
 
 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี กจ.  51/2545 

เร่ือง   การขอยกเลิกขอ้จ ากดัการโอนหุน้กู ้
(ฉบบัประมวล) 

    
  
 โดยท่ีบริษทัท่ีออกและเสนอขายหุน้กูต้่อบุคคลในวงจ ากดัหรือต่อผูล้งทุนประเภท 
ท่ีก าหนด สามารถด าเนินการดงักล่าวไดโ้ดยไดรั้บยกเวน้หน้าท่ีในการเปิดเผยขอ้มูลตามแบบแสดง 
รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน การจดขอ้จ ากดัการโอนหุน้กูท่ี้เสนอขายใน
ลกัษณะดงักล่าวจึงมีความจ าเป็นเพื่อใหม้ัน่ใจวา่หุ้นกูด้งักล่าวจะยงัคงซ้ือขายอยูภ่ายในกลุ่มบุคคล 
ท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจ าเป็นประกอบการตดัสินใจในการลงทุนในหุน้กูด้งักล่าวไดเ้องโดยไม่จ าตอ้ง 
อาศยัขอ้ก าหนดบงัคบัเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล  อยา่งไรก็ดี หากบริษทัท่ีออกหุน้กูใ้ดมีหนา้ท่ีในการ 
เปิดเผยขอ้มูลอยา่งต่อเน่ืองภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 อยูแ่ลว้ 
หรือตกลงท่ีจะท าหนา้ท่ีในการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งต่อเน่ืองตามกฎหมายดงักล่าว อนัจะท าให้ 
สาธารณชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจลงทุนในหุน้กูไ้ดเ้ป็นการ 
ทัว่ไป โดยบริษทัดงักล่าวมีลกัษณะครบถว้นท่ีสามารถไดรั้บอนุญาตใหอ้อกหุน้กูเ้สนอขายต่อ
ประชาชนท่ีมิใช่ในวงจ ากดัหรือต่อผูล้งทุนประเภทท่ีก าหนดไดด้ว้ย ก็เป็นการสมควรท่ีจะเปิด
โอกาสใหบ้ริษทัดงักล่าวขอยกเลิกขอ้จ ากดัการโอนได ้เพื่อเป็นการเพิ่มฐานผูล้งทุนในหุน้กูด้งักล่าว 
และเพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมและพฒันาตลาดรองตราสารหน้ีไดอี้กทางหน่ึง 
 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14  มาตรา 35 และมาตรา 41  แห่งพระราชบญัญติั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
 
 ขอ้ 1   ในประกาศน้ีและแบบทา้ยประกาศน้ี 

(1)2  ค  าวา่ “บริษทัจดทะเบียน” “ผูบ้ริหาร” และ “ผูมี้อ านาจควบคุม”  ใหมี้
ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบั

 
2
  ถูกแกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 34/2549 เร่ือง การขอยกเลิกขอ้จ ากดัการโอนหุน้กู ้(ฉบบัท่ี 3)   
   ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2549 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2550 
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หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการ
เสนอขายตราสารหน้ี 
 
 (2) “ขอ้จ ากดัการโอนหุ้นกู”้  หมายความวา่   ขอ้จ ากดัการโอนหุน้กูท่ี้บริษทัท่ีออก 
หุน้กูด้งักล่าวไดจ้ดไวต้่อส านกังาน 

(3)  “บริษทั”  หมายความวา่  บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั 
 
 (4) “ขอ้ก าหนดสิทธิ”  หมายความวา่   ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของ 
ผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้
 (5) “ส านกังาน”  หมายความวา่   ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์
 
