
ภาคผนวก 3 

หลักเกณฑและเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตสำหรับการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ 

ตอบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ  

_______________________ 

  การเสนอขายหุนกูแปลงสภาพที่ออกใหมตอบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหมตอบุคคลในวงจำกัด และ

การเสนอขายหุนกูแปลงสภาพตอบุคคลท่ีมีลักษณะเฉพาะ นอกจากที่กำหนดไวตามประกาศดังกลาวแลว  

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกำหนดในภาคผนวกน้ี 

  ในการใชภาคผนวกนี้ นอกจากนิยามที่กำหนดไวในขอ 2 แหงประกาศคณะกรรมการ 

กำกับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหมตอบุคคลในวงจำกัด 

และการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพตอบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ นอกจากที่กำหนดไวตามประกาศดังกลาวแลว  

ใหใชคำอธิบายศัพทดังตอไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาหลักเกณฑตามภาคผนวกนี้ดวย 

คำศัพท คำอธิบายศัพท 

“ประกาศตราสารหนี้ PP” ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการ 

 ขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ 

 ที่ออกใหมตอบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขาย

 หุนกูแปลงสภาพตอบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ 

“perpetual bond” หุนกูท่ีครบกำหนดไถถอนเมื่อเลิกบริษัท 

“การปรับสิทธิ” เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิแปลงสภาพ  รวมทั้ง 

 วิธีการคำนวณการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ซึ่งกำหนดไว 

 ในขอกำหนดสิทธิ เพ่ือมิใหผลประโยชนตอบแทนใด ๆ  

 ที่ผูถือหุนกูแปลงสภาพจะไดรับเมื่อมีการใชสิทธิ 

 แปลงสภาพดอยไปกวาเดิม 
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สวนที่ 1 การเสนอขายหุนกูแปลงสภาพและหุนรองรับตามสัดสวนการถือหุน  

แตผูที่จะใชสิทธิแปลงสภาพอาจมิใชผูถือหุนของบริษัท  

  หลักเกณฑสวนนี้ใชกับการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพที่ออกใหมและหุนรองรับที่เสนอขาย 

ตอผูถือหุนของบริษัท แตผูท่ีจะใชสิทธิแปลงสภาพอาจมิใชผูถือหุนของบริษัท ซึ่งไดรับอนุญาตเปนการท่ัวไป 

ตามภาค 5 ของประกาศตราสารหนี้ PP  

1.1 เง่ือนไขภายหลังการอนุญาต  

ก. การเรียกประชุมผูถือหุน หนังสือนัดประชุม และมติท่ีประชุมผูถือหุน 

  ขอ 1   ในการออกหุนกูแปลงสภาพและหุนรองรับ ผูไดรับอนุญาตตองดำเนินการเก่ียวกับ 

การประชุมผูถือหุนตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1)  จัดใหมีหนังสือนัดประชุมผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติการออกหุนกูแปลงสภาพและหุนรองรับ  

ซึ่งมีขอมูลอยางนอยดังนี้   

 (ก)  ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับหุนกูแปลงสภาพ เชน ราคาหรืออัตราที่คาดวาจะเปนราคา 

หรืออัตราการแปลงสภาพ ระยะเวลาการใชสิทธิ วันสิ้นสุดของการใชสิทธิ และเหตุใหตองออกหุนใหมเพื่อรองรับ 

การปรับสิทธิ เปนตน 

 (ข)  ผลกระทบตอผูถือหุนของผูไดรับอนุญาต (dilution effect)  หากมีการใชสิทธ ิ

แปลงสภาพครบถวน โดยอยางนอยใหระบุผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (price dilution) และผลกระทบ 

ตอสวนแบงกำไรหรือผลกระทบตอสิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม (control dilution) 

 (ค)  วิธีการจัดสรรหุนกูแปลงสภาพ 

 (ง)  ขอมูลอื่นใดที่สำนักงานประกาศกำหนดโดยคำนึงถึงการคุมครองประโยชนของผูถือหุน

ของผูไดรับอนุญาต 

 ขอ 2   มติที่อนุมัติการออกหุนกูแปลงสภาพและหุนรองรับตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

