
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ที่ กจ. 10/2543 

 เรื่อง  การแกไ้ขเพิ่มเติมหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการขออนญุาต  
และการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่  

(ฉบบัที่ 6) 
 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปนี ้

 ขอ้ 1 ใหเ้พิ่มความต่อไปนีเ้ป็นขอ้ 17 เบญจ ขอ้ 17 ฉ แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที่ กจ. 13/2537 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการขออนญุาต 
และการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่ ลงวนัที่ 10 สิงหาคม 2537 
 “ขอ้ 17 เบญจ ใหผู้ไ้ดร้บัอนญุาตด าเนินการใหม้ีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือส าหรบั 
หุน้กูท้ี่ออกใหม่ที่ไดร้บัอนญุาตตามความในสว่นนีด้งันี ้เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 17 ฉ  
 (1) จดัใหหุ้น้กูท้ี่ไดร้บัอนญุาตมีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือโดยสถาบนัจดัอนัดบั 
ความน่าเชื่อถือที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานก่อนการเสนอขาย เวน้แต่ในกรณีที่สถาบนัจดัอนัดบั 
ความน่าเชื่อถือที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานไดม้ีหนงัสอืถึงส  านกังานว่าไม่สามารถท าการจดัอนัดบั 
ความน่าเชื่อถือหุน้กูน้ัน้ไดโ้ดยมีเหตผุลอนัสมควร ส  านกังานอาจผ่อนผนัใหก้ารจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือนัน้
กระท าโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออ่ืนที่ส  านกังานก าหนดได ้  
 (2) จดัสง่เอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ที่แสดงว่าไดม้ีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือตาม (1)  
ใหแ้ก่ส  านกังานมาพรอ้มกบัรายงานผลการขายหุน้กู ้
 (3) จดัใหหุ้น้กูท้ี่ไดร้บัอนญุาตมีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือจากสถาบนัจดัอนัดบั 
ความน่าเชื่อถือตาม (1) ตลอดอายหุุน้กู ้
 ขอ้ 17 ฉ ในกรณีดงัต่อไปนี ้ผูไ้ดร้บัอนญุาตไม่จ าตอ้งจดัใหม้ีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ 
ตามขอ้ 17 เบญจ 
 (1) เป็นการเสนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่ที่มีมลูค่าที่เสนอขายไม่เกินหนึ่งรอ้ยลา้นบาท  ทัง้นี ้ 
ในการค านวณมลูค่าที่เสนอขายใหใ้ชร้าคาที่ตราไวเ้ป็นเกณฑ ์หรือ  
 (2) เป็นการเสนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่ต่อผูล้งทนุโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจ านวนไม่เกินสิบราย  
ไม่ว่าผูล้งทนุดงักลา่วจะเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบนัหรือที่มีลกัษณะเฉพาะตามขอ้ 9(2) หรือไม่ก็ตาม และผูไ้ดร้บั
อนญุาตไดด้ าเนินการดงัต่อไปนีด้ว้ยแลว้ 
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 (ก) จดขอ้จ ากดัการโอนหุน้กูท้ี่มีลกัษณะดงักลา่วต่อส านกังานในแต่ละครัง้ก่อนที่ผูไ้ดร้บั
อนญุาตจะเสนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่นัน้ และ 
  (ข) ผูไ้ดร้บัอนญุาตจดัใหม้ีขอ้ความตามขอ้ 16(1) ในใบหุน้กูท้ี่เสนอขายในแต่ละครัง้  
โดยขอ้ความดงักลา่วเป็นการสงวนสิทธิที่จะไม่รบัจดทะเบียนการโอนหุน้กูไ้ม่ว่าในทอดใด ๆ หากการโอนนัน้ 
จะท าใหม้ีจ านวนผูถื้อหุน้กูใ้นแต่ละรุน่ ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกินกว่าสิบรายไม่ว่าผูล้งทนุในหุน้กูจ้ะเป็นผูล้งทนุ
ประเภทสถาบนัหรือที่มีลกัษณะเฉพาะตามขอ้ 9(2) หรือไม่กต็าม 
 (3) เป็นการเสนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่ใหแ้ก่บคุคลที่เป็นเจา้หนีข้องผูไ้ดร้บัอนญุาตอยู่แลว้ก่อน
การเสนอขายหุน้กูเ้พื่อประโยชนใ์นการปรบัโครงสรา้งหนี ้และผูไ้ดร้บัอนญุาตไดด้ าเนินการดงัต่อไปนีด้้วยแลว้ 
  (ก) จดขอ้จ ากดัการโอนหุน้กูโ้ดยระบชุื่อบคุคลที่เป็นเจา้หนีด้งักลา่วซึ่งจะสามารถเป็น 
ผูร้บัโอนหุน้กูไ้ดต้่อส  านกังานแลว้ 
  (ข) ผูไ้ดร้บัอนญุาตจดัใหม้ีขอ้ความตามขอ้ 16(1) ในใบหุน้กูท้ี่เสนอขายในแต่ละครัง้ 
โดยขอ้ความดงักลา่วเป็นการสงวนสิทธิที่จะไม่รบัจดทะเบียนการโอนหุน้กูไ้ม่ว่าในทอดใดๆ หากการโอนนัน้ 
จะท าใหผู้ถื้อหุน้กูเ้ป็นบคุคลอื่นซึ่งไม่ใช่บคุคลตามรายชื่อที่ไดจ้ดขอ้จ ากดัการโอนไวต้าม (ก) 
 (4) เป็นกรณีที่ไดร้บัผ่อนผนัจากส านกังาน โดยผูไ้ดร้บัอนญุาตตอ้งแสดงไดว่้าการเสนอขาย
และการโอนหุน้กูด้งักลา่วจะจ ากดัอยู่ในบคุคลที่มีลกัษณะที่ก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ และบคุคลดงักลา่ว 
ไม่ประสงคจ์ะไดร้บัผลการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือส าหรบัหุน้กูน้ัน้  ทัง้นี ้ในการผ่อนผนัดงักลา่ว ส  านกังาน 
อาจก าหนดเงื่อนไขที่ผูไ้ดร้บัอนญุาตตอ้งปฏิบตัิไวด้ว้ยก็ได”้ 

