-ร่ างประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 48 /2555
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่
ต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศ
(ฉบับที่ 2)
______________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 89/27 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็ น (8) (9) และ (10) ของข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552
“(8) “บริ ษทั จดทะเบียน” หมายความว่า บริ ษทั ที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
(9) “การเสนอขายหุ้นกูแ้ ปลงสภาพในราคาต่า ” หมายความว่า การเสนอขาย
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่กาหนดราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพในลักษณะเข้าข่ายเป็ นการเสนอขายหุน้ ที่
ออกใหม่ในราคาต่า
(10) “การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาต่า” หมายความว่า การเสนอขายหุ้น
ที่ออกใหม่ โดยกาหนดราคาเสนอขายไว้ต่ากว่าร้อยละเก้าสิ บของราคาตลาด โดยมีราคาตลาดและ
ราคาเสนอขายเป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่เกี่ยวกับการคานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกาหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขาย
หุน้ ที่ออกใหม่ในราคาต่า”
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ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 16/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 8 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสานักงานที่เป็ นเหตุอนั ควรสงสัยอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ สานักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูต้ ามคาขอได้
(1) ผูข้ ออนุญาตหรื อการเสนอขายหุน้ กูม้ ีลกั ษณะหรื อรู ปแบบเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
หรื อเงื่อนไขที่จะได้รับอนุ ญาตตามประกาศนี้ แต่มีขอ้ เท็จจริ งซึ่ งทาให้พิจารณาได้ว่าความมุ่งหมาย
หรื อเนื้ อหาสาระที่ แท้จริ ง (substance) ของการเสนอขายหุ ้นกู้น้ ันเข้าลักษณะเป็ นการหลี กเลี่ ยง
บทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อประกาศนี้
(2) การเสนอขายหุน้ กูอ้ าจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรื อนโยบายของรัฐ
(3) การเสนอขายหุน้ กูอ้ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม
(4) การเสนอขายหุน้ กูอ้ าจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูล้ งทุนโดยรวม หรื ออาจทาให้
ผูล้ งทุนโดยรวมไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องหรื อเพียงพอ
ประกอบการตัดสิ นใจลงทุน”
ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ นข้อ 8/1 ในหมวด 1 บททัว่ ไป แห่งประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552
“ข้อ 8/1 ในกรณี ที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่ งอย่างใดดังต่อไปนี้ สานักงานอาจผ่อนผัน
ไม่นาหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณาคาขออนุญาต หรื อไม่นาเงื่อนไขตามประกาศนี้มาใช้บงั คับ
กับการเสนอขายหุ้นกูท้ ี่ได้รับอนุญาตได้ โดยคานึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูล
ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนและมาตรการคุม้ ครองผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ สานักงานอาจกาหนด
เงื่อนไขให้ผขู ้ ออนุญาตต้องปฏิบตั ิหรื องดเว้นการปฏิบตั ิอย่างหนึ่งอย่างใดด้วยก็ได้
(1) มีขอ้ เท็จจริ งที่ชดั เจนซึ่งทาให้พิจารณาได้วา่ หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
ให้ไม่มีนยั สาคัญสาหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณี น้ นั และประโยชน์ที่จะได้ไม่คมุ ้ ค่ากับต้นทุน
ในการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขดังกล่าว
(2) ผูข้ ออนุญาตมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่นที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
(3) ผูข้ ออนุญาตมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน”
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ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ นวรรคสองของข้อ 9 แห่ งประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552
“ในกรณี ที่เป็ นการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ให้การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง
รวมถึงการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ รองรับด้วย”
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 16/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“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
หุ้นกูแ้ ปลงสภาพอย่างเพีย งพอ และมติน้ นั ได้มาแล้วไม่เกินหนึ่ งปี จนถึงวันยื่นคาขออนุ ญาต
ออกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
