
 

 

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 

ที่ กจ. 4/2552 
เร่ือง  การยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 

(ฉบบัประมวล) 
_____________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551  
และมาตรา 63(5) และมาตรา 64(2) และ (3) แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
อนัเป็นพระราชบญัญติัที่มีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญตัิให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมาย 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552  เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   เวน้แต่ประกาศน้ีไดก้ าหนดไวเ้ป็นประการอ่ืน ให้น าบทนิยามที่ก าหนดไวใ้น
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศ
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท มาใชก้บัประกาศน้ี 

  ขอ้ 3   ผูท้ี่ไม่ไดร้ับยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตาม
ประกาศน้ี มีหนา้ที่ตอ้งยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 

  ขอ้ 4   ในกรณีที่มีการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน
ส าหรับการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพที่ออกใหม่ ให้หมายความรวมถึงการยกเวน้การยื่นแบบ
แสดงรายการขอ้มูลและร่างหนังสือช้ีชวนส าหรับหุ้น หุ้นกู ้หรือหลกัทรัพยอ่ื์นที่ออกใหม่ซ่ึงรองรับ 
การใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพดงักล่าวดว้ย 
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หมวด 1 
ตราสารหน้ีที่ไดร้ับการยกเวน้ 

___________________ 

  ขอ้ 5   มิให้น าบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
หมวด 3 ว่าดว้ยการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนมาใชบ้งัคบักบัตราสารหน้ีดงัต่อไปน้ี 
  (1)  หุ้นกูท้ี่กระทรวงการคลงัค ้าประกนัตน้เงินและดอกเบี้ย แต่ไม่รวมถึงหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
  (2)  ตราสารหน้ีที่เสนอขายโดยบริษทัหลกัทรัพยท์ี่ไดร้ับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการคา้หลกัทรัพย ์และผูอ้อกตราสารหน้ีดงักล่าวมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างต่อเน่ือง 

(3)  ตัว๋เงินที่ออกและเสนอขายโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการกู้ยืมจากบุคคลดงัต่อไปน้ี  
และตัว๋เงินดงักล่าวจะตอ้งมีวตัถุประสงคใ์ห้โอนเปล่ียนมือไดเ้ฉพาะภายในกลุ่มบุคคลดงักล่าวเท่านั้น 

(ก)  ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมาย 
ว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

(ข)  สถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย และสถาบนั
การเงินที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 

(ค)  บุคคลอ่ืนใดตามที่ส านกังานประกาศก าหนด 
  (4)  ตัว๋เงินที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

หมวด 2 
ลกัษณะการเสนอขายตราสารหน้ีที่ไดร้ับยกเวน้ 

______________________   

  ขอ้ 6   ให้การเสนอขายตราสารหน้ีต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ ไดร้ับยกเวน้การยื่นแบบ
แสดงรายการขอ้มูลและร่างหนังสือช้ีชวนต่อส านกังาน 

  ขอ้ 7   ให้การเสนอขายหุ้นกู้ที่มีลักษณะดังต่อไปน้ี ได้รับยกเวน้การยื่น 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านักงาน 

 

