
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
ที� ทจ. 16/2552 

เรื�อง   หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธีิการในการขออนุญาต 
และการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ 

(ฉบบัประมวล) 
    

  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535 ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2551  
และมาตรา 35 และมาตรา 41(3) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 อนัเป็น
พระราชบญัญติัที�มีบทบญัญติับางประการเกี�ยวกบัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ�งมาตรา 29  
ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยบญัญติัให้กระทาํไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ทาํหนา้ที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2551 ออกขอ้กาํหนดไวด้งัต่อไปนีB  

  ขอ้ 1   ประกาศนีBใหใ้ชบ้งัคบัตัBงแต่วนัที�  31 มีนาคม พ.ศ. 2552  เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ในประกาศนีB  
  (1)  “หุน้กู”้หมายความวา่   หุ้นกูมี้ประกนั หุน้กูไ้ม่มีประกนั หุน้กูแ้ปลงสภาพ  
หุน้กูอ้นุพนัธ์ หรือหุน้กูด้อ้ยสิทธิ  ทัBงนีB  ไม่วา่ผูจ้ะออกหุน้กูจ้ดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูส้าํหรับหุน้กูน้ัBนหรือไม่ก็ตาม 
  (2)  “หุน้กูมี้ประกนั”  หมายความวา่   หุน้กูที้�ผูอ้อกหุ้นกูจ้ดัใหมี้หลกัประกนัเพื�อการชาํระหนีB  
ตามหุน้กูน้ัBนไม่วา่จะเป็นการจาํนอง จาํนาํ การจดัใหมี้บุคคลคํBาประกนั หรือการจดัให้มีหลกัประกนัอยา่งอื�น 
  (3)  “หุน้กูไ้ม่มีประกนั”  หมายความวา่   หุน้กูที้�ผูอ้อกหุน้กูมิ้ไดจ้ดัใหมี้หลกัประกนัเพื�อ 
การชาํระหนีBตามหุน้กู ้ ทัBงนีB  ไม่วา่ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะจดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูส้าํหรับหุ้นกูน้ัBนหรือไม่ก็ตาม 
  (4)  “หุน้กูแ้ปลงสภาพ”  หมายความวา่   หุน้กูที้�อาจแปลงสภาพเป็นหุน้ที�ออกโดย 
บริษทัที�ออกหุน้กูน้ัBน 
  (5)  “หุน้กูอ้นุพนัธ์”  หมายความวา่   หุน้กูอ้นุพนัธ์ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ที�ออกใหม่ 
  (6)  “หุน้กูด้อ้ยสิทธิ”  หมายความวา่   หุน้กูไ้ม่มีประกนัที�มีการกาํหนดสิทธิของผูถื้อหุน้กู ้
ไวด้อ้ยกวา่สิทธิของเจา้หนีBสามญัทั�วไป 
  (7)  “บริษทั”  หมายความวา่   บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั 
 
 
 



 
 

  (8)2  “บริษทัจดทะเบียน”  หมายความวา่   บริษทัที�มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

(9)2“การเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพในราคาตํ�า”  หมายความว่า   การเสนอขายหุน้กู ้
แปลงสภาพที�กาํหนดราคาการใชสิ้ทธิแปลงสภาพในลกัษณะเขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ที�ออกใหม่ใน
ราคาตํ�า 

(10)2“การเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ในราคาตํ�า”  หมายความวา่   การเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ 
โดยกาํหนดราคาเสนอขายไวต้ ํ�ากว่าร้อยละเกา้สิบของราคาตลาด โดยมีราคาตลาดและราคาเสนอขาย
เป็นไปตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�เกี�ยวกบัการคาํนวณ
ราคาเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละการกาํหนดราคาตลาดเพื�อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ในราคาตํ�า 

หมวด 1 
บททั�วไป 

    

ขอ้ 3  ประกาศนีBใหใ้ชบ้งัคบักบัการเสนอขายหุ้นกูที้�ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ 
โดยหุน้กูที้�เสนอขายมีขอ้ตกลงที�จะชาํระดอกเบีBย และไถ่ถอนหุน้กูเ้ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
 การเสนอขายหุ้นกูที้�ออกใหม่ที�มีลกัษณะดงัต่อไปนีB  ใหอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนตามที�กาํหนดไว ้
 (1)  การเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ที�มีขอ้ตกลงใหช้าํระคืนตน้เงินหรือผลตอบแทนเป็นสกุล
เงินบาท ไม่วา่จะมีการเสนอขายต่อผูล้งทุนในต่างประเทศดว้ยหรือไม่ ใหอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ที�ออกใหม่ 

(2)  การเสนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่ตามโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยต่์อผูล้งทุน
ในต่างประเทศ ให้อยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่เพื�อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

(3)  การเสนอขายหุน้กูใ้นกรณีอื�นใดที�มีขอ้ตกลงใหช้าํระดอกเบีBยและไถ่ถอนหุน้กูเ้ป็น
สกุลเงินบาท ไม่วา่จะมีการเสนอขายต่อผูล้งทุนในต่างประเทศดว้ยหรือไม่ ให้อยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนีB ที�ออกใหม่   

  ขอ้ 4   ใหบ้ริษทัที�ประสงคจ์ะเสนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ 
ยื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน พร้อมเอกสารหลกัฐานตามที�สาํนกังานประกาศกาํหนด  และจะไดรั้บ 
อนุญาตจากสาํนกังานต่อเมื�อเป็นไปตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดไวใ้นประกาศนีB  

            

2(8) (9) และ (10) ของขอ้ 2 เพิ�มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 48/2555 เรื�อง หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการในการขออนุญาต

และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูที้�ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ (ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 20 กนัยายน 2555 



 
 

