
 
 

  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 16/2552 

เร่ือง   หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาต 
และการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ 

ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ 
    

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  
และมาตรา 35 และมาตรา 41(3) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 อนัเป็น
พระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา 29  
ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยบญัญติัให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ท าหนา้ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  31 มีนาคม พ.ศ. 2552  เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
  (1)  “หุน้กู”้  หมายความวา่   หุน้กูมี้ประกนั หุน้กูไ้ม่มีประกนั หุน้กูแ้ปลงสภาพ  
หุน้กูอ้นุพนัธ์ หรือหุน้กูด้อ้ยสิทธิ  ทั้งน้ี ไม่วา่ผูจ้ะออกหุน้กูจ้ดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูส้ าหรับหุน้กูน้ั้น 
หรือไม่ก็ตาม 
  (2)  “หุน้กูมี้ประกนั”  หมายความวา่   หุน้กูท่ี้ผูอ้อกหุ้นกูจ้ดัใหมี้หลกัประกนัเพื่อ 
การช าระหน้ีตามหุน้กูน้ั้นไม่วา่จะเป็นการจ านอง จ าน า การจดัใหมี้บุคคลค ้าประกนั หรือการจดัใหมี้ 
หลกัประกนัอยา่งอ่ืน 
  (3)  “หุน้กูไ้ม่มีประกนั”  หมายความวา่   หุน้กูท่ี้ผูอ้อกหุน้กูมิ้ไดจ้ดัใหมี้หลกัประกนัเพื่อ 
การช าระหน้ีตามหุน้กู ้ ทั้งน้ี ไม่วา่ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะจดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูส้ าหรับหุ้นกูน้ั้นหรือไม่ก็ตาม 
  (4)  “หุน้กูแ้ปลงสภาพ”  หมายความวา่   หุน้กูท่ี้อาจแปลงสภาพเป็นหุน้ท่ีออกโดย 
บริษทัท่ีออกหุน้กูน้ั้น 
  (5)  “หุน้กูอ้นุพนัธ์”  หมายความวา่   หุน้กูอ้นุพนัธ์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ 
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  (6)  “หุน้กูด้อ้ยสิทธิ”  หมายความวา่   หุน้กูไ้ม่มีประกนัท่ีมีการก าหนดสิทธิของผูถื้อหุน้กู ้
ไวด้อ้ยกวา่สิทธิของเจา้หน้ีสามญัทัว่ไป 
  (7)  “บริษทั”  หมายความวา่   บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั 

หมวด 1 
บททัว่ไป 

    

ขอ้ 3   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ต่อผูล้งทุนใน 
ต่างประเทศ โดยหุน้กูท่ี้เสนอขายมีขอ้ตกลงท่ีจะช าระดอกเบ้ีย และไถ่ถอนหุน้กูเ้ป็นสกุลเงินตรา 
ต่างประเทศ 
 การเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี ใหอ้ยู่ภายใตบ้งัคบัของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนตามท่ีก าหนดไว ้
 (1)  การเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีมีขอ้ตกลงใหช้ าระคืนตน้เงินหรือผลตอบแทนเป็นสกุล
เงินบาท ไม่วา่จะมีการเสนอขายต่อผูล้งทุนในต่างประเทศดว้ยหรือไม่ ใหอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กู้อนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ 

(2)  การเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ตามโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยต์่อผูล้งทุน
ในต่างประเทศ ให้อยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและ   
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย  ์

(3)  การเสนอขายหุน้กูใ้นกรณีอ่ืนใดท่ีมีขอ้ตกลงใหช้ าระดอกเบ้ียและไถ่ถอนหุน้กูเ้ป็น
สกุลเงินบาท ไม่วา่จะมีการเสนอขายต่อผูล้งทุนในต่างประเทศดว้ยหรือไม่ ให้อยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่   

  ขอ้ 4   ใหบ้ริษทัท่ีประสงคจ์ะเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ 
ยืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังาน พร้อมเอกสารหลกัฐานตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด  และจะไดรั้บ 
อนุญาตจากส านกังานต่อเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี 

  ขอ้ 5   ใหบ้ริษทัท่ียืน่ค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ 
ช าระค่าธรรมเนียมการยืน่ค าขออนุญาตตามประกาศคณะกรรมก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
วา่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ และการขออนุมติั
โครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