 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/2561  เร่ือง การยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  
(ฉบบัที ่6) ลงวนัที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 20/2558  เร่ือง การยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  
(ฉบบัที ่3) ลงวนัที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 25/2564  เร่ือง การยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  
(ฉบบัที ่7) ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564) 
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  (1)  การเสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่ ซ่ึงไม่ขดักบัขอ้จ ากดัการโอนที่ไดย้ื่นไวต้่อ
ส านกังานในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงมีจ านวนไม่เกินสิบราย  
ในรอบระยะเวลาส่ีเดือนใด ๆ 
         (ข)  การเสนอขายหุ้นกูท้ั้งจ านวนต่อผูล้งทุนสถาบนัที่จดัตั้งข้ึนหรือไดร้ับ 
การรับรองตามกฎหมายต่างประเทศ 
         (ค)  การเสนอขายต่อบุคคลที่เป็นเจา้หน้ีของบริษทัอยู่แลว้ก่อนการเสนอขาย 
เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหน้ี 
         (ง)  การเสนอขายหุ้นกูต้ามที่ไดร้ับการผ่อนผนัเป็นกรณีเฉพาะจากส านักงาน 
เน่ืองจากมีเหตุจ าเป็นและสมควร ไม่มีผลกระทบต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง และมีมาตรการให้ความ
คุม้ครองแก่ผูล้งทุนอย่างเพียงพอแลว้ 
  (2)  การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ต่อเจ้าหน้ีของบริษทัตามแผนฟ้ืนฟู
กิจการที่ศาลให้ความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยลม้ละลาย ซ่ึงขอ้จ ากดัการโอนที่ไดย้ื่นไวต้่อ
ส านกังานก าหนดให้การโอนหุ้นกูด้งักล่าวจ ากดัอยู่เฉพาะบุคคลดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  เจ้าหน้ีของบริษทัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการดังกล่าว 
         (ข)  ผูล้งทุนสถาบนั 
         (ค)  ผูล้งทุนใด ๆ ที่มีจ านวนไม่เกินห้าสิบราย ณ ขณะใดขณะหน่ึง   
ทั้งน้ี ไม่นบัรวมส่วนที่โอนให้แก่ผู ้ลงทุนตาม (ก) และ (ข) 
  (3)  การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่โดยบริษทัจดทะเบียนหรือ 
บริษทัมหาชนจ ากัดที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยซ่ึงมีหน้าที่ตามมาตรา 56 ไม่ว่าหน้าที่นั้นจะเกิดจาก 
การเสนอขายโดยบริษทัหรือโดยผูถื้อหุ้นของบริษทัดงักล่าว ซ่ึงเป็นการเสนอขายในลกัษณะเป็นการทัว่ไป 
โดยก าหนดเง่ือนไขให้ผูท้ี่จะซ้ือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั และจ านวนการจองซ้ือ 
ไม่เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้น โดยเป็นการเสนอขายตามมติที่ประชุมผูถื้อหุ้นที่ให้เสนอขายต่อ 
ผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน แต่จะไม่เสนอขายให้ผูถื้อหุ้นที่จะท าให้บริษทัมีหน้าที่ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 
  (4)  การเสนอขายหุ้นกูใ้นทอดต่อ ๆ ไป ซ่ึงเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  เป็นการเสนอขายหุ้นกูซ่ึ้งไม่ขดักบัขอ้จ ากดัการโอนที่ไดย้ื่นไวต้่อส านกังาน  
ทั้งน้ี ส าหรับการเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีขอ้จ ากดัการโอนให้อยู่ในกลุ่มผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่  
หุ้นกู้นั้นต้องมีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ เฉพาะกรณีที่มีประกาศก าหนดให้มีการจัดอนัดับ  
ความน่าเช่ือถือหุ้นกูด้งักล่าว 
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         (ข)  การเสนอขายหุ้นกูท้ี่ไม่มีขอ้จ ากดัการโอน เมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
   1.  ไดม้ีการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับ 
การเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าวไวแ้ลว้ตั้งแต่การเสนอขายในทอดแรก 
   2.  ผูอ้อกหุ้นกูม้ีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างต่อเน่ือง 
   3.  หุ้นกูท้ี่เสนอขายไดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

  ขอ้ 8   ให้การเสนอขายหุ้นเพื่อรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี ไดร้ับการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
  (1)  เป็นหุ้นที่รองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพซ่ึงไดเ้สนอขายต่อผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น 
  (2)  ผูท้ี่จะใชสิ้ทธิตามหุ้นกูแ้ปลงสภาพอาจไม่ใช่ผูถื้อหุ้นของบริษทั และ 
  (3)  หุ้นและหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าวออกโดยบริษทัจดทะเบยีนหรือบริษทัมหาชน
จ ากดัที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยซ่ึงมีหนา้ที่ตามมาตรา 56 ไม่ว่าหนา้ที่นั้นจะเกิดจากการเสนอขายโดย 
บริษทัมหาชนจ ากดัเองหรือโดยผูถื้อหุ้นของบริษทัมหาชนจ ากดั 