 (1)  ไดรับมติตามหลักเกณฑท่ีกำหนดในกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด  เวนแตเปนกรณี 

ที่ผูไดรับอนุญาตตองออกหุนกูแปลงสภาพและหุนรองรับตามแผนฟนฟูกิจการตามกฎหมายวาดวยลมละลาย 

ซึ่งศาลเห็นชอบดวยแผนน้ันแลว 

 (2)  ในกรณีของหุนรองรับ มติท่ีอนุมัติการออกหุนรองรับตองชัดแจงและเพียงพอตอ 

การใชสิทธิแปลงสภาพ  
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ข. ลักษณะของหุนกูแปลงสภาพ 

 ขอ 3   ผูไดรับอนุญาตตองจัดใหหุนกูแปลงสภาพท่ีเสนอขายมีลักษณะดังตอไปนี้ 

 (1)  มีคำเรียกชื่อเปนการเฉพาะ ซึ่งแสดงปท่ีครบกำหนดไถถอน และลักษณะพิเศษของ 

หุนกูแปลงสภาพ (ถามี) ไวโดยชัดเจน 

 (2)  กำหนดอัตราดอกเบี้ยไวอยางแนนอน หรือเปนอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของ 

สถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอ่ืน 

(3)  มูลคาไถถอนรวมเทากับมูลคาที่ตราไวของหุนกูแปลงสภาพ (ไมวาหุนกูแปลงสภาพนั้น 

จะมีการไถถอนคร้ังเดียวหรือหลายครั้ง) 

  ขอ 4   หุนกูแปลงสภาพท่ีเสนอขายตองกำหนดราคาและอัตราแปลงสภาพไวอยางแนนอน  

และไมมีการแกไขเปลี่ยนแปลง  เวนแตเปนกรณกีารปรับสิทธติามขอกำหนดสิทธิของหุนกูแปลงสภาพ  

เมื่อมีเหตุการณดังตอไปนี้ 

  (1)  มีการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนของผูไดรับอนุญาต อันเปนผลมาจากการรวมหุน 

หรือแบงแยกหุน 

  (2)  ผูไดรับอนุญาตมีการเสนอขายหุนท่ีออกใหมในราคาต่ำ 

  (3)  ผูไดรับอนุญาตมีการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาต่ำ หรือมีการเสนอขาย 

ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนในราคาต่ำ 

  (4)  ผูไดรับอนุญาตจายเงินปนผลทั้งหมดหรือบางสวนเปนหุนที่ออกใหมใหแกผูถือหุน 

  (5)  ผูไดรับอนุญาตจายเงินปนผลเปนเงินซ่ึงเกินกวาอัตราที่ระบุไวในขอกำหนดสิทธิ 

  (6)  กรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) ถึง (5) ที่ทำใหผลประโยชนตอบแทนใด ๆ  

ที่ผูถือหุนกูแปลงสภาพจะไดรับเมื่อมีการใชสิทธิแปลงสภาพดอยไปกวาเดิม 

  ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับเหตุการณเฉพาะเจาะจงท่ีเขาลักษณะตาม (1) ถึง (6)  

ซึ่งไดรับผอนผันจากสำนักงาน โดยแสดงไดวาจะมีมาตรการอยางเพียงพอเพ่ือใหผูลงทุนท่ีจะไดรับผลกระทบ 

จากการไมปรับสิทธินั้นทราบกอนการลงทุนวา ผูไดรับอนุญาตใหออกหุนกูแปลงสภาพจะไมดำเนินการปรับสิทธ ิ

อันเนื่องมาจากเหตุการณดังกลาว  
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ขอ 5   จำนวนหุนรองรับหุนกูแปลงสภาพที่จะเสนอขาย ตองเปนไปตามอัตราดังตอไปนี้  

