
ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ที่ กย.    31/2549 

เร่ือง   การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม 
    

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 14 มาตรา 34(1) มาตรา 35 มาตรา 40(11)  
มาตรา 41(3) และ (4) มาตรา 42(10) มาตรา 43(3) และมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และมาตรา 5 และมาตรา 10 วรรคสอง แหงพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ
เพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอกําหนดไวดังตอไปนี ้

  ขอ 1   ประกาศนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวนัที่  1 มกราคม พ.ศ. 2550  เปนตนไป 

ขอ 2   ใหยกเลิก 
(1) ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 32/2544   

เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูทีอ่อกใหม  ลงวันที่ 19  ตุลาคม พ.ศ. 2544 
(2) ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 48/2545  

เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูทีอ่อกใหม (ฉบับที่ 2) ลงวันที ่5 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2545  

(3) ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 14/2547  
เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูทีอ่อกใหม (ฉบับที่ 3) ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ 
พ.ศ. 2547  

(4) ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 33/2547  
เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูทีอ่อกใหม (ฉบับที่ 4) ลงวันที ่15 มิถุนายน 
พ.ศ.  2547  

(5) ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 9/2548  
เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูทีอ่อกใหม (ฉบับที่ 5) ลงวันที ่17 มกราคม 
พ.ศ. 2548  

(6) ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 26/2548  
เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูทีอ่อกใหม (ฉบับที่ 6) ลงวันที ่20 มิถุนายน 
พ.ศ. 2548  
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(7) ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 40/2548  
เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูทีอ่อกใหม (ฉบับที่ 7) ลงวันที ่12 ตุลาคม  
พ.ศ. 2548 

(8) ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 4/2546  
เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธที่ออกใหม ลงวันที่ 6 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2546 

(9) ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 22/2547  
เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธที่ออกใหม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่  
16 เมษายน พ.ศ. 2547 

(10) ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 8/2548  
เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธที่ออกใหม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 17 
มกราคม พ.ศ. 2548 

(11) ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 27/2548  
เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธที่ออกใหม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 
มิถุนายน พ.ศ. 2548 

(12) ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 42/2548  
เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธที่ออกใหม (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 12 
ตุลาคม พ.ศ. 2548 

(13) ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 59/2548  
เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพันธที่ออกใหม (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 16 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 

(14)  ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 32/2547   
เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตั๋วเงินที่เปนหลักทรัพยและหุนกูระยะสั้นที่ออกใหม 
ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 

(15)  ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 54/2547   
เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตั๋วเงินที่เปนหลักทรพัยและหุนกูระยะสั้นที่ออกใหม 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 

(16)  ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 41/2548   
เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตั๋วเงินที่เปนหลักทรพัยและหุนกูระยะสั้นที่ออกใหม 
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2548 

(17)  ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 58/2548   
เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตั๋วเงินที่เปนหลักทรพัยและหุนกูระยะสั้นที่ออกใหม 
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 
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ขอ 3   ในประกาศนี้  
(1) คําวา “ตั๋วเงนิ” “ตั๋วเงินระยะสั้น” “สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย”  

“ผูลงทุนสถาบัน” “ผูลงทุนรายใหญ” “แบบแสดงรายการขอมูล” “บริษัทจดทะเบียน” “บริษัทยอย”  
“ผูบริหาร” “ผูมีอํานาจควบคมุ” และ “ผูที่เกี่ยวของ” ใหมีความหมายเชนเดียวกับบทนิยามของคํา 
ดังกลาวที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการยืน่
และการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี ้

(2) “ตราสารหนี้”  หมายความวา  หุนกูและตัว๋เงิน 
(3) “บริษัท”  หมายความวา   บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
(4) “หุนกูแปลงสภาพ”  หมายความวา   หุนกูที่อาจแปลงสภาพแหงสิทธิเปนหุนได 
(5) “โครงการ” หมายความวา  โครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 
(6) “หุนกูอนพุันธ”  หมายความวา   หุนกูที่มีขอกําหนดเกีย่วกับการชําระหนี้ตาม 

หุนกูในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี ้
(ก) มูลคาผลตอบแทนที่ชําระขึน้อยูกับปจจัยอางอิงที่กําหนดไวลวงหนา  

ซ่ึงปจจัยอางองิดังกลาวไมใชอัตราดอกเบีย้   
(ข) มูลคาตนเงินทัง้หมดหรือบางสวนที่ไถถอนข้ึนอยูกับปจจัยอางอิงที่กําหนด 

ไวลวงหนา  หรือ 
(ค) ใหสิทธิผูออกในการไถถอนตนเงินหรือจายผลตอบแทน หรือใหสิทธิผูถือ 

ในการไดรับชําระคืนตนเงนิหรือผลตอบแทน ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน เปนหลักทรัพยซ่ึงมิใชหุน 
ที่ออกใหมโดยผูออกหุนกูอนุพันธหรือทรัพยสินอื่น 

(7) “หุนกูระยะสั้น” หมายความวา  หุนกูที่มกีําหนดเวลาชาํระหนี้ไมเกินสองรอย 
เจ็ดสิบวนันับแตวันที่ออกหุนกู  

(8) “ขอกําหนดสทิธิ”  หมายความวา   ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออก 
หุนกูและผูถือหุนกู 

(9) “การเสนอขายหุนกูตอผูลงทนุสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ”  หมายความวา    
การเสนอขายหุนกูตอผูลงทนุสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ และมีการจดขอจํากัดการโอนหุนกูให
จํากัดอยูเฉพาะผูลงทุนดังกลาว 

(10)   “สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย”  หมายความวา   สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
ที่ไดรับใบอนญุาตและจดทะเบียนกับสํานกังาน 
  (11)  “ตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน”  หมายความวา   ตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบยีนกับสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย   

(12)  “หุนกูดอยสิทธิ”  หมายความวา   หุนกูไมมีประกนัที่มีการกําหนดสิทธิของ 
ผูถือหุนกูไวดอยกวาสิทธิของเจาหนี้สามัญทั่วไป 
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(13)  “บุคคลภายในของบริษทัที่ออกหุนอางอิง”  หมายความวา   บุคคลที่อยูใน 
ฐานะที่อาจมีโอกาสลวงรูขอมูลภายในของบริษัทที่ออกหุนอางอิงอันเนือ่งมาจากการมีโครงสราง 
การถือหุนหรอืการจัดการรวมกับบริษัททีอ่อกหุนอางอิง โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลที่มีลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดงัตอไปนี้ดวย 

(ก) ถือหุนไมวาโดยทางตรงหรอืทางออมเกินกวารอยละยี่สิบหาของจํานวน 
หุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ออกหุนอางอิง 

(ข) มีบริษัทที่ออกหุนอางอิงเปนผูถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
เกินกวารอยละยี่สิบหาของจาํนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

(ค) มีผูถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละยี่สิบหาของ 
จํานวนหุนที่มสิีทธิออกเสียงทั้งหมดเปนกลุมบุคคลเดียวกับผูถือหุนที่ถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออมในบริษัทที่ออกหุนอางอิงเกินกวารอยละยี่สิบหาของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

(ง) มีกรรมการหรอืผูบริหารเปนกลุมบุคคลเดียวกับกรรมการที่มีอํานาจ 
ลงนามผูกพันหรือผูบริหารของบริษัทที่ออกหุนอางอิง 

(จ) มีโครงสรางการถือหุนหรือการจัดการในลักษณะอื่นใดที่แสดงใหเหน็ 
ไดวาผูที่ประสงคจะยืน่คําขออนุญาตมีอํานาจควบคุมบรษิัทที่ออกหุนอางอิง หรือมีบริษัทที่ออก 
หุนอางอิงเปนผูมีอํานาจควบคุม หรือมีผูมีอํานาจควบคุมเปนบุคคลเดียวกับผูมีอํานาจควบคุมบริษัท 
ที่ออกหุนอางอิง 
     การนับรวมจํานวนหุนตาม (ก) (ข) (ค) ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกีย่วของ
กับบุคคลดังกลาวดวย และในกรณีที่บุคคลนั้นเปนนิติบุคคล ใหนับรวมการถือหุนของกรรมการและ 
ผูบริหารในสายงานที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกูอนพุันธของนิตบิุคคลดังกลาวดวย 

(14)  “การใชสิทธิแปลงสภาพ”  หมายความวา   การแปลงสภาพแหงสิทธิในหุนกู 
แปลงสภาพเปนหุน ไมวาการแปลงสภาพดังกลาวจะเกิดจากการใชสิทธิแปลงสภาพหรือเกิดจาก 
ขอกําหนดบังคับการแปลงสภาพ 

(15)  “นิติบุคคลเฉพาะกิจ” หมายความวา  นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการ 
แปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ไมวาจะไดกระทําภายใตพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกจิเพื่อการ
แปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540 หรือไมก็ตาม 

(16)  “สถาบันการเงิน” หมายความวา    
(ก)  ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย 
(ข) บริษัทเงินทุนตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ 

หลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 
(ค) บริษัทเครดิตฟองซิเอรตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน  

ธุรกิจหลักทรพัย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร  
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(ง) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึน้ซึ่งเปนสถาบันการเงิน 
ตามกฎหมายวาดวยดอกเบีย้เงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน

(17)  “ผูใหบริการเรียกเก็บหนี้” (servicer) หมายความวา  ผูที่ใหบริการเรียกเก็บ 
และรับชําระหนี้ที่เกิดจากการรับโอนสินทรัพยที่เปนสิทธิเรียกรอง และดําเนนิการอืน่ใดเพื่อ
ประโยชนตามโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 

(18)  “สํานักงาน”  หมายความวา   สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 

ขอ 4   ประกาศนี้ใหใชบังคบักับการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขาย 
ตราสารหนี้ที่ออกใหมของบริษัท ซ่ึงใหรวมถึงการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพแกผูถือหุนของบริษัท 
ตามสัดสวนการถือหุน แตผูที่จะใชสิทธิเพือ่ซ้ือหุนที่รองรับหุนกูแปลงสภาพดังกลาวอาจมิใชผูถือหุน 
ของบริษัทดวย  แตทั้งนี้ ไมใชบังคับกับการเสนอขายหุนกูที่มีประกาศใชบังคับเปนการเฉพาะ ซ่ึงรวมถึง
หุนกูที่เสนอขายโดยอยูภายใตบังคับของประกาศดังตอไปนี้ 

