ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 77/2558
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่
ต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศ
(ฉบับที่ 5)
__________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 89/27 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ นข้อ 8/2 ของหมวด 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 8/2 ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ สานักงานอาจสั่งระงับการเสนอขายหรื อสั่งยกเลิกการอนุญาต
ให้บริ ษทั จดทะเบียนเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ออกใหม่และหุ้นรองรับในส่ วนที่ยงั มิได้เสนอขายได้
(1) การเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพและหุน้ รองรับมีลกั ษณะทานองเดียวกับ
เหตุอนั ควรสงสัยตามข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/ 2558 เรื่ อง การอนุญาต
ให้บริ ษทั จดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558
โดยอนุโลม
(2) หุ้นกูแ้ ปลงสภาพและหุ้นรองรับตาม (1) ได้เสนอขายต่อผูล้ งทุนในลักษณะเดียวกับ
การเสนอขายหุ้นกูต้ ่อบุคคลในวงจากัดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (4) ของข้อ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 16/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2557 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาต
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และการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่
4 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(4) ในกรณีที่บริ ษทั ผูข้ ออนุญาตเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน หนังสื อนัดประชุมต้องมี
รายละเอียดเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ดงั นี้ดว้ ย
(ก) กรณีที่ประสงค์จะเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพต่อผูล้ งทุนในลักษณะเดียวกับ
การเสนอขายหุ้นกูต้ ่อบุคคลในวงจากัดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ หนังสื อนัดประชุมต้องมีขอ้ มูลตามที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยรายการในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จดทะเบียน
เพื่อขออนุมตั ิการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ สาหรับการเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพในกรณีดงั กล่าว
(ข) กรณีที่ประสงค์จะเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพให้เฉพาะบุคคลที่กาหนด
(placement) และเป็ นการเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพในราคาต่า หนังสื อนัดประชุมต้องมีรายละเอียด
เพิ่มเติมดังนี้
1. วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพในราคาต่า
2. รายละเอียดเกี่ยวกับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ออกใหม่และหุน้ รองรับในเรื่ อง
จานวนที่เสนอขาย ราคาเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ และราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ ซึ่งเป็ นการระบุราคา
ที่แน่นอน หรื อระบุส่วนลดสูงสุดที่แน่นอน
3. ราคาตลาดที่ใช้เปรี ยบเทียบกับราคาเสนอขายหุ้นกูแ้ ปลงสภาพและราคา
ใช้สิทธิที่จะซื้อหุน้ ตามหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ รวมทั้งวิธีการคานวณ
4. ในกรณีที่กาหนดราคาเสนอขายที่แน่นอน ต้องระบุกลุ่มบุคคลที่คาดว่า
จะเสนอขาย
5. ผลกระทบที่มีต่อผูถ้ ือหุน้ จากการเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพในราคาต่า
ที่ขออนุมตั ิออกครั้งนี้ โดยอย่างน้อยให้ระบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution) เมื่อมีการ
เสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพในราคาต่า และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรื อผลกระทบต่อสิ ทธิออกเสี ยง
ของผูถ้ ือหุ้นเดิม (control dilution) ทั้งนี้ การคานวณผลกระทบให้คานวณจากจานวนหุ ้นรองรับทั้งหมด
ที่ขออนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้
6. สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ในการคัดค้านการเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพในราคาต่า
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ที่แสดงถึงความจาเป็ นในการเสนอขาย
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพในราคาต่า โดยอธิบายถึงความคุม้ ค่าของประโยชน์ที่บริ ษทั จะได้รับเปรี ยบเทียบกับ
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ส่วนต่างของราคาเสนอขายหุ้นกูแ้ ปลงสภาพและราคาใช้สิทธิแปลงสภาพกับราคาตลาดที่บริ ษทั ต้อง
สูญเสี ยไป รวมทั้งความเหมาะสมและเหตุผลของราคาตลาดที่ใช้ และการกาหนดราคาเสนอขายดังกล่าว”
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558

(นายรพี สุจริ ตกุล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน

