
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี กย.    31/2549 

เร่ือง   การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
    

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 14 มาตรา 34(1) มาตรา 35 มาตรา 40(11)  
มาตรา 41(3) และ (4) มาตรา 42(10) มาตรา 43(3) และมาตรา 49 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และมาตรา 5 และมาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ
เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2540 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 มกราคม พ.ศ. 2550  เป็นตน้ไป 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิก 
(1) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 32/2544   

เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่  ลงวนัท่ี 19  ตุลาคม พ.ศ. 2544 
(2) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 48/2545  

เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2545  

(3) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 14/2547  
เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2547  

(4) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 33/2547  
เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 15 มิถุนายน 
พ.ศ.  2547  

(5) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 9/2548  
เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 17 มกราคม 
พ.ศ. 2548  

(6) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 26/2548  
เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 20 มิถุนายน 
พ.ศ. 2548  
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(7) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 40/2548  
เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม  
พ.ศ. 2548 

(8) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 4/2546  
เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 6 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2546 

(9) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 22/2547  
เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี  
16 เมษายน พ.ศ. 2547 

(10) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 8/2548  
เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 17 
มกราคม พ.ศ. 2548 

(11) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 27/2548  
เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 20 
มิถุนายน พ.ศ. 2548 

(12) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 42/2548  
เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 12 
ตุลาคม พ.ศ. 2548 

(13) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 59/2548  
เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 16 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 

(14)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 32/2547   
เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตัว๋เงินท่ีเป็นหลกัทรัพยแ์ละหุ้นกูร้ะยะสั้นท่ีออกใหม่ 
ลงวนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 

(15)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 54/2547   
เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตัว๋เงินท่ีเป็นหลกัทรัพยแ์ละหุน้กูร้ะยะสั้นท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 

(16)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 41/2548   
เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตัว๋เงินท่ีเป็นหลกัทรัพยแ์ละหุน้กูร้ะยะสั้นท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2548 

(17)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 58/2548   
เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตัว๋เงินท่ีเป็นหลกัทรัพยแ์ละหุน้กูร้ะยะสั้นท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 
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ขอ้ 3   ในประกาศน้ี  
(1) ค าวา่ “ตัว๋เงิน” “ตัว๋เงินระยะสั้น” “สถาบนัสินเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย”์  

“ผูล้งทุนสถาบนั” “ผูล้งทุนรายใหญ่” “แบบแสดงรายการขอ้มูล” “บริษทัจดทะเบียน” “บริษทัยอ่ย”  
“ผูบ้ริหาร” “ผูมี้อ านาจควบคุม” และ “ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค า 
ดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการยืน่
และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 

(2) “ตราสารหน้ี”  หมายความวา่  หุน้กูแ้ละตัว๋เงิน 
(3) “บริษทั”  หมายความวา่   บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั 
(4) “หุน้กูแ้ปลงสภาพ”  หมายความวา่   หุน้กูท่ี้อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุน้ได้ 
(5) “โครงการ” หมายความวา่  โครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์
(6) “หุน้กูอ้นุพนัธ์”  หมายความวา่   หุน้กูท่ี้มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการช าระหน้ีตาม 

หุน้กูใ้นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
(ก) มูลค่าผลตอบแทนท่ีช าระขึ้นอยูก่บัปัจจยัอา้งอิงท่ีก าหนดไวล้่วงหนา้  

ซ่ึงปัจจยัอา้งอิงดงักล่าวไม่ใช่อตัราดอกเบ้ีย   
(ข) มูลค่าตน้เงินทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีไถ่ถอนขึ้นอยูก่บัปัจจยัอา้งอิงท่ีก าหนด 

ไวล้่วงหนา้  หรือ 
(ค) ใหสิ้ทธิผูอ้อกในการไถ่ถอนตน้เงินหรือจ่ายผลตอบแทน หรือใหสิ้ทธิผูถื้อ 

ในการไดรั้บช าระคืนตน้เงินหรือผลตอบแทน ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน เป็นหลกัทรัพยซ่ึ์งมิใช่หุน้ 
ท่ีออกใหม่โดยผูอ้อกหุน้กูอ้นุพนัธ์หรือทรัพยสิ์นอ่ืน 

(7) “หุน้กูร้ะยะสั้น” หมายความวา่  หุน้กูท่ี้มีก าหนดเวลาช าระหน้ีไม่เกินสองร้อย 
เจ็ดสิบวนันบัแต่วนัท่ีออกหุ้นกู ้ 

(8) “ขอ้ก าหนดสิทธิ”  หมายความวา่   ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อก 
หุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้

(9) “การเสนอขายหุน้กูต้่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่”  หมายความวา่    
การเสนอขายหุ้นกูต้่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ และมีการจดขอ้จ ากดัการโอนหุน้กูใ้ห้
จ ากดัอยูเ่ฉพาะผูล้งทุนดงักล่าว 

(10)   “สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย”  หมายความวา่   สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
ท่ีไดรั้บใบอนุญาตและจดทะเบียนกบัส านกังาน 
  (11)  “ตราสารหน้ีขึ้นทะเบียน”  หมายความวา่   ตราสารหน้ีท่ีขึ้นทะเบียนกบัสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย   

(12)  “หุน้กูด้อ้ยสิทธิ”  หมายความวา่   หุน้กูไ้ม่มีประกนัท่ีมีการก าหนดสิทธิของ 
ผูถื้อหุน้กูไ้วด้อ้ยกวา่สิทธิของเจา้หน้ีสามญัทัว่ไป 
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(13)  “บุคคลภายในของบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิง”  หมายความวา่   บุคคลท่ีอยูใ่น 
ฐานะท่ีอาจมีโอกาสล่วงรู้ขอ้มูลภายในของบริษทัท่ีออกหุ้นอา้งอิงอนัเน่ืองมาจากการมีโครงสร้าง 
การถือหุน้หรือการจดัการร่วมกบับริษทัท่ีออกหุ้นอา้งอิง โดยเฉพาะอยา่งยิง่บุคคลท่ีมีลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(ก) ถือหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ของจ านวน 
หุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีออกหุ้นอา้งอิง 

(ข) มีบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิงเป็นผูถื้อหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
เกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

(ค) มีผูถื้อหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ของ 
จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกบัผูถื้อหุน้ท่ีถือหุ้นไม่วา่โดยทางตรงหรือ
ทางออ้มในบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิงเกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

(ง) มีกรรมการหรือผูบ้ริหารเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกบักรรมการท่ีมีอ านาจ 
ลงนามผกูพนัหรือผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิง 

(จ) มีโครงสร้างการถือหุ้นหรือการจดัการในลกัษณะอ่ืนใดท่ีแสดงใหเ้ห็น 
ไดว้า่ผูท่ี้ประสงคจ์ะยืน่ค าขออนุญาตมีอ านาจควบคุมบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิง หรือมีบริษทัท่ีออก 
หุน้อา้งอิงเป็นผูมี้อ านาจควบคุม หรือมีผูมี้อ  านาจควบคุมเป็นบุคคลเดียวกบัผูมี้อ านาจควบคุมบริษทั 
ท่ีออกหุน้อา้งอิง 
     การนบัรวมจ านวนหุน้ตาม (ก) (ข) (ค) ใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบับุคคลดงักล่าวดว้ย และในกรณีท่ีบุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล ใหน้บัรวมการถือหุน้ของกรรมการและ 
ผูบ้ริหารในสายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ของนิติบุคคลดงักล่าวดว้ย 

(14)  “การใชสิ้ทธิแปลงสภาพ”  หมายความวา่   การแปลงสภาพแห่งสิทธิในหุน้กู ้
แปลงสภาพเป็นหุน้ ไม่วา่การแปลงสภาพดงักล่าวจะเกิดจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหรือเกิดจาก 
ขอ้ก าหนดบงัคบัการแปลงสภาพ 

(15)  “นิติบุคคลเฉพาะกิจ” หมายความวา่  นิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นเพื่อด าเนินการ 

แปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ไม่วา่จะไดก้ระท าภายใตพ้ระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการ
แปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2540 หรือไม่ก็ตาม 

(16)  “สถาบนัการเงิน” หมายความวา่    
(ก)  ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชย ์
(ข) บริษทัเงินทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ 

หลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
(ค) บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน  

ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  
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(ง) สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นซ่ึงเป็นสถาบนัการเงิน 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน 

(17)  “ผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ี” (servicer) หมายความวา่  ผูท่ี้ใหบ้ริการเรียกเก็บ 
และรับช าระหน้ีท่ีเกิดจากการรับโอนสินทรัพยท่ี์เป็นสิทธิเรียกร้อง และด าเนินการอ่ืนใดเพื่อ
ประโยชน์ตามโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

(18)  “ส านกังาน”  หมายความวา่   ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

หมวด 1 
บททัว่ไป 

 

ขอ้ 4   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย 
ตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ของบริษทั ซ่ึงใหร้วมถึงการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพแก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั 
ตามสัดส่วนการถือหุน้ แต่ผูท่ี้จะใชสิ้ทธิเพื่อซ้ือหุน้ท่ีรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวอาจมิใช่ผูถื้อหุ้น 
ของบริษทัดว้ย  แต่ทั้งน้ี ไม่ใชบ้งัคบักบัการเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีประกาศใชบ้งัคบัเป็นการเฉพาะ ซ่ึงรวมถึง
หุน้กูท่ี้เสนอขายโดยอยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศดงัต่อไปน้ี 

(1) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ต่อผูล้งทุนใน 
ต่างประเทศ 

(2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการ 
เสนอขายหุน้กูต้่างประเทศต่อธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 

(3) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการ 
เสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กูต้่างประเทศในประเทศไทย 

  ขอ้ 5   ใหบ้ริษทัเสนอขายตราสารหน้ีท่ีมีกระทรวงการคลงัค ้าประกนัตน้เงินและ
ดอกเบ้ีย โดยถือวา่ไดรั้บอนุญาตจากส านกังานแลว้ 

ขอ้ 6   ในกรณีเป็นการเสนอขายตัว๋เงิน หากเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ี
ก าหนดไวต้ามหมวดน้ีประกอบหมวด 3 ใหก้ระท าไดโ้ดยถือวา่ไดรั้บอนุญาตจากส านกังานแลว้   

ขอ้ 7   ใหบ้ริษทัท่ีประสงคจ์ะเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ตามประกาศน้ี  
ยืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังานตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีส านกังานประกาศก าหนด และ
ช าระค่าธรรมเนียมการยืน่ค าขออนุญาตในอตัราค าขอละ 30,000 บาท 
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  กรณีการขออนุญาตเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีอาจมีการช าระหน้ีทั้งหมดหรือบางส่วน
โดยส่งมอบเป็นหุน้ ผูข้ออนุญาตตอ้งยืน่ค าขอตรวจสอบการใชหุ้น้อา้งอิงต่อส านกังาน และช าระ
ค่าธรรมเนียมในอตัราค าขอละ 10,000 บาท ในวนัท่ียืน่ค าขอ โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
วิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนด  ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนดลกัษณะของหุน้อา้งอิงท่ีไดรั้บยกเวน้  
ไม่ตอ้งยืน่ค าขอตรวจสอบดงักล่าวต่อส านกังานไวด้ว้ยก็ได ้ 
  ในกรณีท่ีส านกังานมีความจ าเป็นตอ้งไปเยีย่มชมกิจการ หรือสถานท่ีอ่ืนใดของ 
ผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ยซ่ึงตั้งอยูน่อกเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล ผูข้ออนุญาตตอ้งเป็น 
ผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าเช่าท่ีพกัและค่าพาหนะเดินทางท่ีเกิดขึ้นจากการเยีย่มชมกิจการ 
ตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานก าหนด  