(1) ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวธีิการในการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูที่ออกใหมตอผูลงทุนใน 
ตางประเทศ 

(2)  ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการ 
เสนอขายหุนกูตางประเทศตอธนาคารพาณชิยในประเทศไทย 

(3) ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการ 
เสนอขายพันธบัตรตางประเทศหรือหุนกูตางประเทศในประเทศไทย 

  ขอ 5   ใหบริษทัเสนอขายตราสารหนี้ที่มีกระทรวงการคลังค้ําประกันตนเงินและ
ดอกเบี้ย โดยถือวาไดรับอนญุาตจากสํานักงานแลว 

ขอ 6   ในกรณเีปนการเสนอขายตั๋วเงนิ หากเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
กําหนดไวตามหมวดนี้ประกอบหมวด 3 ใหกระทําไดโดยถือวาไดรับอนุญาตจากสํานักงานแลว   

ขอ 7   ใหบริษทัที่ประสงคจะเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหมตามประกาศนี้  
ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงานตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานที่สํานักงานประกาศกาํหนด และ
ชําระคาธรรมเนียมการยื่นคําขออนุญาตในอัตราคําขอละ 30,000 บาท 
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  กรณีการขออนุญาตเสนอขายหุนกูอนุพนัธที่อาจมีการชําระหนี้ทั้งหมดหรือบางสวน
โดยสงมอบเปนหุน ผูขออนญุาตตองยื่นคําขอตรวจสอบการใชหุนอางอิงตอสํานักงาน และชําระ
คาธรรมเนียมในอัตราคําขอละ 10,000 บาท ในวนัที่ยืน่คําขอ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการที่สํานักงานประกาศกาํหนด  ทั้งนี้ สํานักงานอาจกาํหนดลักษณะของหุนอางอิงที่ไดรับยกเวน  
ไมตองยื่นคําขอตรวจสอบดงักลาวตอสํานกังานไวดวยกไ็ด  
  ในกรณีที่สํานกังานมีความจาํเปนตองไปเยีย่มชมกิจการ หรือสถานที่อ่ืนใดของ 
ผูขออนุญาตหรือบริษัทยอยซ่ึงตั้งอยูนอกเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล ผูขออนุญาตตองเปน 
ผูรับผิดชอบคาใชจายเกี่ยวกบัคาเชาที่พักและคาพาหนะเดินทางที่เกดิขึน้จากการเยีย่มชมกิจการ 
ตามหลักเกณฑที่สํานักงานกําหนด  

 ขอ 8   ในการพิจารณาคําขอ ใหสํานักงานมีอํานาจแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอ 
มาชี้แจง หรือสงเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่สํานักงานกําหนด  ในกรณีที่ผูยื่น 
คําขอไมมาชี้แจง หรือไมสงเอกสารหลักฐานภายในระยะเวลาที่สํานักงานกําหนด  ใหถือวาผูยื่นคําขอ 
ไมประสงคจะขออนุญาตเพื่อเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหมนั้นอีกตอไป 

 ขอ 9   ในการพิจารณาวาคําขออนุญาตใดมีลักษณะเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข 
และวิธีการทีก่าํหนดไวในประกาศนีห้รือไม  ใหสํานักงานมีอํานาจดังตอไปนี ้
 (1) ในกรณีที่ผูขออนุญาตหรือการเสนอขายตราสารหนี้มีลักษณะหรือรูปแบบ 
เปนไปตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่จะไดรับอนุญาตตามประกาศนี้ แตมีขอเท็จจริงซ่ึงทําใหพิจารณา
ไดวา ความมุงหมายหรือเนื้อหาสาระที่แทจริง (substance) ของการเสนอขายตราสารหนี้นั้น 
เขาลักษณะเปนการหลีกเลีย่งบทบัญญัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย หรือ
ประกาศนี้ สํานักงานอาจไมอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ตามคําขออนุญาตได  ทั้งนี้ สํานักงาน
ตองแจงใหผูขออนุญาตทราบถึงเหตุผลประกอบการพจิารณาอยางชัดเจน 
 (2) ในกรณีที่เขาลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  สํานกังานอาจผอนผันไมนํา 
หลักเกณฑตามประกาศนี้มาใชพิจารณาคําขออนุญาต หรือไมนําเงื่อนไขตามประกาศนี้มาใชบังคับ
กับการเสนอขายตราสารหนีท้ี่ไดรับอนุญาตได โดยคํานงึถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของ 
ขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนและมาตรการคุมครองผูลงทุนเปนสําคัญ  ทั้งนี้ สํานักงานอาจ
กําหนดเงื่อนไขใหผูขออนุญาตตองปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดดวยก็ได 
  (ก) ประโยชนที่จะไดจากการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไข 
ที่จะผอนผันให ไมคุมคากับตนทุนของผูขออนุญาตในการปฏิบัติ และมีขอเท็จจริงทีชั่ดเจนซึ่งทําให 
พิจารณาไดวาหลักเกณฑหรือเงื่อนไขดังกลาว ไมมีนัยสําคัญสําหรับการพิจารณาอนญุาตในกรณนีัน้ 
  (ข) ผูขออนุญาตมีขอจํากัดตามกฎหมายอื่นที่ทาํใหไมสามารถปฏิบัติใหเปนไป
ตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่จะผอนผัน  
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  (ค) ผูขออนุญาตมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบัติ 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่จะผอนผัน 

 ขอ 10  ใหสํานักงานแจงผลการพิจารณาลกัษณะของผูขออนุญาตตามขอ 11 ภายใน
เจ็ดวนัทําการนับแตวนัที่สํานักงานไดรับเอกสารหลักฐานที่ถูกตองและครบถวน 
 ในกรณีเปนการยื่นคําขออนญุาตเพื่อเสนอขายหุนกูตามโครงการ ใหผูยืน่คําขอ
ปฏิบัติตามขอ 57 และสํานักงานจะแจงผลการพิจารณาคาํขอภายในสิบหาวันนบัแตวนัที่สํานักงาน 
ไดรับเอกสารหลักฐานที่ถูกตองและครบถวน  

   ขอ 11  บริษัทที่จะไดรับอนญุาตใหเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหมตามประกาศนี้
ตองมีลักษณะดังตอไปนี ้

(1)   เปนนิติบคุคลที่มีสถานะอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี ้
(ก) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือ 
(ข) ธนาคารตางประเทศ ซ่ึงมีสาขาที่ไดรับอนญุาตใหประกอบการธนาคารพาณิชย 

เปนสาขาเต็มรูปแบบในประเทศไทยเปนผูดําเนนิการขออนุญาตตอสํานักงาน  ทั้งนี้ ธนาคารตางประเทศ
ดังกลาวจะตองมีความรับผิดในการชําระหนี้ตอเจาหนี้ของตนจากทรัพยสินของตนโดยสิ้นเชิง 

(2)  มีงบการเงินและงบการเงินรวม ประจาํงวดการบัญชปีลาสุด และงบการเงิน 
ไตรมาสสุดทายกอนยื่นคําขอ ที่ถูกตอง และจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ใชบังคับกับบริษัท
มหาชนจํากัด 

ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนธนาคารตางประเทศตาม (1)(ข) งบการเงินและ 
งบการเงินรวม ประจํางวดการบัญชีปลาสุด และงบการเงินไตรมาสสุดทายกอนยืน่คําขอ ตองถูกตอง 
และการจดัทําและเปดเผยขอมูลในงบการเงินตองเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กาํหนดตามกฎหมาย
วาดวยการบัญชี หรือ International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ Financial Accounting 
Standards (FAS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) หรือ
มาตรฐานการบัญชีอ่ืนที่สํานักงานยอมรับ 

(3)  ไมอยูระหวางคางการนําสงงบการเงินหรือรายงานเกีย่วกับฐานะทางการเงิน 
และผลการดําเนินงานของบริษัทตอสํานักงานหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามมาตรา 56  
หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 แลวแตกรณี หรือไมอยูระหวางการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินหรอืรายงานเกีย่วกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 
ของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือไมอยูระหวางฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเกีย่วกับการรายงาน 
ตอสํานักงานหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 57 
แลวแตกรณี หรือไมอยูระหวางการมีหนาทีต่องปฏิบัติตามคําส่ังของสํานักงานหรือตลาดหลกัทรัพย 
แหงประเทศไทยตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แลวแตกรณี  ทั้งนี้ เวนแตไดรับ 
การผอนผันจากสํานักงาน 
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(4) มีผูบริหารที่มีรายช่ืออยูในระบบขอมูลรายชื่อผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย 
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยขอกําหนดเกีย่วกับผูบริหาร
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย 
                                  ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนธนาคารตางประเทศ ผูขออนุญาตตองมีผูบริหารที่ 
ดํารงตําแหนงในสาขาในประเทศไทย ที่มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง 
                            (5)  มีผูมีอํานาจควบคุมทีม่ีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศ 
คณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยวาดวยขอกําหนดเกี่ยวกบัผูบริหารของบริษัทที่ 
ออกหลักทรัพย โดยอนุโลม 
                            (6)  ไมเคยเสนอขายตราสารหนี้โดยฝาฝนหรือไมปฏิบตัิตามเงื่อนไขภายหลัง 
การอนุญาตอยางมีนัยสําคัญ  ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยที่ใชบังคับแกกรณ ี
 ในกรณีที่ผูขออนุญาตประสงคจะเสนอขายหุนกูอนุพนัธ ในระหวางระยะเวลาที่
ไดรับอนุญาต ผูขออนุญาตตองมีลักษณะดงัตอไปนี้เพิ่มเติมจากลักษณะตามวรรคหนึง่ (1) ถึง (6)  
                           (1)  กรณีที่จะเสนอขายหุนกูอนุพันธที่มปีจจัยอางอิงเปนราคาทองคํา ดัชนีราคา
ทองคํา หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ผูขออนุญาตตองเปนธนาคารพาณิชยที่ไดรับ 
อนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย ใหทําธุรกรรมเกี่ยวกับอนุพันธที่มีปจจัยอางองิเปนราคาหรอื
ดัชนีราคาทองคํา หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราตางประเทศ แลวแตกรณ ี
                           (2)  กรณีที่จะเสนอขายหุนกูอนุพันธ ในกรณีทั่วไปตามหมวด 2 ตองมีลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดงัตอไปนี้ดวย 
                                  (ก)  เปนผูไดรับอนุญาตหรือไดรับการขึ้นทะเบียนใหประกอบธุรกิจเปนผูคา 
สัญญาซื้อขายลวงหนาตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546  
        (ข)  ในกรณีที่ผูขออนุญาตมิใชผูไดรับอนุญาตหรือมิใชผูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน
ใหประกอบธุรกิจตาม (ก) จะตองมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี ้
                                         1.  มีกระแสรายรบัหรือรายจายเกิดจากธุรกจิหลักที่เกี่ยวของกับปจจยัอางองิ
ของหุนกูอนพุนัธ  
                                         2.  มีธุรกิจหลักที่เกี่ยวของกับราคาสินคาหรือดัชนีราคาสินคาซ่ึงจะเปนปจจัย
อางอิงของหุนกูอนุพันธ  
                                         3.  ยื่นหนังสือตอสํานักงานเพื่อยืนยนัวากอนดําเนินการออกและเสนอขาย 
หุนกูอนพุันธ ผูขออนุญาตจะมีฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนา (derivatives position) กับผูไดรับอนุญาต 
หรือผูที่ไดรับการขึ้นทะเบยีนใหประกอบธุรกิจตาม (ก) เพื่อปองกันความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกดิขึ้น 
จากการออกและเสนอขายหุนกูอนุพนัธ 
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                            ในกรณีที่ผูขออนุญาตประสงคจะขออนุญาตเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในระหวาง
ระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต นอกจากลักษณะตาม (1) ถึง (6) แลว ผูขออนุญาตตองเปนบริษัทมหาชน
จํากัดดวย 
                           ในกรณีที่ผูขออนุญาตประสงคจะขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้เฉพาะในกรณ ี
จํากัดตามหมวด 3  หรือประสงคจะเสนอขายเฉพาะตั๋วเงนิระยะสั้นหรือหุนกูระยะสั้นที่ไมใชหุนกู 
แปลงสภาพระหวางระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต ผูขออนุญาตไมจําตองมีลักษณะเปนไปตามวรรคหนึ่ง  
(2) (4) และ(5) 