  ขอ้ 6   เม่ือบริษทัไดย้ืน่ค าขออนุญาตและเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตแลว้ 
ใหส้ านกังานด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
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  (1)  แจง้ผลการตรวจพิจารณาความครบถว้นของเอกสารหลกัฐานภายในหา้วนัท าการ 
นบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บค าขออนุญาตพร้อมเอกสารหลกัฐาน 
  (2)  ในกรณีท่ีส านกังานแจง้ว่าค าขออนุญาตหรือเอกสารหลกัฐานท่ียืน่ยงัไม่ครบถว้น 
และบริษทัไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมค าขออนุญาตหรือเอกสารหลกัฐานและยืน่ต่อส านกังานแลว้  ใหส้ านกังาน 
แจง้ผลการพิจารณาความครบถว้นของเอกสารหลกัฐานภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังาน 
ไดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
  (3)  แจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังาน 
ไดรั้บค าขออนุญาตพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีครบถว้น 

  ขอ้ 7   ในการพิจารณาค าขออนุญาต ใหส้ านกังานมีอ านาจแจง้เป็นหนงัสือใหบ้ริษทั 
ท่ีขออนุญาตมาช้ีแจง ส่งเอกสารหรือหลกัฐานใด ๆ เพิ่มเติมไดต้ามท่ีเห็นสมควร  ทั้งน้ี ภายในเวลา 
ท่ีส านกังานก าหนด ในกรณีท่ีผูย้ืน่ค  าขออนุญาตไม่มาช้ีแจง หรือไม่ส่งเอกสารหลกัฐานภายในระยะเวลาท่ี
ส านกังานก าหนด ใหถื้อวา่ผูย้ืน่ค  าขอไม่ประสงคจ์ะขออนุญาตเพื่อเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่นั้นอีกต่อไป 

 ขอ้ 8   ในการพิจารณาวา่ค าขออนุญาตใดมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นประกาศน้ีหรือไม่  ใหส้ านกังานมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตหรือการเสนอขายหุน้กูมี้ลกัษณะหรือรูปแบบเป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เท็จจริงซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่  
ความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายหุ้นกูน้ั้นเขา้ลกัษณะเป็นการ 
หลีกเล่ียงบทบญัญติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศน้ี ส านกังานอาจ 
ไม่อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูต้ามค าขออนุญาตได ้ ทั้งน้ี ส านกังานตอ้งแจง้ใหผู้ข้ออนุญาตทราบถึง 
เหตุผลประกอบการพิจารณาอยา่งชดัเจน 
 (2)  ในกรณีท่ีเขา้ลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี  ส านกังานอาจผ่อนผนัไม่น า 
หลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชพ้ิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเง่ือนไขตามประกาศน้ีมาใชบ้งัคบักบั 
การเสนอขายหุ้นกูท่ี้ไดรั้บอนุญาตได ้โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูลประกอบการ
ตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนดเง่ือนไขใหผู้ข้ออนุญาต
ตอ้งปฏิบติัหรืองดเวน้การปฏิบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดว้ยก็ได้ 
         (ก)  ประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ี 
จะผอ่นผนัให ้ไม่คุม้ค่ากบัตน้ทุนของผูข้ออนุญาตในการปฏิบติั และมีขอ้เทจ็จริงท่ีชดัเจนซ่ึงท าให้ 
พิจารณาไดว้า่หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขดงักล่าว ไม่มีนยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น 
         (ข)  ผูข้ออนุญาตมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั  
         (ค)  ผูข้ออนุญาตมีมาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติัให้เป็น 
ไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 
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หมวด 2 
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ 

    

 ขอ้ 9   บริษทัท่ียืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ตามประกาศน้ี จะไดรั้บอนุญาต
ต่อเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
(2)  สามารถแสดงไดว้า่การเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ท่ียืน่ขออนุญาตจะกระท าต่อ 

ผูล้งทุนในต่างประเทศ  
 (3)  สามารถแสดงไดว้่าการซ้ือขาย หรือการโอนหุ้นกูท่ี้ยื่นขออนุญาตไม่ว่าทอดใด ๆ  

จะกระท าในต่างประเทศ 
(4)  ในกรณีท่ีเป็นการยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ประเภทท่ีเป็น 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิ หุน้กูแ้ปลงสภาพ และ/หรือหุน้กูท่ี้จดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ขอ้ 10 ขอ้ 11 และ/หรือขอ้ 14 ดว้ย 