  3การยื�นคาํขออนุญาตตามวรรคหนึ�ง หากเป็นการยื�นคาํขออนุญาตเพื�อเสนอขาย 
หุน้กูแ้ปลงสภาพที�ออกใหม่ บริษทัที�ยื�นคาํขออนุญาตตอ้งจดัใหมี้ที�ปรึกษาทางการเงินที�อยูใ่นบญัชี 
ที�สาํนกังานใหค้วามเห็นชอบเป็นผูร่้วมจดัเตรียมขอ้มูลในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั 
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 12  เวน้แต่บริษทัที�ยื�นคาํขออนุญาตดงักล่าวเป็นที�ปรึกษาทางการเงินที�อยูใ่นบญัชี 
ที�สาํนกังานใหค้วามเห็นชอบอยูแ่ลว้ 

1ในกรณีบริษทัที�ยื�นคาํขออนุญาตตามวรรคหนึ�งมีลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงัต่อไปนีB   
บริษทัดงักล่าวจะยื�นคาํขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพไม่ได ้

(1)  บริษทัที�กองทรัสตถื์อหุ้นในลกัษณะที�เป็นการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของ 
กองทรัสตใ์นอตัราไม่นอ้ยกวา่ที�กาํหนดไวต้ามหลกัเกณฑใ์นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์หรือประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื�อการลงทุน 
ในโครงสร้างพืBนฐาน แลว้แต่กรณี 

(2)  บริษทัที�กองทุนรวมโครงสร้างพืBนฐานถือหุ้นในลกัษณะที�เป็นการลงทุนใน       
ทรัพยสิ์นหลกัของกองทุนรวมในอตัราไม่น้อยกวา่ที�กาํหนดไวต้ามหลกัเกณฑ์ในประกาศ     
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธีิการจดัตัBงและจดัการกองทุนรวม 
โครงสร้างพืBนฐาน หรือประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธีิการจดัตัBง 
และจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพืBนฐานเพื�ออนาคตประเทศไทย แลว้แต่กรณี 

(3)  บริษทัที�จดัตัBงขึBนเพื�อการจดัหาและสนบัสนุนเงินทุนใหแ้ก่กองทุนรวมโครงสร้าง    
พืBนฐานเพื�ออนาคตประเทศไทยตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายหน่วยลงทุน   
ของกองทุนรวมโครงสร้างพืBนฐานเพื�ออนาคตประเทศไทยต่อประชาชนและการจดัการกองทุนรวม 
 
  ขอ้ 54   ใหบ้ริษทัที�ยื�นคาํขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูที้�ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ
ชาํระค่าธรรมเนียมคาํขออนุญาตต่อสาํนกังานเมื�อสาํนกังานไดรั้บคาํขออนุญาต  พร้อมทัBงเอกสาร
หลกัฐานประกอบคาํขออนุญาตที�ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือสาํหรับประชาชนแลว้  ทัBงนีB  อตัรา
ค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการ
กาํหนดค่าธรรมเนียมเกี�ยวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยที์�ออกใหม่ และการขออนุมติัโครงการ
แปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์
 
  ขอ้ 64   เมื�อสาํนกังานไดรั้บคาํขออนุญาตพร้อมเอกสารหลกัฐานที�ถูกตอ้งครบถว้นตาม 
คู่มือสาํหรับประชาชนแลว้ ใหส้าํนกังานดาํเนินการสอบทานขอ้เท็จจริงตามขัBนตอนและวธีิการที�ระบุ 

                                                           
1 ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 26/2560 เรื�อง  หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่ 
ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ (ฉบบัที� 6)  ลว.6 มีนาคม 2560  

 



 
 

ในคู่มือสาํหรับประชาชนและแจง้ประเด็นขอ้สังเกตที�ไดจ้ากการสอบทานขอ้เทจ็จริงเพื�อใหบ้ริษทั  
ชีBแจงขอ้สังเกตนัBนภายในระยะเวลาที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือแจง้ขอ้สังเกต โดยตอ้งดาํเนินการดงักล่าว 
ใหแ้ลว้เสร็จภายในสี�สิบหา้วนันบัแต่วนัที�สาํนกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานที�ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือ 
สาํหรับประชาชน 
  ใหส้าํนกังานแจง้ผลการพิจารณาคาํขออนุญาตภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที�สาํนกังาน 
ไดรั้บคาํชีBแจงต่อขอ้สังเกตจากการสอบทานขอ้เทจ็จริงจากบริษทั 
  ในกรณีที�บริษทัประสงคจ์ะขอผอ่นผนัหลกัเกณฑ์ตามประกาศนีB  ใหบ้ริษทัยื�นคาํขอ 
ผอ่นผนั  พร้อมทัBงเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอผอ่นผนัต่อสาํนกังานก่อนที�สาํนกังานจะเริ�มการ 
พิจารณาตามวรรคสอง  ทัBงนีB  ตามขัBนตอนและวธีิการที�ระบุในคู่มือสาํหรับประชาชน โดยสาํนกังานจะ 
พิจารณาคาํขอผอ่นผนัให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการพิจารณาอนุญาตตามวรรคสอง 

  ขอ้ 74   ยกเลิกตามประกาศ ทจ.31/2558 ลงวนัที� 10 กรกฎาคม 2558 
            
3 ขอ้ 4 เพิ�มวรรคสอง และแกไ้ขขอ้ 6 โดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ.15/2557 เรื�อง หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธีิการในการขออนุญาตและ

การอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ (ฉบบั 3) ลงวนัที� 4 มิถุนายน  2557  มีผลใชบ้งัคบัวนัที� 1 กรกฎาคม  2557 
4แกไ้ขขอ้ 5 และขอ้ 6  โดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ.31/2557 เรื�อง หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการในการขออนุญาต และการอนุญาต 

ใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ (ฉบบั 4) ลงวนัที� 10 กรกฎาคม 2557 
4ยกเลิกขอ้ 7 โดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ.31/2557 เรื�อง หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการในการขออนุญาต และการอนุญาตใหเ้สนอขาย 

หุน้กูที้�ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ (ฉบบั 4) ลงวนัที� 10 กรกฎาคม 2557 
 
  



 
 

 ขอ้ 82  ในกรณีที�ปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อสาํนกังานที�เป็นเหตุอนัควรสงสัยอยา่งใดอยา่งหนึ�ง
ดงัต่อไปนีB   สาํนกังานอาจไม่อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูต้ามคาํขอได ้     
  (1)  ผูข้ออนุญาตหรือการเสนอขายหุน้กูมี้ลกัษณะหรือรูปแบบเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
หรือเงื�อนไขที�จะไดรั้บอนุญาตตามประกาศนีB  แต่มีขอ้เท็จจริงซึ� งทาํให้พิจารณาไดว้า่ความมุ่งหมาย 
หรือเนืBอหาสาระที�แทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายหุ้นกู้นัBนเขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเลี�ยง
บทบญัญติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศนีB   
  (2)  การเสนอขายหุน้กูอ้าจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
  (3)  การเสนอขายหุน้กูอ้าจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อความน่าเชื�อถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม 
  (4)  การเสนอขายหุน้กูอ้าจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูล้งทุนโดยรวม หรืออาจทาํให้ 
ผูล้งทุนโดยรวมไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลที�ถูกตอ้งหรือเพียงพอ
ประกอบการตดัสินใจลงทุน 

 ขอ้ 8/12
   ในกรณีที�เขา้ลกัษณะอยา่งหนึ�งอยา่งใดดงัต่อไปนีB   สาํนกังานอาจผอ่นผนั 

ไม่นาํหลกัเกณฑต์ามประกาศนีBมาใชพ้ิจารณาคาํขออนุญาต หรือไม่นาํเงื�อนไขตามประกาศนีBมาใชบ้งัคบักบั
การเสนอขายหุ้นกูที้�ไดรั้บอนุญาตได ้โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นสาํคญั  ทัBงนีB  สาํนกังานอาจกาํหนดเงื�อนไข
ใหผู้ข้ออนุญาตตอ้งปฏิบติัหรืองดเวน้การปฏิบติัอยา่งหนึ�งอยา่งใดดว้ยก็ได ้
  (1)  มีขอ้เทจ็จริงที�ชดัเจนซึ�งทาํใหพ้ิจารณาไดว้า่หลกัเกณฑห์รือเงื�อนไขที�จะผอ่นผนั 
ใหไ้ม่มีนยัสาํคญัสาํหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนัBน และประโยชน์ที�จะไดไ้ม่คุม้ค่ากบัตน้ทุน 
ในการปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเงื�อนไขดงักล่าว 
  (2)  ผูข้ออนุญาตมีขอ้จาํกดัตามกฎหมายอื�นที�ทาํใหไ้ม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเงื�อนไขที�จะผอ่นผนั  
  (3)  ผูข้ออนุญาตมีมาตรการอื�นที�เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเงื�อนไขที�จะผอ่นผนั 

ขอ้ 8/2 4  ในกรณีดงัต่อไปนีB  สํานกังานอาจสั�งระงบัการเสนอขายหรือสั�งยกเลิกการอนุญาตให้
บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพที�ออกใหม่และหุน้รองรับในส่วนที�ยงัมิไดเ้สนอขายได ้
  (1)  การเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้รองรับมีลกัษณะทาํนองเดียวกบัเหตุอนัควรสงสัย
ตามขอ้ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 72/ 2558  เรื�อง การอนุญาตใหบ้ริษทัจดทะเบียน 
เสนอขายหุน้ที�ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั ลงวนัที�  28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยอนุโลม 
         
2 แกไ้ขขอ้ 8 และเพิ�มขอ้ 8/1 โดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 48/2555 เรื�อง หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาต 

ใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ (ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 20กนัยายน 2555 มีผลใชบ้งัคบัวนัที� 16 ตุลาคม 2555 
4 เพิ�มขอ้ 8/2 โดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 77/2558 เรื�อง หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กู ้

ที�ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ (ฉบบัที� 5) ลงวนัที� 28 ตุลาคม 2558 มีผลใชบ้งัคบัวนัที� 1 ธนัวาคม 2558 



 
 

  (2)  หุ้นกูแ้ปลงสภาพและหุ้นรองรับตาม (1) ไดเ้สนอขายต่อผูล้งทุนในลกัษณะเดียวกบั 
การเสนอขายหุ้นกูต่้อบุคคลในวงจาํกดัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาต 
และการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนีB ที�ออกใหม่ 
 

หมวด 2 

การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูที้�ออกใหม่ 
    

 ขอ้ 9   บริษทัที�ยื�นคาํขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูที้�ออกใหม่ตามประกาศนีB  จะไดรั้บอนุญาต
ต่อเมื�อเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนีB  

(1)  เป็นบริษทัที�จดัตัBงขึBนตามกฎหมายไทย 
(2)  สามารถแสดงไดว้า่การเสนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่ที�ยื�นขออนุญาตจะกระทาํต่อ 

ผูล้งทุนในต่างประเทศ  
 (3)  สามารถแสดงไดว้่าการซืBอขาย หรือการโอนหุ้นกูที้�ยื�นขออนุญาตไม่วา่ทอดใด ๆ  

