
 
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

ที่ ทจ. 16/2552 
เรื่อง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาต 

และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ 
(ฉบับประมวล) 

    

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551   
และมาตรา 35 และมาตรา 41(3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29  
ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ทำหน้าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาหลักทรัพย์ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี ้

  ข้อ 1   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552  เป็นต้นไป 

  ข้อ 2   ในประกาศนี้ 
  (1)  “หุ้นกู้”  หมายความว่า   หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้ไมม่ีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ  
หุ้นกู้อนุพันธ์ หรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ  ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้จะออกหุ้นกู้จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้นั้นหรือไม่ก็ตาม 
  (2)  “หุ้นกู้มีประกัน”  หมายความว่า   หุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้จัดให้มหีลักประกันเพื่อการชำระหนี้
ตามหุ้นกู้นั้นไม่ว่าจะเป็นการจำนอง จำนำ การจัดให้มีบุคคลค้ำประกัน หรือการจัดให้มีหลักประกันอย่างอื่น 
  (3)  “หุ้นกู้ไม่มีประกัน”  หมายความว่า   หุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้มไิด้จัดให้มีหลักประกัน 
เพื่อการชำระหนี้ตามหุ้นกู้  ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้นั้นหรือไม่ก็ตาม 
  (4)  “หุ้นกู้แปลงสภาพ”  หมายความว่า   หุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นที่ออกโดย 
บริษัทที่ออกหุ้นกู้นั้น 
  (5)  “หุ้นกู้อนุพันธ์”  หมายความว่า   หุ้นกู้อนพุันธ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ 
ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ทีอ่อกใหม ่
  (6)  “หุ้นกู้ด้อยสิทธิ”  หมายความว่า   หุ้นกู้ไม่มีประกันทีม่ีการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ 
ไว้ด้อยกว่าสิทธิของเจ้าหนี้สามัญทั่วไป 
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  (7)  “บริษัท”  หมายความว่า   บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด 
  (8)1  “บริษัทจดทะเบียน”  หมายความว่า   บริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

(9)1  “การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ”  หมายความว่า   การเสนอขายหุ้นกู้ 
แปลงสภาพที่กำหนดราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพในลักษณะเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
ในราคาต่ำ 

(10)1  “การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ”  หมายความว่า   การเสนอขายหุ้น 
ที่ออกใหม่ โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบของราคาตลาด โดยมีราคาตลาดและ 
ราคาเสนอขายเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่เกี่ยวกับการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้น 
ที่ออกใหม่ในราคาต่ำ 

หมวด 1 
บททั่วไป 

    

  ข้อ 3   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการเสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ 
โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายมีข้อตกลงที่จะชำระดอกเบ้ีย และไถ่ถอนหุ้นกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
  6การเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ในลักษณะและเงื่อนไขดังต่อไปนี ้ให้อยู่ภายใต้บังคับ 
ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้
ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
ต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ แล้วแต่กรณ ี
 
 

 
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 48/2555  เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 ตลุาคม พ.ศ. 2555) 
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 48/2555  เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 ตลุาคม พ.ศ. 2555) 
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 48/2555  เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 ตลุาคม พ.ศ. 2555) 
6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2565  เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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  (1)  การเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนพุันธ์แฝงที่มีข้อตกลงให้ชำระคืนต้นเงินหรือผลตอบแทน
เป็นสกุลเงินบาท ไม่ว่าจะมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศด้วยหรือไม่ 
  (2)  การเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ต่อผู้ลงทุน 
ในต่างประเทศ 
  (3)  การเสนอขายหุ้นกู้ในกรณีอื่นใดที่มีข้อตกลงให้ชำระดอกเบ้ียและไถ่ถอนหุ้นกู้ 
เป็นสกุลเงินบาท ไม่ว่าจะมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศด้วยหรือไม่ 

  ข้อ 4   ให้บริษัทที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ 
ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่สำนักงานประกาศกำหนด และจะได้ 
รับอนุญาตจากสำนักงานต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ำหนดไว้ในประกาศนี้ 
  2การยื่นคำขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง  หากเป็นการยื่นคำขออนญุาตเพื่อเสนอขาย 
หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ บริษัทที่ยื่นคำขออนุญาตต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินทีอ่ยู่ในบัญชี 
ที่สำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นผู้ร่วมจัดเตรียมข้อมูลในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ให้เป็นไปตามข้อ 12  เว้นแต่บริษัทที่ยื่นคำขออนุญาตดังกล่าวเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชี 
ที่สำนักงานให้ความเห็นชอบอยู่แล้ว 