  ขอ้ 10   บริษทัท่ียืน่ค าขออนุญาตเสนอขายหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีออกใหม่ต่อผูล้งทุนใน 
ต่างประเทศ จะไดรั้บอนุญาตต่อเม่ือหุ้นกูท่ี้ขออนุญาตเสนอขายนั้นมีการก าหนดสิทธิและหนา้ท่ี 
ระหวา่งผูอ้อกหุน้กูก้บัผูถื้อหุ้นกูใ้นเร่ืองการรับช าระหน้ีตามหุน้กูด้อ้ยสิทธินั้นอยา่งชดัเจน และตอ้ง 
ระบุเง่ือนไขการดอ้ยสิทธิ โดยเฉพาะในเร่ืองการรับช าระหน้ีตามหุ้นกูอ้ยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูอ้อกหุน้กูถู้กพิทกัษท์รัพย ์หรือถูกศาลพิพากษาใหล้ม้ละลาย 

 (2)  มีการช าระบญัชีเพื่อการเลิกบริษทั 

 ขอ้ 11   การเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่และหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับ 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ จะกระท าไดต้่อเม่ือบริษทัมีลกัษณะและไดด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั 

(2)  ไดจ้ดัใหมี้หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัเพื่อขออนุมติัการออกหุ้น 
เพื่อรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยหนงัสือนดัประชุมดงักล่าวตอ้งระบุขอ้มูลตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 12 
  (3)  ไดรั้บมติโดยชดัแจง้จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัใหอ้อกหุ้นเพื่อรองรับ 
หุน้กูแ้ปลงสภาพอยา่งเพียงพอ และมตินั้นไดม้าแลว้ไม่เกินหน่ึงปีจนถึงวนัยืน่ค  าขออนุญาตออก 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
  (4)  เป็นการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีสามารถแปลงสภาพเป็นหุน้ท่ี 
ออกใหม่โดยบริษทั  ทั้งน้ี หุ้นรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพจะตอ้งมีจ านวนไม่เกินอตัราส่วนท่ี 
ก าหนดในขอ้ 13 เวน้แต่เป็นการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพเน่ืองจากบริษทัอยูใ่นภาวะท่ีมีความจ าเป็นตอ้ง
ไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงิน หรือเพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทั หรือไดรั้บ 
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การผอ่นผนัจากส านกังานเน่ืองจากเป็นกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั 
และผูถื้อหุน้โดยรวม 
  (5)  ส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีต่อส านกังาน  
         (ก)  ส าเนาหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้  และ 
         (ข)  ส าเนามติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 ขอ้ 12   หนงัสือนดัประชุมตามขอ้ 11(2) ตอ้งระบุขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
(1)   ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัหุ้นกูแ้ปลงสภาพ เช่น ราคาหรืออตัราท่ีคาดวา่จะเป็นราคา 

หรืออตัราการแปลงสภาพ ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ วนัส้ินสุดของการใชสิ้ทธิ หรือเหตุให้ตอ้งออกหุน้ใหม่ 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ เป็นตน้ 

(2)  ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั (dilution effect) หากมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 
ครบถว้นตามหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว โดยอยา่งนอ้ยใหร้ะบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้  
(price dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม  
(control dilution) 

(3)  วิธีการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
(4)  ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีส านกังานประกาศก าหนดโดยค านึงถึงการคุม้ครองประโยชน์ 

ของผูถื้อหุ้นของบริษทั 

ขอ้ 13   จ านวนหุน้เพื่อรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีขออนุญาตเสนอขายในคร้ังน้ี  
เม่ือรวมกบัจ านวนหุน้ท่ีบริษทัจดัไวเ้พื่อรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
ในคร้ังอ่ืน ตอ้งไม่เกินร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  

การค านวณจ านวนหุน้ตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
(1)  จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ใหร้วมถึงจ านวนหุน้อ่ืนนอกจาก 

หุน้รองรับซ่ึงบริษทัจะเสนอขายควบคู่กบัหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ในคร้ังน้ี (ถา้มี) 
  (2)  จ านวนหุน้ท่ีบริษทัไดจ้ดัไวเ้พื่อรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีจะซ้ือหุน้ไม่ใหร้วมถึงจ านวนหุน้เพื่อรองรับการเสนอขายตามประกาศเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ท่ีออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 