 
*หุนรองรับ หมายถึง จำนวนหุนรองรบัของหุนกูแปลงสภาพที่จะเสนอขายครั้งน้ี รวมกับ 

  จำนวนหุนรองรับของหุนกูแปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน 

  ครั้งอ่ืน 

**ESOP หมายถึง จำนวนหุนเพ่ือรองรับการเสนอขายตามประกาศเกีย่วกับการเสนอขาย 

  หลักทรัพยที่ออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน 

***หุนท่ีจำหนายไดแลวทั้งหมด ใหนับรวม จำนวนหุนอ่ืน (นอกจากหุนรองรบั) ทีผู่ขออนุญาตจะเสนอขายควบคูไปกับ 

  หุนกูแปลงสภาพครั้งนี ้

 ขอ 6   ในกรณทีีหุ่นกูแปลงสภาพเปนหุนกูดอยสิทธ ิผูไดรับอนุญาตตองดำเนินการตาม

หลักเกณฑดังตอไปนี้ดวย 

 (1)  กำหนดใหสิทธิของผูถือหุนกูดอยกวาสิทธิของเจาหนี้สามัญเฉพาะในเรื่องการรบัชำระหนี ้

ตามหุนกูนั้น เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 

  (ก)  ผูออกหุนกูถูกพิทักษทรัพย หรือถูกศาลพิพากษาใหลมละลาย 

  (ข)  มีการชำระบัญชีเพ่ือการเลิกบริษัท  

  (ค)  กรณีอ่ืนใดท่ีไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน 

 (2)  จัดใหใบหุนกูมีรายการตามท่ีกำหนดไวในมาตรา 40 และรายการเพ่ิมเติมดังน้ี  

  (ก)  คำบอกชื่อวาเปนหุนกูดอยสิทธิ 

  (ข)  สาระสำคัญของหุนกูดอยสิทธิเก่ียวกับสิทธแิละหนาที่ระหวางผูออกหุนกู 

กับผูถือหุนกูในเร่ืองการรับชำระหนี้ตามหุนกูดอยสิทธ ิโดยตองระบุกรณีที่ทำใหผูถือหุนกูมีสิทธิดอยกวา 

เจาหนี้สามัญทั่วไปดวย 

  (ค)  ขอความที่แสดงวาผูถือหุนกูยินยอมผูกพันตามสาระสำคัญของหุนกูดอยสิทธนิั้น 

  (ง)  ขอจำกัดการโอนหุนกูดอยสิทธิ (ถามี) 

 ขอ 7   ในกรณหีุนกูแปลงสภาพเปน perpetual bond ตองมีการระบุใหชัดเจนถึงสิทธิของ 

ผูถือหุนกูดังกลาวในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ 

 (1)  ผูถือหุนกูไมมีสิทธิเรียกใหผูออกหุนกูไถถอนหุนกูดังกลาวกอนมีการเลกิบริษัท 

หุนรองรับ*– ESOP**     ≤     รอยละ 50 ของ (หุนที่จำหนายไดแลวท้ังหมด***) 
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 (2)  ผูถือหุนกูมีสิทธิเรียกใหผูออกหุนกูไถถอนหุนกูดังกลาวกอนมีการเลิกบริษัทตามเงื่อนไขและ

ระยะเวลาที่กำหนดไวอยางชัดเจน 

 ขอ 8   ผูไดรับอนุญาตตองจัดใหมีผูแทนผูถือหุนกู  

 ขอ 9   ผูไดรับอนุญาตตองรายงานลักษณะของหุนกูแปลงสภาพตอสำนักงานตามหลักเกณฑ 

เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดในประกาศตราสารหนี้ PP 

ค. ขอกำหนดสิทธิ 

ขอ 10   กอนการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ ผูไดรับอนุญาตตองมีหนังสือถึงสำนักงาน 

เพื่อรับรองวาไดจัดใหมีขอกำหนดสิทธิที่มีความชัดเจนและไมมีขอกำหนดท่ีเปนการเอาเปรียบคูสัญญา 

อยางไมเปนธรรม และมีการลงลายมือชื่อผูมีอำนาจลงนามผูกพันผูออกหุนกูและประทับตราสำคัญของ 

ผูออกหุนกูแปลงสภาพ (ถามี)   