ขอ 12   ในกรณีที่ปรากฏวาผูขออนุญาตมีลักษณะไมเปนไปตามขอ 11 วรรคหนึ่ง 
(5) หรือ (6)  ในการแจงผลการพิจารณาคําขออนุญาต ใหสํานักงานมีอํานาจกําหนดระยะเวลาหรือ
เงื่อนไขในการพิจารณาคําขออนุญาตในคราวตอไป โดยคํานึงถึงความมีนัยสําคัญของพฤติกรรม 
อันเปนลักษณะตองหาม หรือการฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตใหเสนอขาย 
หลักทรัพยเปนรายกรณี  ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนการกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาดังกลาวตองไมเกิน 
สิบหาปนับแตวันที่สํานักงานแจงผลการพจิารณาคําขออนุญาตตอผูขออนุญาต  

เมื่อพนระยะเวลาที่สํานักงานกําหนดตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อผูยื่นคําขออนุญาตได 
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สํานักงานกําหนดแลว มิใหสํานักงานนําขอเท็จจริงอันเปนเหตุแหงการสั่งการ 
ตามวรรคหนึ่งมาประกอบการพิจารณาคําขอในครั้งใหมอีก 

ในกรณีที่สํานักงานเห็นวาเหตุที่ทําใหผูยื่นคําขออนุญาตมีลักษณะไมเปนไปตาม 
ขอ 11 วรรคหนึ่ง (5) หรือ (6) เปนเรื่องไมรายแรง หรือไดมีการแกไขหรอืกําหนดมาตรการปองกันแลว 
สํานักงานอาจไมนําขอเท็จจริงเกี่ยวกับการขาดคุณลักษณะดังกลาวมาใชประกอบการพิจารณากไ็ด 

  ขอ 13  เวนแตเปนการเสนอขายหุนกูตามโครงการ บริษัทที่ไดรับอนุญาตใหเสนอขาย
ตราสารหนี้ที่ออกใหมตามประกาศนี้ สามารถเสนอขายตราสารหนี้ ไดทุกลักษณะโดยไมจํากัดมลูคา
และจํานวนครัง้ที่เสนอขาย ภายในระยะเวลาสามปนับแตวันที่สํานักงานแจงผลการอนุญาต  ทั้งนี้  
ใหผูไดรับอนญุาตปฏิบัติตามวรรคสองและวรรคสาม เพือ่ใหการอนุญาตมีผลสมบูรณกอนการ 
เสนอขายในแตละครั้ง  

กอนการเสนอขายตราสารหนี้ในแตละครั้ง หากผูไดรับอนุญาตไดยืน่เอกสารหลักฐาน
ตอสํานักงาน เพื่อแสดงรายละเอียดเกีย่วกับตราสารหนี้ที่จะเสนอขายตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวธีิการ
ที่สํานักงานประกาศกําหนดแลว ใหถือวาการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้คร้ังนั้นมีผลสมบูรณ  
ณ วนัที่มีการยืน่เอกสารหลักฐานดังกลาวถูกตองครบถวน  และในกรณีเปนการเสนอขายหุนกู ใหถือวา
ไดรับความเหน็ชอบในการแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู (ถามี) จากสํานกังานในวันเดียวกัน  แตทั้งนี้ ในกรณี
เปนการเสนอขายหุนกูอนุพนัธที่ตองมีการตรวจสอบการใชหุนอางอิง การอนุญาตใหเสนอขายหุนกู
อนุพันธดังกลาวจะมีผลสมบูรณก็ตอเมื่อสํานักงานไดแจงยืนยันการใชหุนอางอิงแลว   
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                         ในกรณีเปนการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ สํานักงานจะแจงผลการตรวจสอบและ
เอกสารหลักฐานที่ผูไดรับอนุญาตยื่นตอสํานักงานเพื่อใหการอนุญาตมีผลสมบูรณ ภายในสามสิบวัน
นับแตวนัที่การยื่นเอกสารหลักฐานดังกลาวถูกตองครบถวน   
            ในกรณีเปนการเสนอขายหุนกูตามโครงการ การขออนุญาตและการอนุญาตจะกระทํา
เปนรายโครงการ  ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวตามหมวด 6 ของประกาศนี้ 

ขอ 13/11   ในกรณีเปนการขออนุญาตเสนอขายเฉพาะหุนกูระยะส้ันหรือตั๋วเงินระยะสั้น  
โดยบริษัทประสงคจะไดรับอนุญาตในลักษณะที่จํากดัมลูคาการเสนอขาย มูลคาการเสนอขายหุนกู
ระยะสั้นหรือตั๋วเงินระยะสั้นที่ขออนุญาตตองไมเกินที่สํานักงานประกาศกําหนด  ในการนี้ สํานักงาน
อาจประกาศกาํหนดระยะเวลาที่บริษัทที่ไดรับอนุญาตตามคําขอดังกลาว ตองเสนอขายหุนกูระยะส้ัน
หรือตั๋วเงินระยะสั้นใหแลวเสร็จดวยก็ได 

ขอ 13/21   บริษัทที่ไดรับอนญุาตใหเสนอขายเฉพาะหุนกูระยะสั้นหรอืตั๋วเงินระยะสั้น 
ในลักษณะทีจ่าํกัดมูลคาการเสนอขายตามขอ 13/1 ตองยื่นเอกสารหลักฐานตอสํานักงาน เพื่อแสดง
รายละเอียดเกีย่วกับหุนกูระยะส้ันหรือตั๋วเงินระยะสั้นทีจ่ะเสนอขายตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวธีิการ 
ที่สํานักงานประกาศกําหนดตามขอ 13 กอนการเสนอขายในแตละครั้ง เพื่อใหการอนุญาตใหเสนอขาย
หุนกูระยะสั้นหรือตั๋วเงินระยะสั้นครั้งนั้นมีผลสมบูรณ ณ วนัที่มีการยืน่เอกสารหลักฐานดังกลาวถูกตอง
ครบถวน  และในกรณีเปนการเสนอขายหุนกูระยะสั้น ใหถือวาไดรับความเหน็ชอบในการแตงตั้ง 
ผูแทนผูถือหุนกู (ถามี) จากสํานักงานในวนัเดียวกัน”   

ขอ 14  ใหผูไดรับอนุญาตสงเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้ตอสํานักงานพรอมกับ 
รายงานผลการขายตราสารหนี ้

(1) สําเนาขอกําหนดสิทธิ  
(2) สําเนาสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู (ถามี) 
(3) หนังสือยอมรับการแตงตั้งเปนนายทะเบยีนหุนกู (ถามี) 
(4) สําเนาสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายหลักทรพัย (ถามี) 
(5) สําเนาสัญญาหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวของกบัการเสนอขายหุนกูตามโครงการซึ่ง

ไดยื่นเปนเอกสารหลักฐานประกอบคําขออนุญาตตอสํานักงาน ในกรณีการเสนอขายหุนกูตาม
โครงการ 

                                                        
1   ถูกแกไขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กย. 3/2550 การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขาย 
     ตราสารหนี้ที่ออกใหม (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550  มีผลใชบังคับวันที่ 1 สิงหาคม 2550 
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ขอ 15  ระหวางระยะเวลาสามปนับแตวันทีสํ่านักงานแจงผลการอนุญาต หากบริษัท 
มีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ 11 หรือขอ 44 วรรคหนึ่ง หรือไมอาจปฏิบัติตามเงื่อนไขตามประกาศนีไ้ด  
ใหบริษัทแจงเหตุดังกลาวตอสํานักงานภายในเจด็วนันับแตวันที่มีเหตุนัน้ 

ขอ 16   เมื่อปรากฏวาบริษัทใดไมสามารถแกไขเหตุที่ทําใหคุณสมบัติไมเปนไป 
ตามขอ 11 หรือขอ 44 วรรคหนึ่งได ภายในระยะเวลาที่สํานักงานกําหนด หรือจงใจหรือเพิกเฉย 
ไมแจงเหตุดังกลาวตอสํานักงาน หรือเสนอขายตราสารหนี้โดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขตาม
ประกาศนี้อยางมีนัยสําคัญ ใหสํานักงานมอํีานาจสั่งยกเลกิสิทธิของบริษัทในการเสนอขายตราสารหนี้
สําหรับระยะเวลาที่เหลืออยู 

คําส่ังของสํานักงานตามวรรคหนึ่งไมกระทบตอการบังคับตามกฎหมายระหวาง 
คูสัญญาทุกฝายที่เกีย่วของกบัตราสารหนี้ที่ไดออกไปกอนหรือหลังวนัที่คําส่ังของสํานักงานมีผลบังคับ 