5ในกรณีบริษทัที่ยื่นคำขออนุญาตตามวรรคหนึง่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอ่ไปนี้
บริษัทดังกล่าวจะยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ได้ 

(1)  บริษัทที่กองทรัสต์ถือหุ้นในลักษณะที่เป็นการลงทุนในทรพัย์สินหลักของ 
กองทรัสต์ในอัตราไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
ว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัย์ หรือประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน 
ในโครงสร้างพื้นฐาน แล้วแต่กรณี 

(2)  บริษัทที่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานถือหุ้นในลักษณะที่เป็นการลงทุน 
ในทรัพย์สินหลักของกองทุนรวมในอัตราไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้ง
และจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย แล้วแต่กรณี 

 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2557  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 26/2560  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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(3)  บริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพือ่การจัดหาและสนับสนุนเงินทุนให้แก่กองทนุรวมโครงสรา้งพื้นฐาน
เพื่ออนาคตประเทศไทยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยตอ่ประชาชนและการจัดการกองทุนรวม 

  ข้อ 53   ให้บริษัทที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ
ชำระค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตต่อสำนักงานเมื่อสำนักงานได้รับคำขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน
ประกอบคำขออนุญาตที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว  ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียม 
ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย ์
เป็นหลักทรัพย ์

  ข้อ 63   เมื่อสำนักงานไดร้ับคำขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตาม 
คู่มือสำหรับประชาชนแล้ว ให้สำนักงานดำเนินการสอบทานข้อเท็จจริงตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุ 
ในคู่มือสำหรับประชาชนและแจ้งประเด็นข้อสังเกตที่ได้จากการสอบทานข้อเท็จจริงเพื่อให้บริษัท  
ช้ีแจงข้อสังเกตนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งข้อสังเกต โดยต้องดำเนินการดังกล่าว 
ให้แล้วเสร็จภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ 
สำหรับประชาชน 
  ให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สำนักงาน 
ได้รับคำช้ีแจงต่อข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริงจากบริษัท 
  ในกรณีที่บริษัทประสงค์จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้  ให้บริษัทยื่น 
คำขอผ่อนผัน  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอผ่อนผันต่อสำนักงานก่อนที่สำนักงานจะเริม่ 
การพิจารณาตามวรรคสอง  ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน โดยสำนักงาน
จะพิจารณาคำขอผ่อนผันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเดียวกันกับการพิจารณาอนุญาตตามวรรคสอง 

  ข้อ 73   ยกเลิก 

 

 

 
3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 31/2558  เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 31/2558  เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
3 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 31/2558  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย 
หุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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ข้อ 81   ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจรงิตอ่สำนกังานทีเ่ป็นเหตอุันควรสงสัยอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ตามคำขอได ้
  (1)  ผู้ขออนุญาตหรือการเสนอขายหุ้นกู้มีลักษณะหรือรูปแบบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
หรือเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีข้อเท็จจริงซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่าความมุ่งหมาย 
หรือเนื้อหาสาระที่แท้จริง (substance) ของการเสนอขายหุ้นกู้นั้นเข้าลักษณะเป็นการหลีกเล่ียง 
บทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศนี้  
  (2)  การเสนอขายหุ้นกู้อาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
  (3)  การเสนอขายหุ้นกู้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม 
  (4)  การเสนอขายหุ้นกู้อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนโดยรวม หรืออาจทำให้ 
ผู้ลงทุนโดยรวมไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องหรือเพียงพอ
ประกอบการตัดสินใจลงทุน 

  ข้อ 8/11   ในกรณีที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจผ่อนผัน 
ไม่นำหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณาคำขออนุญาต หรือไม่นำเงื่อนไขตามประกาศนี้มาใช้บังคับ 
กับการเสนอขายหุ้นกู้ที่ได้รับอนุญาตได้ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจลงทุนและมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนเป็นสำคัญ  ทั้งนี้ สำนักงานอาจกำหนด
เงื่อนไขให้ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดด้วยก็ได้ 
  (1)  มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่าหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน 
ให้ไม่มีนัยสำคัญสำหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ที่จะได้ไม่คุม้ค่ากับต้นทุน 
ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขดังกล่าว 
  (2)  ผู้ขออนุญาตมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่นที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน  
  (3)  ผู้ขออนุญาตมมีาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน 
 