 ขอ 11   การแกไขเพ่ิมเติมสิทธิ หนาที่ ความรับผิด หรือหลักประกันของหุนกูแปลงสภาพ

ภายหลังการออกหุนกูแปลงสภาพ จะกระทำไดตอเมื่อเปนไปตามหลักเกณฑที่ครบถวนดังตอไปนี้ 

 (1)  ไมขัดหรือแยงกับขอกำหนดตามประกาศตราสารหนี้ PP  

 (2)  ไดดำเนินการโดยชอบตามขอกำหนดสทิธิ  

 (3)  ในกรณีที่ขอกำหนดสิทธิกำหนดใหการแกไขเพ่ิมเติมตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุม 

ผูถือหุนกูแปลงสภาพ หนังสือนัดประชุมผูถือหุนกูแปลงสภาพ ตองระบุอยางชัดเจนถึงสาเหตุแหงการแกไข

เพิ่มเติมขอกำหนดสิทธิ และผลกระทบที่เกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนกับผูถือหุนกูแปลงสภาพเพ่ือเปนขอมูลประกอบ 

การตัดสินใจของผูถือหุนกูแปลงสภาพ 

 ใหผูไดรับอนุญาตแจงการแกไขเพ่ิมเติม  พรอมท้ังสงขอมูลที่เกี่ยวของตอสำนักงาน  

และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 15 วันนับแตวันที่การแกไขเพ่ิมเติมมีผลใชบังคับ 

 ขอ 12   ผูไดรับอนุญาตตองจัดใหขอกำหนดสิทธิของหุนกูแปลงสภาพ มีขอกำหนดเก่ียวกับ 

การปรับสิทธิ เม่ือมีเหตุการณดังตอไปน้ี 

 (1)  ผูไดรับอนุญาตมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนของผูไดรับอนุญาต อันเปนผลมาจาก

การรวมหุนหรือแบงแยกหุน 

  (2)  ผูไดรับอนุญาตมีการเสนอขายหุนท่ีออกใหมในราคาต่ำ 

  (3)  ผูไดรับอนุญาตมีการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาต่ำ หรือมีการเสนอขาย 

ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนในราคาต่ำ 
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  (4)  ผูไดรับอนุญาตจายเงินปนผลทั้งหมดหรือบางสวนเปนหุนที่ออกใหมใหแกผูถือหุน 

  (5)  ผูไดรับอนุญาตจายเงินปนผลเปนเงินซึ่งเกินกวาอัตราท่ีระบุไวในขอกำหนดสิทธิ 

  (6)  กรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) ถึง (5) ที่ทำใหผลประโยชนตอบแทนใด ๆ 

ที่ผูถือหุนกูแปลงสภาพจะไดรับเมื่อมีการใชสิทธิแปลงสภาพดอยไปกวาเดิม 

  ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับเหตุการณเฉพาะเจาะจงท่ีเขาลักษณะตาม (1) ถึง (6)  

ซึ่งไดรับผอนผันจากสำนักงาน โดยแสดงไดวาจะมีมาตรการอยางเพียงพอเพ่ือใหผูลงทุนท่ีจะไดรับผลกระทบ 

จากการไมปรับสิทธินั้นทราบกอนการลงทุนวา ผูไดรับอนุญาตใหออกหุนกูแปลงสภาพจะไมดำเนินการปรับสิทธ ิ

อันเนื่องมาจากเหตุการณดังกลาว 

ขอ 13   ผูไดรับอนุญาตตองจัดใหขอกำหนดสิทธิมีขอตกลงเก่ียวกับคาเสียหายท่ีผูถือหุนกู 

แปลงสภาพจะไดรับ ในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตไมสามารถจัดใหมีหุนรองรับได 

ในการกำหนดคาเสียหายตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลเปนจำนวนไมต่ำกวาสวนตางของราคาตลาด 

ของหุนของผูไดรับอนุญาตซึ่งเปนประเภทเดียวกับหุนรองรับ ณ วันที่มีการใชสิทธิแปลงสภาพ กับราคาที่คำนวณ 

ไดจากอัตราการแปลงสภาพ 

ง. การเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ 

ขอ 14   ผูไดรับอนุญาตตองเสนอขายหุนกูแปลงสภาพใหแลวเสร็จภายใน 1 ปนับแตวนัที ่

ไดรับอนุมัติใหออกหุนกูแปลงสภาพและหุนรองรับ  เวนแตเปนการเสนอขายตามมติท่ีประชุมผูถือหุน 

