ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 16/2552
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่
ต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
และมาตรา 35 และมาตรา 41(3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็ น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทาหน้าที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ในประกาศนี้
(1) “หุน้ กู”้ หมายความว่า หุน้ กูม้ ีประกัน หุน้ กูไ้ ม่มีประกัน หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
หุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ หรื อหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ ทั้งนี้ ไม่วา่ ผูจ้ ะออกหุน้ กูจ้ ดั ให้มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูส้ าหรับหุน้ กูน้ ้ นั
หรื อไม่ก็ตาม
(2) “หุน้ กูม้ ีประกัน” หมายความว่า หุน้ กูท้ ี่ผอู ้ อกหุ้นกูจ้ ดั ให้มีหลักประกันเพื่อ
การชาระหนี้ ตามหุน้ กูน้ ้ นั ไม่วา่ จะเป็ นการจานอง จานา การจัดให้มีบุคคลค้ าประกัน หรื อการจัดให้มี
หลักประกันอย่างอื่น
(3) “หุน้ กูไ้ ม่มีประกัน” หมายความว่า หุน้ กูท้ ี่ผอู ้ อกหุน้ กูม้ ิได้จดั ให้มีหลักประกันเพื่อ
การชาระหนี้ ตามหุน้ กู้ ทั้งนี้ ไม่วา่ ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะจัดให้มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกูส้ าหรับหุ ้นกูน้ ้ นั หรื อไม่ก็ตาม
(4) “หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ” หมายความว่า หุน้ กูท้ ี่อาจแปลงสภาพเป็ นหุน้ ที่ออกโดย
บริ ษทั ที่ออกหุน้ กูน้ ้ นั
(5) “หุน้ กูอ้ นุพนั ธ์” หมายความว่า หุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ที่ออกใหม่
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(6) “หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ” หมายความว่า หุน้ กูไ้ ม่มีประกันที่มีการกาหนดสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ กู้
ไว้ดอ้ ยกว่าสิ ทธิของเจ้าหนี้สามัญทัว่ ไป
(7) “บริ ษทั ” หมายความว่า บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด
หมวด 1
บททัว่ ไป
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับกับการเสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่ต่อผูล้ งทุนใน
ต่างประเทศ โดยหุน้ กูท้ ี่เสนอขายมีขอ้ ตกลงที่จะชาระดอกเบี้ย และไถ่ถอนหุน้ กูเ้ ป็ นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ
การเสนอขายหุ ้นกูท้ ี่ออกใหม่ที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้ ให้อยู่ภายใต้บงั คับของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนตามที่กาหนดไว้
(1) การเสนอขายหุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ที่มีขอ้ ตกลงให้ชาระคืนต้นเงินหรื อผลตอบแทนเป็ นสกุล
เงินบาท ไม่วา่ จะมีการเสนอขายต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศด้วยหรื อไม่ ให้อยูภ่ ายใต้บงั คับของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กู้อนุพนั ธ์ที่ออกใหม่
(2) การเสนอขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ตามโครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ต่อผูล้ งทุน
ในต่างประเทศ ให้อยูภ่ ายใต้บงั คับของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
(3) การเสนอขายหุน้ กูใ้ นกรณี อื่นใดที่มีขอ้ ตกลงให้ชาระดอกเบี้ยและไถ่ถอนหุน้ กูเ้ ป็ น
สกุลเงินบาท ไม่วา่ จะมีการเสนอขายต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศด้วยหรื อไม่ ให้อยูภ่ ายใต้บงั คับของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่
ข้อ 4 ให้บริ ษทั ที่ประสงค์จะเสนอขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศ
ยืน่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่สานักงานประกาศกาหนด และจะได้รับ
อนุญาตจากสานักงานต่อเมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ 5 ให้บริ ษทั ที่ยนื่ คาขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่ต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศ
ชาระค่าธรรมเนียมการยืน่ คาขออนุญาตตามประกาศคณะกรรมกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมตั ิ
โครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
ข้อ 6 เมื่อบริ ษทั ได้ยนื่ คาขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคาขออนุญาตแล้ว
ให้สานักงานดาเนิ นการดังต่อไปนี้