หมวด 2 
การเสนอขายตราสารหนี้ในกรณีทั่วไป 

 
สวนที่ 1 

หลักเกณฑและเงื่อนไขทัว่ไป 
 

ขอ 17   ตราสารหนี้ที่ออกและเสนอขายตามหมวดนี้ ตองมีลักษณะดังตอไปนี ้
(1) มีการจัดอันดบัความนาเชื่อถือตามที่กําหนดไวในขอ 18 เวนแตเปนการ 

เสนอขายตั๋วเงนิหรือหุนกูระยะส้ัน ตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ  
(2) เปนตราสารหนี้ขึ้นทะเบยีนกับสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตามที่กําหนดไว 

ในขอ 19 

ขอ 18   ตราสารหนี้ที่เสนอขายตองมีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยางใดอยางหนึง่  
ดังตอไปนี้ โดยสถาบันจัดอนัดับความนาเชื่อถือที่ไดรับความเหน็ชอบจากสํานักงาน   

(1) อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ที่เสนอขายในแตละครั้ง หรือในแตละ 
โครงการ 

(2) อันดับความนาเชื่อถือของผูไดรับอนุญาต เวนแตจะเปนการเสนอขายหุนกู 
ตามโครงการ หรือหุนกูดอยสิทธิ 
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(3) อันดับความนาเชื่อถือของผูค้ําประกันตราสารหนี้ เฉพาะในกรณีที่เปนการ 
ค้ําประกันที่มผีลบังคับใหผูค้ําประกันตองรับผิดรวมกันกับลูกหนี้ โดยไมสามารถเพิกถอนได 
กอนครบกําหนดอายุของตราสารหนี้  ซ่ึงรวมถึงอันดับความนาเชื่อถือของผูรับอาวัลตนเงินและ 
ดอกเบี้ยตามตัว๋เงินเต็มจํานวนอยางไมมีเงือ่นไขดวย  
                           ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับกรณีดังตอไปนี ้
  (1)  สถาบันจดัอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานไดม ี
หนังสือแจงตอสํานักงานวาไมสามารถทําการจัดอันดับความนาเชื่อถือตราสารหนี้นั้นไดโดยมี 
เหตุอันสมควร และเหตนุั้นมิไดเกดิจากผูออกตราสารหนี้ สํานักงานอาจผอนผันใหการจัดอันดับ 
ความนาเชื่อถือนั้นกระทําโดยสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถืออ่ืนที่สํานักงานกําหนดได 

(2)  กรณีที่ไดรับการผอนผันจากสํานกังาน โดยมีเหตุจําเปนและสมควร หรือเปน 
กรณีที่พิจารณาไดวาไมจําเปนตองมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 
 การจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้จะตองมีอยูจนกวาสิทธิเรียกรองตาม
ตราสารหนี้จะระงับลง เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควร สํานักงานอาจผอนผันการจัดอนัดบั
ความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ โดยกําหนดเงื่อนเวลาหรอืเงื่อนไขไวดวยก็ได  ทั้งนี้ โดยคํานึงถึง 
ความจําเปนของผูลงทุนในการมีขอมูลการจัดอันดับความนาเชื่อถือนั้น 

ขอ 19   ผูไดรับอนุญาตตองยื่นคําขอใหสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยพิจารณา 
รับตราสารหนี้ที่ออกและเสนอขายเปนตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันออก 
ตราสารหนี้ดังกลาว 

สวนที่ 2 
หลักเกณฑและเงื่อนไขเฉพาะสําหรับหุนกู 

   

ขอ 20  นอกจากลักษณะตามขอ 17 แลว หุนกูที่ออกและเสนอขายตามหมวดนี ้
ตองมีลักษณะดังตอไปนี้ดวย 

(1)  มีคําเรียกชื่อเปนการเฉพาะเพื่อประโยชนในการอางอิงถึงหุนกูที่เสนอขาย 
ในแตละครั้ง  ทั้งนี้ คําเรียกชือ่หุนกูดงักลาวตองแสดงถึงปที่ครบกําหนดไถถอน และลักษณะพิเศษ 
ของหุนกู (ถามี) ไวโดยชัดเจน 

(2)   ออกตามขอกําหนดสิทธิที่เปนไปตามขอ 21 
(3)  มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยไวอยางแนนอน หรือเปนอัตราที่ผันแปรตามอัตรา 

ดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอ่ืน เวนแตเปนหุนกูอนุพนัธ 
(4) มีมูลคาไถถอนรวมเทากับมลูคาที่ตราไวของหุนกู  ทั้งนี้ ไมวาหุนกูนัน้จะม ี

การไถถอนครั้งเดียวหรือหลายครั้ง เวนแตเปนหุนกูอนุพนัธ 
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(5) มีผูแทนผูถือหุนกู และสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกูเปนไปตามขอ 22 เวนแต 
เปนหุนกูที่เขาลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ ซ่ึงเสนอขายโดยมิไดจัดใหมีหลักประกันสําหรับ 
หุนกู และมิไดจัดใหมีผูแทนผูถือหุนกู 

(ก) เปนหุนกูที่เสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ 
(ข) เปนหุนกูระยะสั้น 

ขอ 21   ขอกําหนดสิทธิของหุนกูตองมีความชัดเจน ไมมีขอกําหนดทีเ่ปนการ 
เอาเปรียบคูสัญญาอยางไมเปนธรรม และมีการลงลายมือช่ือผูมีอํานาจลงนามผูกพันผูออกหุนกู 
และประทับตราสําคัญของผูออกหุนกู (ถามี)  ทั้งนี้ รายการและสาระสําคัญของขอกําหนดสิทธ ิ
สําหรับหุนกูทีไ่ดรับอนุญาตตามหมวดนี้  ใหเปนไปตามแนวทางของขอกําหนดสิทธิตามที่สํานักงาน
ประกาศกําหนด 

  ขอ 22   ในกรณีหุนกูที่เสนอขายเปนหุนกูที่จัดใหมีผูแทนผูถือหุนกู ผูไดรับอนุญาต 
ตองจัดใหสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกูมีความชัดเจน ไมมีขอกําหนดทีเ่ปนการเอาเปรยีบคูสัญญา 
อยางไมเปนธรรม และสอดคลองกับขอกําหนดสิทธิ โดยอยางนอยตองมีรายการและสาระสําคัญ 
ดังตอไปนี ้

(1) ช่ือและที่อยูของคูสัญญา 
(2) วันที่สัญญามีผลใชบังคับ 
(3) อํานาจ หนาที่ และความรับผิดของคูสัญญา โดยมีขอตกลงที่ระบุใหผูขออนุญาต 

และผูแทนผูถือหุนกูมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดตามขอกําหนดสทิธิทุกประการ 
(4) อัตราและวิธีการจายคาตอบแทน หรือบําเหน็จในการปฏิบัติหนาที่ผูแทนผูถือหุนกู  

ซ่ึงตองกําหนดไวเปนจํานวนที่แนนอน รวมทั้งอัตราและวิธีการจายคืนเงินทดรองซึง่ผูแทนผูถือหุนกู 
ไดจายไปเนื่องจากการปฏิบตัิหนาที่ผูแทนผูถือหุนกูตามขอกําหนดภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพย 
และตลาดหลกัทรัพย พ.ศ. 2535 
  (5)  การสิ้นสุดของสัญญา 

ขอ 23   ในกรณีหุนกูที่เสนอขายเปนหุนกูดอยสิทธิ ตองมีการกําหนดสิทธิและ 
หนาที่ระหวางผูออกหุนกูกับผูถือหุนกูในเรื่องการรับชําระหนี้ตามหุนกูดอยสิทธินั้นอยางชัดเจน  
โดยหุนกูนัน้ตองเปนหุนกูทีก่ําหนดสิทธิของผูถือหุนกูดอยกวาสิทธิของเจาหนี้สามัญเฉพาะในเรื่อง
การรับชําระหนี้ตามหุนกูนั้นเมื่อเกิดกรณีดงัตอไปนี ้
  (1)  ผูออกหุนกูถูกพิทักษทรัพย หรือถูกศาลพิพากษาใหลมละลาย หรือ 

(2)  มีการชําระบัญชีเพื่อการเลิกบริษัท หรือ 
(3)  กรณีอ่ืนใดที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
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ขอ 24   ในกรณีหุนกูที่เสนอขายเปนหุนกูที่ครบกําหนดไถถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท 
(perpetual bond) ผูออกหุนกูตองระบุใหชัดเจนวาผูถือหุนกูไมมีสิทธิเรียกใหผูออกหุนกูไถถอนหุนกู
ดังกลาวกอนมกีารเลิกบริษัท 
  ความในขอนีม้ิไดเปนการหามมิใหผูออกหุนกูใหสิทธิผูถือหุนกูในการเรียกใหผูออก
หุนกูไถถอนหุนกูดังกลาวกอนมีการเลิกบรษิัท แตในกรณีเชนวานี้ผูออกหุนกูตองระบุถึงสิทธิดังกลาว 
ตลอดจนเงื่อนไขและระยะเวลาที่ผูถือหุนกูสามารถใชสิทธินั้นไวใหชัดเจนในขอกําหนดสิทธิ 

 ขอ 25   ในกรณีหุนกูที่เสนอขายเปนหุนกูมีประกันไมวาหลักประกนัของหุนกูนั้น 
จะไดจัดใหมพีรอมกับการเสนอขายหุนกูหรือจัดเพิ่มเตมิขึ้นในภายหลัง หลักประกนัของหุนกูดังกลาว 
ตองมลัีกษณะดังนี ้

(1)  เปนทรัพยสินหรือการค้ําประกันที่มกีารดําเนินการใหมีผลบังคับได 
ตามกฎหมายโดยคํานึงถึงสภาพของหลักประกันแตละประเภท สามารถดํารงไดตลอดอายุหุนกู  
และดูแลไดโดยผูแทนผูถือหุนกู 
 (2) ในกรณีที่หลักประกันเปนอสังหาริมทรัพยหรือสัญญาเชาระยะยาว ผูออกหุนกู 
ตองจัดใหมีการประเมินคาของหลักประกนัดังกลาวโดยผูประเมินราคาทรัพยสินที่อยูในบัญชีที ่
สํานักงานใหความเหน็ชอบ   ทั้งนี้ การประเมินราคาหรือการคํานวณมลูคาของหลักประกันตองคํานึง 
ถึงสิทธิและภาระผูกพันใด ๆ ไมวาจะเกดิขึน้โดยบทกฎหมายหรือโดยสญัญาที่มีอยูเหนือทรัพยสิน 
อันเปนหลักประกันนัน้ดวย และตองจัดทําขึ้นไมเกินกวาหนึ่งปกอนวันที่ออกหุนกูนัน้เวนแตจะเปน 
กรณีที่ราคาหรือมูลคาของหลักประกันไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญในชวงเวลาดังกลาว  
ใหผูออกหุนกูจัดใหมีการประเมินคาหลักประกันดังกลาวใหม 