 ขอ้ 8   ในการพิจารณาค าขอ ใหส้ านกังานมีอ านาจแจง้เป็นหนงัสือใหผู้ย้ืน่ค  าขอ 
มาช้ีแจง หรือส่งเอกสารหลกัฐานอ่ืนเพิ่มเติมไดภ้ายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด  ในกรณีท่ีผูย้ืน่ 
ค าขอไม่มาช้ีแจง หรือไม่ส่งเอกสารหลกัฐานภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด  ใหถื้อวา่ผูย้ืน่ค  าขอ 
ไม่ประสงคจ์ะขออนุญาตเพื่อเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่นั้นอีกต่อไป 

 ขอ้ 9   ในการพิจารณาวา่ค าขออนุญาตใดมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นประกาศน้ีหรือไม่  ใหส้ านกังานมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 
 (1) ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตหรือการเสนอขายตราสารหน้ีมีลกัษณะหรือรูปแบบ 
เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เท็จจริงซ่ึงท าใหพ้ิจารณา
ไดว้า่ ความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายตราสารหน้ีนั้น 
เขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงบทบญัญติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือ
ประกาศน้ี ส านกังานอาจไม่อนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีตามค าขออนุญาตได ้ ทั้งน้ี ส านกังาน
ตอ้งแจง้ใหผู้ข้ออนุญาตทราบถึงเหตุผลประกอบการพิจารณาอยา่งชดัเจน 
 (2) ในกรณีท่ีเขา้ลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี  ส านกังานอาจผ่อนผนัไม่น า 
หลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชพ้ิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเง่ือนไขตามประกาศน้ีมาใชบ้งัคบั
กบัการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีไดรั้บอนุญาตได ้โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของ 
ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังานอาจ
ก าหนดเง่ือนไขใหผู้ข้ออนุญาตตอ้งปฏิบติัหรืองดเวน้การปฏิบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดว้ยก็ได้ 
  (ก) ประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไข 
ท่ีจะผอ่นผนัให ้ไม่คุม้ค่ากบัตน้ทุนของผูข้ออนุญาตในการปฏิบติั และมีขอ้เท็จจริงท่ีชดัเจนซ่ึงท าให้ 
พิจารณาไดว้า่หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขดงักล่าว ไม่มีนยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น 
  (ข) ผูข้ออนุญาตมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั  
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  (ค) ผูข้ออนุญาตมีมาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติั 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผ่อนผนั 

 ขอ้ 10  ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาลกัษณะของผูข้ออนุญาตตามขอ้ 11 ภายใน
เจ็ดวนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งและครบถว้น 
 ในกรณีเป็นการยืน่ค าขออนุญาตเพื่อเสนอขายหุน้กู้ตามโครงการ ใหผู้ย้ืน่ค  าขอ
ปฏิบติัตามขอ้ 57 และส านกังานจะแจง้ผลการพิจารณาค าขอภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีส านกังาน 
ไดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งและครบถว้น  

   ขอ้ 11  บริษทัท่ีจะไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ตามประกาศน้ี
ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1)   เป็นนิติบุคคลท่ีมีสถานะอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี 
(ก) บริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือ 
(ข) ธนาคารต่างประเทศ ซ่ึงมีสาขาท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบการธนาคารพาณิชย  ์

เป็นสาขาเตม็รูปแบบในประเทศไทยเป็นผูด้  าเนินการขออนุญาตต่อส านกังาน  ทั้งน้ี ธนาคารต่างประเทศ
ดงักล่าวจะตอ้งมีความรับผิดในการช าระหน้ีต่อเจา้หน้ีของตนจากทรัพยสิ์นของตนโดยส้ินเชิง 

(2)  มีงบการเงินและงบการเงินรวม ประจ างวดการบญัชีปีล่าสุด และงบการเงิน 
ไตรมาสสุดทา้ยก่อนยืน่ค าขอ ท่ีถูกตอ้ง และจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีท่ีใชบ้งัคบักบับริษทั
มหาชนจ ากดั 

ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นธนาคารต่างประเทศตาม (1)(ข) งบการเงินและ 
งบการเงินรวม ประจ างวดการบญัชีปีล่าสุด และงบการเงินไตรมาสสุดทา้ยก่อนยืน่ค  าขอ ตอ้งถูกตอ้ง 
และการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดตามกฎหมาย
วา่ดว้ยการบญัชี หรือ International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ Financial Accounting 
Standards (FAS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) หรือ
มาตรฐานการบญัชีอ่ืนท่ีส านกังานยอมรับ 

(3)  ไม่อยูร่ะหวา่งคา้งการน าส่งงบการเงินหรือรายงานเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน 
และผลการด าเนินงานของบริษทัต่อส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามมาตรา 56  
หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 แลว้แต่กรณี หรือไม่อยูร่ะหวา่งการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม 
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัท างบการเงินหรือรายงานเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
ของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั หรือไม่อยูร่ะหวา่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการรายงาน 
ต่อส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 57 
แลว้แต่กรณี หรือไม่อยู่ระหว่างการมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งของส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทยตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี เวน้แต่ไดรั้บ 
การผอ่นผนัจากส านกังาน 
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(4) มีผูบ้ริหารท่ีมีรายช่ืออยูใ่นระบบขอ้มูลรายช่ือผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย  ์
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผูบ้ริหาร
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
                                  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นธนาคารต่างประเทศ ผูข้ออนุญาตตอ้งมีผูบ้ริหารท่ี 
ด ารงต าแหน่งในสาขาในประเทศไทย ท่ีมีคุณสมบติัตามวรรคหน่ึง 
                            (5)  มีผูมี้อ  านาจควบคุมท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผูบ้ริหารของบริษทัท่ี 
ออกหลกัทรัพย ์โดยอนุโลม 
                            (6)  ไม่เคยเสนอขายตราสารหน้ีโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขภายหลงั 
การอนุญาตอยา่งมีนยัส าคญั  ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์ใชบ้งัคบัแก่กรณี 
 ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตประสงคจ์ะเสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ ในระหวา่งระยะเวลาท่ี
ไดรั้บอนุญาต ผูข้ออนุญาตตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีเพิ่มเติมจากลกัษณะตามวรรคหน่ึง (1) ถึง (6)  
                           (1)  กรณีท่ีจะเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีมีปัจจยัอา้งอิงเป็นราคาทองค า ดชันีราคา
ทองค า หรืออตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ผูข้ออนุญาตตอ้งเป็นธนาคารพาณิชยท่ี์ไดรั้บ 
อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ใหท้ าธุรกรรมเก่ียวกบัอนุพนัธ์ท่ีมีปัจจยัอา้งอิงเป็นราคาหรือ
ดชันีราคาทองค า หรืออตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลว้แต่กรณี 
                           (2)  กรณีท่ีจะเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ ในกรณีทัว่ไปตามหมวด 2 ตอ้งมีลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ีดว้ย 
                                  (ก)  เป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตหรือไดรั้บการขึ้นทะเบียนใหป้ระกอบธุรกิจเป็นผูค้า้ 
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  
        (ข)  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตมิใช่ผูไ้ดรั้บอนุญาตหรือมิใช่ผูท่ี้ไดรั้บการขึ้นทะเบียน
ใหป้ระกอบธุรกิจตาม (ก) จะตอ้งมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
                                         1.  มีกระแสรายรับหรือรายจ่ายเกิดจากธุรกิจหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัอา้งอิง
ของหุน้กูอ้นุพนัธ์  
                                         2.  มีธุรกิจหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัราคาสินคา้หรือดชันีราคาสินคา้ซ่ึงจะเป็นปัจจยั
อา้งอิงของหุน้กูอ้นุพนัธ์  
                                         3.  ยืน่หนงัสือต่อส านกังานเพื่อยนืยนัวา่ก่อนด าเนินการออกและเสนอขาย 
หุน้กูอ้นุพนัธ์ ผูข้ออนุญาตจะมีฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (derivatives position) กบัผูไ้ดรั้บอนุญาต 
หรือผูท่ี้ไดรั้บการขึ้นทะเบียนใหป้ระกอบธุรกิจตาม (ก) เพื่อป้องกนัความเส่ียงทั้งหมดท่ีอาจเกิดขึ้น 
จากการออกและเสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ 
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                            ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตประสงคจ์ะขออนุญาตเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในระหวา่ง
ระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุญาต นอกจากลกัษณะตาม (1) ถึง (6) แลว้ ผูข้ออนุญาตตอ้งเป็นบริษทัมหาชน
จ ากดัดว้ย 
                           ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตประสงคจ์ะขออนุญาตเสนอขายตราสารหน้ีเฉพาะในกรณี 
จ ากดัตามหมวด 3  หรือประสงคจ์ะเสนอขายเฉพาะตัว๋เงินระยะสั้นหรือหุน้กูร้ะยะสั้นท่ีไม่ใช่หุน้กู ้
แปลงสภาพระหวา่งระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุญาต ผูข้ออนุญาตไม่จ าตอ้งมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง  
(2) (4) และ(5) 

ขอ้ 12   ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผูข้ออนุญาตมีลกัษณะไม่เป็นไปตามขอ้ 11 วรรคหน่ึง 
(5) หรือ (6)  ในการแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาต ให้ส านกังานมีอ านาจก าหนดระยะเวลาหรือ
เง่ือนไขในการพิจารณาค าขออนุญาตในคราวต่อไป โดยค านึงถึงความมีนยัส าคญัของพฤติกรรม 
อนัเป็นลกัษณะตอ้งหา้ม หรือการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขการอนุญาตให้เสนอขาย 
หลกัทรัพยเ์ป็นรายกรณี  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นการก าหนดระยะเวลา ระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่เกิน 
สิบหา้ปีนบัแต่วนัท่ีส านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตต่อผูข้ออนุญาต  

เม่ือพน้ระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนดตามวรรคหน่ึง หรือเม่ือผูย้ืน่ค  าขออนุญาตได้ 
ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีส านกังานก าหนดแลว้ มิใหส้ านกังานน าขอ้เท็จจริงอนัเป็นเหตุแห่งการสั่งการ 
ตามวรรคหน่ึงมาประกอบการพิจารณาค าขอในคร้ังใหม่อีก 

ในกรณีท่ีส านกังานเห็นวา่เหตุท่ีท าใหผู้ย้ืน่ค  าขออนุญาตมีลกัษณะไม่เป็นไปตาม 
ขอ้ 11 วรรคหน่ึง (5) หรือ (6) เป็นเร่ืองไม่ร้ายแรง หรือไดมี้การแกไ้ขหรือก าหนดมาตรการป้องกนัแลว้ 
ส านกังานอาจไม่น าขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการขาดคุณลกัษณะดงักล่าวมาใชป้ระกอบการพิจารณาก็ได้ 

  ขอ้ 13  เวน้แต่เป็นการเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการ บริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขาย
ตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ตามประกาศน้ี สามารถเสนอขายตราสารหน้ี ไดทุ้กลกัษณะโดยไม่จ ากดัมูลค่า
และจ านวนคร้ังท่ีเสนอขาย ภายในระยะเวลาสามปีนบัแต่วนัท่ีส านกังานแจง้ผลการอนุญาต  ทั้งน้ี  
ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตปฏิบติัตามวรรคสองและวรรคสาม เพื่อใหก้ารอนุญาตมีผลสมบูรณ์ก่อนการ 
เสนอขายในแต่ละคร้ัง  