จะกระทาํในต่างประเทศ 
(4)  ในกรณีที�เป็นการยื�นคาํขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูที้�ออกใหม่ประเภทที�เป็น 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิ หุน้กูแ้ปลงสภาพ และ/หรือหุน้กูที้�จดัใหมี้ผูแ้ทนผ◌ู◌้ถือหุน้กู ้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ขอ้ 10 ขอ้ 11 และ/หรือขอ้ 14 ดว้ย 
  2

 ในกรณีที�เป็นการอนุญาตให้เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ ให้การอนุญาตตามวรรคหนึ�ง 
รวมถึงการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้รองรับดว้ย 

  ขอ้ 10   บริษทัที�ยื�นคาํขออนุญาตเสนอขายหุน้กูด้อ้ยสิทธิที�ออกใหม่ต่อผูล้งทุนใน 
ต่างประเทศ จะไดรั้บอนุญาตต่อเมื�อหุ้นกูที้�ขออนุญาตเสนอขายนัBนมีการกาํหนดสิทธิและหนา้ที�ระหวา่ง 
ผูอ้อกหุ้นกูก้บัผูถื้อหุน้กูใ้นเรื�องการรับชาํระหนีBตามหุ้นกูด้อ้ยสิทธินัBนอยา่งชดัเจน และตอ้งระบุเงื�อนไข 
การดอ้ยสิทธิ โดยเฉพาะในเรื�องการรับชาํระหนีBตามหุ้นกูอ้ยา่งนอ้ยดงัต่อไปนีB  
  (1)  ผูอ้อกหุน้กูถู้กพิทกัษท์รัพย ์หรือถูกศาลพิพากษาใหล้ม้ละลาย 

 (2)  มีการชาํระบญัชีเพื�อการเลิกบริษทั 
 
        
2ขอ้ 9 เพิ�มวรรคสองโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 48/2555 เรื�อง หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการในการขออนุญาต 

และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูที้�ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ (ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 20 กนัยายน 2555 มีผลใชบ้งัคบัวนัที� 16 ตุลาคม 2555 



 
 

  ขอ้ 112  การเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพที�ออกใหม่และหุน้ที�ออกใหม่เพื�อรองรับ 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ จะกระทาํไดต่้อเมื�อบริษทัมีลกัษณะและไดด้าํเนินการดงัต่อไปนีB  
  (1)  เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั 

(2)  ไดจ้ดัใหมี้หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัเพื�อขออนุมติัการออกหุ้น 
เพื�อรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยหนงัสือนดัประชุมดงักล่าวตอ้งระบุขอ้มูลตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 12 
  (3)  ไดรั้บมติโดยชดัแจง้จากที�ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัใหอ้อกหุ้นเพื�อรองรับ 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพอยา่งเพียงพอ และมตินัBนไดม้าแลว้ไม่เกินหนึ�งปีจนถึงวนัยื�นคาํขออนุญาต 
ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
  (4)  เป็นการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพที�สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นที�ออกใหม่ 
โดยบริษทั  ทัBงนีB  หุน้รองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพจะตอ้งมีจาํนวนไม่เกินอตัราส่วนที�กาํหนดในขอ้ 13 
เวน้แต่เป็นการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพเนื�องจากบริษทัอยูใ่นภาวะที�มีความจาํเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ
ทางการเงิน หรือเพื�อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนีBของบริษทั หรือไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังาน
เนื�องจากเป็นกรณีที�มีเหตุจาํเป็นและสมควร และเป็นไปเพื�อประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม 

(5)  ในกรณีที�บริษทัผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัจดทะเบียนซึ� งประสงคจ์ะเสนอขาย 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพให้เฉพาะบุคคลที�กาํหนด (placement) และเป็นการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพในราคาตํ�า 
ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ในขอ้ 13/1 เพิ�มเติมดว้ยแลว้ 
  (6)  ส่งเอกสารดงัต่อไปนีB ต่อสาํนกังาน  
 (ก)  สาํเนาหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้  และ 
 (ข)  สาํเนามติที�ประชุมผูถื้อหุน้ 
  ความในวรรคหนึ�ง (2) (3) และ (5) มิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีต่อไปนีB  

(1)  การเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้รองรับของบริษทัที�ตอ้งเพิ�มทุนตาม 
แผนฟืB นฟูกิจการตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลายซึ�งศาลเห็นชอบดว้ยแผนนัBนแลว้  ทัBงนีB  บริษทัตอ้ง 
จดัใหมี้หุน้รองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพที�ออกใหม่อยา่งเพียงพอ 
  (2) กรณีอื�นใดที�มีเหตุจาํเป็นและสมควร โดยไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังาน 
 

ขอ้ 12   หนงัสือนดัประชุมตามขอ้ 11(2) ตอ้งระบุขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนีB  
 (1) 3   ขอ้มูลเบืBองตน้เกี�ยวกบัหุน้กูแ้ปลงสภาพเช่นราคาเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
ราคาใชสิ้ทธิที�จะซืBอหุน้ตามหุน้กูแ้ปลงสภาพอตัราการแปลงสภาพระยะเวลาการใชสิ้ทธิวนัสิBนสุด 
            
2ขอ้ 11 แกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 48/2555 เรื�อง หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการในการขออนุญาต 

และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูที้�ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ (ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 20 กนัยายน 2555  
3(1) และ (2) ของขอ้ 12 แกไ้ขโดยตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ.15/2557 เรื�อง หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการในการ          

ขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูที้�ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ (ฉบบั 3) ลงวนัที� 4 มิถุนายน  2557  



 
 

ของการใชสิ้ทธิจาํนวนหุน้ที�ตอ้งออกเพื�อรองรับการแปลงสภาพหรือเหตุให้ตอ้งออกหุน้ใหม่เพื�อรองรับ 

