
-ร่าง- 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 48 /2555 
เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาต 

และการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ 
ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ 

(ฉบบัท่ี 2) 
______________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 89/27 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น (8) (9) และ (10) ของขอ้ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาต
ใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 

“(8)  “บริษทัจดทะเบียน”  หมายความว่า   บริษทัท่ีมีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

(9)  “การเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพในราคาต ่า”  หมายความว่า   การเสนอขาย 
หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีก าหนดราคาการใชสิ้ทธิแปลงสภาพในลกัษณะเขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ท่ี 
ออกใหม่ในราคาต ่า 

(10)  “การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า”  หมายความวา่   การเสนอขายหุ้น 
ท่ีออกใหม่ โดยก าหนดราคาเสนอขายไวต้ ่ากว่าร้อยละเกา้สิบของราคาตลาด โดยมีราคาตลาดและ
ราคาเสนอขายเป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ีเก่ียวกบัการค านวณราคาเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละการก าหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขาย
หุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า” 
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ขอ้ 2   ให้ยกเลิกความในขอ้ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 16/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย 
หุน้กูท่ี้ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 8   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงต่อส านกังานท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี  ส านกังานอาจไม่อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูต้ามค าขอได ้  
  (1)  ผูข้ออนุญาตหรือการเสนอขายหุน้กูมี้ลกัษณะหรือรูปแบบเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
หรือเง่ือนไขท่ีจะไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เท็จจริงซ่ึงท าให้พิจารณาไดว้่าความมุ่งหมาย 
หรือเน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายหุ้นกู้นั้นเขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียง
บทบญัญติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศน้ี    
   (2)  การเสนอขายหุน้กูอ้าจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
                     (3)  การเสนอขายหุน้กูอ้าจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม 

(4)  การเสนอขายหุน้กูอ้าจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูล้งทุนโดยรวม หรืออาจท าให้ 
ผูล้งทุนโดยรวมไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งหรือเพียงพอ
ประกอบการตดัสินใจลงทุน” 

  ขอ้ 3   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 8/1 ในหมวด 1 บททัว่ไป แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาต
และการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552   
 “ขอ้ 8/1   ในกรณีท่ีเขา้ลกัษณะอยา่งหน่ึงอย่างใดดงัต่อไปน้ี  ส านกังานอาจผ่อนผนั 
ไม่น าหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชพ้ิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเง่ือนไขตามประกาศน้ีมาใชบ้งัคบั
กบัการเสนอขายหุ้นกูท่ี้ไดรั้บอนุญาตได ้โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านักงานอาจก าหนด
เง่ือนไขใหผู้ข้ออนุญาตตอ้งปฏิบติัหรืองดเวน้การปฏิบติัอย่างหน่ึงอยา่งใดดว้ยก็ได ้
  (1)  มีขอ้เท็จจริงท่ีชดัเจนซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผ่อนผนั 
ใหไ้ม่มีนยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ท่ีจะไดไ้ม่คุม้ค่ากบัตน้ทุน 
ในการปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขดงักล่าว 
  (2)  ผูข้ออนุญาตมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั  
  (3)  ผูข้ออนุญาตมีมาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั” 
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  ขอ้ 4   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองของขอ้ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาต 
ใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552   
  “ในกรณีท่ีเป็นการอนุญาตให้เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ ให้การอนุญาตตามวรรคหน่ึง 
รวมถึงการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้รองรับดว้ย” 

  ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความในขอ้ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 16/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุน้กูท่ี้ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “ขอ้ 11   การเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่และหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับ 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ จะกระท าไดต่้อเม่ือบริษทัมีลกัษณะและไดด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั 

(2)  ไดจ้ดัใหมี้หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัเพื่อขออนุมติัการออกหุ้น 
เพื่อรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยหนงัสือนดัประชุมดงักลา่วตอ้งระบุขอ้มูลตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 12 
  (3)  ไดรั้บมติโดยชดัแจง้จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัใหอ้อกหุ้นเพื่อรองรับ 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพอย่างเพียงพอ และมตินั้นไดม้าแลว้ไม่เกินหน่ึงปีจนถึงวนัยื่นค าขออนุญาต 
ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
  (4)  เป็นการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีสามารถแปลงสภาพเป็น  
หุน้ท่ีออกใหม่โดยบริษทั  ทั้งน้ี หุน้รองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพจะตอ้งมีจ านวนไม่เกินอตัราส่วน 
ท่ีก าหนดในขอ้ 13  เวน้แต่เป็นการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพเน่ืองจากบริษทัอยู่ในภาวะท่ี  
มีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงิน หรือเพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหน้ี 
ของบริษทั หรือไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังานเน่ืองจากเป็นกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร  
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม 