  ขอ้ 9   ให้การเสนอขายตัว๋เงินที่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี ไดร้ับยกเวน้การยื่นแบบแสดง
รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านักงาน 
  (1)  การเสนอขายตัว๋เงิน โดยไม่เขา้ลกัษณะตามขอ้ 5(3) ซ่ึงมีจ านวนไม่เกินสิบฉบบั 
ณ ขณะใดขณะหน่ึง ทั้งน้ี เมื่อนบัรวมตัว๋เงินทุกลกัษณะที่ออกโดยบริษทั 
  (2)  การเสนอขายตัว๋เงินทั้งจ านวนต่อผูล้งทุนสถาบนัที่จดัตั้งข้ึนหรือไดร้ับการรับรอง 
ตามกฎหมายต่างประเทศ 
  (3)  การเสนอขายตัว๋เงินระยะส้ันในทอดต่อ ๆ ไป เมื่อไดม้ีการยื่นแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับตัว๋เงินระยะส้ันนั้นแลว้ตั้งแต่การเสนอขายในทอดแรก 

  ขอ้ 10   ให้การเสนอขายพนัธบตัรที่มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ไดร้ับยกเวน้
การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านักงาน 
  (1)  การเสนอขายพนัธบตัรที่ออกใหม่ ซ่ึงไม่ขดักบัขอ้จ ากดัการโอนที่ไดย้ื่นไวต้่อ
ส านกังานในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
         (ก)  การเสนอขายพนัธบตัรต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงมีจ านวนไม่เกินสิบราย 
ในรอบระยะเวลาส่ีเดือนใด ๆ  

 

 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 20/2558  เร่ือง การยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  
(ฉบบัที ่3) ลงวนัที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559) 
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         (ข)  การเสนอขายพนัธบตัรทั้งจ านวนต่อผูล้งทุนสถาบนัที่จดัตั้งข้ึนหรือไดร้ับ 
การรับรองตามกฎหมายต่างประเทศ 
         (ค)  การเสนอขายพนัธบตัรตามที่ไดร้ับการผ่อนผนัเป็นกรณีเฉพาะจากส านกังาน 
เน่ืองจากมีเหตุจ าเป็นและสมควร ไม่มีผลกระทบต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง และมีมาตรการให้ความคุม้ครอง
แก่ผูล้งทุนอย่างเพียงพอแลว้ 
  (2)  การเสนอขายพนัธบตัรในทอดต่อ ๆ ไป ซ่ึงเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
         (ก)  เป็นการเสนอขายพนัธบตัรซ่ึงไม่ขดักบัขอ้จ ากดัการโอนที่ไดย้ื่นไวต้่อ
ส านกังานส าหรับการเสนอขายพนัธบตัรที่มีขอ้จ ากดัการโอนให้อยู่ในกลุ่มผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุน
รายใหญ่ 
         (ข)  การเสนอขายพนัธบตัรที่ไม่มีขอ้จ ากดัการโอน เมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขดงัน้ี 
 1.  ไดม้ีการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับ 
การเสนอขายพนัธบตัรดงักล่าวไวแ้ลว้ตั้งแต่การเสนอขายในทอดแรก 
 2.  ผูอ้อกพนัธบตัรมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างต่อเน่ือง 
 3.  พนัธบตัรที่เสนอขายไดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

  ขอ้ 11   ให้การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต้่างประเทศตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต้่างประเทศใน 
ประเทศไทยที่มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ไดร้ับยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน 
  (1)  การเสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกูท้ี่ออกใหม่ต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงมี
จ านวนไม่เกินสิบราย ในรอบระยะเวลาส่ีเดือนใด ๆ โดยมีการจดขอ้จ ากดัการโอน 
  (2)  การเสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกูท้ี่ออกโดยสถาบนัการเงินระหว่างประเทศที่
ด าเนินการภายใตข้อ้ผูกพนัที่ก าหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลงั ตามรายช่ือที่ส านักงานประกาศ
ก าหนด 
  (3)  การเสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกูท้ี่มีขอ้จ ากดัการโอนในทอดต่อ ๆ ไปโดยไม่ขดั
กบัขอ้จ ากดัการโอนตาม (1)  
  (4)  การเสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกูใ้นทอดต่อ ๆ ไป หากผูอ้อกหลกัทรัพยไ์ดย้ื่น
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านักงานแลว้ในการเสนอขายทอดแรก 
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  ขอ้ 12   เพื่อประโยชน์ในการนบัจ านวนผูล้งทุนตามขอ้ 7 ขอ้ 10 ขอ้ 11 และขอ้ 13  
ในกรณีผูล้งทุนที่จองซ้ือตราสารหน้ีเป็นศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์ผูร้ับฝากทรัพยสิ์น นายหนา้ซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์ผูค้า้หลกัทรัพย ์หรือบุคคลอ่ืนใดที่มีการถือครองตราสารหน้ีแทนบุคคลอ่ืนให้นบัจ านวน 
ผูล้งทุนหรือ ประเภทผูล้งทุนจากบุคคลที่เป็นผูถื้อตราสารหน้ีที่แทจ้ริง 