การเปลี�ยนแปลงการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ เป็นตน้ 

 ในกรณีที�บริษทักาํหนดการใชสิ้ทธิแปลงสภาพตามวรรคหนึ�งเป็นสูตรอา้งอิง 
กบัราคาหุน้ในอนาคตจาํนวนหุน้ที�ออกเพื�อรองรับการแปลงสภาพอาจกาํหนดเป็นจาํนวนที�คาดวา่ 
จะออกก็ไดท้ัBงนีBบริษทัตอ้งแสดงสมมติฐานที�ใชใ้นการกาํหนดราคาหุน้ในอนาคตพร้อมระบุความเห็น 
ของคณะกรรมการบริษทัและที�ปรึกษาทางการเงินที�เป็นผูร่้วมจดัเตรียมขอ้มูลในหนงัสือนดัประชุม 
ผูถื้อหุน้ของบริษทัที�แสดงถึงความสมเหตุสมผลของสมมติฐานดงักล่าวดว้ย 
 (2) 3   ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั (dilution effect) หากมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 
ครบถว้นตามหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวโดยอยา่งนอ้ยใหร้ะบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (price dilution) 
และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรหรือผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้นเดิม (control dilution)           
ทัBงนีB  การคาํนวณผลกระทบใหค้าํนวณจากจาํนวนหุน้รองรับทัBงหมดที�ขออนุมติัจากผูถื้อหุน้ 

(3)  วธีิการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
(4)5 ในกรณีที�บริษทัผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัจดทะเบียน หนงัสือนดัประชุมตอ้งมี

รายละเอียดเพิ�มเติมตามหลกัเกณฑด์งันีBดว้ย 
(ก)  กรณีที�ประสงคจ์ะเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพต่อผูล้งทุนในลกัษณะเดียวกบั 

การเสนอขายหุ้นกูต่้อบุคคลในวงจาํกดัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีB ที�ออกใหม่ หนงัสือนดัประชุมตอ้งมีขอ้มูลตามที�กาํหนดในประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยรายการในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนเพื�อ            
ขออนุมติัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์สาํหรับการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในกรณีดงักล่าว 

(ข)  กรณีที�ประสงคจ์ะเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหเ้ฉพาะบุคคลที�กาํหนด      
(placement) และเป็นการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาตํ�า หนงัสือนดัประชุมตอ้งมีรายละเอียด      
เพิ�มเติมดงันีB   

1.  วตัถุประสงคใ์นการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาตํ�า  
2.  รายละเอียดเกี�ยวกบัหุน้กูแ้ปลงสภาพที�ออกใหม่และหุน้รองรับในเรื�อง

จาํนวนที�เสนอขาย ราคาเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ และราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ซึ� งเป็นการระบุราคา 
ที�แน่นอน หรือระบุส่วนลดสูงสุดที�แน่นอน  
            

5(4) ของขอ้ 12 แกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ. 77/2558 เรื�อง หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการ

อนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูที้�ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ (ฉบบัที� 5) ลงวนัที� 28 ตุลาคม 2558 มีผลใชบ้งัคบัวนัที� 1 ธนัวาคม 2558 

 
 
 



 
 

3.  ราคาตลาดที�ใชเ้ปรียบเทียบกบัราคาเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพและราคา 
ใชสิ้ทธิที�จะซืBอหุน้ตามหุน้กูแ้ปลงสภาพ รวมทัBงวธีิการคาํนวณ  

4.  ในกรณีที�กาํหนดราคาเสนอขายที�แน่นอน ตอ้งระบุกลุ่มบุคคลที�คาดวา่  
จะเสนอขาย  

5.  ผลกระทบที�มีต่อผูถื้อหุน้จากการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาตํ�า 
ที�ขออนุมติัออกครัB งนีB  โดยอยา่งนอ้ยใหร้ะบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution) เมื�อมีการเสนอ
ขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาตํ�า และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรหรือผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้
เดิม (control dilution)  ทัBงนีB  การคาํนวณผลกระทบใหค้าํนวณจากจาํนวนหุ้นรองรับทัBงหมด 
ที�ขออนุมติัจากผูถื้อหุน้  

6.  สิทธิของผูถื้อหุน้ในการคดัคา้นการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาตํ�า 
7.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัที�แสดงถึงความจาํเป็นในการเสนอขาย หุน้กู้

แปลงสภาพในราคาตํ�า โดยอธิบายถึงความคุม้ค่าของประโยชน์ที�บริษทัจะไดรั้บเปรียบเทียบกบัส่วนต่างของ
ราคาเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพและราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพกบัราคาตลาดที�บริษทัตอ้งสูญเสียไป รวมทัBง
ความเหมาะสมและเหตุผลของราคาตลาดที�ใช ้และการกาํหนดราคาเสนอขายดงักล่าว 
 (5)2  ขอ้มูลอื�นใดที�สาํนกังานประกาศกาํหนดโดยคาํนึงถึงการคุม้ครองประโยชน์ 
ของผูถื้อหุ้นของบริษทั 

ขอ้ 13 จาํนวนหุน้เพื�อรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพที�ขออนุญาตเสนอขายในครัB งนีB   

เมื�อรวมกบัจาํนวนหุน้ที�บริษทัจดัไวเ้พื�อรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซืBอหุน้ 
ในครัB งอื�น ตอ้งไม่เกินร้อยละหา้สิบของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัBงหมดของบริษทั  

การคาํนวณจาํนวนหุน้ตามวรรคหนึ�ง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันีB  
(1)จาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัBงหมดของบริษทั ใหร้วมถึงจาํนวนหุน้อื�นนอกจาก 