(5)  ในกรณีที่บริษทัผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัจดทะเบียนซ่ึงประสงคจ์ะเสนอขาย  
หุ้นกูแ้ปลงสภาพให้เฉพาะบุคคลท่ีก าหนด (placement) และเป็นการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
ในราคาต ่า ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 13/1 เพิ่มเติมดว้ยแลว้ 
  (6)  ส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีต่อส านกังาน  
         (ก)  ส าเนาหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้  และ 
         (ข)  ส าเนามติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
  ความในวรรคหน่ึง (2) (3) และ (5) มิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีต่อไปน้ี 
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(1)  การเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้รองรับของบริษทัท่ีตอ้งเพิ่มทุนตาม 
แผนฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลายซ่ึงศาลเห็นชอบดว้ยแผนนั้นแลว้  ทั้งน้ี บริษทัตอ้ง 
จดัใหมี้หุน้รองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพท่ีออกใหม่อยา่งเพียงพอ 
  (2)  กรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร โดยไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน” 

  ขอ้ 6   ใหย้กเลิกความใน (4) ของขอ้ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 16/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย 
หุน้กูท่ี้ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(4)  ในกรณีท่ีบริษทัผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัจดทะเบียนซ่ึงประสงคจ์ะเสนอขาย  
หุ้นกูแ้ปลงสภาพให้เฉพาะบุคคลท่ีก าหนด (placement) และเป็นการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
ในราคาต ่า หนังสือนดัประชุมตอ้งมีรายละเอียดเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  วตัถุประสงคใ์นการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่า 
 (ข)  รายละเอียดเก่ียวกบัหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่และหุ้นรองรับในเร่ือง 
จ านวนท่ีเสนอขาย ราคาเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ และราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ซ่ึงเป็นการระบุราคา 
ท่ีแน่นอน หรือระบุส่วนลดสูงสุดท่ีแน่นอน 
 (ค)  ราคาตลาดท่ีใชเ้ปรียบเทียบกบัราคาเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพและ 
ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตามหุน้กูแ้ปลงสภาพ รวมทั้งวิธีการค านวณ 
 (ง)  ในกรณีท่ีก าหนดราคาเสนอขายท่ีแน่นอน ตอ้งระบุกลุ่มบุคคลท่ีคาดวา่ 
จะเสนอขาย  
 (จ)  ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุ้นจากการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ  
ในราคาต ่าท่ีขออนุมติัออกในคร้ังน้ี โดยอย่างน้อยให้ระบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น  
(price dilution) เม่ือมีการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพในราคาต ่า และผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร  
หรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม (control dilution) 
 (ฉ)  สิทธิของผูถื้อหุ้นในการคดัคา้นการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพในราคาต ่า 
 (ช)  ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัท่ีแสดงถึงความจ าเป็นในการเสนอขาย
หุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่า โดยอธิบายถึงความคุม้ค่าของประโยชน์ท่ีบริษทัจะไดรั้บเปรียบเทียบ 
กับส่วนต่างของราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและราคาใช้สิทธิแปลงสภาพกับราคาตลาด  
ท่ีบริษทัตอ้งสูญเสียไป รวมทั้งความเหมาะสมและเหตุผลของราคาตลาดท่ีใช ้และการก าหนดราคา
เสนอขายดงักล่าว” 
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  ขอ้ 7   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น (5) ของขอ้ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตและ  
การอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552   

“(5)  ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีส านกังานประกาศก าหนดโดยค านึงถึงการคุม้ครองประโยชน์ 
ของผูถื้อหุ้นของบริษทั” 

ขอ้ 8   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 13/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 16/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย 
หุน้กูท่ี้ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552     

“ขอ้ 13/1   ในกรณีท่ีบริษทัผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัจดทะเบียนซ่ึงประสงคจ์ะเสนอขาย
หุน้กูแ้ปลงสภาพให้เฉพาะบุคคลท่ีก าหนด (placement) และเป็นการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพในราคาต ่า 
บริษทัตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 