 

 
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 48/2555  เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 ตลุาคม พ.ศ. 2555) 
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 48/2555  เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 ตลุาคม พ.ศ. 2555) 
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ข้อ 8/24   ในกรณีดังตอ่ไปนี ้สำนักงานอาจส่ังระงับการเสนอขายหรือส่ังยกเลิกการอนุญาต 
ให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และหุ้นรองรับในส่วนที่ยังมิได้เสนอขายได้ 
  (1)  การเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพและหุ้นรองรับมีลักษณะทำนองเดียวกับเหตุอนัควรสงสัย
ตามข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558  เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท 
จดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  โดยอนุโลม 
  (2)6  หุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นรองรับตาม (1) ได้เสนอขายต่อผู้ลงทุนในลักษณะเดียวกับ 
การเสนอขายหุ้นกู้ต่อบุคคลในวงจำกัดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อ 
บุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ 

หมวด 2 
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ 

    

  ข้อ 9   บริษัทที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามประกาศนี้  
จะได้รับอนุญาตต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังตอ่ไปนี ้

(1)  เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
(2)  สามารถแสดงได้ว่าการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ที่ยื่นขออนุญาตจะกระทำต่อ 

ผู้ลงทุนในต่างประเทศ  
  (3)  สามารถแสดงได้ว่าการซื้อขาย หรอืการโอนหุ้นกู้ที่ยืน่ขออนญุาตไม่ว่าทอดใด ๆ  
จะกระทำในต่างประเทศ 

(4)  ในกรณีที่เป็นการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ประเภทที่เป็น 
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
ข้อ 10 ข้อ 11 และ/หรือข้อ 14 ด้วย 
  1ในกรณีที่เป็นการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง 
รวมถึงการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับด้วย 

 
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 77/2558  เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บงัคับเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558) 
6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2565  เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 48/2555  เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 ตลุาคม พ.ศ. 2555) 
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  ข้อ 10   บริษัทที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุน 
ในต่างประเทศ จะได้รับอนุญาตต่อเมื่อหุ้นกูท้ี่ขออนุญาตเสนอขายนั้นมีการกำหนดสิทธิและหน้าที่ 
ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องการรับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ด้อยสิทธินั้นอย่างชัดเจน และต้องระบุ 
เงื่อนไขการด้อยสิทธิ โดยเฉพาะในเรื่องการรับชำระหนี้ตามหุ้นกู้อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  (1)  ผู้ออกหุ้นกู้ถูกพิทกัษ์ทรพัย์ หรือถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย 
  (2)  มีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกบริษัท 

  ข้อ 111   การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ 
หุ้นกู้แปลงสภาพ จะกระทำได้ต่อเมื่อบริษทัมีลักษณะและได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นบริษัทมหาชนจำกัด 

(2)  ได้จัดให้มีหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมตัิการออกหุ้น 
เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพโดยหนังสือนัดประชุมดังกล่าวต้องระบุข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12 
  (3)  ได้รับมติโดยชัดแจ้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ออกหุ้นเพื่อรองรับ 
หุ้นกู้แปลงสภาพอย่างเพียงพอ และมตินั้นไดม้าแล้วไม่เกินหนึ่งปีจนถึงวันยื่นคำขออนุญาต 
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 
  (4)  เป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นที่ออกใหม่
โดยบริษัท  ทั้งนี ้หุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพจะต้องมีจำนวนไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดในข้อ 13  
เว้นแต่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเนื่องจากบริษัทอยู่ในภาวะที่มีความจำเป็นต้องได้รับ 
ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือเพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท หรือได้รับการผ่อนผัน 
จากสำนักงานเนื่องจากเป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและ 
ผู้ถือหุ้นโดยรวม 