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(1) แจ้งผลการตรวจพิจารณาความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานภายในห้าวันทาการ
นับแต่วนั ที่สานักงานได้รับคาขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐาน
(2) ในกรณีที่สานักงานแจ้งว่าคาขออนุญาตหรื อเอกสารหลักฐานที่ยนื่ ยังไม่ครบถ้วน
และบริ ษทั ได้แก้ไขเพิม่ เติมคาขออนุญาตหรื อเอกสารหลักฐานและยืน่ ต่อสานักงานแล้ว ให้สานักงาน
แจ้งผลการพิจารณาความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานภายในสามวันทาการนับแต่วนั ที่สานักงาน
ได้รับเอกสารหลักฐานที่แก้ไขเพิ่มเติม
(3) แจ้งผลการพิจารณาคาขออนุญาตภายในสามวันทาการนับแต่วนั ที่สานักงาน
ได้รับคาขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วน
ข้อ 7 ในการพิจารณาคาขออนุญาต ให้สานักงานมีอานาจแจ้งเป็ นหนังสื อให้บริ ษทั
ที่ขออนุญาตมาชี้แจง ส่ งเอกสารหรื อหลักฐานใด ๆ เพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ภายในเวลา
ที่สานักงานกาหนด ในกรณี ที่ผยู ้ นื่ คาขออนุญาตไม่มาชี้แจง หรื อไม่ส่งเอกสารหลักฐานภายในระยะเวลาที่
สานักงานกาหนด ให้ถือว่าผูย้ นื่ คาขอไม่ประสงค์จะขออนุญาตเพื่อเสนอขายหุ ้นกูท้ ี่ออกใหม่น้ นั อีกต่อไป
ข้อ 8 ในการพิจารณาว่าคาขออนุญาตใดมีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่กาหนดไว้ในประกาศนี้หรื อไม่ ให้สานักงานมีอานาจดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตหรื อการเสนอขายหุน้ กูม้ ีลกั ษณะหรื อรู ปแบบเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีขอ้ เท็จจริ งซึ่งทาให้พิจารณาได้วา่
ความมุ่งหมายหรื อเนื้ อหาสาระที่แท้จริ ง (substance) ของการเสนอขายหุ ้นกูน้ ้ นั เข้าลักษณะเป็ นการ
หลีกเลี่ยงบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อประกาศนี้ สานักงานอาจ
ไม่อนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูต้ ามคาขออนุญาตได้ ทั้งนี้ สานักงานต้องแจ้งให้ผขู ้ ออนุญาตทราบถึง
เหตุผลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน
(2) ในกรณี ที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ สานักงานอาจผ่อนผันไม่นา
หลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณาคาขออนุญาต หรื อไม่นาเงื่อนไขตามประกาศนี้มาใช้บงั คับกับ
การเสนอขายหุ้นกูท้ ี่ได้รับอนุญาตได้ โดยคานึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูลประกอบการ
ตัดสิ นใจลงทุนและมาตรการคุม้ ครองผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ สานักงานอาจกาหนดเงื่อนไขให้ผขู ้ ออนุญาต
ต้องปฏิบตั ิหรื องดเว้นการปฏิบตั ิอย่างหนึ่งอย่างใดด้วยก็ได้
(ก) ประโยชน์ที่จะได้จากการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่
จะผ่อนผันให้ ไม่คมุ ้ ค่ากับต้นทุนของผูข้ ออนุญาตในการปฏิบตั ิ และมีขอ้ เท็จจริ งที่ชดั เจนซึ่งทาให้
พิจารณาได้วา่ หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขดังกล่าว ไม่มีนยั สาคัญสาหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณี น้ นั
(ข) ผูข้ ออนุญาตมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่นที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
(ค) ผูข้ ออนุญาตมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบตั ิให้เป็ น
ไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน

4
หมวด 2
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่
ข้อ 9 บริ ษทั ที่ยนื่ คาขออนุญาตเสนอขายหุ ้นกูท้ ี่ออกใหม่ตามประกาศนี้ จะได้รับอนุญาต
ต่อเมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
(2) สามารถแสดงได้วา่ การเสนอขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ที่ยนื่ ขออนุญาตจะกระทาต่อ
ผูล้ งทุนในต่างประเทศ
(3) สามารถแสดงได้ว่าการซื้ อขาย หรื อการโอนหุ ้นกูท้ ่ียื่นขออนุ ญาตไม่ว่าทอดใด ๆ
จะกระทาในต่างประเทศ
(4) ในกรณีที่เป็ นการยื่นคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่ประเภทที่เป็ น
หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ และ/หรื อหุน้ กูท้ ี่จดั ให้มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ข้อ 10 ข้อ 11 และ/หรื อข้อ 14 ด้วย
ข้อ 10 บริ ษทั ที่ยนื่ คาขออนุญาตเสนอขายหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิที่ออกใหม่ต่อผูล้ งทุนใน
ต่างประเทศ จะได้รับอนุญาตต่อเมื่อหุ ้นกูท้ ี่ขออนุญาตเสนอขายนั้นมีการกาหนดสิ ทธิและหน้าที่
ระหว่างผูอ้ อกหุน้ กูก้ บั ผูถ้ ือหุ้นกูใ้ นเรื่ องการรับชาระหนี้ตามหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิน้ นั อย่างชัดเจน และต้อง