ที่ใหเสนอขายตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันตามสัดสวนการถือหุน แตจะไมเสนอขายใหผูถือหุน 

ที่จะทำใหบริษัทมีหนาท่ีตามกฎหมายตางประเทศ ตองเสนอขายใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 6 เดือน 

นับแตวันทีไ่ดรับอนุมัติใหเสนอขายหุนกูแปลงสภาพที่ออกใหม 

จ. การออกหุนรองรับเพิ่มเติม  

 ขอ 15   ในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตตองออกหุนรองรับเพ่ิมเติมดวยเหตุดังตอไปนี้ ผูไดรับอนุญาต 

จะออกหุนรองรับเพิ่มเติมได ตอเมื่อผูไดรับอนุญาตไดยื่นมตทิี่ประชุมผูถือหุนท่ีอนุมัติการออกหุนรองรับเพิ่มเติม 

อยางเพียงพอตอการใชสิทธิแปลงสภาพตอสำนักงานแลว 

 (1)  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิแปลงสภาพ ไมวาดวยเหตุที่กำหนดไวในภาคผนวกนี ้

หรือไมก็ตาม  

 (2)  กรณีที่หุนกูแปลงสภาพกำหนดราคาและอัตราการแปลงสภาพไวแบบผันแปรตามราคาตลาด

ของหุนรองรับ และจำเปนตองออกหุนใหมเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพ 

______________________ 
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สวนที่ 2 หุนกูแปลงสภาพและหุนรองรับที่เสนอขายตอเจาหนี้ของบริษัทตามแผนฟนฟูกจิการ 

 หลักเกณฑตามสวนน้ีใชบังคับกับการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพและหุนรองรับตอบุคคล 

ที่เปนเจาหนี้ของบริษัทมหาชนจำกัดตามแผนฟนฟูกิจการท่ีศาลใหความเห็นชอบตามกฎหมายวาดวยลมละลาย 

2.1 หลักเกณฑการอนุญาตเปนการทั่วไป 

 ขอ 1   ใหบริษัทมหาชนจำกัดสามารถเสนอขายหุนกูแปลงสภาพและหุนรองรับ โดยถือวา 

ไดรับอนุญาตจากสำนักงานเมื่อเปนไปตามหลักเกณฑท่ีครบถวนดังตอไปนี้ 

  (1)  เปนการเสนอขายตอเจาหนี้ของบริษัทตามแผนฟนฟูกิจการที่ศาลใหความเห็นชอบตาม

กฎหมายวาดวยลมละลาย  

 (2)  แผนฟนฟูกิจการตาม (1) กำหนดใหเจาหนี้ตองรับหุนกูแปลงสภาพที่ออกใหมแทน 

การรับชำระหนี้ 

 (3)  บริษัทไดจดขอจำกัดการโอนหุนกูแปลงสภาพกับสำนักงาน ซึ่งมีขอความที่แสดงวาบริษัท 

จะไมรับจดทะเบียนการโอนหุนกูแปลงสภาพไมวาในทอดใด ๆ  หากการโอนดังกลาวจะทำใหหุนกูแปลงสภาพ 

ที่เสนอขายในครั้งนั้นไมจำกัดอยูเฉพาะบุคคลดังตอไปนี้  เวนแตเปนการโอนทางมรดก 

       (ก)  เจาหนี้ของบริษัทตาม (1)  

       (ข)  ผูลงทุนสถาบัน 

       (ค)  ผูลงทุนใด ๆ ที่มีจำนวนไมเกิน 50 ราย ณ ขณะใดขณะหนึ่ง  ทั้งนี้ ไมนับรวม 

สวนท่ีโอนใหแกผูลงทุนตาม (ก) และ (ข) 