(5)  ในกรณีที่บริษัทผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียนซึ่งประสงค์จะเสนอขาย 
หุ้นกู้แปลงสภาพให้เฉพาะบุคคลที่กำหนด (placement) และเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 
ในราคาต่ำได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 13/1 เพิ่มเติมด้วยแล้ว 
  (6)  ส่งเอกสารดังต่อไปนี้ต่อสำนักงาน  
 (ก)  สำเนาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และ 
 (ข)  สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 
 
 

 
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 48/2555  เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 ตลุาคม พ.ศ. 2555) 
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  ความในวรรคหนึ่ง (2) (3) และ (5) มิให้ใช้บังคับกับกรณีต่อไปนี้ 
(1)  การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นรองรับของบริษัททีต่้องเพิ่มทุนตาม 

แผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว  ทั้งนี้ บริษัทต้อง 
จัดให้มีหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพที่ออกใหม่อย่างเพียงพอ 
  (2)  กรณีอื่นใดทีม่ีเหตุจำเป็นและสมควร โดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน 

  ข้อ 12   หนังสือนัดประชุมตามข้อ 11(2) ต้องระบุข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
  (1)2  ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพเช่นราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 
ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราการแปลงสภาพ ระยะเวลาการใช้สิทธิวันส้ินสุด 
ของการใช้สิทธิ จำนวนหุ้นที่ต้องออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพ หรือเหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่ 
เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นต้น 
 ในกรณีที่บริษทักำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพตามวรรคหนึ่งเป็นสูตรอ้างอิง 
กับราคาหุ้นในอนาคต จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพอาจกำหนดเป็นจำนวนที่คาดว่า 
จะออกก็ได้  ทั้งนี้ บริษทัต้องแสดงสมมติฐานที่ใช้ในการกำหนดราคาหุ้นในอนาคต พร้อมระบุความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินที่เป็นผู้ร่วมจัดเตรียมข้อมูลในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทที่แสดงถึงความสมเหตุสมผลของสมมติฐานดังกล่าวด้วย 
  (2)2  ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (dilution effect)  หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ 
ครบถ้วนตามหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวโดยอย่างน้อยให้ระบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price 
dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control 
dilution)  ทั้งนี้ การคำนวณผลกระทบให้คำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับทั้งหมดที่ขออนมุัติจากผู้ถือหุ้น 

(3)  วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ 
(4)4  ในกรณทีี่บริษัทผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียน หนังสือนัดประชุมต้อง 

มีรายละเอียดเพิ่มเตมิตามหลักเกณฑ์ดังนี้ด้วย 
 
 
 
 

 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2557  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2557  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557  (มีผลใช้บังคบัเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 77/2558  เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บงัคับเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558) 
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(ก)6  กรณทีี่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อผู้ลงทุนในลักษณะเดียวกับ 
การเสนอขายหุ้นกู้ต่อบุคคลในวงจำกัดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อ 
บุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ หนังสือนัดประชุมตอ้งมีข้อมูลตามทีก่ำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
ว่าด้วยรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนมุัติการออกและเสนอขาย 
หลักทรัพย์ สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในกรณีดังกล่าว 

(ข)  กรณีที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้เฉพาะบุคคลที่กำหนด (placement) 
และเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ หนังสือนัดประชุมต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมดงันี้  

1.  วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ  
2.  รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และหุ้นรองรับในเรื่องจำนวน 

ที่เสนอขาย ราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ ซึ่งเป็นการระบุราคาที่แน่นอน  
หรือระบุส่วนลดสูงสุดที่แน่นอน  

3.  ราคาตลาดที่ใช้เปรียบเทียบกับราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและราคา 
ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตามหุ้นกู้แปลงสภาพ  รวมทั้งวิธีการคำนวณ  

4.  ในกรณีที่กำหนดราคาเสนอขายที่แน่นอน ต้องระบุกลุ่มบุคคลที่คาดว่า  
จะเสนอขาย  

5.  ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ 
ที่ขออนุมัติออกครั้งนี้ โดยอย่างน้อยให้ระบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution)  
เมื่อมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือผลกระทบต่อ  
สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution)  ทั้งนี้ การคำนวณผลกระทบให้คำนวณจากจำนวน 
หุ้นรองรับทั้งหมดที่ขออนมุัติจากผู้ถือหุ้น  