ขอ้ 2 ใหเ้พิ่มความต่อไปนีเ้ป็นขอ้ 19 เบญจ แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัย ์ที่ กจ. 13/2537 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการขออนญุาตและการอนญุาต 
ใหเ้สนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่ ลงวนัที่ 10 สิงหาคม 2537 
 “ขอ้ 19 เบญจ ใหผู้ไ้ดร้บัอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหมต่ามขอ้ 19 ทวิ ด าเนินการใหม้ี
การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ โดยปฏิบตัิตาม (1) (2) และ (3) ของขอ้ 17 เบญจ โดยอนโุลม”   

 ขอ้ 3 ใหย้กเลิกความใน (4) ของขอ้ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัย ์ที่ กจ. 13/2537 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการขออนญุาตและการอนญุาต 
ใหเ้สนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่ ลงวนัที่ 10 สิงหาคม 2537   

 ขอ้ 4 ใหย้กเลิกความในขอ้ 26 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรพัย ์ที่ กจ. 13/2537 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการขออนญุาตและการอนญุาต 
ใหเ้สนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่ ลงวนัที่ 10 สิงหาคม 2537 และใหใ้ชค้วามในขอ้ต่อไปนีแ้ทน 
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 “ขอ้ 26 ใหผู้ไ้ดร้บัอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่ตามความในสว่นนี ้ด าเนินการดงันี ้ 
 (1) จดัใหหุ้น้กูท้ี่ไดร้บัอนญุาตมีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือโดยสถาบนัจดัอนัดบั 
ความน่าเชื่อถือที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานก่อนการเสนอขาย เวน้แต่ในกรณีที่สถาบนัจดัอนัดบั 
ความน่าเชื่อถือที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานไดม้ีหนงัสอืถึงส  านกังานว่าไม่สามารถท าการจดัอนัดบั 
ความน่าเชื่อถือหุน้กูน้ัน้ไดโ้ดยมีเหตผุลอนัสมควร ส  านกังานอาจผ่อนผนัใหก้ารจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือนัน้ 
กระท าโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออ่ืนที่ส  านกังานก าหนดได ้  
 (2) จดัใหหุ้น้กูท้ี่ไดร้บัอนญุาตมีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือจากสถาบนัจดัอนัดบั 
ความน่าเชื่อถือตาม (1) ตลอดอายหุุน้กู”้ 

 ขอ้ 5 ความในขอ้ 1 แห่งประกาศนีม้ใิหใ้ชบ้งัคบักบัผูไ้ดร้บัอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้กู ้
ที่ออกใหม่แก่บคุคลในวงจ ากดั ซึ่งเป็นหุน้กูป้ระเภทหุน้กูม้ีประกนั หรือหุน้กูไ้ม่มีประกนัที่จดัใหม้ีผูแ้ทน 
ผูถื้อหุน้กู ้หรือหุน้กูด้อ้ยสทิธิ ในกรณีดงัต่อไปนี ้
 (1) ผูไ้ดร้บัอนญุาตไดเ้สนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่ดงักลา่วไปแลว้ก่อนวนัที่ประกาศนี ้
มีผลใชบ้งัคบั 

(2) ผูไ้ดร้บัอนญุาตไดย้ื่นค าขออนญุาตเสนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่พรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐาน 
ที่ถกูตอ้งและครบถว้นต่อส านกังานแลว้ก่อนวนัที่ประกาศนีม้ผีลใชบ้งัคบั ไม่ว่าส  านกังานจะแจง้การอนญุาตให้
เสนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่นัน้กอ่นหรือหลงัวนัที่ประกาศนีม้ีผลใชบ้งัคบั และผูไ้ดร้บัอนญุาตดงักลา่วเสนอขาย   
หุน้กูท้ี่ไดร้บัอนญุาตนัน้แลว้เสรจ็ภายในหกเดือนนบัแต่วนัที่ประกาศนีม้ีผลใชบ้งัคบั 

 ขอ้ 6 ประกาศนีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่ 3 เมษายน 2543 เป็นตน้ไป 

ประกาศ  ณ  วนัที่ 15  มีนาคม  พ.ศ. 2543 
 
 
 
 (นายธารนิทร ์ นิมมานเหมินท)์ 
 รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
 ประธานกรรมการ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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