ก่อนการเสนอขายตราสารหน้ีในแต่ละคร้ัง หากผูไ้ดรั้บอนุญาตไดย้ืน่เอกสารหลกัฐาน
ต่อส านกังาน เพื่อแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัตราสารหน้ีท่ีจะเสนอขายตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ
ท่ีส านกังานประกาศก าหนดแลว้ ใหถื้อวา่การอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีคร้ังนั้นมีผลสมบูรณ์  
ณ วนัท่ีมีการยืน่เอกสารหลกัฐานดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น  และในกรณีเป็นการเสนอขายหุน้กู้ ใหถื้อวา่
ไดรั้บความเห็นชอบในการแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้(ถา้มี) จากส านกังานในวนัเดียวกนั  แต่ทั้งน้ี ในกรณี
เป็นการเสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีตอ้งมีการตรวจสอบการใชหุ้น้อา้งอิง การอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กู้
อนุพนัธ์ดงักล่าวจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือส านกังานไดแ้จง้ยนืยนัการใชหุ้น้อา้งอิงแลว้   
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                         ในกรณีเป็นการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ ส านกังานจะแจง้ผลการตรวจสอบและ
เอกสารหลกัฐานท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตยืน่ต่อส านกังานเพื่อใหก้ารอนุญาตมีผลสมบูรณ์ ภายในสามสิบวนั
นบัแต่วนัท่ีการยืน่เอกสารหลกัฐานดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น   
            ในกรณีเป็นการเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการ การขออนุญาตและการอนุญาตจะกระท า
เป็นรายโครงการ  ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนดไวต้ามหมวด 6 ของประกาศน้ี 

ขอ้ 13/11   ในกรณีเป็นการขออนุญาตเสนอขายเฉพาะหุน้กูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้น  
โดยบริษทัประสงคจ์ะไดรั้บอนุญาตในลกัษณะท่ีจ ากดัมูลค่าการเสนอขาย มูลค่าการเสนอขายหุน้กู้
ระยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้นท่ีขออนุญาตตอ้งไม่เกินท่ีส านกังานประกาศก าหนด  ในการน้ี ส านกังาน
อาจประกาศก าหนดระยะเวลาท่ีบริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตตามค าขอดงักล่าว ตอ้งเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้น
หรือตัว๋เงินระยะสั้นใหแ้ลว้เสร็จดว้ยก็ได ้

ขอ้ 13/21   บริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายเฉพาะหุ้นกูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้น 
ในลกัษณะท่ีจ ากดัมูลค่าการเสนอขายตามขอ้ 13/1 ตอ้งยืน่เอกสารหลกัฐานต่อส านกังาน เพื่อแสดง
รายละเอียดเก่ียวกบัหุน้กูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้นท่ีจะเสนอขายตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ 
ท่ีส านกังานประกาศก าหนดตามขอ้ 13 ก่อนการเสนอขายในแต่ละคร้ัง เพื่อใหก้ารอนุญาตให้เสนอขาย
หุน้กูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้นคร้ังนั้นมีผลสมบูรณ์ ณ วนัท่ีมีการยืน่เอกสารหลกัฐานดงักล่าวถูกตอ้ง
ครบถว้น  และในกรณีเป็นการเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้น ให้ถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบในการแต่งตั้ง 
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้(ถา้มี) จากส านกังานในวนัเดียวกนั”   

ขอ้ 14  ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตส่งเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ีต่อส านกังานพร้อมกบั 
รายงานผลการขายตราสารหน้ี 

(1) ส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิ  
(2) ส าเนาสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้(ถา้มี) 
(3) หนงัสือยอมรับการแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนหุน้กู ้(ถา้มี) 
(4) ส าเนาสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์(ถา้มี) 
(5) ส าเนาสัญญาหรือเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการซ่ึง

ไดย้ืน่เป็นเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตต่อส านกังาน ในกรณีการเสนอขายหุ้นกูต้าม
โครงการ 

 
1   ถูกแกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กย. 3/2550 การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย 
     ตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 2)  ลงวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2550  มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 สิงหาคม 2550 
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ขอ้ 15  ระหวา่งระยะเวลาสามปีนบัแต่วนัท่ีส านกังานแจง้ผลการอนุญาต หากบริษทั 
มีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามขอ้ 11 หรือขอ้ 44 วรรคหน่ึง หรือไม่อาจปฏิบติัตามเง่ือนไขตามประกาศน้ีได ้ 
ใหบ้ริษทัแจง้เหตุดงักล่าวต่อส านกังานภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีมีเหตุนั้น 

ขอ้ 16   เม่ือปรากฏวา่บริษทัใดไม่สามารถแกไ้ขเหตุท่ีท าใหคุ้ณสมบติัไม่เป็นไป 
ตามขอ้ 11 หรือขอ้ 44 วรรคหน่ึงได ้ภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด หรือจงใจหรือเพิกเฉย 
ไม่แจง้เหตุดงักล่าวต่อส านกังาน หรือเสนอขายตราสารหน้ีโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขตาม
ประกาศน้ีอยา่งมีนยัส าคญั ใหส้ านกังานมีอ านาจสั่งยกเลิกสิทธิของบริษทัในการเสนอขายตราสารหน้ี
ส าหรับระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ 

ค าสั่งของส านกังานตามวรรคหน่ึงไม่กระทบต่อการบงัคบัตามกฎหมายระหวา่ง 
คู่สัญญาทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารหน้ีท่ีไดอ้อกไปก่อนหรือหลงัวนัท่ีค าสั่งของส านกังานมีผลบงัคบั 

หมวด 2 
การเสนอขายตราสารหน้ีในกรณีทัว่ไป 

 
ส่วนท่ี 1 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขทัว่ไป 
 

ขอ้ 17   ตราสารหน้ีท่ีออกและเสนอขายตามหมวดน้ี ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
(1) มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 18 เวน้แต่เป็นการ 

เสนอขายตัว๋เงินหรือหุน้กูร้ะยะสั้น ต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่  
(2) เป็นตราสารหน้ีขึ้นทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยตามท่ีก าหนดไว ้

ในขอ้ 19 

ขอ้ 18   ตราสารหน้ีท่ีเสนอขายตอ้งมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยา่งใดอยา่งหน่ึง  
ดงัต่อไปน้ี โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน   

(1) อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ีท่ีเสนอขายในแต่ละคร้ัง หรือในแต่ละ 
โครงการ 

(2) อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูไ้ดรั้บอนุญาต เวน้แต่จะเป็นการเสนอขายหุน้กู้ 
ตามโครงการ หรือหุน้กูด้อ้ยสิทธิ 
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(3) อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูค้  ้าประกนัตราสารหน้ี เฉพาะในกรณีท่ีเป็นการ 
ค ้าประกนัท่ีมีผลบงัคบัใหผู้ค้  ้าประกนัตอ้งรับผิดร่วมกนักบัลูกหน้ี โดยไม่สามารถเพิกถอนได ้
ก่อนครบก าหนดอายขุองตราสารหน้ี  ซ่ึงรวมถึงอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูรั้บอาวลัตน้เงินและ 
ดอกเบ้ียตามตัว๋เงินเตม็จ านวนอยา่งไม่มีเง่ือนไขดว้ย   
                           ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1)  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานไดมี้ 
หนงัสือแจง้ต่อส านกังานวา่ไม่สามารถท าการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตราสารหน้ีนั้นไดโ้ดยมี 
เหตุอนัสมควร และเหตุนั้นมิไดเ้กิดจากผูอ้อกตราสารหน้ี ส านกังานอาจผ่อนผนัใหก้ารจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือนั้นกระท าโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออ่ืนท่ีส านกังานก าหนดได ้

(2)  กรณีท่ีไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน โดยมีเหตุจ าเป็นและสมควร หรือเป็น 
กรณีท่ีพิจารณาไดว้า่ไม่จ าเป็นตอ้งมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
 การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ีจะตอ้งมีอยูจ่นกวา่สิทธิเรียกร้องตาม
ตราสารหน้ีจะระงบัลง เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร ส านกังานอาจผ่อนผนัการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ี โดยก าหนดเง่ือนเวลาหรือเง่ือนไขไวด้ว้ยก็ได ้ ทั้งน้ี โดยค านึงถึง 
ความจ าเป็นของผูล้งทุนในการมีขอ้มูลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือนั้น 

ขอ้ 19   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งยืน่ค  าขอใหส้มาคมตลาดตราสารหน้ีไทยพิจารณา 
รับตราสารหน้ีท่ีออกและเสนอขายเป็นตราสารหน้ีขึ้นทะเบียนภายในสามสิบวนันบัแต่วนัออก 
ตราสารหน้ีดงักล่าว 

ส่วนท่ี 2 
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเฉพาะส าหรับหุน้กู ้

   

ขอ้ 20  นอกจากลกัษณะตามขอ้ 17 แลว้ หุน้กูท่ี้ออกและเสนอขายตามหมวดน้ี 
ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1)  มีค  าเรียกช่ือเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการอา้งอิงถึงหุน้กูท่ี้เสนอขาย 
ในแต่ละคร้ัง  ทั้งน้ี ค  าเรียกช่ือหุน้กูด้งักล่าวตอ้งแสดงถึงปีท่ีครบก าหนดไถ่ถอน และลกัษณะพิเศษ 
ของหุน้กู ้(ถา้มี) ไวโ้ดยชดัเจน 

(2)   ออกตามขอ้ก าหนดสิทธิท่ีเป็นไปตามขอ้ 21 
(3)  มีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียไวอ้ยา่งแน่นอน หรือเป็นอตัราท่ีผนัแปรตามอตัรา 

ดอกเบ้ียของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบ้ียอ่ืน เวน้แต่เป็นหุน้กูอ้นุพนัธ์ 
(4) มีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้กู ้ ทั้งน้ี ไม่วา่หุน้กูน้ั้นจะมี 

การไถ่ถอนคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง เวน้แต่เป็นหุน้กูอ้นุพนัธ์ 



 13 

(5) มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้ป็นไปตามขอ้ 22 เวน้แต่ 
เป็นหุน้กูท่ี้เขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ซ่ึงเสนอขายโดยมิไดจ้ดัใหมี้หลกัประกนัส าหรับ 
หุน้กู ้และมิไดจ้ดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 

(ก) เป็นหุน้กูท่ี้เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
(ข) เป็นหุน้กูร้ะยะสั้น 

ขอ้ 21   ขอ้ก าหนดสิทธิของหุน้กูต้อ้งมีความชดัเจน ไม่มีขอ้ก าหนดท่ีเป็นการ 
เอาเปรียบคู่สัญญาอยา่งไม่เป็นธรรม และมีการลงลายมือช่ือผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัผูอ้อกหุน้กู้ 
และประทบัตราส าคญัของผูอ้อกหุน้กู ้(ถา้มี)  ทั้งน้ี รายการและสาระส าคญัของขอ้ก าหนดสิทธิ 
ส าหรับหุน้กูท่ี้ไดรั้บอนุญาตตามหมวดน้ี  ใหเ้ป็นไปตามแนวทางของขอ้ก าหนดสิทธิตามท่ีส านกังาน
ประกาศก าหนด 