  ขอ้ 14   ในการยืน่ค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูท่ี้จดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้บริษทัตอ้งจดัใหมี้ 
  (1)  ร่างขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้และ 
ร่างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูท่ี้มีสาระส าคญัอยา่งนอ้ยตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 42(1) ถึง (9)  
และมาตรา 43(1) และ (2)  
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(2)  การขอความเห็นชอบบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ ทั้งน้ี บุคคลดงักล่าว 

จะไดรั้บความเห็นชอบก็ต่อเม่ือสามารถแสดงไดว้า่บุคคลนั้นมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  เป็นทรัสตีไดต้ามกฎหมายแห่งประเทศใดประเทศหน่ึงท่ีจะเสนอขายหุน้กูน้ั้น 
หรือประเทศท่ีจะน าหุน้กูด้งักล่าวไปจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์หรือ 
         (ข)  เป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมายของประเทศท่ีจะเสนอขายหุน้กูน้ั้น หรือ 
ประเทศท่ีจะน าหุ้นกูด้งักล่าวไปจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์เม่ือแสดงไดว้า่กฎหมายของ 
ประเทศดงักล่าวมีขอ้หา้มการจดัตั้งทรัสต ์

 การใหค้วามเห็นชอบผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามวรรคหน่ึง ไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศอ่ืน 
ท่ีเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละการกระท าตามอ านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ท่ีออกตาม
มาตรา 41(3) และมาตรา 46 

หมวด 3 
เง่ือนไขการอนุญาต 

    

  ขอ้ 15   ใหบ้ริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ีรายงานผลการขายหลกัทรัพย ์
ต่อส านกังานตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย 
แบบรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อผูล้งทุนในต่างประเทศ  โดยการรายงานดงักล่าวใหก้ระท าภายใน
ก าหนดระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กู ้ใหร้ายงานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัปิดการ 
เสนอขาย 
  (2)  ในกรณีท่ีเป็นการขายหุน้อนัเน่ืองมาจากการใชสิ้ทธิตามหุน้กูแ้ปลงสภาพ  
ใหร้ายงานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัส้ินสุดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีอาจใชสิ้ทธิ 
ในลกัษณะต่อเน่ืองไดต้ั้งแต่วนัท่ีอาจใชสิ้ทธิได ้ใหร้ายงานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของ 
ทุกเดือนท่ีมีการใชสิ้ทธิ 

  ขอ้ 16   ใหบ้ริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่แจง้ให้ธนาคารแห่ง 
ประเทศไทยทราบถึงการขายหุน้กูต้่อผูล้งทุนในต่างประเทศภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัปิดการ 
เสนอขายโดยใหแ้นบเอกสารประกอบการเสนอขายไปพร้อมกบัการแจง้ดงักล่าวดว้ย 

  ขอ้ 17   ในกรณีท่ีบริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ตาม 
ประกาศน้ี จ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิแปลงสภาพอนัเป็นผลใหต้อ้งมีการออกหุน้ใหม่เพื่อรองรับ 
การเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิแปลงสภาพนั้น หากเหตุแห่งการเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิแปลงสภาพดงักล่าว
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในวรรคสอง บริษทัจะออกหุน้ใหม่เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิ
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แปลงสภาพดงักล่าวไดต้่อเม่ือบริษทัไดย้ืน่มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีอนุมติัใหอ้อกหุน้เพิ่มเติมเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิแปลงสภาพอยา่งเพียงพอต่อส านกังานแลว้ 

บริษทัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพอาจเปลี่ยนแปลงการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเพื่อมิให ้
ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพดอ้ยไปกวา่เดิม 
เม่ือมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ของบริษทั อนัเป็นผลมาจากการรวมหุน้
หรือแบ่งแยกหุน้ 
 (2)  เม่ือบริษทัเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ใด ๆ ในราคาท่ีต ่ากวา่ราคาหุน้ท่ีค  านวณตาม 
วิธีท่ีใชร้าคาตลาดในขณะเสนอขายหุน้นั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็น 
วิธีการค านวณราคาท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ หรือหนงัสือท่ีใหไ้วก้บัผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
 (3)  เม่ือบริษทัเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ 
ซ้ือหุน้หรือหุน้กูแ้ปลงสภาพใด ๆ  โดยก าหนดราคาหรือค านวณราคาของหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อรองรับ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้หรือหุน้กูแ้ปลงสภาพนั้นต ่ากวา่ราคาหุน้ท่ีค  านวณตามวิธีท่ีใช ้
ราคาตลาดในขณะเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้หรือหุน้กูแ้ปลงสภาพนั้น หรือราคาตลาดในช่วง
ก่อนการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้หรือหุน้กูแ้ปลงสภาพนั้น  และเป็นวิธีการค านวณราคาท่ี
ระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ หรือหนงัสือท่ีใหไ้วก้บัผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
 (4)  เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น 
 (5)  เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกวา่อตัราท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ หรือ
หนงัสือท่ีใหไ้วก้บัผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือ 
 (6)  เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั (1) (2) (3) (4) หรือ (5) ท่ีท าใหผ้ลประโยชน์ 
ตอบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพดอ้ยไปกวา่เดิม 