(4) เป็ นการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ ปลงสภาพที่สามารถแปลงสภาพเป็ น
หุน้ ที่ออกใหม่โดยบริ ษทั ทั้งนี้ หุน้ รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพจะต้องมีจานวนไม่เกินอัตราส่ วน
ที่กาหนดในข้อ 13 เว้นแต่เป็ นการเสนอขายหุ้นกูแ้ ปลงสภาพเนื่ องจากบริ ษทั อยู่ในภาวะที่
มีความจาเป็ นต้องได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน หรื อเพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้
ของบริ ษทั หรื อได้รับการผ่อนผันจากสานักงานเนื่องจากเป็ นกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร
และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
(5) ในกรณี ที่บริ ษทั ผูข้ ออนุญาตเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนซึ่งประสงค์จะเสนอขาย
หุ้นกูแ้ ปลงสภาพให้เฉพาะบุคคลที่กาหนด (placement) และเป็ นการเสนอขายหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ
ในราคาต่า ได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในข้อ 13/1 เพิ่มเติมด้วยแล้ว
(6) ส่งเอกสารดังต่อไปนี้ต่อสานักงาน
(ก) สาเนาหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และ
(ข) สาเนามติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ความในวรรคหนึ่ง (2) (3) และ (5) มิให้ใช้บงั คับกับกรณี ต่อไปนี้

4
(1) การเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพและหุน้ รองรับของบริ ษทั ที่ตอ้ งเพิ่มทุนตาม
แผนฟื้ นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว ทั้งนี้ บริ ษทั ต้อง
จัดให้มีหุน้ รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพที่ออกใหม่อย่างเพียงพอ
(2) กรณี อื่นใดที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร โดยได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน”
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน (4) ของข้อ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 16/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(4) ในกรณี ที่บริ ษทั ผูข้ ออนุญาตเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนซึ่งประสงค์จะเสนอขาย
หุ้นกูแ้ ปลงสภาพให้เฉพาะบุคคลที่กาหนด (placement) และเป็ นการเสนอขายหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ
ในราคาต่า หนังสื อนัดประชุมต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(ก) วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพในราคาต่า
(ข) รายละเอียดเกี่ยวกับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ออกใหม่และหุ้นรองรับในเรื่ อง
จานวนที่เสนอขาย ราคาเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ และราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ ซึ่งเป็ นการระบุราคา
ที่แน่นอน หรื อระบุส่วนลดสูงสุดที่แน่นอน
(ค) ราคาตลาดที่ใช้เปรี ยบเทียบกับราคาเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพและ
ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุน้ ตามหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ รวมทั้งวิธีการคานวณ
(ง) ในกรณีที่กาหนดราคาเสนอขายที่แน่นอน ต้องระบุกลุ่มบุคคลที่คาดว่า
จะเสนอขาย
(จ) ผลกระทบที่มีต่อผูถ้ ือหุ้นจากการเสนอขายหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ
ในราคาต่าที่ขออนุมตั ิออกในครั้งนี้ โดยอย่างน้อยให้ระบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ ้น
(price dilution) เมื่อมีการเสนอขายหุ้นกูแ้ ปลงสภาพในราคาต่า และผลกระทบต่อส่ วนแบ่งกาไร
หรื อสิ ทธิ ออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ เดิม (control dilution)
(ฉ) สิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นกูแ้ ปลงสภาพในราคาต่า
(ช) ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ที่แสดงถึงความจาเป็ นในการเสนอขาย
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพในราคาต่า โดยอธิบายถึงความคุม้ ค่าของประโยชน์ที่บริ ษทั จะได้รับเปรี ยบเทียบ
กับส่ วนต่างของราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและราคาใช้สิทธิ แปลงสภาพกับราคาตลาด
ที่บริ ษทั ต้องสู ญเสี ยไป รวมทั้งความเหมาะสมและเหตุผลของราคาตลาดที่ใช้ และการกาหนดราคา
เสนอขายดังกล่าว”
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ข้อ 7 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ น (5) ของข้อ 12 แห่ งประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุ ญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552
“(5) ข้อมูลอื่นใดที่สานักงานประกาศกาหนดโดยคานึงถึงการคุม้ ครองประโยชน์
ของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ”
ข้อ 8 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ นข้อ 13/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 16/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552