 ขอ้ 2   การขออนุญาตยกเลิกขอ้จ ากดัการโอนหุ้นกูท่ี้ไดอ้อกและเสนอขายต่อ
ประชาชนหรือบุคคลใดไปแลว้จะกระท าไดภ้ายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) หุน้กูท่ี้จะขอยกเลิกขอ้จ ากดัการโอนตอ้งเป็นหุน้กูท่ี้มีลกัษณะเป็นไปตาม 
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (ก) เป็นหุน้กูท่ี้ไดรั้บอนุญาตให้ออกและเสนอขายตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 13/2537 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการ
ขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ ลงวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2537  
  (ข) เป็นหุน้กูท่ี้จดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือโดยสถาบนัจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานแลว้ เวน้แต่เป็นหุน้กูท่ี้กระทรวงการคลงั 
ค ้าประกนัตน้เงินและดอกเบ้ีย 
   การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กูต้ามวรรคหน่ึงจะตอ้งมีอยูจ่นกวา่
สิทธิเรียกร้องตามหุน้กูจ้ะระงบัลง เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร ส านกังานอาจผ่อนผนั 
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กู ้โดยก าหนดเง่ือนเวลาหรือเง่ือนไขไวด้ว้ยก็ได ้  ทั้งน้ี โดย
ค านึงถึงความจ าเป็นของผูล้งทุนในการมีขอ้มูลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือนั้น 
  (ค) เป็นหุน้กูซ่ึ้งมีขอ้ก าหนดสิทธิท่ีมีรายการอยา่งนอ้ยตามมาตรา 42(1)  
ถึง (9) และ 
  (ง) เป็นหุน้กูท่ี้มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูซ่ึ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน  
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 (2) บริษทัท่ีออกหุน้กูมี้การเปิดเผยขอ้มูลในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (ก) เป็นบริษทัท่ีมีหนา้ท่ีตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56  
แลว้แต่กรณี ในขณะท่ีขอยกเลิกขอ้จ ากดัการโอนหุน้กู ้และไม่อยูร่ะหวา่งคา้งการน าส่งงบการเงิน
หรือรายงานเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัต่อส านกังานหรือ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามมาตราดงักล่าว หรือไม่อยูร่ะหวา่งการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัท างบการเงินหรือรายงานเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั หรือไม่อยู่ระหวา่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์
เก่ียวกบัการรายงานต่อส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามมาตรา 57 หรือ 
มาตรา 199 ประกอบมาตรา 57 แลว้แต่กรณี  หรือไม่อยู่ระหวา่งการมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามค าสั่ง 
ของส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบ 
มาตรา 58 แลว้แต่กรณี   ทั้งน้ี เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน 
  (ข) มิใช่บริษทัท่ีมีหนา้ท่ีตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56  
แลว้แต่กรณี อยูก่่อน แต่ไดย้ื่นเอกสารตามขอ้ 3(5) ต่อส านกังานพร้อมกบัการยืน่ค าขอยกเลิก 
ขอ้จ ากดัการโอนหุ้นกู ้เพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบังบการเงินหรือรายงานเก่ียวกบั
ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัต่อสาธารณชน และไดรั้บทราบและผกูพนั 
ท่ีจะปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามความในมาตรา 56 เร่ิมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยไ์ดย้กเลิก 
ขอ้จ ากดัการโอนหุ้นกูน้ั้นตามท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน 
  (3)1  ผูบ้ริหารและผูมี้อ านาจควบคุมไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนดในประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผูบ้ริหารของบริษทัท่ี 
ออกหลกัทรัพย ์โดยอนุโลม” 
 
 ขอ้ 3 ใหบ้ริษทัท่ีออกหุน้กูท่ี้ประสงคจ์ะยกเลิกขอ้จ ากดัการโอนหุน้กูย้ืน่เอกสาร 
ดงัต่อไปน้ี พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมค าขอละ 10,000 บาทต่อส านกังาน ในวนัยืน่ค  าขอ 

(1) ค าขออนุญาตยกเลิกขอ้จ ากดัการโอนหุน้กูต้ามแบบท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
(2) ส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิของหุ้นกูท่ี้จะขอยกเลิกขอ้จ ากดัการโอน  
(3) ส าเนาสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

 
1
   ถูกแกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 49/2548 เร่ือง การขอยกเลิกขอ้จ ากดัการโอนหุน้กู ้(ฉบบัท่ี 2)  
ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2548 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลาคม 2548 
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(4) รายงานวิเคราะห์การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กูท่ี้ประสงคจ์ะยกเลิก 