  ขอ้ 22   ในกรณีหุน้กูท่ี้เสนอขายเป็นหุน้กูท่ี้จดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ผูไ้ดรั้บอนุญาต 
ตอ้งจดัใหส้ัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูมี้ความชดัเจน ไม่มีขอ้ก าหนดท่ีเป็นการเอาเปรียบคู่สัญญา 
อยา่งไม่เป็นธรรม และสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดสิทธิ โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการและสาระส าคญั 
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ช่ือและท่ีอยูข่องคู่สัญญา 
(2) วนัท่ีสัญญามีผลใชบ้งัคบั 
(3) อ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดของคู่สัญญา โดยมีขอ้ตกลงท่ีระบุใหผู้ข้ออนุญาต 

และผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูมี้อ  านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดตามขอ้ก าหนดสิทธิทุกประการ 
(4) อตัราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน หรือบ าเหน็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ 

ซ่ึงตอ้งก าหนดไวเ้ป็นจ านวนท่ีแน่นอน รวมทั้งอตัราและวิธีการจ่ายคืนเงินทดรองซ่ึงผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
ไดจ่้ายไปเน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามขอ้ก าหนดภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพย  ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
  (5)  การส้ินสุดของสัญญา 

ขอ้ 23   ในกรณีหุน้กูท่ี้เสนอขายเป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิ ตอ้งมีการก าหนดสิทธิและ 
หนา้ท่ีระหวา่งผูอ้อกหุน้กูก้บัผูถื้อหุน้กูใ้นเร่ืองการรับช าระหน้ีตามหุน้กูด้อ้ยสิทธินั้นอยา่งชดัเจน  
โดยหุน้กูน้ั้นตอ้งเป็นหุน้กูท่ี้ก  าหนดสิทธิของผูถื้อหุ้นกูด้อ้ยกวา่สิทธิของเจา้หน้ีสามญัเฉพาะในเร่ือง
การรับช าระหน้ีตามหุน้กูน้ั้นเม่ือเกิดกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูอ้อกหุน้กูถู้กพิทกัษท์รัพย ์หรือถูกศาลพิพากษาใหล้ม้ละลาย หรือ 

(2)  มีการช าระบญัชีเพื่อการเลิกบริษทั หรือ 
(3)  กรณีอ่ืนใดท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
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ขอ้ 24   ในกรณีหุน้กูท่ี้เสนอขายเป็นหุน้กูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษทั 
(perpetual bond) ผูอ้อกหุ้นกูต้อ้งระบุใหช้ดัเจนวา่ผูถื้อหุน้กูไ้ม่มีสิทธิเรียกใหผู้อ้อกหุน้กูไ้ถ่ถอนหุน้กู้
ดงักล่าวก่อนมีการเลิกบริษทั 
  ความในขอ้น้ีมิไดเ้ป็นการหา้มมิใหผู้อ้อกหุ้นกูใ้หสิ้ทธิผูถื้อหุน้กูใ้นการเรียกใหผู้อ้อก
หุน้กูไ้ถ่ถอนหุน้กูด้งักล่าวก่อนมีการเลิกบริษทั แต่ในกรณีเช่นวา่น้ีผูอ้อกหุน้กูต้อ้งระบุถึงสิทธิดงักล่าว 
ตลอดจนเง่ือนไขและระยะเวลาท่ีผูถื้อหุน้กูส้ามารถใชสิ้ทธินั้นไวใ้หช้ดัเจนในขอ้ก าหนดสิทธิ 

 ขอ้ 25   ในกรณีหุน้กูท่ี้เสนอขายเป็นหุน้กูมี้ประกนัไม่วา่หลกัประกนัของหุน้กูน้ั้น 
จะไดจ้ดัใหมี้พร้อมกบัการเสนอขายหุน้กูห้รือจดัเพิ่มเติมขึ้นในภายหลงั หลกัประกนัของหุน้กูด้งักล่าว 
ตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 

(1)  เป็นทรัพยสิ์นหรือการค ้าประกนัท่ีมีการด าเนินการให้มีผลบงัคบัได ้
ตามกฎหมายโดยค านึงถึงสภาพของหลกัประกนัแต่ละประเภท สามารถด ารงไดต้ลอดอายหุุน้กู ้ 
และดูแลไดโ้ดยผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
 (2) ในกรณีท่ีหลกัประกนัเป็นอสังหาริมทรัพยห์รือสัญญาเช่าระยะยาว ผูอ้อกหุน้กู ้
ตอ้งจดัใหมี้การประเมินค่าของหลกัประกนัดงักล่าวโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นบญัชีท่ี 
ส านกังานใหค้วามเห็นชอบ   ทั้งน้ี การประเมินราคาหรือการค านวณมูลค่าของหลกัประกนัตอ้งค านึง 
ถึงสิทธิและภาระผกูพนัใด ๆ ไม่วา่จะเกิดขึ้นโดยบทกฎหมายหรือโดยสัญญาท่ีมีอยูเ่หนือทรัพยสิ์น 
อนัเป็นหลกัประกนันั้นดว้ย และตอ้งจดัท าขึ้นไม่เกินกวา่หน่ึงปีก่อนวนัท่ีออกหุน้กูน้ั้นเวน้แต่จะเป็น 
กรณีท่ีราคาหรือมูลค่าของหลกัประกนัไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัในช่วงเวลาดงักล่าว  
ใหผู้อ้อกหุ้นกูจ้ดัใหมี้การประเมินค่าหลกัประกนัดงักล่าวใหม่ 

ขอ้ 26   ในกรณีการออกหุน้กูมี้ประกนัโดยหลกัประกนัเป็นอสังหาริมทรัพย ์หรือ 
สังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีตอ้งจดทะเบียนตามกฎหมาย ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะตอ้งด าเนินการจดทะเบียน 
ใหผู้แ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ป็นผูรั้บทรัพยสิ์นนั้นเป็นประกนัตามกฎหมายดว้ย 

ขอ้ 27   ในกรณีเป็นการเสนอขายหุน้กูต้่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
หุน้กูท่ี้เสนอขายตอ้งเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ  และในการเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้ง
จดัใหมี้ขอ้ความในใบหุน้กูท่ี้แสดงวา่ผูอ้อกหุน้กูจ้ะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุน้กูไ้ม่ว่าในทอดใด ๆ  
หากการโอนนั้นจะท าใหผู้ถื้อหุน้กูเ้ป็นบุคคลอ่ืนนอกจากผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่  
เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

ในกรณีท่ีมีบุคคลใดแสดงความประสงคต์่อผูไ้ดรั้บอนุญาตท่ีจะลงทะเบียนการโอน 
หุน้กู ้ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตตรวจสอบความถูกตอ้งของการโอนหุน้กู ้ หากพบวา่เป็นการโอนท่ีขดัต่อ 
ขอ้จ ากดัการโอนท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส านกังาน ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งไม่ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ 
เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 
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  ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตจดัใหมี้นายทะเบียนหุน้กู ้ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการ 
ใหน้ายทะเบียนหุน้กูป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในวรรคสองดว้ย 

ขอ้ 28   ในการเปล่ียนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูภ้ายหลงัการออกหุน้กู ้ใหผู้อ้อกหุน้กู้ 
ส่งเอกสารต่อส านกังาน ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

เม่ือผูอ้อกหุ้นกูไ้ดส่้งเอกสารตามวรรคหน่ึงต่อส านกังานครบถว้นแลว้ ใหผู้อ้อกหุ้นกู้ 
เปล่ียนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูไ้ดโ้ดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานแลว้ และใหผู้อ้อกหุน้กู้ 
ส่งส าเนาสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต่้อส านกังานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูน้ั้น  

ขอ้ 29   การแกไ้ขเพิ่มเติมสิทธิ หนา้ท่ี ความรับผิด หรือหลกัประกนัตามหุน้กู ้
ภายหลงัการออกหุ้นกูน้ั้น จะกระท าไดก้็ต่อเม่ือการแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นมิไดข้ดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนด 
ของประกาศน้ีและการแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวไดด้ าเนินการโดยชอบตามขอ้ก าหนดสิทธิ โดยผูอ้อก 
หุน้กูต้อ้งแจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวพร้อมทั้งส่งส าเนาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อส านกังานภายใน 
สิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีการแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นมีผลใชบ้งัคบั 

 ในกรณีท่ีการด าเนินการตามวรรคหน่ึงเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิ 
ซ่ึงไดก้ าหนดใหก้ระท าไดโ้ดยการมีมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้กู ้ หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นกูต้อ้งระบุ 
อยา่งชดัเจนถึงสาเหตุแห่งการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิ และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น 
กบัผูถื้อหุน้กู ้เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจของผูถื้อหุน้กู้ 

ส่วนท่ี 3 
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเฉพาะส าหรับตัว๋เงิน 

   

ขอ้ 30   ตัว๋เงินท่ีจะไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายตามหมวดน้ี ตอ้งเป็นตัว๋เงินระยะสั้น 

ขอ้ 31   นอกจากลกัษณะตามขอ้ 17 แลว้ ในกรณีเป็นการเสนอขายตัว๋เงิน ผูไ้ดรั้บ 
อนุญาตตอ้งจดัใหมี้ขอ้ความ “ตัว๋เงินน้ีเป็นหลกัทรัพย ์และไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายในกรณีทัว่ไป”  
อยูบ่นดา้นหนา้ตัว๋ และในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่จะตอ้ง 
จดัใหมี้ขอ้ความ “โดยเสนอขายเฉพาะต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่และมีวตัถุประสงค์ 
ใหเ้ปล่ียนมือไดเ้ฉพาะในกลุ่มผูล้งทุนดงักล่าว”  หรือค าอ่ืนท่ีมีความหมายในท านองเดียวกนัไวด้ว้ย 

ขอ้ 32   ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตให้ออกและเสนอขายตัว๋เงินตามหมวดน้ี รายงาน 
การช าระหน้ีตามตัว๋เงิน ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนด  
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หมวด 3  
การเสนอขายตราสารหน้ีในกรณีจ ากดั 

 
ส่วนท่ี 1 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเฉพาะส าหรับหุน้กู ้
    

  ขอ้ 33   การเสนอขายหุน้กูต้อ้งมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
                            (1)  เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยมีมูลค่าการเสนอขาย 
ไม่เกินหน่ึงร้อยลา้นบาท ในรอบระยะเวลาส่ีเดือนใด ๆ  ทั้งน้ี ในการค านวณมูลค่าท่ีเสนอขาย  
ใหใ้ชร้าคาท่ีตราไวเ้ป็นเกณฑ ์
                            (2)  เสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงมีจ านวนไม่เกินสิบราย ในรอบระยะเวลา 
ส่ีเดือนใด ๆ 
                                 ในกรณีท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 
ผูค้า้หลกัทรัพยห์รือบุคคลอ่ืนใด มีการถือครองหุ้นกูแ้ทนบุคคลอ่ืน การนบัจ านวนผูล้งทุนตามวรรคหน่ึง  
ใหน้บัจากบุคคลท่ีเป็นเจา้ของท่ีแทจ้ริงของหุน้กูน้ั้น 

(3) เสนอขายต่อบุคคลท่ีเป็นเจา้หน้ีของบริษทัอยูแ่ลว้ก่อนการเสนอขายหุน้กู ้ 
เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหน้ี  

(4) เสนอขายโดยไดรั้บผ่อนผนัจากส านกังาน โดยบริษทัท่ีจะไดรั้บอนุญาตตอ้ง 
แสดงไดว้า่  

