน < 21 วัน 
-  Record Date < 2 เดือน 

แจงมติคณะกรรมการเพิ่มทุน  
+ สงแบบรายงานการเพิ่มทุน * 

กําหนดรายชือ่ผูถอืหุนเพื่อสิทธิในการประชมุ  
(ปดสมุดทะเบียน /  Record Date) 

ประชุมผูถือหุน / แจงมติที่ประชุมผูถือหุน 

แจงมติคณะกรรมการจัดสรรหุนเพิม่ทุน  
+ สงแบบรายงาน* ดําเนินการขายหุนเพิ่มทุน 

การเพ่ิมทุนในปจจุบัน การเพ่ิมทุนแบบ General Mandate 

รายงานผลการขายหุน  

ดําเนินการขายหุนเพิ่มทุน 

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน
กับกระทรวงพาณิชย  ** 

 



เอกสารรับฟงความคิดเห็น  : การเพิ่มทางเลือกในการเพิ่มทุนแบบ General Mandate 

          
          
 

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาํระ 
กับกระทรวงพาณิชย 

ย่ืนคําขอ + เอกสารใหตลท. รับหุนเพิ่มทุนเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน  

ตลท. ออกขาวรับหุนเพิ่มทุนเปนหลักทรัพย
จดทะเบียน 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

หุนเพิ่มทุนเร่ิมซ้ือขายใน ตลท.  
 
หมายเหตุ  :  * เปดเผยขอมูลตามแบบรายงานท่ี ตลท. กําหนด ซึ่งจะแยกเปนแบบปจจุบัน และ General Mandate 
                  **  มติท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อใชจดทะเบียนเพิ่มทุนเปนไปตามแนวทางท่ีกระทรวงพาณิชยกําหนด  
                        ลงวันท่ี 17 ธันวาคม 2553 กลาวคือ ตองระบุใหชัดเจนถึงประเภทการจัดสรร และจํานวนการจัดสรร 
                        หุนเพิ่มทุนแตละประเภท  ดังน้ี 

ตัวอยางมติที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือขอจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย  
 

“ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติใหเพิ่มทุนโดยการออกหุนสามัญใหม (ระบุจํานวนหุนเพิ่มทุน) และ
ใหจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนท้ังหมดเสนอขายใหแกผูถือหุนเดมิตามสวนจํานวนท่ีผูถือหุนแต
ละคนถืออยู (ระบุจํานวนหุน)  และประชาชนท่ัวไป (ระบุจํานวนหุน) และบุคคลอื่นใด 
(ระบุจํานวนหุน)  ท้ังนี้มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอขายหุนเพิ่มทุนใน
คราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได และจะเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหกลุมบุคคลใดกอน หรือ
เสนอขายหุนเพิ่มทุนใหกลุมบุคคลทุกกลุมบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันกไ็ด ....” 

 
------------------------------------------------------ 
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