  ขอ้ 13   บุคคลใดจะน าตราสารหน้ีที่นิติบุคคลต่างประเทศเป็นผูอ้อกและเสนอขาย 
ในต่างประเทศมาเสนอขายในประเทศไทย บุคคลนั้นจะไดร้ับยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
และร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน เฉพาะกรณีที่เป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนที่ไดร้ับอนุญาตให้ลงทุน
ในตราสารหน้ีต่างประเทศภายใตก้ารก ากบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 
  บริษทัที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศที่เสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกูท้ี่ออกใหม่
ในประเทศไทยต่อธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน หากเป็นการเสนอขายต่อ
ธนาคารพาณิชยด์งักล่าวไม่เกินสิบราย ในรอบระยะเวลาส่ีเดือนใด ๆ ใหบุ้คคลนั้นไดร้ับยกเวน้การยื่น
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 

  ขอ้ 14   การยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน
ตามหมวดน้ี ให้อยู่ภายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีตอ้งไม่โฆษณาการเสนอขายตราสารหน้ีเป็นการทัว่ไป 
  (2)  ในกรณีที่ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีประสงคจ์ะแจกจ่ายเอกสารเก่ียวกบัตราสารหน้ี  
ที่จะเสนอขายหรืออยู่ระหว่างเสนอขาย ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีตอ้งแจกจ่ายเอกสารดงักล่าวให้แก่ผูล้งทุน
โดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น  
  ความในวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบักบักรณีการเสนอขายตราสารหน้ีดงัต่อไปน้ี  
  (1)  การเสนอขายตราสารหน้ีต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ ตามขอ้ 6 
  (2)  การเสนอขายตราสารหน้ีในทอดต่อ ๆ ไปตามขอ้ 7(4) (ข) ขอ้ 9(3) ขอ้ 10(2) (ข)  
และขอ้ 11(4) 
  (3)  การเสนอขายตราสารหน้ีในทอดต่อ ๆ ไปต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
ตามขอ้ 7(4) (ก) และขอ้ 10(2) (ก) 
  (4)  การเสนอขายตราสารหน้ีที่ออกโดยสถาบนัการเงินระหว่างประเทศตามขอ้ 11(2) 

 

 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 20/2558  เร่ือง การยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  
(ฉบบัที ่3) ลงวนัที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 25/2564  เร่ือง การยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  
(ฉบบัที ่7) ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564) 
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  ขอ้ 15   การเสนอขายตราสารหน้ีที่ไดร้ับการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล
และร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังานตามขอ้ 7 ขอ้ 9 หรือขอ้ 10 แลว้แต่กรณี ตอ้งเป็นการเสนอขาย 
ตราสารหน้ีที่ไดร้ับอนุญาตจากส านกังานแลว้ก่อนผูอ้อกตราสารหน้ีเสนอขายต่อผูล้งทุนในทอดแรก 