(ก) มีเหตุจ าเป็นและสมควร 
(ข) การเสนอขายดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง และ 
(ค) มีมาตรการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูล้งทุนอยา่งเพียงพอแลว้  

      ขอ้ 34  บริษทัท่ีจะไดรั้บอนุญาตตอ้งจดขอ้จ ากดัการโอนหุน้กูท่ี้จะเสนอขาย  
ซ่ึงแสดงวา่ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุน้กูไ้ม่วา่ทอดใด ๆ  หากการโอนหุน้กูด้งักล่าว 
จะท าใหหุ้น้กูท่ี้เสนอขายในคร้ังนั้นไม่สามารถคงลกัษณะตามขอ้ 33(1) (2) (3) หรือ (4) แลว้แต่กรณี  
เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

                              ขอ้ 35   ในกรณีเป็นการขอผอ่นผนัเพื่อเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ตามขอ้ 33(4)  
บริษทัท่ีขอผ่อนผนัตอ้งแสดงไดถึ้งเหตุจ าเป็นและสมควรของกรณีดงักล่าว การไม่มีผลกระทบต่อ 
ผูล้งทุนในวงกวา้ง และการมีมาตรการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูล้งทุนอยา่งเพียงพอ  และส านกังาน 
 



 17 

อาจผ่อนผนัมิให้น าหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขก าหนดไวใ้นส่วนน้ี ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน มาใช้
บงัคบักบัการเสนอขายตราสารหน้ีดงักล่าวก็ไดเ้ท่าท่ีจ าเป็น โดยค านึงถึงความเหมาะสมและเพียงพอ
ของมาตรการคุม้ครองผูล้งทุน 

 ขอ้ 36   หุน้กูท่ี้ออกและเสนอขายตอ้งเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อและมีลกัษณะ 
เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

(1) มีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 20(1) (3) และ (4)   
(2) เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 23 และขอ้ 24 กรณีเป็นการ 

เสนอขายหุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือหุน้กูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษทั (perpetual bond) 

ขอ้ 37   ในการเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตด าเนินการดงัต่อไปน้ี   
(1) จดัใหมี้ขอ้ความในใบหุน้กูท่ี้เสนอขายแต่ละคร้ัง แสดงวา่ผูอ้อกหุน้กูจ้ะ 

ไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกูไ้ม่วา่ในทอดใด ๆ หากการโอนนั้นจะขดักบัขอ้จ ากดัการโอนหุ้นกู ้
ตามท่ีระบุไว ้ซ่ึงตอ้งเป็นขอ้จ ากดัการโอนเดียวกบัท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส านกังาน  
  (2)  จดัให้เอกสารประกอบการเสนอขาย (ถา้มี) มีขอ้ความท่ีระบุถึงขอ้จ ากดัการโอน 
ตาม (1) และในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูด้อ้ยสิทธิ ใหร้ะบุการดอ้ยสิทธินั้นไวใ้หช้ดัเจน 

  ขอ้ 38   หา้มมิใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตโฆษณาการเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าว และหากจะมี 
การแจกจ่ายเอกสารประกอบการเสนอขาย ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งแจกจ่ายใหเ้ฉพาะบุคคลท่ีมีลกัษณะ 
หรือมีจ านวนอยูภ่ายในขอบเขตท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 33(1) (2) (3) หรือ (4) ตามท่ีไดรั้บอนุญาตเท่านั้น 

  ขอ้ 39  ในกรณีท่ีมีบุคคลใดแสดงความประสงคต์่อผูไ้ดรั้บอนุญาตท่ีจะลงทะเบียน
การโอนหุน้กู ้  ให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตตรวจสอบความถูกตอ้งของการโอนหุน้กู ้หากพบวา่เป็นการโอนท่ี
ขดัต่อขอ้จ ากดัการโอนท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส านกังาน ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งไม่ลงทะเบียนการโอน 
หุน้กู ้เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 
  ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตจดัใหมี้นายทะเบียนหุน้กู ้ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการ         
ใหน้ายทะเบียนหุน้กูป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในวรรคหน่ึงดว้ย 

ส่วนท่ี 2 
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเฉพาะส าหรับตัว๋เงิน 

   

 ขอ้ 40   การเสนอขายตัว๋เงินตอ้งมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)   ตัว๋เงินท่ีบริษทัออกโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินหรือ 
บุคคลอ่ืนใดตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด  ทั้งน้ี ไม่จ ากดัจ านวนและมูลค่า 
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  (2)   ตัว๋เงินท่ีสถาบนัสินเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพยห์รือบุคคลอ่ืนใดตามท่ีส านกังาน 
ประกาศก าหนด ออกโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการกูย้มืเงินจากผูล้งทุนสถาบนัอ่ืนท่ีไม่เขา้ลกัษณะตาม (1)   
หรือผูล้งทุนรายใหญ่  ทั้งน้ี ไม่จ ากดัจ านวนและมูลค่า   

        ใหผู้ส้ั่งจ่ายหรือผูอ้อกตัว๋เงินตามวรรคหน่ึง ยืน่รายงานสรุปมูลค่ารวมของตัว๋เงิน 
ท่ียงัมิไดมี้การช าระหน้ีให้แก่ผูท้รงหรือผูถื้อ ต่อส านกังานก่อนการเสนอขายตัว๋เงินเป็นคร้ังแรกตาม
ประกาศน้ี  โดยปฏิบติัตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนด 
  (3)  ตัว๋เงินท่ีไม่เขา้ลกัษณะตาม (1) หรือ (2) ซ่ึงมีจ านวนไม่เกินสิบฉบบั ณ ขณะใด 
ขณะหน่ึงเม่ือนบัรวมตัว๋เงินทุกลกัษณะท่ีออกโดยบริษทั 

  ขอ้ 41   ตัว๋เงินท่ีออกและเสนอขายตามหมวดน้ีตอ้งมีขอ้ความ “ตัว๋เงินน้ีเป็นหลกัทรัพย ์
และไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายในกรณีจ ากดั” บนดา้นหนา้ของตัว๋เงิน  

นอกจากขอ้ความตามวรรคหน่ึงแลว้ ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายตัว๋เงินท่ีออกและ 
เสนอขายตามขอ้ 40(2) ใหผู้อ้อกตัว๋เงินจดัใหมี้ขอ้ความเพิ่มเติมวา่ “โดยเสนอขายเฉพาะต่อผูล้งทุน 
สถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่” รวมทั้งตอ้งจดัใหมี้ขอ้ความ “และเปล่ียนมือไม่ได”้ หรือ “และมี 
วตัถุประสงคใ์หเ้ปล่ียนมือไดเ้ฉพาะในกลุ่มผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่” หรือค าอ่ืนท่ีมี 
ความหมายในท านองเดียวกนัไวด้ว้ย 

หมวด 4 
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเพิ่มเติมส าหรับ 

หุน้กูอ้นุพนัธ์ 
    

  
ขอ้ 42   นอกจากหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขตามหมวด 1 ประกอบหมวด 2 เม่ือเป็นการ 

เสนอขายในกรณีทัว่ไป หรือหมวด 1 ประกอบหมวด 3 เม่ือเป็นการเสนอขายในกรณีจ ากดัแลว้ บริษทัท่ี
จะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในหมวดน้ีดว้ย 

ขอ้ 43   หุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีจะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตอ้งมีปัจจยัอา้งอิงใดปัจจยั 
อา้งอิงหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) ราคาหรือผลตอบแทนของหลกัทรัพยไ์ทย กลุ่มหลกัทรัพยไ์ทย หรือดชันีกลุ่ม 
หลกัทรัพยไ์ทย 

(2) ราคาหรือผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยต์่างประเทศท่ีมีการซ้ือขายใน 
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์จดัตั้งขึ้นอยา่งเป็นทางการ (organized market) หรือดชันีกลุ่มหลกัทรัพย ์
ต่างประเทศดงักล่าว เฉพาะกรณีเป็นการเสนอขายหุน้กูต้่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
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(3) กระแสรายรับหรือรายจ่าย  
(4) ราคาสินคา้หรือดชันีราคาสินคา้  
(5) ราคาทองค าหรือดชันีราคาทองค า  
(6) อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
(7) อนัดบัความน่าเช่ือถือ (credit rating) หรือเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการช าระหน้ี  

(credit events) ของตราสารหน้ี พนัธบตัร หรือตราสารแห่งหน้ีอ่ืนท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั หรือ 
อนัดบัความน่าเช่ือหรือเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการช าระหน้ีของผูอ้อกตราสารดงักล่าวหรือของลูกหน้ี 
ของผูข้ออนุญาต  

(8)  ปัจจยัอา้งอิงอ่ืนใดท่ีส านกังานประกาศก าหนดดว้ยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ขอ้ 44   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีอาจมีการช าระหน้ีทั้งหมดหรือ 
บางส่วนโดยส่งมอบเป็นหุน้ ผูข้ออนุญาตตอ้งไม่เป็นบุคคลภายในของบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิงนั้น 

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นธรรมและระบบการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์น 
ตลาดหลกัทรัพย ์ใหส้ านกังานมีอ านาจประกาศก าหนดลกัษณะของหุน้ท่ีจะน ามาใชเ้ป็นปัจจยัอา้งอิง 
ส าหรับการออกและเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีอาจมีการช าระหน้ีทั้งหมดหรือบางส่วนโดยส่งมอบ 
เป็นหุน้ได ้
  ส านกังานสามารถผอ่นผนัขอ้ก าหนดท่ีหา้มมิใหผู้ข้ออนุญาตเป็นบุคคลภายในของ 
บริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิงตามขอ้น้ีได ้ เม่ือไม่มีเหตุใหส้งสัยวา่การเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีขออนุญาตจะมี
ลกัษณะเป็นการเอาเปรียบผูล้งทุน และเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) หุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีขออนุญาตมีขอ้ก าหนดใหมี้การช าระหน้ีทั้งหมดโดยการส่งมอบ 
เป็นหุน้อา้งอิงหรือช าระเป็นเงินเท่านั้น  แต่ทั้งน้ี ในกรณีท่ีจะช าระเป็นเงิน มูลค่าท่ีตอ้งช าระตอ้ง 
ไม่อา้งอิงกบัหุน้อา้งอิงดงักล่าว  และ 

(2) ผูข้ออนุญาตแสดงไดว้า่มีหุน้อา้งอิงในจ านวนท่ีเพียงพอส าหรับส่งมอบเพื่อ 
ช าระหน้ีตามหุน้กูอ้นุพนัธ์ และมีกลไกในการดูแลรักษาหุ้นอา้งอิงดงักล่าว โดยกลไกนั้นจะตอ้ง 
สามารถป้องกนัมิใหมี้การน าหุน้อา้งอิงไปใชเ้พื่อการอ่ืนได ้

  ขอ้ 45   หุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีเสนอขายตอ้งมีมูลค่าไถ่ถอนรวมของหุน้กูอ้นุพนัธ์ไม่ต ่ากวา่ 
ร้อยละแปดสิบของมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้กูอ้นุพนัธ์นั้น   เวน้แต่เป็นการเสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ใน
ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่  
(2) เป็นการเสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ในกรณีจ ากดัตามหมวด 3 ประกอบหมวดน้ี 
(3) เป็นกรณีท่ีไดรั้บการผอ่นผนัเป็นการเฉพาะจากส านกังาน 
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หมวด 5 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเพิ่มเติมส าหรับ 
หุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้รองรับ 