  ขอ้ 18   บริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ตามประกาศน้ี ตอ้งจดัใหมี้ 
เอกสารประกอบการเสนอขายท่ีแจกจ่ายต่อผูล้งทุนในต่างประเทศก่อนการขาย  โดยตอ้งระบุอยา่งชดัเจน 
วา่จะมีขอ้จ ากดัในการก่อหน้ีในอนาคตของบริษทัหรือไม่  และในกรณีท่ีมีขอ้จ ากดัในการก่อหน้ี ใหร้ะบุ 
ผลของการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัดงักล่าวไวด้ว้ย และใหบ้ริษทัจดัส่งเอกสารประกอบการเสนอขายดงักล่าวต่อ 
ส านกังานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหุน้กู ้

  ขอ้ 19   ในกรณีท่ีบริษทัไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่โดย 
บริษทัมีสิทธิท่ีจะบงัคบัใหมี้การแปลงสภาพได ้ใหบ้ริษทัจดัใหเ้อกสารประกอบการเสนอขายท่ีจะแจกจ่าย 
ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศมีขอ้ความท่ีระบุเง่ือนไขดงักล่าวของหุน้กูแ้ปลงสภาพนั้นดว้ย  

  ขอ้ 20   บริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ตามประกาศน้ีตอ้งด าเนินการ 
ขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ใหแ้ลว้เสร็จภายในหกเดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การอนุญาตหรือภายในก าหนด 
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ระยะเวลาท่ีไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน  แต่เม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินสิบสองเดือนนบัแต่วนัท่ี 
ไดรั้บแจง้การอนุญาต  ในการผอ่นผนั ส านกังานอาจขอใหบ้ริษทัส่งขอ้มูลหรือเอกสารเพิ่มเติมได ้ 
และหากบริษทัไม่ด าเนินการขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ใหก้ารอนุญาต 
เป็นอนัส้ินสุดลงเม่ือครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว 
  บริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ตอ้งด าเนินการขายหุน้ 
ท่ีออกเพื่อรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวภายในอายขุองหุน้กูน้ั้น  ในกรณีท่ีส้ินสุดระยะเวลาท่ีจะ 
ใชสิ้ทธิตามหุน้กูแ้ปลงสภาพแลว้  หากไม่มีการใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยด์งักล่าวไม่วา่กรณีใดจนครบถว้น 
ใหก้ารอนุญาตให้ออกหุน้เพื่อรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพนั้นในส่วนท่ีไม่มีการใชสิ้ทธิเป็นอนัส้ินสุดลง 

หมวด 4 
บทเฉพาะกาล 

    

ขอ้ 21   ใหผู้ท่ี้ไดรั้บอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 47/2541  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาต และ 
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ ลงวนัท่ี 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2541  
ยงัคงอยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศดงักล่าวและประกาศท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

  ขอ้ 22   ใหป้ระกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์          
ท่ี สจ. 4/2542  เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ ลงวนัท่ี                                           
10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2542 ยงัคงมีผลใชบ้งัคบัภายใตบ้งัคบัประกาศน้ีต่อไปจนกวา่จะไดมี้การเปล่ียนแปลง 
เป็นอยา่งอ่ืน 

   ประกาศ   ณ   วนัท่ี  13 มีนาคม พ.ศ. 2552                                                       
 
 
 
                        (นายวิจิตร  สุพินิจ)  
                                                                                             ประธานกรรมการ  
                          คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

___________________________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เพื่อก าหนดหลกัเกณฑก์ารอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกู ้
ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ  ทั้งน้ี ไดป้รับปรุงหลกัเกณฑใ์หส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารอนุญาตใหเ้สนอขาย
ตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ต่อผูล้งทุนในประเทศ  จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี 
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