หุน้รองรับซึ�งบริษทัจะเสนอขายควบคู่กบัหุน้กูแ้ปลงสภาพที�ออกใหม่ในครัB งนีB  (ถา้มี) 
  (2)  จาํนวนหุน้ที�บริษทัไดจ้ดัไวเ้พื�อรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ที�จะซืBอหุน้ไม่ใหร้วมถึงจาํนวนหุน้เพื�อรองรับการเสนอขายตามประกาศเกี�ยวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ที�ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 
 
            

2 (5) ของขอ้ 12 เพิ�มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ. 48/2555 เรื�อง หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการในการขออนุญาต 

และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูที้�ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ (ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 20 กนัยายน 2555  



 
 

  ขอ้ 13/12  ในกรณีที�บริษทัผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัจดทะเบียนซึ�งประสงคจ์ะเสนอขาย 

หุน้กูแ้ปลงสภาพให้เฉพาะบุคคลที�กาํหนด (placement) และเป็นการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพในราคาตํ�า 

บริษทัตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์พิ�มเติมดงัต่อไปนีB  

(1)  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อขอมติที�ประชุมผูถื้อหุ้นให้บริษทัเสนอขาย 
หุน้กูแ้ปลงสภาพที�ออกใหม่ในราคาตํ�า บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมถึงผูถื้อหุน้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย     
สิบสี�วนัก่อนวนัประชุม 

(2)  จดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะไปพร้อมหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ โดยมีการแสดง
รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการอิสระอยา่งน้อยหนึ�งราย ที�ผูถื้อหุ้นซึ� งไม่สามารถเขา้ประชุมและ 
ใชสิ้ทธิออกเสียงดว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะให้เป็นผูใ้ชสิ้ทธิแทนผูถื้อหุ้นได ้และในกรณีที� 
กรรมการอิสระดงักล่าวเป็นบุคคลที�อาจไดรั้บการจดัสรรหุ้นกูแ้ปลงสภาพที�ขออนุมติั ให้แสดง 
ส่วนไดเ้สียพิเศษของกรรมการอิสระดงักล่าวดว้ย 

(3)  ไดรั้บมติจากที�ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพในราคาตํ�า       
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนเสียงทัBงหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงและไม่มีผูถื้อหุน้รวมกนัตัBงแต่ร้อยละสิบของจาํนวนเสียงทัBงหมดของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและ  
ออกเสียงคดัคา้นการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือหุน้รองรับนัBน 

ขอ้ 14   ในการยื�นคาํขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูที้�จดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้บริษทัตอ้งจดัใหมี้ 
  (1)  ร่างขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที�ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้และร่างสัญญา        
แต่งตัBงผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูที้�มีสาระสาํคญัอยา่งนอ้ยตามที�กาํหนดไวใ้นมาตรา 42(1) ถึง (9) และมาตรา 43(1)        
และ (2)  

(2)  การขอความเห็นชอบบุคคลที�จะแต่งตัBงเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ ทัBงนีB  บุคคลดงักล่าว 
จะไดรั้บความเห็นชอบก็ต่อเมื�อสามารถแสดงไดว้า่บุคคลนัBนมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงัต่อไปนีB  
         (ก)  เป็นทรัสตีไดต้ามกฎหมายแห่งประเทศใดประเทศหนึ�งที�จะเสนอขายหุน้กูน้ัBน 
หรือประเทศที�จะนาํหุน้กูด้งักล่าวไปจดทะเบียนซืBอขายในตลาดหลกัทรัพย ์หรือ 
         (ข)  เป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมายของประเทศที�จะเสนอขายหุน้กูน้ัBน หรือ 
ประเทศที�จะนาํหุ้นกูด้งักล่าวไปจดทะเบียนซืBอขายในตลาดหลกัทรัพย ์เมื�อแสดงไดว้า่กฎหมายของ 
ประเทศดงักล่าวมีขอ้หา้มการจดัตัBงทรัสต ์

 การใหค้วามเห็นชอบผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามวรรคหนึ�ง ไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศอื�น 
ที�เกี�ยวกบัคุณสมบติัของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละการกระทาํตามอาํนาจหนา้ที�ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูที้�ออกตาม
มาตรา 41(3) และมาตรา 46 
            

2ขอ้ 13/1 เพิ�มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 48/2555 เรื�อง หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและ 

การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูที้�ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ (ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 20 กนัยายน 2555  



 
 

  ขอ้ 14/12 ในกรณีที�ปรากฏต่อสาํนกังานภายหลงัการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กู ้
วา่ขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ที�สาํนกังานนาํมาพิจารณาเพื�ออนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูเ้ปลี�ยนแปลงไป  
ซึ� งหากขอ้เทจ็จริงและพฤติการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไปนัBนปรากฏต่อสาํนกังานก่อนการอนุญาต สาํนกังานอาจ ไม่
อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูน้ัBน ใหส้าํนกังานมีอาํนาจดงัต่อไปนีB  
 (1)  สั�งใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหารของผูไ้ดรั้บอนุญาต ชีBแจงหรือ 
เปิดเผยขอ้มูลเพิ�มเติมภายในระยะเวลาที�กาํหนด และระงบัการอนุญาตให้ออกหุน้กูห้รือให้ผูไ้ดรั้บอนุญาต         
ระงบัการเสนอขายหุน้กูไ้วก่้อนจนกวา่จะไดชี้Bแจงหรือแกไ้ขใหถู้กตอ้ง และหากผูไ้ดรั้บอนุญาต กรรมการ         
หรือผูบ้ริหารของผูไ้ดรั้บอนุญาต ไม่สามารถชีBแจงหรือดาํเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งไดภ้ายในระยะเวลา             
ที�กาํหนด สาํนกังานอาจสั�งเพิกถอนการอนุญาตตาม (2) ได ้
 (2)  สั�งเพิกถอนการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูใ้นส่วนที�ยงัมิไดเ้สนอขายหรือยงัไม่มี               
ผูจ้องซืBอ  
  ในการสั�งการตามวรรคหนึ�งใหส้าํนกังานคาํนึงถึงปัจจยัดงัต่อไปนีBประกอบการพิจารณา 