ขอ 26   ในกรณีการออกหุนกูมีประกนัโดยหลักประกันเปนอสังหาริมทรัพย หรือ 
สังหาริมทรัพยประเภทที่ตองจดทะเบยีนตามกฎหมาย ผูไดรับอนุญาตจะตองดําเนินการจดทะเบียน 
ใหผูแทนผูถือหุนกูเปนผูรับทรัพยสินนั้นเปนประกันตามกฎหมายดวย 

ขอ 27   ในกรณีเปนการเสนอขายหุนกูตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ 
หุนกูที่เสนอขายตองเปนหุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ  และในการเสนอขายหุนกูดังกลาว ผูไดรับอนุญาตตอง
จัดใหมีขอความในใบหุนกูทีแ่สดงวาผูออกหุนกูจะไมรับจดทะเบยีนการโอนหุนกูไมวาในทอดใด ๆ  
หากการโอนนัน้จะทําใหผูถือหุนกูเปนบุคคลอื่นนอกจากผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ  
เวนแตเปนการโอนทางมรดก 

ในกรณีที่มีบุคคลใดแสดงความประสงคตอผูไดรับอนุญาตที่จะลงทะเบยีนการโอน 
หุนกู ใหผูไดรับอนุญาตตรวจสอบความถูกตองของการโอนหุนกู  หากพบวาเปนการโอนที่ขัดตอ 
ขอจํากัดการโอนที่ไดจดทะเบียนไวกับสํานักงาน ผูไดรับอนุญาตตองไมลงทะเบียนการโอนหุนกู 
เวนแตเปนการโอนทางมรดก 
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  ในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตจัดใหมีนายทะเบยีนหุนกู ผูไดรับอนุญาตตองดําเนินการ 
ใหนายทะเบียนหุนกูปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในวรรคสองดวย 

ขอ 28   ในการเปลี่ยนแปลงผูแทนผูถือหุนกูภายหลังการออกหุนกู ใหผูออกหุนกู 
สงเอกสารตอสํานักงาน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานประกาศกําหนด 

เมื่อผูออกหุนกูไดสงเอกสารตามวรรคหนึง่ตอสํานักงานครบถวนแลว ใหผูออกหุนกู 
เปลี่ยนแปลงผูแทนผูถือหุนกูไดโดยถือวาไดรับความเหน็ชอบจากสํานกังานแลว และใหผูออกหุนกู 
สงสําเนาสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกูตอสํานักงานภายในสิบหาวันนบัแตวันแตงตัง้ผูแทนผูถือหุนกูนั้น  

ขอ 29   การแกไขเพิ่มเติมสิทธิ หนาที่ ความรับผิด หรือหลักประกนัตามหุนกู 
ภายหลังการออกหุนกูนั้น จะกระทําไดก็ตอเมื่อการแกไขเพิ่มเตมินั้นมไิดขัดหรือแยงกับขอกําหนด 
ของประกาศนีแ้ละการแกไขเพิ่มเติมดังกลาวไดดําเนินการโดยชอบตามขอกําหนดสิทธิ โดยผูออก 
หุนกูตองแจงการแกไขเพิ่มเติมดังกลาวพรอมทั้งสงสําเนาเอกสารที่เกี่ยวของตอสํานักงานภายใน 
สิบหาวันนับแตวันที่การแกไขเพิ่มเติมนั้นมผีลใชบังคับ 

 ในกรณีที่การดําเนินการตามวรรคหนึ่งเปนการแกไขเพิม่เติมขอกําหนดสิทธิ 
ซ่ึงไดกําหนดใหกระทําไดโดยการมีมติที่ประชุมผูถือหุนกู  หนังสือนดัประชุมผูถือหุนกูตองระบ ุ
อยางชัดเจนถึงสาเหตุแหงการแกไขเพิ่มเตมิขอกําหนดสทิธิ และผลกระทบที่เกดิขึ้นหรืออาจเกิดขึน้ 
กับผูถือหุนกู เพื่อเปนขอมูลประกอบการตดัสินใจของผูถือหุนกู 

สวนที่ 3 
หลักเกณฑและเงื่อนไขเฉพาะสําหรับตั๋วเงนิ 

   

ขอ 30   ตั๋วเงินที่จะไดรับอนญุาตใหเสนอขายตามหมวดนี้ ตองเปนตัว๋เงินระยะสั้น 

ขอ 31   นอกจากลักษณะตามขอ 17 แลว ในกรณีเปนการเสนอขายตั๋วเงนิ ผูไดรับ 
อนุญาตตองจดัใหมีขอความ “ตั๋วเงินนีเ้ปนหลักทรัพย และไดรับอนญุาตใหเสนอขายในกรณีทัว่ไป”  
อยูบนดานหนาตั๋ว และในกรณีที่เปนการเสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญจะตอง 
จัดใหมีขอความ “โดยเสนอขายเฉพาะตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญและมวีตัถุประสงค 
ใหเปลี่ยนมือไดเฉพาะในกลุมผูลงทุนดังกลาว”  หรือคําอ่ืนที่มีความหมายในทํานองเดียวกันไวดวย 

ขอ 32   ใหผูไดรับอนุญาตใหออกและเสนอขายตั๋วเงินตามหมวดนี้ รายงาน 
การชําระหนี้ตามตั๋วเงิน ตามหลักเกณฑ เงือ่นไข และวิธีการที่สํานักงานประกาศกําหนด  
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หมวด 3  
การเสนอขายตราสารหนี้ในกรณีจํากัด 

 
สวนที่ 1 

หลักเกณฑและเงื่อนไขเฉพาะสําหรับหุนกู 
    

  ขอ 33   การเสนอขายหุนกูตองมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้  
                            (1)  เสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ โดยมีมูลคาการเสนอขาย 
ไมเกินหนึ่งรอยลานบาท ในรอบระยะเวลาสี่เดือนใด ๆ  ทั้งนี้ ในการคํานวณมูลคาที่เสนอขาย  
ใหใชราคาที่ตราไวเปนเกณฑ 
                            (2)  เสนอขายตอผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจํานวนไมเกินสิบราย ในรอบระยะเวลา 
ส่ีเดือนใด ๆ 
                                 ในกรณทีี่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ผูรับฝากทรัพยสิน นายหนาซ้ือขายหลักทรัพย  
ผูคาหลักทรัพยหรือบุคคลอื่นใด มีการถือครองหุนกูแทนบุคคลอื่น การนับจํานวนผูลงทุนตามวรรคหนึ่ง  
ใหนับจากบุคคลที่เปนเจาของที่แทจริงของหุนกูนั้น 

(3) เสนอขายตอบคุคลที่เปนเจาหนี้ของบริษัทอยูแลวกอนการเสนอขายหุนกู  
เพื่อประโยชนในการปรับโครงสรางหนี้  

(4) เสนอขายโดยไดรับผอนผันจากสํานักงาน โดยบริษัทที่จะไดรับอนุญาตตอง 
แสดงไดวา  

(ก) มีเหตุจําเปนและสมควร 
(ข) การเสนอขายดังกลาวจะไมมีผลกระทบตอผูลงทุนในวงกวาง และ 
(ค) มีมาตรการใหความคุมครองแกผูลงทุนอยางเพียงพอแลว  

      ขอ 34  บริษัทที่จะไดรับอนุญาตตองจดขอจํากัดการโอนหุนกูที่จะเสนอขาย  
ซ่ึงแสดงวาผูออกหุนกูจะไมรับจดทะเบยีนการโอนหุนกูไมวาทอดใด ๆ  หากการโอนหุนกูดังกลาว 
จะทําใหหุนกูที่เสนอขายในครั้งนั้นไมสามารถคงลักษณะตามขอ 33(1) (2) (3) หรือ (4) แลวแตกรณี  
เวนแตเปนการโอนทางมรดก 

                              ขอ 35   ในกรณีเปนการขอผอนผันเพื่อเสนอขายหุนกูทีอ่อกใหมตามขอ 33(4)  
บริษัทที่ขอผอนผันตองแสดงไดถึงเหตุจําเปนและสมควรของกรณีดังกลาว การไมมีผลกระทบตอ 
ผูลงทุนในวงกวาง และการมีมาตรการใหความคุมครองแกผูลงทุนอยางเพียงพอ  และสํานักงาน 
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อาจผอนผันมิใหนําหลักเกณฑหรือเงื่อนไขกําหนดไวในสวนนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน มาใช
บังคับกับการเสนอขายตราสารหนี้ดังกลาวก็ไดเทาทีจ่ําเปน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและเพียงพอ
ของมาตรการคุมครองผูลงทุน 

 ขอ 36   หุนกูที่ออกและเสนอขายตองเปนหุนกูชนิดระบช่ืุอผูถือและมีลักษณะ 
เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(1) มีลักษณะเปนไปตามขอ 20(1) (3) และ (4)   
(2) เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ 23 และขอ 24 กรณีเปนการ 

เสนอขายหุนกูดอยสิทธิหรือหุนกูที่ครบกําหนดไถถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) 

ขอ 37   ในการเสนอขายหุนกูที่ออกใหม ใหผูไดรับอนุญาตดําเนินการดังตอไปนี้   
(1) จัดใหมีขอความในใบหุนกูทีเ่สนอขายแตละครั้ง แสดงวาผูออกหุนกูจะ 

ไมรับจดทะเบยีนการโอนหุนกูไมวาในทอดใด ๆ หากการโอนนั้นจะขัดกับขอจํากดัการโอนหุนกู 
ตามที่ระบุไว ซ่ึงตองเปนขอจํากัดการโอนเดียวกับที่ไดจดทะเบยีนไวกบัสํานักงาน  
  (2)  จัดใหเอกสารประกอบการเสนอขาย (ถามี) มีขอความที่ระบุถึงขอจํากัดการโอน 
ตาม (1) และในกรณีที่เปนการเสนอขายหุนกูดอยสิทธิ ใหระบุการดอยสิทธินั้นไวใหชัดเจน 