ระบุเงื่อนไขการด้อยสิ ทธิ โดยเฉพาะในเรื่ องการรับชาระหนี้ตามหุ ้นกูอ้ ย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ผูอ้ อกหุน้ กูถ้ ูกพิทกั ษ์ทรัพย์ หรื อถูกศาลพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(2) มีการชาระบัญชีเพื่อการเลิกบริ ษทั
ข้อ 11 การเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ออกใหม่และหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ จะกระทาได้ต่อเมื่อบริ ษทั มีลกั ษณะและได้ดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(1) เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด
(2) ได้จดั ให้มีหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เพื่อขออนุมตั ิการออกหุ้น
เพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพโดยหนังสื อนัดประชุมดังกล่าวต้องระบุขอ้ มูลตามที่กาหนดไว้ในข้อ 12
(3) ได้รับมติโดยชัดแจ้งจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ให้ออกหุ้นเพื่อรองรับ
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพอย่างเพียงพอ และมติน้ นั ได้มาแล้วไม่เกินหนึ่งปี จนถึงวันยืน่ คาขออนุญาตออก
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
(4) เป็ นการออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่สามารถแปลงสภาพเป็ นหุน้ ที่
ออกใหม่โดยบริ ษทั ทั้งนี้ หุ ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพจะต้องมีจานวนไม่เกินอัตราส่วนที่
กาหนดในข้อ 13 เว้นแต่เป็ นการเสนอขายหุ้นกูแ้ ปลงสภาพเนื่องจากบริ ษทั อยูใ่ นภาวะที่มีความจาเป็ นต้อง
ได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน หรื อเพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้ของบริ ษทั หรื อได้รับ
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การผ่อนผันจากสานักงานเนื่องจากเป็ นกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั
และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
(5) ส่ งเอกสารดังต่อไปนี้ต่อสานักงาน
(ก) สาเนาหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และ
(ข) สาเนามติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 12 หนังสื อนัดประชุมตามข้อ 11(2) ต้องระบุขอ้ มูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ เช่น ราคาหรื ออัตราที่คาดว่าจะเป็ นราคา
หรื ออัตราการแปลงสภาพ ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันสิ้ นสุ ดของการใช้สิทธิ หรื อเหตุให้ตอ้ งออกหุน้ ใหม่
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เป็ นต้น
(2) ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั (dilution effect) หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ
ครบถ้วนตามหุน้ กูแ้ ปลงสภาพดังกล่าว โดยอย่างน้อยให้ระบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้
(price dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรื อผลกระทบต่อสิ ทธิออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ เดิม
(control dilution)
(3) วิธีการจัดสรรหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
(4) ข้อมูลอื่นใดที่สานักงานประกาศกาหนดโดยคานึงถึงการคุม้ ครองประโยชน์
ของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั
ข้อ 13 จานวนหุน้ เพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ขออนุญาตเสนอขายในครั้งนี้
เมื่อรวมกับจานวนหุน้ ที่บริ ษทั จัดไว้เพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
ในครั้งอื่น ต้องไม่เกินร้อยละห้าสิ บของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั
การคานวณจานวนหุน้ ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ให้รวมถึงจานวนหุน้ อื่นนอกจาก
หุน้ รองรับซึ่งบริ ษทั จะเสนอขายควบคู่กบั หุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ออกใหม่ในครั้งนี้ (ถ้ามี)
(2) จานวนหุน้ ที่บริ ษทั ได้จดั ไว้เพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้อหุน้ ไม่ให้รวมถึงจานวนหุน้ เพื่อรองรับการเสนอขายตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน
ข้อ 14 ในการยืน่ คาขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูท้ ี่จดั ให้มีผแู ้ ทนผูถ้ ื อหุน้ กู้ บริ ษทั ต้องจัดให้มี
(1) ร่ างข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละผูถ้ ือหุน้ กู้ และ
ร่ างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูท้ ี่มีสาระสาคัญอย่างน้อยตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 42(1) ถึง (9)