“ข้อ 13/1 ในกรณี ที่บริ ษทั ผูข้ ออนุญาตเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนซึ่งประสงค์จะเสนอขาย
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพให้เฉพาะบุคคลที่กาหนด (placement) และเป็ นการเสนอขายหุ้นกูแ้ ปลงสภาพในราคาต่า
บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(1) ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อขอมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นให้บริ ษทั เสนอขาย
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ออกใหม่ในราคาต่า บริ ษทั ได้จดั ส่งหนังสื อนัดประชุมถึงผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าอย่างน้อย
สิ บสี่ วนั ก่อนวันประชุม
(2) จัดส่งหนังสื อมอบฉันทะไปพร้อมหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยมีการแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งราย ที่ผถู ้ ือหุ ้นซึ่งไม่สามารถเข้าประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสี ยงด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้เป็ นผูใ้ ช้สิทธิแทนผูถ้ ือหุ้นได้ และในกรณี ที่
กรรมการอิสระดังกล่าวเป็ นบุคคลที่อาจได้รับการจัดสรรหุ้นกูแ้ ปลงสภาพที่ขออนุมตั ิ ให้แสดง
ส่ วนได้เสี ยพิเศษของกรรมการอิสระดังกล่าวด้วย
(3) ได้รับมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการเสนอขายหุ้นกูแ้ ปลงสภาพในราคาต่า
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงและไม่มีผถู ้ ือหุน้ รวมกันตั้งแต่ร้อยละสิ บของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุม
และออกเสี ยงคัดค้านการเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรื อหุ ้นรองรับนั้น”
ข้อ 9 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็ นข้อ 14/1 ในหมวด 3 เงื่อนไขการอนุญาต แห่งประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552
“ข้อ 14/1 ในกรณีที่ปรากฏต่อสานักงานภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กู้
ว่าข้อเท็จจริ งและพฤติการณ์ที่สานักงานนามาพิจารณาเพื่ออนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูเ้ ปลี่ยนแปลงไป
ซึ่งหากข้อเท็จจริ งและพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นปรากฏต่อสานักงานก่อนการอนุญาต สานักงาน
อาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหุ ้นกูน้ ้ นั ให้สานักงานมีอานาจดังต่อไปนี้
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(1) สั่งให้ผไู ้ ด้รับอนุญาต กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารของผูไ้ ด้รับอนุญาต ชี้แจงหรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด และระงับการอนุญาตให้ออกหุน้ กูห้ รื อให้ผไู ้ ด้รับอนุญาต
ระงับการเสนอขายหุน้ กูไ้ ว้ก่อนจนกว่าจะได้ช้ ีแจงหรื อแก้ไขให้ถูกต้อง และหากผูไ้ ด้รับอนุญาต กรรมการ
หรื อผูบ้ ริ หารของผูไ้ ด้รับอนุญาต ไม่สามารถชี้แจงหรื อดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องได้ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด สานักงานอาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตตาม (2) ได้
(2) สั่งเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายหุ ้นกูใ้ นส่วนที่ยงั มิได้เสนอขายหรื อ
ยังไม่มีผจู ้ องซื้อ
ในการสัง่ การตามวรรคหนึ่งให้สานักงานคานึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา
(1) ความร้ายแรงของข้อเท็จจริ งหรื อพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
(2) ผลกระทบต่อผูล้ งทุนที่จองซื้อหุน้ กูน้ ้ นั ”
ข้อ 10 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ นข้อ 17/1 และข้อ 17/2 แห่งประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552
“ข้อ 17/1 ในกรณี ที่หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ ที่ได้รับอนุ ญาตให้เสนอขาย
ตามประกาศนี้ กาหนดราคาและอัตราแปลงสภาพไว้แบบผันแปรตามราคาตลาดของหุ้นรองรับ และ
จาเป็ นต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ บริ ษทั จะออกหุ ้นใหม่เพิ่มเติมดังกล่าว
ได้ต่อเมื่อได้มีการยืน่ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่อนุมตั ิให้ออกหุน้ เพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ
อย่างเพียงพอต่อสานักงานแล้ว
ข้อ 17/2 บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตให้ออกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ออกใหม่ตามประกาศนี้
ต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงเกี่ยวกับค่าเสี ยหายหรื อมาตรการเยียวยาอื่น ๆ ที่ผถู ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพจะได้รับ
ในกรณีที่บริ ษทั ไม่สามารถจัดให้มีหุน้ เพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพได้”
ข้อ 11 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555
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