  ขอ 38   หามมิใหผูไดรับอนญุาตโฆษณาการเสนอขายหุนกูดังกลาว และหากจะม ี
การแจกจายเอกสารประกอบการเสนอขาย ผูไดรับอนุญาตตองแจกจายใหเฉพาะบุคคลที่มีลักษณะ 
หรือมีจํานวนอยูภายในขอบเขตที่กําหนดไวในขอ 33(1) (2) (3) หรือ (4) ตามที่ไดรับอนุญาตเทานัน้ 

  ขอ 39  ในกรณีที่มีบุคคลใดแสดงความประสงคตอผูไดรับอนุญาตที่จะลงทะเบียน
การโอนหุนกู   ใหผูไดรับอนุญาตตรวจสอบความถูกตองของการโอนหุนกู หากพบวาเปนการโอนที่
ขัดตอขอจํากัดการโอนที่ไดจดทะเบยีนไวกบัสํานักงาน ผูไดรับอนุญาตตองไมลงทะเบียนการโอน 
หุนกู เวนแตเปนการโอนทางมรดก 
  ในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตจัดใหมีนายทะเบยีนหุนกู ผูไดรับอนุญาตตองดําเนินการ         
ใหนายทะเบียนหุนกูปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในวรรคหนึ่งดวย 

สวนที่ 2 
หลักเกณฑและเงื่อนไขเฉพาะสําหรับตั๋วเงนิ 

   

 ขอ 40   การเสนอขายตั๋วเงนิตองมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี ้
  (1)   ตั๋วเงินทีบ่ริษัทออกโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือ 
บุคคลอื่นใดตามที่สํานักงานประกาศกําหนด  ทั้งนี้ ไมจํากัดจํานวนและมูลคา 
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  (2)   ตั๋วเงินทีส่ถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพยหรือบุคคลอื่นใดตามที่สํานักงาน 
ประกาศกําหนด ออกโดยมวีตัถุประสงคเพื่อการกูยืมเงนิจากผูลงทุนสถาบันอื่นที่ไมเขาลักษณะตาม (1)   
หรือผูลงทุนรายใหญ  ทั้งนี้ ไมจํากัดจํานวนและมูลคา   

        ใหผูส่ังจายหรือผูออกตัว๋เงินตามวรรคหนึ่ง ยืน่รายงานสรุปมูลคารวมของตั๋วเงนิ 
ที่ยังมิไดมกีารชําระหนีใ้หแกผูทรงหรือผูถือ ตอสํานักงานกอนการเสนอขายตั๋วเงินเปนครั้งแรกตาม
ประกาศนี้  โดยปฏิบัติตามแนวทางที่สํานกังานกําหนด 
  (3)  ตั๋วเงินที่ไมเขาลักษณะตาม (1) หรือ (2) ซ่ึงมีจํานวนไมเกินสิบฉบับ ณ ขณะใด 
ขณะหนึ่งเมื่อนับรวมตั๋วเงินทุกลักษณะที่ออกโดยบริษัท 

  ขอ 41   ตั๋วเงินที่ออกและเสนอขายตามหมวดนี้ตองมีขอความ “ตั๋วเงนินีเ้ปนหลักทรัพย 
และไดรับอนญุาตใหเสนอขายในกรณีจํากัด” บนดานหนาของตั๋วเงิน  

นอกจากขอความตามวรรคหนึ่งแลว ในกรณีที่เปนการเสนอขายตั๋วเงินที่ออกและ 
เสนอขายตามขอ 40(2) ใหผูออกตั๋วเงนิจัดใหมีขอความเพิ่มเติมวา “โดยเสนอขายเฉพาะตอผูลงทุน 
สถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ” รวมทั้งตองจัดใหมีขอความ “และเปลี่ยนมือไมได” หรือ “และมี 
วัตถุประสงคใหเปลี่ยนมือไดเฉพาะในกลุมผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ” หรือคําอ่ืนที่มี 
ความหมายในทํานองเดียวกนัไวดวย 

หมวด 4 
หลักเกณฑและเงื่อนไขเพิ่มเติมสําหรับ 

หุนกูอนพุันธ 
    

  
ขอ 42   นอกจากหลักเกณฑและเงื่อนไขตามหมวด 1 ประกอบหมวด 2 เมื่อเปนการ 

เสนอขายในกรณีทั่วไป หรือหมวด 1 ประกอบหมวด 3 เมื่อเปนการเสนอขายในกรณีจํากดัแลว บริษัทที่
จะไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนกูอนุพนัธตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในหมวดนี้ดวย 

ขอ 43   หุนกูอนุพันธที่จะไดรับอนุญาตใหเสนอขายตองมีปจจัยอางอิงใดปจจยั 
อางอิงหนึ่งดังตอไปนี ้

(1) ราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพยไทย กลุมหลักทรัพยไทย หรือดัชนีกลุม 
หลักทรัพยไทย 

(2) ราคาหรือผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยตางประเทศทีม่ีการซื้อขายใน 
ตลาดหลักทรัพยที่จัดตั้งขึ้นอยางเปนทางการ (organized market) หรือดัชนีกลุมหลักทรัพย 
ตางประเทศดงักลาว เฉพาะกรณีเปนการเสนอขายหุนกูตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ 
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(3) กระแสรายรับหรือรายจาย  
(4) ราคาสินคาหรือดัชนีราคาสินคา  
(5) ราคาทองคําหรือดัชนีราคาทองคํา  
(6) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  
(7) อันดับความนาเชื่อถือ (credit rating) หรือเหตุการณที่มีผลตอการชําระหนี้  

(credit events) ของตราสารหนี้ พันธบัตร หรือตราสารแหงหนี้อ่ืนที่มีลักษณะทํานองเดยีวกัน หรือ 
อันดับความนาเชื่อหรือเหตกุารณที่มีผลตอการชําระหนีข้องผูออกตราสารดังกลาวหรือของลูกหนี้ 
ของผูขออนุญาต  

(8)  ปจจัยอางอิงอ่ืนใดที่สํานักงานประกาศกําหนดดวยความเหน็ชอบของ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ขอ 44   ในกรณีที่เปนการเสนอขายหุนกูอนุพันธที่อาจมกีารชําระหนี้ทัง้หมดหรือ 
บางสวนโดยสงมอบเปนหุน ผูขออนุญาตตองไมเปนบุคคลภายในของบริษัทที่ออกหุนอางอิงนั้น 

เพื่อประโยชนในการรักษาความเปนธรรมและระบบการซื้อขายหลักทรัพยใน 
ตลาดหลักทรัพย ใหสํานักงานมีอํานาจประกาศกําหนดลักษณะของหุนที่จะนาํมาใชเปนปจจยัอางอิง 
สําหรับการออกและเสนอขายหุนกูอนุพนัธที่อาจมีการชําระหนี้ทั้งหมดหรือบางสวนโดยสงมอบ 
เปนหุนได 
  สํานักงานสามารถผอนผันขอกําหนดที่หามมิใหผูขออนญุาตเปนบุคคลภายในของ 
บริษัทที่ออกหุนอางอิงตามขอนี้ได  เมื่อไมมีเหตุใหสงสัยวาการเสนอขายหุนกูอนุพนัธที่ขออนุญาตจะมี
ลักษณะเปนการเอาเปรียบผูลงทุน และเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) หุนกูอนพุันธที่ขออนุญาตมีขอกําหนดใหมีการชําระหนีท้ั้งหมดโดยการสงมอบ 
เปนหุนอางอิงหรือชําระเปนเงินเทานั้น  แตทั้งนี้ ในกรณทีี่จะชําระเปนเงิน มูลคาที่ตองชําระตอง 
ไมอางอิงกับหุนอางอิงดังกลาว  และ 

(2) ผูขออนุญาตแสดงไดวามหีุนอางอิงในจํานวนที่เพียงพอสําหรับสงมอบเพื่อ 
ชําระหนี้ตามหุนกูอนพุันธ และมีกลไกในการดแูลรักษาหุนอางอิงดังกลาว โดยกลไกนั้นจะตอง 
สามารถปองกันมิใหมกีารนาํหุนอางอิงไปใชเพื่อการอื่นได 

  ขอ 45   หุนกูอนุพันธที่เสนอขายตองมีมูลคาไถถอนรวมของหุนกูอนพุันธไมต่ํากวา 
รอยละแปดสบิของมูลคาที่ตราไวของหุนกูอนุพันธนัน้   เวนแตเปนการเสนอขายหุนกูอนุพันธใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี ้

(1) เปนการเสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ  
(2) เปนการเสนอขายหุนกูอนุพนัธในกรณีจํากัดตามหมวด 3 ประกอบหมวดนี ้
(3) เปนกรณีทีไ่ดรับการผอนผันเปนการเฉพาะจากสํานกังาน 
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หมวด 5 

หลักเกณฑและเงื่อนไขเพิ่มเติมสําหรับ 
หุนกูแปลงสภาพและหุนรองรับ 

   
สวนที่ 1 

หลักเกณฑและเงื่อนไขทัว่ไป 
 

ขอ 46   นอกจากหลักเกณฑและเงื่อนไขตามหมวด 1 ประกอบหมวด 2 เมื่อเปนการ 
เสนอขายในกรณีทั่วไป หรือหมวด 1 ประกอบหมวด 3 เมื่อเปนการเสนอขายในกรณีจํากดัแลว บริษัทที่
จะไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนกูแปลงสภาพตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในหมวดนีด้วย 

ในกรณีที่หุนกูแปลงสภาพทีจ่ะเสนอขายเขาลักษณะเปนหุนกูอนพุันธ บริษัทที่ 
จะไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนกูแปลงสภาพดังกลาวจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข 
ตามหมวด 4 ดวย 

 ขอ 47   การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ ใหรวมถึง 
การขออนุญาตและอนุญาตใหเสนอขายหุนรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพดวย 
 ผูไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนกูแปลงสภาพตองดําเนนิการขายหุนที่ออกใหม 
เพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพภายในอายุของหุนกูแปลงสภาพนัน้  และเมื่อส้ินสุดระยะเวลาที่อาจ 
ใชสิทธิแปลงสภาพไดแลว ใหการอนุญาตใหเสนอขายหุนเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพในสวน 
ที่ไมมีการใชสิทธิแปลงสภาพเปนอันสิ้นสดุลง 