ใหถือวาสำนักงานรับจดขอจำกัดการโอนตามวรรคหนึ่ง (3) ในวันที่สำนักงานไดรับ 

การแสดงเจตนาจดขอจำกัดการโอนที่มีขอความดังกลาว 

2.2 เง่ือนไขภายหลังการอนุญาต 

ก. ลักษณะของหุนกูแปลงสภาพ ขอกำหนดสิทธิ การโอน  

และการออกหุนรองรับเพิ่มเติม 

  ขอ 2   ผูไดรับอนุญาตตองดำเนินการใหหุนกูแปลงสภาพมีลักษณะดังตอไปนี้ 

(1)  เปนหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ  

(2)  มีขอความในใบหุนกูที่เสนอขายที่แสดงวาบริษัทจะไมรับจดทะเบียนการโอนหุนกูไมวา 

ในทอดใด ๆ  หากการโอนนั้นจะขัดกับขอจำกัดการโอนหุนกูตามที่ระบุไว ซึ่งตองเปนขอจำกัดการโอนเดียวกับ 

ที่ไดจดทะเบียนไวกับสำนักงาน   
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  ขอ 3   ผูไดรับอนุญาตตองจัดใหมีขอกำหนดสิทธิที่มีรายการอยางนอยตามที่กำหนดไวใน 

มาตรา 42 

  ขอ 4   ผูไดรับอนุญาตตองเสนอขายหุนกูแปลงสภาพใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่ 

แผนฟนฟูกิจการกำหนด 

  ขอ 5   ในกรณทีี่มีบุคคลใดแสดงความประสงคตอผูไดรับอนุญาตที่จะลงทะเบียนการโอน 

หุนกูแปลงสภาพ ใหผูไดรับอนุญาตตรวจสอบความถูกตองของการโอนหุนกูแปลงสภาพ  หากพบวาเปนการโอน 

ที่ขัดตอขอจำกัดการโอนที่ไดจดทะเบียนไวกับสำนักงาน ผูไดรับอนุญาตตองไมลงทะเบียนการโอนหุนกูแปลงสภาพ  

เวนแตเปนการโอนทางมรดก 

  ในกรณทีี่ผูไดรับอนุญาตจัดใหมีนายทะเบียนหุนกูแปลงสภาพ ผูไดรับอนุญาตตองดำเนินการให 

นายทะเบียนหุนกูแปลงสภาพปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กำหนดในวรรคหนึ่งดวย 

ขอ 6   ในกรณีท่ีผูไดรับอนุญาตมีการเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิตามหุนกูแปลงสภาพ  

หรือหุนกูแปลงสภาพดังกลาวมีการกำหนดราคาและอัตราการแปลงสภาพไวแบบผันแปรตามราคาตลาด 

ของหุนรองรับ  หากบริษัทตองออกหุนรองรับเพิ่มเติม ใหถือวาบริษัทไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนรองรับดังกลาว 

เมื่อเปนไปตามหลักเกณฑใดหลักเกณฑหนึ่งดังตอไปนี้ 

  (1)  การออกหุนเพ่ิมเติมดังกลาวเปนไปตามแผนฟนฟูกิจการที่ศาลใหความเห็นชอบ 

ตามกฎหมายวาดวยลมละลาย  

  (2)  บริษัทไดยื่นมติที่ประชุมผูถือหุนที่อนุมัติใหออกหุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

การใชสิทธิอยางเพียงพอตอสำนักงาน 

ขอ 7   ใหผูไดรับอนุญาตแจงขอมลูดังตอไปนี้ ตอสำนักงานตามหลกัเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ 

ที่กำหนดในประกาศตราสารหน้ี PP  

(1)  รายงานการไถถอนหุนกูแปลงสภาพกอนครบอายุ 

  (2)  รายงานการเปลี่ยนแปลงผูแทนผูถือหุนกู (ถามี) โดยใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน 

เมื่อไดสงรายงานตอสำนักงานแลว 

ขอ 8   ในกรณีของหุนกูที่มีผูแทนผูถือหุนกู  หากมีการผิดนัดชำระหนี้เงินตนหรือดอกเบี้ย  

ใหผูไดรับอนุญาตรายงานการผิดนัดดังกลาวตอผูแทนผูถือหุนกูภายใน 1 วันทำการนับแตวันทีป่รากฏเหตุผิดนัด 

______________________ 