ขอ้จ ากดัการโอน 
 (5)2  เอกสารท่ีมีขอ้มูลอยา่งเดียวกบัแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
69-SR ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยืน่และการ
ยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (เฉพาะกรณีท่ีผูอ้อกหุ้นกูย้งัไม่มี
หนา้ท่ีตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 แลว้แต่กรณี ในขณะท่ีขอยกเลิกขอ้จ ากดั
การโอนหุน้กู)้ 
 
 ขอ้ 4 ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขอภายในระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 

(1) สิบหา้วนั กรณีบริษทัท่ีออกหุน้กูมี้ลกัษณะตามขอ้ 2(2)(ก) 
(2) สามสิบวนั กรณีบริษทัท่ีออกหุน้กูมี้ลกัษณะตามขอ้ 2(2)(ข) 

 ระยะเวลาตามวรรคหน่ึงใหน้บัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บค าขอพร้อมทั้งเอกสาร 
หลกัฐานท่ีถูกตอ้งและครบถว้น 
 
 ขอ้ 5 บริษทัท่ีออกหุน้กูท่ี้ไดรั้บอนุญาตจากส านกังานใหย้กเลิกขอ้จ ากดัการโอน 
หุน้กูต้ามประกาศน้ี ตอ้งด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน
ด าเนินการอ่ืนใดเพื่อใหก้ารยกเลิกขอ้จ ากดัการโอนมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย ใหแ้ลว้เสร็จภายใน
หกเดือนนบัแต่วนัท่ีส านกังานแจง้ผลการอนุญาต และให้การอนุญาตใหย้กเลิกขอ้จ ากดัการโอน 
หุน้กูต้ามประกาศน้ี ส้ินสุดลงหากบริษทัท่ีออกหุน้กูมิ้ไดด้ าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลา 
ดงักล่าว 
 
 ขอ้ 6 ในกรณีท่ีบริษทัท่ีออกหุ้นกูไ้ดด้ าเนินการตามขอ้ 5 แลว้ ใหบ้ริษทัท่ีออกหุน้กู้ 
รายงานผลการด าเนินการดงักล่าวเป็นหนงัสือต่อส านกังานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีด าเนินการ 
แลว้เสร็จ พร้อมกบัเอกสารดงัต่อไปน้ี 

(1) ตวัอยา่งใบหุน้กู ้
(2) ส าเนาหนงัสือแจง้นายทะเบียนและบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งถึงการยกเลิกขอ้จ ากดั 

การโอนหุน้กู ้(ถา้มี) 

 
2
  ถูกแกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 34/2549 เร่ือง การขอยกเลิกขอ้จ ากดัการโอนหุน้กู ้(ฉบบัท่ี 3)   
   ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2549 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2550 
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(3) ส าเนามติท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูท่ี้เก่ียวขอ้ง (ถา้มี) 
(4) เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงวา่การยกเลิกขอ้จ ากดัการโอนไดด้ าเนินการตาม 

ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิแลว้ 

 ขอ้ 7 ประกาศน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2545 เป็นตน้ไป 

 ประกาศ   ณ   วนัท่ี  5  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2545 
 
 
  (นายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ)์ 
  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
  ประธานกรรมการ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์



สารบญัเชิงอรรถ 
 
ล าดบั ประกาศ 

 ณ วนัท่ี 
ประกาศ ช่ือเร่ือง เน้ือหา สถานะ 

ฉบบัแม ่ 5 พ.ย. 2545 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ท่ี กจ. 51/2545 

การขอยกเลิกขอ้จ ากดัการโอนหุน้  ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  
16 พ.ย. 45 เป็นตน้ไป) 

1 12 ต.ค. 2548 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ท่ี กจ. 49/2548 

การขอยกเลิกขอ้จ ากดัการโอนหุน้กู ้(ฉบบัท่ี 2)  แกไ้ขความในขอ้ 2(3) 
แห่งประกาศ กจ.51/2545 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  
16 ต.ค. 48 เป็นตน้ไป) 

2 15 พ.ย. 2549 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ท่ี กจ. 34/2549 

การขอยกเลิกขอ้จ ากดัการโอนหุน้กู ้(ฉบบัท่ี 3)  แกไ้ขความในขอ้ 1(1) และขอ้ 3(5) 
แห่งประกาศ กจ. 51/2545 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  
1 ม.ค. 50 เป็นตน้ไป) 
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