  ขอ้ 16   ให้ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีตามหมวดน้ี รายงานผลการขายตราสารหน้ี 
ต่อส านกังานตามแนวทางที่ก าหนดไวบ้นเวบ็ไซต์ของส านกังาน ภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัปิด 
การเสนอขาย โดยให้แสดงรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ช่ือ สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศพัท ์ของผูร้ายงานผลการขาย 
  (2)  วนัที่เสนอขายตราสารหน้ี 
  (3)  ประเภท ลกัษณะ และช่ือเฉพาะของตราสารหน้ี (ถา้มี) 
  (4)  ขอ้มูลที่แสดงลกัษณะของการเสนอขายที่ไดร้ับยกเวน้ดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  จ านวนและมูลค่าตราสารหน้ีที่เสนอขายทั้งหมด  รวมทั้งจ านวนและมูลค่า 
ของตราสารหน้ีที่ขายไดท้ั้งหมด 
         (ข)  ราคาของตราสารหน้ีที่เสนอขาย โดยกรณีเป็นการเสนอขาย  
หุ้นกู้แปลงสภาพให้แสดงราคาและอตัราใช้สิทธิด้วย  
         (ค)  ลกัษณะหรือประเภทของผูซ้ื้อตราสารหน้ี 
         (ง)  กรณีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ ให้ระบุประเทศ
ที่เสนอขายและสกุลเงินที่ใชใ้นการเสนอขาย 
         (จ)  กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามแผนฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมาย
ว่าดว้ยลม้ละลาย ให้แสดงระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพย์ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการนั้น 
  ให้ผูอ้อกตราสารหน้ีรายงานผลการขายหลักทรัพยท์ี่รองรับการใช้สิทธิตาม
หลกัทรัพย์แปลงสภาพซ่ึงเสนอขายโดยได้รับยกเวน้ไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและ  
ร่างหนังสือช้ีชวนตามหมวดน้ี โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 

 

 

 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 29/2558  เร่ือง การยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  
(ฉบบัที ่4) ลงวนัที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 25/2564  เร่ือง การยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  
(ฉบบัที ่7) ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564) 
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  ขอ้ 17   วนัปิดการเสนอขายตามขอ้ 16 ให้พิจารณาจากวนัปิดการเสนอขายในแต่ละครั้ ง 
หรือในกรณีที่มีการก าหนดช่วงเวลาเสนอขาย ให้พิจารณาจากวนัสุดท้ายของช่วงเวลาดังกล่าว 
เป็นวนัปิดการเสนอขาย  เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การเสนอขายหลกัทรัพยใ์นกรณีอ่ืนใดที่ไม่ใช่การเสนอขายตามขอ้ 7(1) (ก)  
ขอ้ 9(1) ข้อ 10(1) (ก) และข้อ 11(1) ให้ถือว่าวนัสุดท้ายของแต่ละเดือนที่มีการเสนอขายนั้น 
เป็นวนัปิดการเสนอขาย  
  (2)  การเสนอขายหลกัทรัพยร์องรับการใช้สิทธิตามหลักทรัพยแ์ปลงสภาพ  
ให้วนัปิดการเสนอขายหมายความถึงวนัดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  วนัส้ินสุดการใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพในแต่ละครั้ ง 
         (ข)  วนัสุดทา้ยของทุกเดือนที่มีการใชสิ้ทธิ ในกรณีหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพที่อาจ 
ใชสิ้ทธิในลกัษณะต่อเน่ืองไดต้ั้งแต่วนัที่ก าหนดให้ใชสิ้ทธิ 

ขอ้ 18   ใหป้ระกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ดงัต่อไปน้ี ยงัคงมีผลใชบ้งัคบัภายใตบ้งัคบัประกาศน้ีต่อไป จนกว่าจะไดม้ีการเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 
  (1)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ที่ สจ. 39/2547  เร่ือง ก าหนดลกัษณะผูล้งทุนเพื่อประโยชน์ตามประกาศเก่ียวกับตัว๋เงิน ลงวนัที่  
19 ตุลาคม พ.ศ. 2547 
  (2)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ที่ สจ. 32/2550  เร่ือง รายช่ือผูอ้อกพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต้่างประเทศที่ไดร้ับยกเวน้การยื่น
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนังสือช้ีชวน ลงวนัที่ 12 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2550 

      ประกาศ  ณ  วนัที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 
 
 
 

         (นายวิจิตร  สุพินิจ) 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 

 

 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 25/2564  เร่ือง การยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  
(ฉบบัที ่7) ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564) 