 ขอ 48   บริษัทที่จะไดรับอนญุาตใหเสนอขายหุนกูแปลงสภาพและหุนรองรับ 
ตามประกาศนีต้อง  
 (1) ไดจัดใหมหีนงัสือนัดประชมุผูถือหุนของบริษัทเพื่อขออนุมัติการออกหุนเพื่อ 
รองรับหุนกูแปลงสภาพ  โดยหนังสือนดัประชุมดังกลาวตองระบุขอมูลตามที่กําหนดไวในขอ 50 

(2)  ไดรับมติโดยชัดแจงจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทใหออกหุนเพือ่รองรับ 
การใชสิทธิแปลงสภาพอยางเพียงพอ  และมตินั้นไดมาไมเกินหนึ่งปกอนวันทีย่ื่นสําเนามติดังกลาว 
ตอสํานักงานเพื่อการออกหุนกูแปลงสภาพ 

(3)   เปนการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพที่มีลักษณะดังตอไปนี ้
(ก) มีหุนรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนที่ออกใหมโดยบริษัท ในจาํนวน 

ไมเกินอัตราสวนที่กําหนดในขอ 49 เวนแตเปนการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพเนื่องจากบริษัท 
อยูในภาวะที่มคีวามจําเปนตองไดรับความชวยเหลือทางการเงิน หรือเพื่อประโยชนในการปรับ 
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โครงสรางหนี้ของบริษัท หรือไดรับการผอนผันจากสํานกังานเนื่องจากเปนกรณีที่มเีหตุจําเปนและ 
สมควร และเปนไปเพื่อประโยชนของบรษิัทและผูถือหุนโดยรวม 

(ข) มีการกําหนดราคาและอัตราแปลงสภาพไวอยางแนนอนและไมมีการแกไข 
เปลี่ยนแปลงเวนแตจะเปนกรณีที่กําหนดไวในขอ 51 

(ค) ในกรณีที่มีขอกําหนดบังคับแปลงสภาพ หรือขอกําหนดที่ใหสิทธิบริษัทเรียก
ใหผูถือหุนกูแปลงสภาพใชสิทธิแปลงสภาพกอนกําหนด ขอกําหนดนัน้ตอง 

1. มีความเปนธรรม ชัดเจน และเหตแุหงการเรียกใหใชสิทธิกอนกําหนดจะ 
อางอิงเหตุการณหรือการกระทําที่อยูในอํานาจควบคุมของบุคคลใด ๆ ไมได   
        2. กําหนดใหบริษัทตองบังคับแปลงสภาพหรือเรียกใหมีการใชสิทธิ 
แปลงสภาพเมือ่มีเหตุการณที่กําหนดไว 
 3. มีมาตรการที่เพียงพอซึ่งทาํใหผูถือหุนกูแปลงสภาพในทอดตอ ๆ ไป 
ทราบถึงขอกําหนดดังกลาว  

(ง) ตองมีระยะเวลาใหแสดงความจํานงในการใชสิทธิแปลงสภาพครั้งสุดทาย 
ไมนอยกวาสิบหาวันกอนวนัใชสิทธิ เวนแตเปนการแปลงสภาพตามขอกําหนดบังคับการแปลงสภาพ 
 (4) สงเอกสารดังตอไปนี้ตอสํานักงาน  
  (ก) สําเนาหนังสือนัดประชุมผูถือหุน  และ 
 (ข) สําเนามติที่ประชุมผูถือหุน 
 (5)  มีคุณลักษณะตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
วาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนทีอ่อกใหมในสวนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุน 
ที่ออกใหมตอประชาชน   

(6)  ในกรณีทีก่ารกําหนดราคาใชสิทธิแปลงสภาพเขาขายเปนการเสนอขายหุนที ่
ออกใหมในราคาต่ําและอยูในบังคับที่จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดเพิม่เติมตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการขออนญุาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 
บริษัทที่จะไดรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑทีก่ําหนดไวในประกาศฉบับดังกลาว ในสวนที ่
เกี่ยวกับการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ําดวย 

  ขอ 49  จํานวนหุนเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพที่ขออนุญาตเสนอขายในครั้งนี้  
เมื่อรวมกับจํานวนหุนที่บริษัทจัดไวเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 
ในครั้งอ่ืน ตองไมเกินรอยละหาสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษทั  

การคํานวณจํานวนหุนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ ดังนี ้
(1) จํานวนหุนทีจ่าํหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัท ใหรวมถึงจํานวนหุนอืน่นอกจาก 

หุนเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพ ซ่ึงบริษัทจะเสนอขายควบคูกับหุนกูแปลงสภาพในครั้งนี้ (ถามี) 
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(2) จํานวนหุนที่บริษัทไดจดัไวเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซื้อหุนไมใหรวมถึงจํานวนหุนเพื่อรองรับการเสนอขายตามประกาศคณะกรรมการกํากับ 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการเสนอขายหลกัทรัพยที่ออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน 

ขอ 50   หนังสือนัดประชุมตามขอ 48(1) ตองระบุขอมูลอยางนอยดังตอไปนี ้
(1) ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับหุนกูแปลงสภาพ เชน ราคาหรืออัตราที่คาดวาจะเปนราคา 

หรืออัตราการแปลงสภาพ ระยะเวลาการใชสิทธิ วันส้ินสุดของการใชสิทธิ และเหตใุหตองออกหุนใหม 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใชสิทธแิปลงสภาพ เปนตน 

(2) ผลกระทบตอผูถือหุนของบริษัท (dilution effect) หากมกีารใชสิทธิแปลงสภาพ 
ครบถวนตามหุนกูแปลงสภาพดังกลาว โดยอยางนอยใหระบุผลกระทบตอราคาตลาดของหุน  
(price dilution) เมื่อมีการใชสิทธิแปลงสภาพ ผลกระทบตอสวนแบงกําไร และผลกระทบตอสิทธิออกเสียง
ของผูถือหุนเดมิ (control dilution) 

(3) วิธีการจัดสรรหุนกูแปลงสภาพ 
(4) ขอมูลอ่ืนใดทีสํ่านักงานประกาศกําหนดโดยคํานึงถึงการคุมครองประโยชน 

ของผูถือหุนของบริษัท 

สวนที่ 2 
การเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิแปลงสภาพ 
และการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิ 

   
 ขอ 51   นอกจากรายการและสาระสําคัญที่กําหนดไวในขอ 21 แลว ผูออกหุนกู 
แปลงสภาพตองจัดใหขอกําหนดสิทธิมีเงือ่นไขการเปลีย่นแปลงการใชสิทธิแปลงสภาพ รวมทั้ง
วิธีการคํานวณการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเพือ่มิใหผลประโยชนตอบแทนใด ๆ ที่ผูถือหุนกูแปลงสภาพ
จะไดรับเมื่อมีการใชสิทธิแปลงสภาพดอยไปกวาเดิม เมื่อมีเหตุการณดังตอไปนี ้
 (1)  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนของผูออกหุนกูแปลงสภาพ 
อันเปนผลมาจากการรวมหุนหรือแบงแยกหุน 
 (2)  เมื่อผูออกหุนกูแปลงสภาพเสนอขายหุนที่ออกใหมใด ๆ ในราคาที่ต่ํากวา 
ราคาหุนที่คํานวณตามวิธีที่ใชราคาตลาดในขณะเสนอขายหุนนั้นหรือราคาตลาดในชวงกอน 
การเสนอขายหุนนั้น และเปนวิธีการคํานวณราคาที่ระบุไวในขอกําหนดสิทธิ หรือหนังสือที่ใหไว 
กับผูถือหุนกูแปลงสภาพ 
 (3)  เมื่อผูออกหุนกูแปลงสภาพเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมประเภทใบสําคัญ 
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนหรือหุนกูแปลงสภาพใด ๆ โดยกําหนดราคาหรอืคํานวณราคาของหุนที่ออกใหม 
เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนหรือหุนกูแปลงสภาพนั้นต่ํากวาราคาหุนทีค่ํานวณโดยใช
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ราคาตลาดในขณะเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนหรือหุนกูแปลงสภาพนั้น หรือราคาตลาด 
ในชวงกอนการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนหรือหุนกูแปลงสภาพนั้น  ทัง้นี้ ตามวิธีการ
คํานวณราคาทีร่ะบุไวในขอกาํหนดสิทธ ิ
 (4)  เมื่อผูออกหุนกูแปลงสภาพจายเงินปนผลทั้งหมดหรือบางสวนเปนหุนที่ออกใหม
ใหแกผูถือหุน 
 (5)  เมื่อผูออกหุนกูแปลงสภาพจายเงินปนผลเปนเงินซึ่งเกนิกวาอัตราที่ระบุไวใน 
ขอกําหนดสิทธิ 
 (6)  เมื่อมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกับ (1) ถึง (5) ที่ทําใหผลประโยชนตอบแทนใด ๆ 
ที่ผูถือหุนกูแปลงสภาพจะไดรับเมื่อมีการใชสิทธิแปลงสภาพดอยไปกวาเดิม 
 ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบงัคับกับเหตุการณเฉพาะเจาะจงที่เขาลักษณะตาม (1)  
ถึง (6) ซ่ึงไดรับผอนผันจากสํานักงาน โดยแสดงไดวาจะมีมาตรการอยางเพยีงพอเพือ่ใหผูลงทุน 
ในทุกทอดทราบกอนการลงทุนวา ผูออกหุนกูแปลงสภาพจะไมดําเนนิการเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิ
แปลงสภาพอนัเนื่องมาจากเหตุการณดังกลาว 
 เมื่อมีเหตุการณที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ผูออกหุนกูแปลงสภาพตองแจงการ 
เปลี่ยนแปลงการใชสิทธิดังกลาว เปนลายลกัษณอักษรใหสํานักงานทราบภายในสิบหาวันนับแต 
วันที่ไดดําเนนิการเปลี่ยนแปลงการใชสิทธินั้น 

 ขอ 52   ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิแปลงสภาพไมวาจะดวยเหต ุ
ที่กําหนดไวในประกาศนีห้รือไมก็ตาม หากผูออกหุนกูแปลงสภาพตองออกหุนที่ออกใหมเพิ่มเตมิ 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิดังกลาว ผูออกหุนกูแปลงสภาพจะสามารถขายหุนที่ออกใหม 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิแปลงสภาพดังกลาวไดก็ตอเมื่อผูออกหุนกูแปลงสภาพ 
ไดยื่นมติที่ประชุมผูถือหุนทีอ่นุมัติใหออกหุนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิแปลงสภาพ 
อยางเพยีงพอตอสํานักงานแลว 