   
ส่วนท่ี 1 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขทัว่ไป 
 

ขอ้ 46   นอกจากหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขตามหมวด 1 ประกอบหมวด 2 เม่ือเป็นการ 
เสนอขายในกรณีทัว่ไป หรือหมวด 1 ประกอบหมวด 3 เม่ือเป็นการเสนอขายในกรณีจ ากดัแลว้ บริษทัท่ี
จะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในหมวดน้ีดว้ย 

ในกรณีท่ีหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีจะเสนอขายเขา้ลกัษณะเป็นหุ้นกูอ้นุพนัธ์ บริษทัท่ี 
จะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 
ตามหมวด 4 ดว้ย 

 ขอ้ 47   การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ ใหร้วมถึง 
การขออนุญาตและอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพดว้ย 
 ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพตอ้งด าเนินการขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
เพื่อรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพภายในอายขุองหุ้นกูแ้ปลงสภาพนั้น  และเม่ือส้ินสุดระยะเวลาท่ีอาจ 
ใชสิ้ทธิแปลงสภาพไดแ้ลว้ ใหก้ารอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นเพื่อรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพในส่วน 
ท่ีไม่มีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นอนัส้ินสุดลง 

 ขอ้ 48   บริษทัท่ีจะไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพและหุน้รองรับ 
ตามประกาศน้ีตอ้ง  
 (1) ไดจ้ดัใหมี้หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัเพื่อขออนุมติัการออกหุน้เพื่อ 
รองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพ  โดยหนงัสือนดัประชุมดงักล่าวตอ้งระบุขอ้มูลตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 50 

(2)  ไดรั้บมติโดยชดัแจง้จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัใหอ้อกหุ้นเพื่อรองรับ 
การใชสิ้ทธิแปลงสภาพอยา่งเพียงพอ  และมตินั้นไดม้าไม่เกินหน่ึงปีก่อนวนัท่ียืน่ส าเนามติดงักล่าว 
ต่อส านกังานเพื่อการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(3)   เป็นการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
(ก) มีหุน้รองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้ท่ีออกใหม่โดยบริษทั ในจ านวน 

ไม่เกินอตัราส่วนท่ีก าหนดในขอ้ 49 เวน้แต่เป็นการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพเน่ืองจากบริษทั 
อยูใ่นภาวะท่ีมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงิน หรือเพื่อประโยชน์ในการปรับ 
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โครงสร้างหน้ีของบริษทั หรือไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังานเน่ืองจากเป็นกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและ 
สมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวม 

(ข) มีการก าหนดราคาและอตัราแปลงสภาพไวอ้ยา่งแน่นอนและไม่มีการแกไ้ข 
เปล่ียนแปลงเวน้แต่จะเป็นกรณีท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 51 

(ค) ในกรณีท่ีมีขอ้ก าหนดบงัคบัแปลงสภาพ หรือขอ้ก าหนดท่ีใหสิ้ทธิบริษทัเรียก
ใหผู้ถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพใชสิ้ทธิแปลงสภาพก่อนก าหนด ขอ้ก าหนดนั้นตอ้ง 

1. มีความเป็นธรรม ชดัเจน และเหตุแห่งการเรียกใหใ้ชสิ้ทธิก่อนก าหนดจะ 
อา้งอิงเหตุการณ์หรือการกระท าท่ีอยูใ่นอ านาจควบคุมของบุคคลใด ๆ ไม่ได ้  
        2. ก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งบงัคบัแปลงสภาพหรือเรียกใหมี้การใชสิ้ทธิ 
แปลงสภาพเม่ือมีเหตุการณ์ท่ีก าหนดไว ้
 3. มีมาตรการท่ีเพียงพอซ่ึงท าใหผู้ถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพในทอดต่อ ๆ ไป 
ทราบถึงขอ้ก าหนดดงักล่าว  

(ง) ตอ้งมีระยะเวลาใหแ้สดงความจ านงในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพคร้ังสุดทา้ย 
ไม่นอ้ยกวา่สิบหา้วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิ เวน้แต่เป็นการแปลงสภาพตามขอ้ก าหนดบงัคบัการแปลงสภาพ 
 (4) ส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีต่อส านกังาน  
  (ก) ส าเนาหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้  และ 
 (ข) ส าเนามติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 (5)  มีคุณลกัษณะตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
วา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้ 
ท่ีออกใหม่ต่อประชาชน   

(6)  ในกรณีท่ีการก าหนดราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพเขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ท่ี 
ออกใหม่ในราคาต ่าและอยูใ่นบงัคบัท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
บริษทัท่ีจะไดรั้บอนุญาตจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศฉบบัดงักล่าว ในส่วนท่ี 
เก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต ่าดว้ย 

  ขอ้ 49  จ านวนหุน้เพื่อรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีขออนุญาตเสนอขายในคร้ังน้ี  
เม่ือรวมกบัจ านวนหุน้ท่ีบริษทัจดัไวเ้พื่อรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
ในคร้ังอ่ืน ตอ้งไม่เกินร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  

การค านวณจ านวนหุน้ตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
(1) จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ใหร้วมถึงจ านวนหุ้นอ่ืนนอกจาก 

หุน้เพื่อรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ซ่ึงบริษทัจะเสนอขายควบคู่กบัหุน้กูแ้ปลงสภาพในคร้ังน้ี (ถา้มี) 
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(2) จ านวนหุ้นท่ีบริษทัไดจ้ดัไวเ้พื่อรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีจะซ้ือหุน้ไม่ใหร้วมถึงจ านวนหุน้เพื่อรองรับการเสนอขายตามประกาศคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 

ขอ้ 50   หนงัสือนดัประชุมตามขอ้ 48(1) ตอ้งระบุขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
(1) ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัหุ้นกูแ้ปลงสภาพ เช่น ราคาหรืออตัราท่ีคาดวา่จะเป็นราคา 

หรืออตัราการแปลงสภาพ ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ วนัส้ินสุดของการใชสิ้ทธิ และเหตุให้ตอ้งออกหุน้ใหม่ 
เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ เป็นตน้ 

(2) ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั (dilution effect) หากมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 
ครบถว้นตามหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว โดยอยา่งนอ้ยใหร้ะบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้  
(price dilution) เม่ือมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร และผลกระทบต่อสิทธิออกเสียง
ของผูถื้อหุ้นเดิม (control dilution) 

(3) วิธีการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
(4) ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีส านกังานประกาศก าหนดโดยค านึงถึงการคุม้ครองประโยชน์ 

ของผูถื้อหุ้นของบริษทั 

ส่วนท่ี 2 
การเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 
และการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิ 

   
 ขอ้ 51   นอกจากรายการและสาระส าคญัท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 21 แลว้ ผูอ้อกหุน้กู ้
แปลงสภาพตอ้งจดัให้ขอ้ก าหนดสิทธิมีเง่ือนไขการเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ รวมทั้ง
วิธีการค านวณการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเพื่อมิใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพ
จะไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพดอ้ยไปกวา่เดิม เม่ือมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ของผูอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
อนัเป็นผลมาจากการรวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ 
 (2)  เม่ือผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ใด ๆ ในราคาท่ีต ่ากวา่ 
ราคาหุน้ท่ีค  านวณตามวิธีท่ีใชร้าคาตลาดในขณะเสนอขายหุน้นั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อน 
การเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการค านวณราคาท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ หรือหนงัสือท่ีใหไ้ว ้
กบัผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
 (3)  เม่ือผูอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทใบส าคญั 
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้หรือหุ้นกูแ้ปลงสภาพใด ๆ โดยก าหนดราคาหรือค านวณราคาของหุน้ท่ีออกใหม่ 
เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้หรือหุ้นกูแ้ปลงสภาพนั้นต ่ากวา่ราคาหุน้ท่ีค  านวณโดยใช้
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ราคาตลาดในขณะเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นหรือหุน้กูแ้ปลงสภาพนั้น หรือราคาตลาด 
ในช่วงก่อนการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้หรือหุน้กูแ้ปลงสภาพนั้น  ทั้งน้ี ตามวิธีการ
ค านวณราคาท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 
 (4)  เม่ือผูอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นท่ีออกใหม่
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
 (5)  เม่ือผูอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกวา่อตัราท่ีระบุไวใ้น 
ขอ้ก าหนดสิทธิ 
 (6)  เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั (1) ถึง (5) ท่ีท าใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ 
ท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพดอ้ยไปกวา่เดิม 
 ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบักบัเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงท่ีเขา้ลกัษณะตาม (1)  
ถึง (6) ซ่ึงไดรั้บผอ่นผนัจากส านกังาน โดยแสดงไดว้า่จะมีมาตรการอยา่งเพียงพอเพื่อใหผู้ล้งทุน 
ในทุกทอดทราบก่อนการลงทุนวา่ ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไม่ด าเนินการเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพอนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ดงักล่าว 
 เม่ือมีเหตุการณ์ท่ีก าหนดตามวรรคหน่ึง ผูอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพตอ้งแจง้การ 
เปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิดงักล่าว เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหส้ านกังานทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่ 
วนัท่ีไดด้ าเนินการเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธินั้น 

 ขอ้ 52   ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิแปลงสภาพไม่วา่จะดว้ยเหตุ 
ท่ีก าหนดไวใ้นประกาศน้ีหรือไม่ก็ตาม หากผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพตอ้งออกหุน้ท่ีออกใหม่เพิ่มเติม 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใชสิ้ทธิดงักล่าว ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจะสามารถขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใชสิ้ทธิแปลงสภาพดงักล่าวไดก้็ต่อเม่ือผูอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
ไดย้ืน่มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีอนุมติัให้ออกหุน้เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 
อยา่งเพียงพอต่อส านกังานแลว้ 

 ขอ้ 53   ใหผู้อ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจดัใหข้อ้ก าหนดสิทธิมีขอ้ตกลงเก่ียวกบั 
ค่าเสียหายท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไดรั้บ ในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถจดัใหมี้หุน้เพื่อรองรับหุ้นกู้ 
แปลงสภาพได ้
 ในการก าหนดค่าเสียหายตามวรรคหน่ึง ใหมี้ผลเป็นจ านวนไม่ต ่ากวา่ส่วนต่างของ 
ราคาตลาดของหุน้ของบริษทัซ่ึงเป็นประเภทเดียวกบัหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
ในวนัท่ีมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ กบัราคาท่ีค านวณไดจ้ากอตัราการแปลงสภาพ 

 ขอ้ 54   การแกไ้ขเพิ่มเติมให้หุน้กูมี้สิทธิแปลงสภาพภายหลงัการออกหุ้นกูน้ั้น  
จะกระท าไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุญาตจากส านกังานแลว้  ในการน้ี ใหน้ าหลกัเกณฑก์ารอนุญาต 
ในส่วนท่ี 1 ของหมวดน้ีมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 



 24 

ขอ้ 55  ในกรณีเป็นการเสนอขายหุน้กูต้่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
ในกรณีทัว่ไปตามหมวด 2 ประกอบหมวดน้ี หรือเป็นการเสนอขายในกรณีจ ากดัตามหมวด 3 ประกอบ
หมวดน้ี มิให้น าขอ้ก าหนดหรือเง่ือนไขดงัต่อไปน้ีมาใชบ้งัคบั 

(1) ขอ้ก าหนดบงัคบัแปลงสภาพตามขอ้ 48(3)(ค) 
(2) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัระยะเวลาการใชสิ้ทธิแปลงสภาพคร้ังสุดทา้ยตามขอ้ 48(3)(ง) 
(3) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการ
เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชนตามขอ้ 48(5) 