(1)  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้บริษทัเสนอขาย  
หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ในราคาต ่า บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมถึงผูถื้อหุน้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย
สิบส่ีวนัก่อนวนัประชุม 

(2)  จดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะไปพร้อมหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ โดยมีการแสดง
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระอย่างน้อยหน่ึงราย ท่ีผูถื้อหุ้นซ่ึงไม่สามารถเขา้ประชุมและ  
ใชสิ้ทธิออกเสียงดว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะให้เป็นผูใ้ชสิ้ทธิแทนผูถื้อหุ้นได ้และในกรณีท่ี  
กรรมการอิสระดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีอาจไดรั้บการจดัสรรหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีขออนุมติั ให้แสดง  
ส่วนไดเ้สียพิเศษของกรรมการอิสระดงักล่าวดว้ย 

(3)  ไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพในราคาต ่า
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงและไม่มีผูถื้อหุน้รวมกนัตั้งแต่ร้อยละสิบของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงคดัคา้นการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือหุ้นรองรับนั้น” 

  ขอ้ 9   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 14/1 ในหมวด 3 เง่ือนไขการอนุญาต แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาต
และการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552   
 “ขอ้ 14/1  ในกรณีท่ีปรากฏต่อส านกังานภายหลงัการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กู ้
วา่ขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ท่ีส านกังานน ามาพิจารณาเพื่ออนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูเ้ปล่ียนแปลงไป  
ซ่ึงหากขอ้เทจ็จริงและพฤติการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้นปรากฏต่อส านกังานก่อนการอนุญาต ส านกังาน
อาจไม่อนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูน้ั้น ใหส้ านกังานมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 
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 (1)  สั่งใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหารของผูไ้ดรั้บอนุญาต ช้ีแจงหรือ 
เปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และระงบัการอนุญาตให้ออกหุน้กูห้รือให้ผูไ้ดรั้บอนุญาต
ระงบัการเสนอขายหุน้กูไ้วก่้อนจนกวา่จะไดช้ี้แจงหรือแกไ้ขใหถู้กตอ้ง และหากผูไ้ดรั้บอนุญาต กรรมการ 
หรือผูบ้ริหารของผูไ้ดรั้บอนุญาต ไม่สามารถช้ีแจงหรือด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งไดภ้ายในระยะเวลา
ท่ีก าหนด ส านกังานอาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตตาม (2) ได ้
 (2)  สั่งเพิกถอนการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูใ้นส่วนท่ียงัมิไดเ้สนอขายหรือ 
ยงัไม่มีผูจ้องซ้ือ  
  ในการสัง่การตามวรรคหน่ึงใหส้ านกังานค านึงถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ีประกอบการพิจารณา 
  (1)  ความร้ายแรงของขอ้เทจ็จริงหรือพฤติการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
  (2)  ผลกระทบต่อผูล้งทุนท่ีจองซ้ือหุน้กูน้ั้น” 

ขอ้ 10   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 17/1 และขอ้ 17/2 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาต
ใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552   

“ขอ้ 17/1   ในกรณีท่ีหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหม่ท่ีได้รับอนุญาตให้เสนอขาย 
ตามประกาศน้ี ก าหนดราคาและอตัราแปลงสภาพไวแ้บบผนัแปรตามราคาตลาดของหุ้นรองรับและ
จ าเป็นตอ้งออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ บริษทัจะออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมดงักล่าว
ไดต้่อเม่ือไดมี้การยืน่มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีอนุมติัใหอ้อกหุน้เพิ่มเติมเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ
อยา่งเพียงพอต่อส านกังานแลว้ 

ขอ้ 17/2   บริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตใหอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ตามประกาศน้ี
ตอ้งจดัใหมี้ขอ้ตกลงเก่ียวกบัค่าเสียหายหรือมาตรการเยยีวยาอ่ืน ๆ ท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไดรั้บ  
ในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถจดัใหมี้หุน้เพื่อรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพได”้ 

ขอ้ 11   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นตน้ไป 

 ประกาศ  ณ  วนัท่ี 20 กนัยายน พ.ศ. 2555 
 
 

 (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