 (1)  ความร้ายแรงของขอ้เทจ็จริงหรือพฤติการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป 
 (2)  ผลกระทบต่อผูล้งทุนที�จองซืBอหุน้กูน้ัBน 
 

หมวด 3 
เงื�อนไขการอนุญาต 

    

  ขอ้ 15   ใหบ้ริษทัที�ไดรั้บอนุญาตตามประกาศนีB รายงานผลการขายหลกัทรัพยต่์อสาํนกังาน 
ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยแบบรายงานผลการขาย
หลกัทรัพยต่์อผูล้งทุนในต่างประเทศ  โดยการรายงานดงักล่าวใหก้ระทาํภายในกาํหนดระยะเวลาดงัต่อไปนีB  
  (1)  ในกรณีที�เป็นการเสนอขายหุน้กู ้ใหร้ายงานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขาย 
  (2)  ในกรณีที�เป็นการขายหุน้อนัเนื�องมาจากการใชสิ้ทธิตามหุน้กูแ้ปลงสภาพใหร้ายงาน 
ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัสิBนสุดการใชสิ้ทธิในแต่ละครัB ง  เวน้แต่เป็นกรณีที�อาจใชสิ้ทธิในลกัษณะต่อเนื�อง 
ไดต้ัBงแต่วนัที�อาจใชสิ้ทธิได ้ใหร้ายงานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของทุกเดือนที�มีการใชสิ้ทธิ 

  ขอ้ 16   ใหบ้ริษทัที�ไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่แจง้ใหธ้นาคารแห่ง 
ประเทศไทยทราบถึงการขายหุน้กูต่้อผูล้งทุนในต่างประเทศภายในสามวนัทาํการนบัแต่วนัปิดการ 
เสนอขายโดยใหแ้นบเอกสารประกอบการเสนอขายไปพร้อมกบัการแจง้ดงักล่าวดว้ย 
            

2ขอ้ 14/1 เพิ�มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 48/2555 เรื�อง หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและ 

การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูที้�ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ (ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 20 กนัยายน 2555  



 
 

  ขอ้ 17   ในกรณีที�บริษทัที�ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพที�ออกใหม่ตาม 
ประกาศนีB  จาํเป็นตอ้งเปลี�ยนแปลงการใชสิ้ทธิแปลงสภาพอนัเป็นผลใหต้อ้งมีการออกหุน้ใหม่เพื�อรองรับ 
การเปลี�ยนแปลงการใชสิ้ทธิแปลงสภาพนัBน หากเหตุแห่งการเปลี�ยนแปลงการใชสิ้ทธิแปลงสภาพดงักล่าว
เป็นไปตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดในวรรคสอง บริษทัจะออกหุน้ใหม่เพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพดงักล่าวไดต่้อเมื�อบริษทัไดย้ื�นมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ที�อนุมติัใหอ้อกหุน้เพิ�มเติมเพื�อรองรับการ
เปลี�ยนแปลงการใชสิ้ทธิแปลงสภาพอยา่งเพียงพอต่อสาํนกังานแลว้ 

บริษทัที�ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพอาจเปลี�ยนแปลงการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเพื�อมิให ้
ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที�ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไดรั้บเมื�อมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพดอ้ยไปกวา่เดิม 
เมื�อมีเหตุการณ์ดงัต่อไปนีB  
 (1)  เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงมูลค่าที�ตราไวข้องหุน้ของบริษทั อนัเป็นผลมาจากการรวมหุน้
หรือแบ่งแยกหุน้ 
 (2) เมื�อบริษทัเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที�ต ํ�ากวา่ราคาหุน้ที�คาํนวณตาม 
วธีิที�ใชร้าคาตลาดในขณะเสนอขายหุน้นัBนหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนัBน และเป็น 
วธีิการคาํนวณราคาที�ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ หรือหนงัสือที�ใหไ้วก้บัผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
 (3) เมื�อบริษทัเสนอขายหลกัทรัพยที์�ออกใหม่ประเภทใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซืBอหุน้หรือ
หุน้กูแ้ปลงสภาพใด ๆ โดยกาํหนดราคาหรือคาํนวณราคาของหุน้ที�ออกใหม่เพื�อรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ที�จะซืBอหุน้หรือหุน้กูแ้ปลงสภาพนัBนตํ�ากวา่ราคาหุน้ที�คาํนวณตามวธีิที�ใชร้าคาตลาดในขณะเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซืBอหุน้หรือหุน้กูแ้ปลงสภาพนัBน หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายใบสาํคญั
แสดงสิทธิที�จะซืBอหุน้หรือหุ้นกูแ้ปลงสภาพนัBน  และเป็นวธีิการคาํนวณราคาที�ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 
หรือหนงัสือที�ใหไ้วก้บัผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
 (4)  เมื�อบริษทัจ่ายเงินปันผลทัBงหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที�ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น 
 (5)  เมื�อบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ�งเกินกวา่อตัราที�ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ หรือ
หนงัสือที�ใหไ้วก้บัผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือ 
 (6)  เมื�อมีกรณีอื�นใดในลกัษณะเดียวกบั (1) (2) (3) (4) หรือ (5) ที�ทาํใหผ้ลประโยชน์ 
ตอบแทนใด ๆ ที�ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไดรั้บเมื�อมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพดอ้ยไปกวา่เดิม 