และมาตรา 43(1) และ (2)
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(2) การขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าว
จะได้รับความเห็นชอบก็ต่อเมื่อสามารถแสดงได้วา่ บุคคลนั้นมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) เป็ นทรัสตีได้ตามกฎหมายแห่งประเทศใดประเทศหนึ่งที่จะเสนอขายหุน้ กูน้ ้ นั
หรื อประเทศที่จะนาหุน้ กูด้ งั กล่าวไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
(ข) เป็ นสถาบันการเงินตามกฎหมายของประเทศที่จะเสนอขายหุน้ กูน้ ้ นั หรื อ
ประเทศที่จะนาหุ ้นกูด้ งั กล่าวไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อแสดงได้วา่ กฎหมายของ
ประเทศดังกล่าวมีขอ้ ห้ามการจัดตั้งทรัสต์
การให้ความเห็นชอบผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูต้ ามวรรคหนึ่ง ไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับประกาศอื่น
ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ละการกระทาตามอานาจหน้าที่ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ที่ออกตาม
มาตรา 41(3) และมาตรา 46
หมวด 3
เงื่อนไขการอนุญาต
ข้อ 15 ให้บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ รายงานผลการขายหลักทรัพย์
ต่อสานักงานตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วย
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศ โดยการรายงานดังกล่าวให้กระทาภายใน
กาหนดระยะเวลาดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหุน้ กู้ ให้รายงานภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ปิ ดการ
เสนอขาย
(2) ในกรณีที่เป็ นการขายหุน้ อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ให้รายงานภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั สิ้ นสุ ดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เว้นแต่เป็ นกรณี ที่อาจใช้สิทธิ
ในลักษณะต่อเนื่องได้ต้ งั แต่วนั ที่อาจใช้สิทธิได้ ให้รายงานภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั สุ ดท้ายของ
ทุกเดือนที่มีการใช้สิทธิ
ข้อ 16 ให้บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่แจ้งให้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยทราบถึงการขายหุน้ กูต้ ่อผูล้ งทุนในต่างประเทศภายในสามวันทาการนับแต่วนั ปิ ดการ
เสนอขายโดยให้แนบเอกสารประกอบการเสนอขายไปพร้อมกับการแจ้งดังกล่าวด้วย
ข้อ 17 ในกรณีที่บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ออกใหม่ตาม
ประกาศนี้ จาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพอันเป็ นผลให้ตอ้ งมีการออกหุน้ ใหม่เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพนั้น หากเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าว
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในวรรคสอง บริ ษทั จะออกหุน้ ใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ
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แปลงสภาพดังกล่าวได้ต่อเมื่อบริ ษทั ได้ยนื่ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่อนุมตั ิให้ออกหุน้ เพิ่มเติมเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพอย่างเพียงพอต่อสานักงานแล้ว
บริ ษทั ที่ออกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพอาจเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพเพื่อมิให้
ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผถู ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม
เมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ ของบริ ษทั อันเป็ นผลมาจากการรวมหุน้
หรื อแบ่งแยกหุน้
(2) เมื่อบริ ษทั เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ากว่าราคาหุน้ ที่คานวณตาม
วิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุน้ นั้นหรื อราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ ้นนั้น และเป็ น
วิธีการคานวณราคาที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ หรื อหนังสื อที่ให้ไว้กบั ผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
(3) เมื่อบริ ษทั เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะ
ซื้อหุน้ หรื อหุน้ กูแ้ ปลงสภาพใด ๆ โดยกาหนดราคาหรื อคานวณราคาของหุ ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ หรื อหุน้ กูแ้ ปลงสภาพนั้นต่ากว่าราคาหุน้ ที่คานวณตามวิธีที่ใช้
ราคาตลาดในขณะเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ หรื อหุน้ กูแ้ ปลงสภาพนั้น หรื อราคาตลาดในช่วง