(4) เง่ือนไขการเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิแปลงสภาพตามขอ้ 51 
(5) ขอ้ตกลงเก่ียวกบัค่าเสียหายท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไดรั้บ ในกรณีท่ีบริษทั 

ไม่สามารถจดัใหมี้หุน้เพื่อรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพไดต้ามขอ้ 53 

หมวด 6  
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเพิ่มเติมส าหรับการเสนอขาย 

หุน้กูต้ามโครงการ 

 
ส่วนท่ี 1 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขทัว่ไป 

 
ขอ้ 56   นอกจากหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขตามหมวด 1 ประกอบหมวด 2 เม่ือเป็นการ 

เสนอขายในกรณีทัว่ไป หรือหมวด 1 ประกอบหมวด 3 เม่ือเป็นการเสนอขายในกรณีจ ากดัแลว้ บริษทัท่ี
จะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูต้ามโครงการตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในหมวดน้ีดว้ย 

ขอ้ 57  ใหบุ้คคลท่ีจะเสนอโครงการเพื่อขออนุมติัจากส านกังานและบริษทัท่ีจะ 
เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจยืน่ค าขออนุมติัโครงการและค าขออนุญาตเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่มา 
พร้อมกนัในแต่ละคร้ังก่อนเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการ  ทั้งน้ี ตามแบบและวิธีการท่ีส านกังาน
ประกาศก าหนด  

ขอ้ 58   ผูมี้สิทธิเสนอโครงการ (originator) ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
(1) เป็นนิติบุคคลประเภทใดประเภทหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(ก)  สถาบนัการเงิน 
(ข) บริษทัหลกัทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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(ค)  นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 
       (ง)  บริษทัจ ากดั หรือบริษทัมหาชนจ ากดั 
(2)  มีผูบ้ริหารท่ีมีช่ืออยูใ่นระบบขอ้มูลรายช่ือผูบ้ริหารเป็นไปตามขอ้ 11(4)  

โดยอนุโลม 
(3)  มีผูมี้อ  านาจควบคุมท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 11(5) โดยอนุโลม 

ขอ้ 59   โครงการท่ีจะไดรั้บอนุมติัจากส านกังานตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(1) สินทรัพยท่ี์จะโอนไปยงันิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งเป็นสิทธิเรียกร้องไม่วา่ประเภทใด ๆ  

ของผูย้ืน่โครงการท่ีก่อใหเ้กิดกระแสรายรับในอนาคต หรือสิทธิอ่ืนใดท่ีผูเ้สนอโครงการสามารถแสดง 
ไดอ้ยา่งชดัเจนวา่จะก่อใหเ้กิดกระแสรายรับในอนาคต โดยสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอ่ืนใดดงักล่าวตอ้ง 
เป็นประเภทเดียวกนัหรือมีความเก่ียวขอ้งกนั  และผูเ้สนอโครงการและนิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งแสดงไดว้า่ 
จะไม่เพิกถอนสิทธิหรือกระท าการใด ๆ ท่ีจะมีหรืออาจมีผลใหสิ้ทธินั้นดอ้ยลง  

(2) หุน้กูท่ี้จะออกและเสนอขายตามโครงการตอ้งมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 17 และ 
ขอ้ 20 และตอ้งไม่เป็นหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือหุน้กูอ้นุพนัธ์ 

(3) ในกรณีท่ีจะมีการลงทุนหรือหาผลประโยชน์จากกระแสรายรับท่ีเกิดขึ้นจาก 
สิทธิเรียกร้อง ซ่ึงสามารถกระท าไดต้ามขอ้ 64(3) ตอ้งก าหนดแนวทางและวิธีการลงทุนหรือการ 
หาผลประโยชน์นั้นไวอ้ยา่งชดัเจน 

(4) จดัใหมี้ผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ี (servicer)โดยอาจจดัใหมี้ผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ี 
ส ารอง (backup servicer) ดว้ยก็ได ้  

       ผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ีหรือผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ีส ารอง (ถา้มี) ท่ีไม่ใช่ 
ผูเ้สนอโครงการ ตอ้งเป็นบุคคลดงัต่อไปน้ี 

(ก)  สถาบนัการเงิน 
(ข)  บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท 

การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 
         (ค)  หน่วยงานท่ีจดัตั้งขึ้นเพื่อบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของสถาบนัการเงิน 

ตามกฎหมายหรือนโยบายของทางการ หรือ 
                   (ง)  นิติบุคคลท่ีมีลกัษณะตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด  ทั้งน้ี โดยค านึงถึง 
ความสามารถในการใหบ้ริการหรือการจดัใหมี้ระบบเพื่อรองรับการเรียกเก็บหน้ี 

(5) ระบุแผนการเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการใหช้ดัเจน 

  ขอ้ 60    นิติบุคคลเฉพาะกิจจะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กู ้ก็ต่อเม่ือนิติบุคคล 
เฉพาะกิจดงักล่าวไม่เคยไดรั้บอนุญาตจากส านกังานให้ออกและเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการอ่ืน  
เวน้แต่สิทธิเรียกร้องตามหุ้นกูด้งักล่าวจะระงบัไปทั้งหมดแลว้ 
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เม่ือไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน นิติบุคคลเฉพาะกิจอาจเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการ 
ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  เสนอขายหุน้กูรุ่้นหน่ึงหรือหลายรุ่นในคราวเดียว   
(2) เสนอขายหุน้กูรุ่้นใหม่เพื่อไถ่ถอนหุน้กูรุ่้นเดิมภายใตว้งเงินท่ีระบไุวต้ามโครงการ  

โดยหุน้กูท่ี้เสนอขายเพื่อไถ่ถอนหุน้กูเ้ดิมนั้นจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
                                  (ก)  มีก าหนดระยะเวลาการไถ่ถอนไวไ้ม่เกินอายโุครงการ 
                                  (ข)  เป็นหุน้กูท่ี้เสนอขายภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิหลกัฉบบัเดียวกนัหรือท่ีให้ 
สิทธิประโยชน์แก่ผูถื้อหุน้กูท่ี้ออกใหม่ไม่ดอ้ยไปกวา่ผูถื้อหุน้กูรุ่้นเดิมท่ีจะไถ่ถอน ทั้งน้ี หุน้กูแ้ต่ละรุ่น 
อาจมีขอ้ก าหนดในเชิงพาณิชย ์(commercial terms) ท่ีแตกต่างกนัได ้เช่น อตัราดอกเบ้ีย อาย ุวนัท่ีออก   
วนัท่ีครบก าหนดไถ่ถอน เป็นตน้ 
  ส านกังานอาจผ่อนผนัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นขอ้น้ีได ้หากผูเ้สนอโครงการและ 
นิติบุคคลเฉพาะกิจแสดงไดว้่าการออกและเสนอขายหุน้กูท่ี้ขออนุญาตจะไม่มีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้กู้ 
ท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจเคยออกและเสนอขายไปแลว้ 

ขอ้ 61   สัญญาแต่งตั้งผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ีอยา่งนอ้ยตอ้งมีสาระส าคญัเก่ียวกบั 
การปฏิบติัหนา้ท่ีของผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ี ดงัต่อไปน้ี 

(1) การจดัใหมี้ระบบบญัชีส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีและจดัเก็บเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
แยกต่างหากจากส่วนงานอ่ืนของผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ี 

(2) หนา้ท่ีของผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ีรายเดิมในการด าเนินการใด ๆ เพื่อให้ 
ผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ีรายใหม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
ผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ี โดยตอ้งก าหนดเหตุแห่งการเปล่ียนแปลงผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ีไวใ้หช้ดัเจน 

(3) การโอนเงินท่ีเรียกเก็บไดจ้ากสินทรัพยเ์ขา้บญัชีของนิติบุคคลเฉพาะกิจซ่ึงตอ้ง 
กระท าโดยเร็วท่ีสุด แต่ตอ้งไม่เกินสิบหา้วนัท าการนบัแต่วนัท่ีเรียกเก็บเงินไดด้งักล่าว โดยตอ้งก าหนด 
ขอ้หา้มน าเงินซ่ึงไดรั้บมาเพื่อนิติบุคคลเฉพาะกิจไปใชเ้พื่อการอ่ืนใด ในกรณีท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจ 
มีขอ้ตกลงท่ีจะหกักลบลบหน้ีค่าซ้ือสินทรัพยห์รือค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยก์บัผูเ้สนอโครงการ 
ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้ห้บริการเรียกเก็บหน้ีดว้ย ผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ีมีสิทธิหกัค่าซ้ือสินทรัพยจ์ากเงิน 
ท่ีเรียกเก็บไดแ้ต่ตอ้งโอนเงินส่วนท่ีเหลือเขา้บญัชีของนิติบุคคลเฉพาะกิจภายในระยะเวลาเดียวกนั  

(4) การจดัท าและน าส่งรายงานเป็นรายไตรมาส ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งแสดงรายละเอียด 
เก่ียวกบัผลการเรียกเก็บเงินจากสินทรัพย ์และยอดสินทรัพยค์งเหลือของโครงการต่อนิติบุคคลเฉพาะกิจ 
และผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้(ถา้มี) ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัส้ินไตรมาส 

ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ีส ารอง สัญญาแต่งตั้งผูใ้หบ้ริการ 
เรียกเก็บหน้ีส ารองตอ้งมีสาระส าคญัเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ีส ารอง 
ตามวรรคหน่ึงดว้ย โดยอนุโลม 
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ขอ้ 62   นอกจากท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 21 แลว้ ขอ้ก าหนดสิทธิของหุน้กูท่ี้เสนอขาย 
ตามโครงการอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1) รายการทัว่ไปของโครงการ ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งระบุถึงช่ือและท่ีอยูข่องผูเ้สนอ 
โครงการ ผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ี ผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ีส ารอง (ถา้มี) รวมทั้งประเภท ลกัษณะ
และมูลค่าของสินทรัพยท่ี์นิติบุคคลเฉพาะกิจรับโอนมาจากผูเ้สนอโครงการ 

(2) ขอ้ก าหนดให้นิติบุคคลเฉพาะกิจหรือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้อ้งจดัใหมี้การประชุม 
ผูถื้อหุน้กูเ้พื่อพิจารณาด าเนินการอนัจ าเป็นตามควรโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีผูเ้สนอโครงการ นิติบุคคล
เฉพาะกิจ หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีเป็นคู่สัญญาท่ีมีภาระผกูพนัตามสัญญาท่ีก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินการตามโครงการ ไม่ปฏิบติัตามสัญญาในสาระส าคญั  

(3) ขอ้ก าหนดใหก้ารแต่งตั้งผูใ้ห้บริการเรียกเก็บหน้ีรายใหม่ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูก่้อนการแต่งตั้ง 

(4) ขอ้ก าหนดให้นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งรายงานใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กู ้(ถา้มี) ทราบถึง 
การซ้ือสินทรัพย ์รับโอน หรือโอนคืนสินทรัพยใ์หก้บัผูเ้สนอโครงการ ภายในก าหนดระยะเวลา 
สิบหา้วนันบัแต่วนัส้ินเดือนท่ีมีการท ารายการดงักล่าว 

ขอ้ 63  นอกจากรายการและสาระส าคญัท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 22 แลว้ สัญญาแต่งตั้ง 
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูท่ี้ออกและเสนอขายตามโครงการ ตอ้งมีขอ้ก าหนดใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูต้อ้งติดตาม 
ใหผู้เ้สนอโครงการ นิติบุคคลเฉพาะกิจ ผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ีและผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ีส ารอง (ถา้มี)  
หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีเป็นคู่สัญญาท่ีมีภาระผกูพนัตามสัญญาท่ีก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหุน้กู ้
ตามโครงการ ด าเนินการตามสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ 