6.  สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ 
7.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงถึงความจำเป็นในการเสนอขาย 

หุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ โดยอธิบายถึงความคุ้มค่าของประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับเปรียบเทียบกับ 
ส่วนต่างของราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและราคาใช้สิทธิแปลงสภาพกับราคาตลาดที่บริษัทต้อง  
สูญเสียไป  รวมทั้งความเหมาะสมและเหตุผลของราคาตลาดที่ใช้ และการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว 
 
 
 

 
6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2565  เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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  (5)1  ข้อมูลอื่นใดที่สำนักงานประกาศกำหนดโดยคำนึงถึงการคุ้มครองประโยชน ์
ของผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ข้อ 13   จำนวนหุ้นเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ขออนุญาตเสนอขายในครั้งนี้  
เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัทจัดไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 
ในครั้งอื่น ต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท  

การคำนวณจำนวนหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(1)  จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ให้รวมถึงจำนวนหุ้นอื่นนอกจาก 

หุ้นรองรับซึ่งบริษทัจะเสนอขายควบคู่กับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ในครั้งนี้ (ถ้ามี) 
  (2)  จำนวนหุ้นที่บริษัทได้จัดไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซื้อหุ้นไม่ให้รวมถึงจำนวนหุ้นเพื่อรองรับการเสนอขายตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน 

  ข้อ 13/11   ในกรณีที่บริษัทผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียนซึ่งประสงค์จะเสนอขาย 
หุ้นกู้แปลงสภาพให้เฉพาะบุคคลที่กำหนด (placement) และเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ 
บริษัทต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเตมิดังต่อไปนี้ 

(1)  ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้บริษัทเสนอขาย 
หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ในราคาต่ำ บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 
สิบส่ีวันก่อนวันประชุม 

(2)  จัดส่งหนังสือมอบฉนัทะไปพรอ้มหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยมกีารแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งราย ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถเข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียง 
ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ และในกรณีที่กรรมการอิสระดังกล่าว 
เป็นบุคคลที่อาจได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ขออนุมัติ ให้แสดงส่วนได้เสียพิเศษของกรรมการ
อิสระดังกล่าวด้วย 

(3)  ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่รอ้ยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง 
คัดค้านการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นรองรับนั้น 

 

 
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 48/2555  เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 ตลุาคม พ.ศ. 2555) 
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 48/2555  เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 ตลุาคม พ.ศ. 2555) 
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  ข้อ 14   ในการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูท้ี่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษทัต้องจัดให้มี 
  (1)  ร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ และร่างสัญญา
แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสาระสำคัญอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 42(1) ถึง (9) และมาตรา 43(1) 
และ (2)  

(2)  การขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ทั้งนี ้บุคคลดังกล่าว 
จะได้รับความเห็นชอบก็ต่อเมื่อสามารถแสดงได้ว่าบุคคลนั้นมีคณุสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
        (ก)  เป็นทรัสตีได้ตามกฎหมายแห่งประเทศใดประเทศหนึง่ที่จะเสนอขายหุ้นกู้นั้น 
หรือประเทศที่จะนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือ 
        (ข)  เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายของประเทศที่จะเสนอขายหุ้นกู้นั้น หรือ 
ประเทศที่จะนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรพัย์ เมื่อแสดงได้ว่ากฎหมายของ 
ประเทศดังกล่าวมีข้อห้ามการจัดตั้งทรัสต ์

การให้ความเห็นชอบผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่ง ไม่อยู่ภายใต้บังคับประกาศอื่น 
ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ออก 
ตามมาตรา 41(3) และมาตรา 46 

