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ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ที่ กจ.  25/2564 
เร่ือง  การยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 

(ฉบบัที่ 7) 
__________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14 วรรคหน่ึง (1) แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 64(3) แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ให้ยกเลิกความในข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กจ. 4/2552  เร่ือง การยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
ลงวนัที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรพัย ์ที่ กจ. 3/2556  เร่ือง การยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
(ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
   “ขอ้ 7   ให้การเสนอขายหุ้นกู้ที่มีลักษณะดังต่อไปน้ี ได้รับยกเวน้การยื่น 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านักงาน 
 (1)  การเสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่ ซ่ึงไม่ขดักบัขอ้จ ากดัการโอนที่ไดย้ื่นไวต้่อ
ส านกังานในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (ก)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงมีจ านวนไม่เกินสิบราย  
ในรอบระยะเวลาส่ีเดือนใด ๆ 
  (ข)  การเสนอขายหุ้นกูท้ั้งจ านวนต่อผูล้งทุนสถาบนัที่จดัตั้งข้ึนหรือไดร้ับ 
การรับรองตามกฎหมายต่างประเทศ 
  (ค)  การเสนอขายต่อบุคคลที่เป็นเจา้หน้ีของบริษทัอยู่แลว้ก่อนการเสนอขาย 
เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหน้ี 
  (ง)  การเสนอขายหุ้นกูต้ามที่ไดร้ับการผ่อนผนัเป็นกรณีเฉพาะจากส านกังาน 
เน่ืองจากมีเหตุจ าเป็นและสมควร ไม่มีผลกระทบต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง และมีมาตรการให้ความ
คุม้ครองแก่ผูล้งทุนอย่างเพียงพอแลว้ 
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 (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 
        (ข)  การเสนอขายหุ้นกูท้ี่ไม่มีขอ้จ ากดัการโอน เมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
        1.  ไดม้ีการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับ 
การเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าวไวแ้ลว้ตั้งแต่การเสนอขายในทอดแรก 
        2.  ผูอ้อกหุ้นกูม้ีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างต่อเน่ือง 
        3.  หุ้นกูท้ี่เสนอขายไดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ” 

 ขอ้ 2   ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 14 แห่งประกาศคณะกรรมการ  
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กจ. 4/2552  เร่ือง การยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที ่กจ. 20/2558  เร่ือง การยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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 “ความในวรรคหน่ึงไมใ่ชบ้งัคบักบักรณีการเสนอขายตราสารหน้ีดงัต่อไปน้ี  
 (1)  การเสนอขายตราสารหน้ีต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ ตามขอ้ 6 
 (2)  การเสนอขายตราสารหน้ีในทอดต่อ  ๆไปตามขอ้ 7(4) (ข) ขอ้ 9(3) ขอ้ 10(2) (ข)  
และขอ้ 11(4) 
 (3)  การเสนอขายตราสารหน้ีในทอดต่อ  ๆไปต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
ตามขอ้ 7(4) (ก) และขอ้ 10(2) (ก) 
  (4)  การเสนอขายตราสารหน้ีที่ออกโดยสถาบนัการเงินระหว่างประเทศตามขอ้ 11(2)” 

  ขอ้ 3   ให้ยกเลิกความในขอ้ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรพัย ์ที่ กจ. 4/2552  เร่ือง การยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  
ลงวนัที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรพัย ์ที่ กจ. 5/2560  เร่ือง การยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
(ฉบบัที่ 5) ลงวนัที่ 8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  และให้ใชค้วามตอ่ไปน้ีแทน 
  “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)  ลกัษณะหรือประเภทของผู ้ซ้ือตราสารหน้ี 
          (ง)  กรณีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ ให้ระบุประเทศ
ที่เสนอขายและสกุลเงินที่ใชใ้นการเสนอขาย 
         (จ)  กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามแผนฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมาย
ว่าดว้ยลม้ละลาย ให้แสดงระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพยต์ามแผนฟ้ืนฟูกิจการนั้น 
  ให้ผูอ้อกตราสารหน้ีรายงานผลการขายหลักทรัพยท์ี่รองรับการใช้สิทธิตาม
หลกัทรัพย์แปลงสภาพซ่ึงเสนอขายโดยได้รับยกเวน้ไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและ  
ร่างหนังสือช้ีชวนตามหมวดน้ี โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในวรรคหน่ึงโดยอนุโลม” 
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  ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความในขอ้ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กจ. 4/2552  เร่ือง การยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
ลงวนัที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 17   วนัปิดการเสนอขายตามขอ้ 16 ใหพ้ิจารณาจากวนัปิดการเสนอขายในแต่ละครั้ ง 
หรือในกรณีที่มีการก าหนดช่วงเวลาเสนอขาย ให้พิจารณาจากวนัสุดท้ายของช่วงเวลาดังกล่าว 
เป็นวนัปิดการเสนอขาย  เวน้แตใ่นกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (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 5   ในกรณีที่ส านกังานไดร้ับแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ไวแ้ลว้ก่อนวนัที่ประกาศน้ีมีผลใช้บงัคบั ให้การยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนอยู่ภายใตบ้งัคบัของขอ้ก าหนดแห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรพัย ์ที่ กจ. 4/2552  เร่ือง การยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  
ลงวนัที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงใชบ้งัคบัก่อนการแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศน้ี  เวน้แต่ผูเ้สนอขาย
หลกัทรัพยไ์ดแ้จง้ต่อส านกังานว่าประสงคจ์ะปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดที่แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศน้ี 

  ขอ้ 6   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัที ่20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 (นายพิชิต  อคัราทติย)์ 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 