ขอ้ 64  นิติบุคคลเฉพาะกิจท่ีไดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(1) ด าเนินการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยใ์หเ้ป็นไปตามโครงการ โดยตอ้งรับโอน 

สินทรัพยต์ามจ านวนขั้นต ่าท่ีระบุไวใ้นโครงการให้แลว้เสร็จภายในหกเดือนนบัแต่วนัท่ีส านกังานอนุมติั 
โครงการ  ทั้งน้ี เวน้แต่จะไดรั้บการผ่อนผนัจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) ตอ้งเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการท่ีไดรั้บอนุญาตให้แลว้เสร็จภายในสามปีนบัแต่ 
วนัท่ีไดรั้บอนุญาต เวน้แต่เป็นการเสนอขายหุน้กูรุ่้นใหม่เพื่อไถ่ถอนหุน้กูรุ่้นเดิมตามขอ้ 60 วรรคสอง (2) 

(3) ในกรณีท่ีมีการหาผลประโยชน์จากกระแสรายรับจากสินทรัพย ์ตอ้งเป็นการลงทุน 
ในธุรกรรมท่ีมีความเส่ียงต ่าและมีก าหนดระยะเวลาการช าระคืนก่อนวนัถึงก าหนดช าระหน้ีตามหุน้กู ้
ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ  และตอ้งไม่เป็นผลใหก้ระแสรายรับไม่เพียงพอต่อการช าระหน้ีดงักล่าว 
ไดอ้ยา่งครบถว้น  ซ่ึงรวมถึง การลงทุนในบตัรเงินฝากหรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ท่ีออกโดยสถาบนัการเงิน 
ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย พนัธบตัรกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและ 
พฒันาระบบสถาบนัการเงิน  
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(4) รายงานการไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนต่อส านกังานภายในสิบหา้วนั 
นบัแต่วนัท่ีมีการไถ่ถอน 

  ขอ้ 65   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายท่ีเขา้ลกัษณะตามขอ้ 33(1) (2) (3) หรือ (4)  
หรือเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ ตามส่วนท่ี 2 ของหมวดน้ี มิใหน้ าขอ้ก าหนด 
ดงัต่อไปน้ีมาใชบ้งัคบั 

(1) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผูบ้ริหารและผูมี้อ านาจควบคุมของผูเ้สนอโครงการตาม 
ขอ้ 58 (2) และ (3) 

(2) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ีหรือผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ีส ารอง  
ตามขอ้ 59(4) วรรคสอง 

(3) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัสัญญาแต่งตั้งผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ีตามขอ้ 61 
(4) ขอ้ก าหนดสิทธิของหุน้กูต้ามขอ้ 62 
(5) สัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูต้ามขอ้ 63 
(6) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการหาผลประโยชน์จากกระแสรายรับท่ีเกิดขึ้นจากสิทธิ 

เรียกร้องตามขอ้ 64(3) 
  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ มิใหน้ า 
ขอ้ก าหนดตามท่ีระบุไวใ้นวรรคหน่ึง (2) ถึง (6) มาใชบ้งัคบั 

ส่วนท่ี 2 
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเฉพาะส าหรับโครงการท่ีจะเสนอขาย 

ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ 

 
ขอ้ 66   ความในส่วนน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ตามโครงการ 

ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ โดยหุน้กูท่ี้เสนอขายมีขอ้ตกลงท่ีจะช าระดอกเบ้ีย และไถ่ถอนหุน้กูเ้ป็น 
สกุลเงินตราต่างประเทศ  

ขอ้ 67  ผูเ้สนอโครงการและนิติบุคคลเฉพาะกิจจะไดรั้บอนุญาตให้เสนอขาย 
หุน้กูท่ี้ออกใหม่ตามส่วนน้ีก็ต่อเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) สามารถแสดงไดว้า่การเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ท่ียืน่ขออนุญาตจะกระท าต่อ 
ผูล้งทุนในต่างประเทศ  

(2) สามารถแสดงไดว้า่การซ้ือขาย หรือการโอนหุ้นกูท่ี้ยืน่ขออนุญาตไม่วา่ทอดใด ๆ  
จะกระท าในต่างประเทศ  
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ขอ้ 68   ในกรณีท่ีมีการจดัให้มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ผูเ้สนอโครงการและนิติบุคคล 
เฉพาะกิจตอ้งจดัใหมี้การขอความเห็นชอบบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ ทั้งน้ี บุคคลดงักล่าว 
จะไดรั้บความเห็นชอบก็ต่อเม่ือสามารถแสดงไดว้า่บุคคลนั้นมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นทรัสตีไดต้ามกฎหมายแห่งประเทศใดประเทศหน่ึงท่ีจะเสนอขายหุน้กูน้ั้น 
หรือประเทศท่ีจะน าหุน้กูด้งักล่าวไปจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์หรือ 

(2)  เป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมายของประเทศใดประเทศหน่ึงท่ีจะเสนอขาย  
หุน้กูน้ั้น หรือประเทศท่ีจะน าหุน้กูด้งักล่าวไปจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์เม่ือแสดงไดว้า่
กฎหมายของประเทศดงักล่าวมีขอ้หา้มการจดัตั้งทรัสต ์

การใหค้วามเห็นชอบผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามวรรคหน่ึง ไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยคุณสมบติัของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูแ้ละการกระท า 
ตามอ านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

ขอ้ 69   ใหผู้เ้สนอโครงการและนิติบุคคลเฉพาะกิจท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขาย 
หุน้กูท่ี้ออกใหม่แจง้ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบถึงการขายหุน้กูต้่อผูล้งทุนในต่างประเทศ 
ภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายโดยใหแ้นบหนงัสือช้ีชวนไปพร้อมกบัการแจง้ 
ดงักล่าวดว้ย 

ส่วนท่ี 3 
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเฉพาะส าหรับโครงการท่ีจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ 

และความคุม้ครองตามพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ 
เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2540 

 

  ขอ้ 70   นอกจากท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 11 แลว้ นิติบุคคลเฉพาะกิจท่ีจะไดรั้บอนุมติัจาก
ส านกังานตอ้งมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1) มีวตัถุประสงคจ์ ากดัเฉพาะการประกอบธุรกิจเฉพาะเพื่อการแปลงสินทรัพย ์
เป็นหลกัทรัพย ์

(2) มีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนในการน าเงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายหุน้กูไ้ปช าระใหแ้ก่ 
ผูเ้สนอโครงการ เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการโอนสินทรัพยต์ามโครงการ 

(3) มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการจดัสรรกระแสรายรับท่ีเกิดจากการรับโอนสินทรัพย์ 
ท่ีเป็นสิทธิเรียกร้องเพื่อช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
ตลอดอายโุครงการ ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
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  ขอ้ 71   นอกจากค าเรียกช่ือหุ้นกูต้ามขอ้ 20(1) แลว้ หุ้นกูท่ี้เสนอขายตามส่วนน้ี 
ตอ้งระบุค  าเรียกช่ือเป็นการเฉพาะไวใ้หช้ดัเจนวา่เป็นหุ้นกูท่ี้ออกภายใตโ้ครงการท่ีไดรั้บอนุญาตตาม
พระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2540 รวมทั้งตอ้งระบุ
ไวใ้หช้ดัเจนดว้ยวา่เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ขอ้ 72   เม่ือสถานะนิติบุคคลเฉพาะกิจส้ินสุดลง ใหบุ้คคลดงักล่าวโอนสินทรัพย์
และผลประโยชน์คงเหลือทั้งหมดกลบัคืนใหผู้เ้สนอโครงการภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัส้ินสุด
สถานะดงักล่าว เวน้แต่จะไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังานในกรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควร 

ใหบุ้คคลตามวรรคหน่ึงรายงานการโอนสินทรัพยแ์ละผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึง  
ต่อส านกังานภายในสามสิบวนันบัแต่วนัส้ินสุดสถานะของนิติบุคคลเฉพาะกิจ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์
ท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ้ 73   ค  าขออนุญาตท่ีไดย้ื่นต่อส านกังานพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้น 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้ 2  ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผล 
ใชบ้งัคบั ใหก้ารขออนุญาตและการอนุญาตยงัคงเป็นไปตามประกาศดงักล่าวและประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
ต่อไป เวน้แต่ผูย้ืน่ค  าขออนุญาตจะไดแ้จง้เป็นหนงัสือต่อส านกังานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีประกาศน้ี
มีผลใชบ้งัคบั ถึงความประสงคท่ี์จะอยูภ่ายใตบ้งัคบัขอ้ก าหนดในการขออนุญาตและการอนุญาตตาม
ประกาศน้ี 

ขอ้ 74  ใหหุ้น้กูห้รือตัว๋เงินท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้ 2 ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ยงัคงอยูภ่ายใตบ้งัคบั
ของประกาศดงักล่าวและประกาศท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  

ขอ้ 75  ใหหุ้น้กูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตามประกาศคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ. 13/2537 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาต 
และการอนุญาตให้เสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่  ลงวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ยงัคงอยูภ่ายใตบ้งัคบั 
ของประกาศฉบบัดงักล่าวและประกาศท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป   

ขอ้ 76   ใหหุ้น้กูแ้ปลงสภาพท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขาย
หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ และหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพ และการอนุญาต ลงวนัท่ี  
30 ตุลาคม พ.ศ. 2535  ยงัคงอยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศฉบบัดงักล่าวและประกาศท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป   
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ขอ้ 77  ใหป้ระกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ดงัต่อไปน้ี ยงัคงมีผลใชบ้งัคบัภายใตป้ระกาศน้ี และประกาศท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

(1) ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี  
สจ. 35/2545  เร่ือง  ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้ลงวนัท่ี 6 
สิงหาคม พ.ศ. 2545  

(2) ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี  
สจ. 30/2546  เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการขอตรวจสอบ และการยืนยนัการ 
ใชหุ้น้อา้งอิง และการจดัท าและส่งรายงานเก่ียวกบัการใชหุ้น้อา้งอิง ลงวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2546 

(3)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี  
สจ. 39/2547  เร่ือง  ก าหนดลกัษณะผูล้งทุนเพื่อประโยชน์ตามประกาศเก่ียวกบัตัว๋เงิน ลงวนัท่ี  
19 ตุลาคม พ.ศ. 2547  

 ประกาศ   ณ   วนัท่ี  15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549       
 
 
 
 (หม่อมราชวงศป์รีดิยาธร  เทวกุล) 
 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
 ประธานกรรมการ  คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 



สารบัญเชิงอรรถ 

 
ล าดบั ประกาศ 

 ณ วนัท่ี 
ประกาศ ช่ือเร่ือง เน้ือหา สถานะ 

ฉบบัแม ่ 15 พ.ย. 2549 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ท่ี กย. 31/2549 

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสาร
หน้ีท่ีออกใหม่ 

 ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  
1 ม.ค. 50 เป็นตน้ไป) 

1 26 ก.ค. 2550 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ท่ี กย. 3/2550 

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสาร
หน้ีท่ีออกใหม่ (ฉบบัที่ 2) 

เพ่ิมขอ้ 13/1 และ ขอ้ 13/2 ใน
ประกาศ กย. 31/2549 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  
1 ส.ค. 50 เป็นตน้ไป) 
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