ก่อนการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ หรื อหุน้ กูแ้ ปลงสภาพนั้น และเป็ นวิธีการคานวณราคาที่
ระบุไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ หรื อหนังสื อที่ให้ไว้กบั ผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
(4) เมื่อบริ ษทั จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรื อบางส่ วนเป็ นหุ ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
(5) เมื่อบริ ษทั จ่ายเงินปันผลเป็ นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ หรื อ
หนังสื อที่ให้ไว้กบั ผูถ้ ือหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ หรื อ
(6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) (2) (3) (4) หรื อ (5) ที่ทาให้ผลประโยชน์
ตอบแทนใด ๆ ที่ผถู ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม
ข้อ 18 บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ตามประกาศนี้ ต้องจัดให้มี
เอกสารประกอบการเสนอขายที่แจกจ่ายต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศก่อนการขาย โดยต้องระบุอย่างชัดเจน
ว่าจะมีขอ้ จากัดในการก่อหนี้ ในอนาคตของบริ ษทั หรื อไม่ และในกรณี ที่มีขอ้ จากัดในการก่อหนี้ ให้ระบุ
ผลของการฝ่ าฝื นข้อจากัดดังกล่าวไว้ดว้ ย และให้บริ ษทั จัดส่งเอกสารประกอบการเสนอขายดังกล่าวต่อ
สานักงานภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหุน้ กู้
ข้อ 19 ในกรณีที่บริ ษทั ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ออกใหม่โดย
บริ ษทั มีสิทธิที่จะบังคับให้มีการแปลงสภาพได้ ให้บริ ษทั จัดให้เอกสารประกอบการเสนอขายที่จะแจกจ่าย
ต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศมีขอ้ ความที่ระบุเงื่อนไขดังกล่าวของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพนั้นด้วย
ข้อ 20 บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ตามประกาศนี้ตอ้ งดาเนินการ
ขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ให้แล้วเสร็จภายในหกเดือนนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการอนุญาตหรื อภายในกาหนด
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ระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินสิ บสองเดือนนับแต่วนั ที่
ได้รับแจ้งการอนุญาต ในการผ่อนผัน สานักงานอาจขอให้บริ ษทั ส่ งข้อมูลหรื อเอกสารเพิ่มเติมได้
และหากบริ ษทั ไม่ดาเนินการขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้การอนุญาต
เป็ นอันสิ้ นสุ ดลงเมื่อครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ออกใหม่ตอ้ งดาเนินการขายหุน้
ที่ออกเพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพดังกล่าวภายในอายุของหุน้ กูน้ ้ นั ในกรณี ที่สิ้นสุ ดระยะเวลาที่จะ
ใช้สิทธิตามหุน้ กูแ้ ปลงสภาพแล้ว หากไม่มีการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่วา่ กรณีใดจนครบถ้วน
ให้การอนุญาตให้ออกหุน้ เพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพนั้นในส่ วนที่ไม่มีการใช้สิทธิเป็ นอันสิ้ นสุ ดลง
หมวด 4
บทเฉพาะกาล
ข้อ 21 ให้ผทู ้ ี่ได้รับอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 47/2541 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาต และ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่ต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศ ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2541
ยังคงอยูภ่ ายใต้บงั คับของประกาศดังกล่าวและประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข้อ 22 ให้ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 4/2542 เรื่ อง แบบคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่ต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศ ลงวันที่
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ยังคงมีผลใช้บงั คับภายใต้บงั คับประกาศนี้ต่อไปจนกว่าจะได้มีการเปลี่ยนแปลง
เป็ นอย่างอื่น
ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552

(นายวิจิตร สุ พินิจ)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
___________________________________________________________________________________
หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้
ต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ ได้ปรับปรุ งหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อผูล้ งทุนในประเทศ จึงจาเป็ นต้องออกประกาศนี้