ขอ้ 17/12  ในกรณีที�หุ้นกู้แปลงสภาพที�ออกใหม่ที�ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย 
ตามประกาศนีB  กาํหนดราคาและอตัราแปลงสภาพไวแ้บบผนัแปรตามราคาตลาดของหุ้นรองรับและ
จาํเป็นตอ้งออกหุ้นใหม่เพิ�มเติมเพื�อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ บริษทัจะออกหุ้นใหม่เพิ�มเติมดงักล่าวได้
ต่อเมื�อไดมี้การยื�นมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ที�อนุมติัใหอ้อกหุน้เพิ�มเติมเพื�อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพอยา่ง
เพียงพอต่อสาํนกังานแลว้ 
            

2ขอ้ 17/1 เพิ�มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 48/2555 เรื�อง หลกัเกณฑ ์เงื�อนไขและวิธีการในการขออนุญาตและ 

การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูที้�ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ (ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 20 กนัยายน 2555  



 
 

  ขอ้ 17/22  บริษทัที�ไดรั้บอนุญาตให้ออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพที�ออกใหม่ตามประกาศนีB  

ตอ้งจดัใหมี้ขอ้ตกลงเกี�ยวกบัค่าเสียหายหรือมาตรการเยยีวยาอื�น ๆ ที�ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไดรั้บ  

ในกรณีที�บริษทัไม่สามารถจดัใหมี้หุน้เพื�อรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพได ้

  ขอ้ 18   บริษทัที�ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่ตามประกาศนีB  ตอ้งจดัใหมี้ 
เอกสารประกอบการเสนอขายที�แจกจ่ายต่อผูล้งทุนในต่างประเทศก่อนการขาย  โดยตอ้งระบุอยา่งชดัเจน 
วา่จะมีขอ้จาํกดัในการก่อหนีB ในอนาคตของบริษทัหรือไม่  และในกรณีที�มีขอ้จาํกดัในการก่อหนีB  ใหร้ะบุ 
ผลของการฝ่าฝืนขอ้จาํกดัดงักล่าวไวด้ว้ย และใหบ้ริษทัจดัส่งเอกสารประกอบการเสนอขายดงักล่าวต่อ 
สาํนกังานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหุน้กู ้

  ขอ้ 19   ในกรณีที�บริษทัไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพที�ออกใหม่โดย 
บริษทัมีสิทธิที�จะบงัคบัใหมี้การแปลงสภาพได ้ใหบ้ริษทัจดัใหเ้อกสารประกอบการเสนอขายที�จะแจกจ่าย 
ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศมีขอ้ความที�ระบุเงื�อนไขดงักล่าวของหุน้กูแ้ปลงสภาพนัBนดว้ย 
 
  ขอ้ 204   บริษทัที�ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่ตามประกาศนีBตอ้งดาํเนินการ 
ขายหุน้กูที้�ออกใหม่ใหแ้ลว้เสร็จภายในหกเดือนนบัแต่วนัที�ไดรั้บแจง้การอนุญาตหรือภายในกาํหนด 
ระยะเวลาที�ไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังาน แต่เมื�อรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินสิบสองเดือนนบัแต่วนัที� 
ไดรั้บแจง้การอนุญาต และหากบริษทัไม่ดาํเนินการขายหุ้นกูที้�ออกใหม่ใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลา 
ที�กาํหนด ใหก้ารอนุญาตเป็นอนัสิBนสุดลงเมื�อครบกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว 
  บริษทัที�ไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพที�ออกใหม่ตอ้งดาํเนินการขายหุน้ 
ที�ออกเพื�อรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวภายในอายขุองหุน้กูน้ัBน  ในกรณีที�สิBนสุดระยะเวลาที�จะ 
ใชสิ้ทธิตามหุน้กูแ้ปลงสภาพแลว้  หากไม่มีการใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยด์งักล่าวไม่วา่กรณีใดจนครบถว้น 
ใหก้ารอนุญาตให้ออกหุน้เพื�อรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพนัBนในส่วนที�ไม่มีการใชสิ้ทธิเป็นอนัสิBนสุดลง 
 
 
 
 
            

2 ขอ้ 17/2 เพิ�มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 48/2555 เรื�อง หลกัเกณฑ ์เงื�อนไขและวิธีการในการขออนุญาตและการ  
   อนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูที้�ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ (ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 20 กนัยายน 2555   
4 แกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ.31/2557 เรื�อง หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการในการขออนุญาต และ 

  การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูที้�ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ (ฉบบั 4) ลงวนัที� 10 กรกฎาคม 2557 



 
 

หมวด 4 
บทเฉพาะกาล 

    

ขอ้ 21  ใหผู้ที้�ไดรั้บอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ที� กจ. 47/2541  เรื�อง  หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธีิการในการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กู ้
ที�ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ ลงวนัที� 25 ธนัวาคม พ.ศ.2541  
 
  ขอ้ 22   ใหป้ระกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ที� สจ. 4/2542 เรื�องแบบคาํขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูที้�ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ ลงวนัที� 10 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2542 ยงัคงมีผลใชบ้งัคบัภายใตบ้งัคบัประกาศนีB ต่อไปจนกวา่จะไดมี้การเปลี�ยนแปลงเป็นอยา่งอื�น 

   ประกาศ   ณ   วนัที�  13 มีนาคม พ.ศ. 2552 
 
 
 
 (นายวจิิตร  สุพินิจ)  
 ประธานกรรมการ  
 คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

___________________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบันีB  คือ เพื�อกาํหนดหลกัเกณฑก์ารอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกู ้
ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ ทัBงนีB ไดป้รับปรุงหลกัเกณฑใ์หส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนีB ที�ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในประเทศ  จึงจาํเป็นตอ้งออกประกาศนีB  