  ข้อ 14/11   ในกรณีที่ปรากฏต่อสำนักงานภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ 
ว่าข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่สำนักงานนำมาพิจารณาเพื่ออนญุาตให้เสนอขายหุ้นกู้เปล่ียนแปลงไป  
ซึ่งหากข้อเท็จจริงและพฤติการณท์ี่เปล่ียนแปลงไปนั้นปรากฏต่อสำนักงานก่อนการอนุญาต สำนักงาน
อาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้นั้น ให้สำนักงานมีอำนาจดังต่อไปนี้ 
  (1)  ส่ังให้ผู้ได้รับอนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหารของผู้ได้รับอนุญาต ชี้แจงหรือเปิดเผย
ข้อมูลเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาที่กำหนด และระงับการอนุญาตให้ออกหุ้นกู้หรือให้ผู้ได้รับอนุญาตระงับ 
การเสนอขายหุ้นกู้ไว้ก่อนจนกว่าจะได้ช้ีแจงหรือแก้ไขให้ถูกต้อง และหากผู้ได้รับอนุญาต กรรมการ หรือ
ผู้บริหารของผู้ได้รับอนุญาต ไม่สามารถช้ีแจงหรือดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
สำนักงานอาจส่ังเพิกถอนการอนุญาตตาม (2) ได ้
  (2)  ส่ังเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ในส่วนที่ยงัมไิด้เสนอขายหรือยงัไม่มีผู้จองซื้อ  
  ในการส่ังการตามวรรคหนึ่งให้สำนักงานคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา 
  (1)  ความร้ายแรงของข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป 
  (2)  ผลกระทบต่อผู้ลงทุนที่จองซื้อหุ้นกูน้ั้น 
 
 

 
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 48/2555  เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 ตลุาคม พ.ศ. 2555) 
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หมวด 3 
เงื่อนไขการอนุญาต 

    

  ข้อ 15   ให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนีร้ายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อ
สำนักงานตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยแบบรายงาน
ผลการขายหลักทรัพย์ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ โดยการรายงานดังกล่าวให้กระทำภายในกำหนด
ระยะเวลาดังต่อไปนี้ 
  (1)  ในกรณทีี่เป็นการเสนอขายหุ้นกู ้ให้รายงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันปิดการเสนอขาย 
  (2)  ในกรณีที่เป็นการขายหุ้นอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพให้รายงาน 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันส้ินสุดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง  เว้นแต่เป็นกรณีที่อาจใช้สิทธิในลักษณะต่อเนื่อง 
ได้ตั้งแต่วันที่อาจใช้สิทธิได้ ให้รายงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันสุดท้ายของทุกเดือนที่มีการใช้สิทธิ 

  ข้อ 16   ให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่แจ้งให้ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยทราบถึงการขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศภายในสามวันทำการนับแต่วันปิดการ 
เสนอขายโดยให้แนบเอกสารประกอบการเสนอขายไปพร้อมกบัการแจ้งดังกล่าวด้วย 

  ข้อ 17   ในกรณีที่บริษทัทีไ่ด้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ตาม 
ประกาศนี้ จำเป็นต้องเปล่ียนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพอันเป็นผลให้ต้องมีการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับ 
การเปล่ียนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพนั้น  หากเหตุแห่งการเปล่ียนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าว
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ำหนดในวรรคสอง บริษทัจะออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงการใช้สิทธิ 
แปลงสภาพดังกล่าวได้ต่อเมื่อบริษัทได้ยื่นมติที่ประชมุผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นเพิม่เติมเพื่อรองรับ 
การเปล่ียนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพอย่างเพียงพอต่อสำนักงานแล้ว 

บริษัทที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอาจเปล่ียนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพเพื่อมิให้ 
ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไดร้ับเมื่อมกีารใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดมิ  
เมื่อมีเหตุการณ์ดงัต่อไปนี ้
  (1)  เมือ่มกีารเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษทั อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้น 
หรือแบ่งแยกหุ้น 
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  (2)  เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณตาม 
วิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็น 
วิธีการคำนวณราคาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือหนังสือที่ให้ไว้กับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 
  (3)  เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพยท์ี่ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
หรือหุ้นกู้แปลงสภาพใด ๆ โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญ 
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรอืหุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ต่ำกว่าราคาหุ้นทีค่ำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขาย
ใบสำคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น และเป็นวิธีการคำนวณราคาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ  
หรือหนังสือที่ให้ไว้กับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 
  (4)  เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
  (5)  เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ  
หรือหนังสือที่ให้ไว้กับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ 
  (6)  เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) (2) (3) (4) หรือ (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ 
ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม 

ข้อ 17/11   ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย  
ตามประกาศนี้ กำหนดราคาและอัตราแปลงสภาพไว้แบบผันแปรตามราคาตลาดของหุ้นรองรับและ
จำเป็นต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเตมิเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ บริษัทจะออกหุ้นใหม่เพิม่เตมิดังกล่าว 
ได้ต่อเมื่อได้มีการยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ 
อย่างเพียงพอตอ่สำนักงานแล้ว 

  ข้อ 17/21   บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ตามประกาศนี้ 
ต้องจัดให้มีข้อตกลงเกี่ยวกับค่าเสียหายหรือมาตรการเยียวยาอื่น ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับ  
ในกรณีที่บริษทัไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพได้ 

 

 

 
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 48/2555  เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 ตลุาคม พ.ศ. 2555) 
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 48/2555  เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 ตลุาคม พ.ศ. 2555) 
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  ข้อ 18   บริษัททีไ่ด้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามประกาศนี้ ต้องจัดให้ 
มีเอกสารประกอบการเสนอขายที่แจกจ่ายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศก่อนการขาย โดยต้องระบุอย่างชัดเจน 
ว่าจะมีข้อจำกัดในการก่อหนี้ในอนาคตของบริษัทหรือไม่ และในกรณทีี่มีข้อจำกัดในการก่อหนี้ ให้ระบุ 
ผลของการฝ่าฝืนข้อจำกัดดังกล่าวไว้ด้วย และให้บริษัทจัดส่งเอกสารประกอบการเสนอขายดังกล่าว 
ต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ 

  ข้อ 19   ในกรณีที่บริษทัไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่โดย 
บริษัทมีสิทธิที่จะบังคับให้มีการแปลงสภาพได้ ให้บริษัทจัดให้เอกสารประกอบการเสนอขายที่จะแจกจ่าย 
ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศมีข้อความที่ระบุเงื่อนไขดังกล่าวของหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นด้วย 

  ข้อ 203   บริษัททีไ่ด้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่ตามประกาศนี้ต้องดำเนินการขาย
หุ้นกู้ที่ออกใหม่ให้แล้วเสร็จภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการอนุญาตหรือภายในกำหนดระยะเวลา 
ที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน แตเ่มื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินสิบสองเดือนนับแต่วันที่ไดร้ับแจ้งการอนุญาต 
และหากบริษัทไม่ดำเนินการขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้การอนุญาต 
เป็นอันส้ินสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว 
  บริษัทที่ไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ตอ้งดำเนินการขาย 
หุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวภายในอายุของหุ้นกู้นั้น ในกรณีที่ส้ินสุดระยะเวลาที่จะใช้สิทธิ 
ตามหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว  หากไม่มกีารใช้สิทธิตามหลักทรัพย์ดงักล่าวไม่ว่ากรณีใดจนครบถ้วนให้การอนุญาต 
ให้ออกหุ้นเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นในส่วนที่ไม่มีการใช้สิทธิเป็นอันส้ินสุดลง 

หมวด 4 
บทเฉพาะกาล 

    

ข้อ 21   ให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 47/2541  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2541   
ยังคงอยู่ภายใต้บังคับของประกาศดังกล่าวและประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 
3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 31/2558  เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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  ข้อ 22   ให้ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
ที่ สจ. 4/2542  เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ  
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542  ยังคงมีผลใช้บังคับภายใต้บังคับประกาศนี้ต่อไปจนกว่า 
จะได้มีการเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่น 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 
 
 
 
 (นายวิจิตร  สุพินิจ) 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 


	อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
	และมาตรา 35 และมาตรา 41(3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29
	ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายคณะกรรมการ ก.ล.ต.
	ทำหน้าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้
	ข้อ 1   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552  เป็นต้นไป
	(2)  “หุ้นกู้มีประกัน”  หมายความว่า   หุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้จัดให้มีหลักประกันเพื่อการชำระหนี้ตามหุ้นกู้นั้นไม่ว่าจะเป็นการจำนอง จำนำ การจัดให้มีบุคคลค้ำประกัน หรือการจัดให้มีหลักประกันอย่างอื่น
	(7)  “บริษัท”  หมายความว่า   บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
	หมวด 1
	หมวด 3
	ข้อ 15   ให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้รายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงานตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยแบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ โดยการรายงานดังกล่าวให้กระทำภายในกำหนดระยะเวลาดังต่อ...
	ประกาศ  ณ  วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552