 ขอ 53   ใหผูออกหุนกูแปลงสภาพจัดใหขอกําหนดสิทธิมีขอตกลงเกี่ยวกับ 
คาเสียหายที่ผูถือหุนกูแปลงสภาพจะไดรับ ในกรณีที่บริษัทไมสามารถจัดใหมหีุนเพื่อรองรับหุนกู 
แปลงสภาพได 
 ในการกําหนดคาเสียหายตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลเปนจํานวนไมต่ํากวาสวนตางของ 
ราคาตลาดของหุนของบริษทัซึ่งเปนประเภทเดยีวกับหุนที่ออกใหมเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพ 
ในวนัที่มีการใชสิทธิแปลงสภาพ กับราคาที่คํานวณไดจากอัตราการแปลงสภาพ 

 ขอ 54   การแกไขเพิ่มเติมใหหุนกูมีสิทธิแปลงสภาพภายหลังการออกหุนกูนั้น  
จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนญุาตจากสํานักงานแลว  ในการนี้ ใหนําหลักเกณฑการอนุญาต 
ในสวนที่ 1 ของหมวดนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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ขอ 55  ในกรณีเปนการเสนอขายหุนกูตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ 
ในกรณีทั่วไปตามหมวด 2 ประกอบหมวดนี้ หรือเปนการเสนอขายในกรณีจาํกัดตามหมวด 3 ประกอบ
หมวดนี้ มิใหนําขอกําหนดหรือเงื่อนไขดงัตอไปนี้มาใชบังคับ 

(1) ขอกําหนดบังคับแปลงสภาพตามขอ 48(3)(ค) 
(2) ขอกําหนดเกีย่วกับระยะเวลาการใชสิทธิแปลงสภาพครั้งสุดทายตามขอ 48(3)(ง) 
(3) ขอกําหนดเกีย่วกับคุณลักษณะตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพยวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหมในสวนที่เกี่ยวกบัการ
เสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชนตามขอ 48(5) 

(4) เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิแปลงสภาพตามขอ 51 
(5) ขอตกลงเกี่ยวกับคาเสียหายที่ผูถือหุนกูแปลงสภาพจะไดรับ ในกรณีทีบ่ริษัท 

ไมสามารถจัดใหมีหุนเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพไดตามขอ 53 

หมวด 6  
หลักเกณฑและเงื่อนไขเพิ่มเติมสําหรับการเสนอขาย 

หุนกูตามโครงการ 

 
สวนที่ 1 

หลักเกณฑและเงื่อนไขทัว่ไป 

 
ขอ 56   นอกจากหลักเกณฑและเงื่อนไขตามหมวด 1 ประกอบหมวด 2 เมื่อเปนการ 

เสนอขายในกรณีทั่วไป หรือหมวด 1 ประกอบหมวด 3 เมื่อเปนการเสนอขายในกรณีจํากดัแลว บริษัทที่
จะไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนกูตามโครงการตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในหมวดนี้ดวย 

ขอ 57  ใหบุคคลที่จะเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากสํานักงานและบรษิัทที่จะ 
เปนนิติบุคคลเฉพาะกิจยื่นคําขออนุมัติโครงการและคําขออนุญาตเสนอขายหุนกูที่ออกใหมมา 
พรอมกันในแตละครั้งกอนเสนอขายหุนกูตามโครงการ  ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการทีสํ่านักงาน
ประกาศกําหนด  

ขอ 58   ผูมีสิทธิเสนอโครงการ (originator) ตองมีลักษณะดังตอไปนี ้
(1) เปนนิติบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่งดังตอไปนี ้

(ก)  สถาบันการเงิน 
(ข) บริษัทหลักทรพัยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
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(ค)  นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
       (ง)  บริษทัจํากัด หรือบริษัทมหาชนจาํกัด 
(2)  มีผูบริหารที่มีช่ืออยูในระบบขอมูลรายชื่อผูบริหารเปนไปตามขอ 11(4)  

โดยอนุโลม 
(3)  มีผูมีอํานาจควบคุมที่มีลักษณะเปนไปตามขอ 11(5) โดยอนุโลม 

ขอ 59   โครงการที่จะไดรับอนุมัติจากสํานักงานตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
(1) สินทรัพยที่จะโอนไปยังนิตบิุคคลเฉพาะกจิตองเปนสิทธิเรียกรองไมวาประเภทใด ๆ  

ของผูยื่นโครงการที่กอใหเกดิกระแสรายรับในอนาคต หรือสิทธิอ่ืนใดที่ผูเสนอโครงการสามารถแสดง 
ไดอยางชัดเจนวาจะกอใหเกิดกระแสรายรับในอนาคต โดยสิทธิเรียกรองหรือสิทธิอ่ืนใดดังกลาวตอง 
เปนประเภทเดยีวกันหรือมีความเกีย่วของกนั  และผูเสนอโครงการและนิติบุคคลเฉพาะกิจตองแสดงไดวา 
จะไมเพิกถอนสิทธิหรือกระทําการใด ๆ ทีจ่ะมีหรืออาจมผีลใหสิทธินั้นดอยลง  

(2) หุนกูทีจ่ะออกและเสนอขายตามโครงการตองมีลักษณะเปนไปตามขอ 17 และ 
ขอ 20 และตองไมเปนหุนกูแปลงสภาพหรือหุนกูอนพุันธ 

(3) ในกรณีที่จะมกีารลงทุนหรอืหาผลประโยชนจากกระแสรายรับที่เกิดขึน้จาก 
สิทธิเรียกรอง ซ่ึงสามารถกระทําไดตามขอ 64(3) ตองกําหนดแนวทางและวิธีการลงทุนหรือการ 
หาผลประโยชนนั้นไวอยางชดัเจน 

(4) จัดใหมีผูใหบริการเรียกเก็บหนี้ (servicer)โดยอาจจดัใหมีผูใหบริการเรียกเก็บหนี ้
สํารอง (backup servicer) ดวยก็ได   

       ผูใหบริการเรียกเก็บหนีห้รือผูใหบริการเรียกเก็บหนีสํ้ารอง (ถามี) ที่ไมใช 
ผูเสนอโครงการ ตองเปนบุคคลดังตอไปนี ้

(ก)  สถาบันการเงิน 
(ข)  บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท 

การเปนนายหนาซ้ือขายหลกัทรัพย  
         (ค)  หนวยงานที่จดัตั้งขึน้เพื่อบริหารสนิทรัพยดอยคณุภาพของสถาบันการเงิน 

ตามกฎหมายหรือนโยบายของทางการ หรือ 
                   (ง)  นิติบคุคลที่มีลักษณะตามที่สํานักงานประกาศกําหนด  ทั้งนี้ โดยคํานึงถึง 
ความสามารถในการใหบริการหรือการจัดใหมีระบบเพื่อรองรับการเรียกเก็บหนี ้

(5) ระบุแผนการเสนอขายหุนกูตามโครงการใหชัดเจน 

  ขอ 60    นิติบุคคลเฉพาะกิจจะไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนกู ก็ตอเมือ่นิติบุคคล 
เฉพาะกจิดังกลาวไมเคยไดรับอนุญาตจากสํานักงานใหออกและเสนอขายหุนกูตามโครงการอื่น  
เวนแตสิทธิเรียกรองตามหุนกูดังกลาวจะระงับไปทั้งหมดแลว 
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เมื่อไดรับอนญุาตจากสํานักงาน นิติบุคคลเฉพาะกจิอาจเสนอขายหุนกูตามโครงการ 
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดงัตอไปนี ้

(1)  เสนอขายหุนกูรุนหนึ่งหรือหลายรุนในคราวเดียว   
(2) เสนอขายหุนกูรุนใหมเพื่อไถถอนหุนกูรุนเดิมภายใตวงเงนิที่ระบุไวตามโครงการ  

โดยหุนกูที่เสนอขายเพื่อไถถอนหุนกูเดิมนั้นจะตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
                                  (ก)  มกีาํหนดระยะเวลาการไถถอนไวไมเกินอายโุครงการ 
                                  (ข)  เปนหุนกูที่เสนอขายภายใตขอกําหนดสิทธิหลักฉบับเดียวกนัหรือที่ให 
สิทธิประโยชนแกผูถือหุนกูที่ออกใหมไมดอยไปกวาผูถือหุนกูรุนเดิมที่จะไถถอน ทัง้นี้ หุนกูแตละรุน 
อาจมีขอกําหนดในเชิงพาณชิย (commercial terms) ที่แตกตางกันได เชน อัตราดอกเบี้ย อายุ วันที่ออก   
วันที่ครบกําหนดไถถอน เปนตน
  สํานักงานอาจผอนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑในขอนี้ได หากผูเสนอโครงการและ 
นิติบุคคลเฉพาะกิจแสดงไดวาการออกและเสนอขายหุนกูที่ขออนุญาตจะไมมีผลกระทบตอผูถือหุนกู 
ที่นิติบุคคลเฉพาะกจิเคยออกและเสนอขายไปแลว 

ขอ 61   สัญญาแตงตั้งผูใหบริการเรียกเก็บหนี้อยางนอยตองมีสาระสําคัญเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติหนาที่ของผูใหบริการเรียกเก็บหนี้ ดังตอไปนี ้

(1) การจัดใหมีระบบบัญชีสําหรับการปฏิบัติหนาที่และจดัเกบ็เอกสารที่เกี่ยวของ 
แยกตางหากจากสวนงานอืน่ของผูใหบริการเรียกเก็บหนี้

(2) หนาที่ของผูใหบริการเรียกเก็บหนี้รายเดิมในการดําเนินการใด ๆ เพื่อให 
ผูใหบริการเรียกเก็บหนี้รายใหมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางตอเนื่องในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลง 
ผูใหบริการเรียกเก็บหนี้ โดยตองกําหนดเหตุแหงการเปลีย่นแปลงผูใหบริการเรียกเกบ็หนี้ไวใหชัดเจน 

(3) การโอนเงินที่เรียกเก็บไดจากสินทรัพยเขาบัญชีของนิติบุคคลเฉพาะกิจซ่ึงตอง 
กระทําโดยเร็วท่ีสุด แตตองไมเกินสิบหาวนัทําการนับแตวันที่เรียกเกบ็เงินไดดังกลาว โดยตองกําหนด 
ขอหามนําเงินซึ่งไดรับมาเพือ่นิติบุคคลเฉพาะกจิไปใชเพื่อการอื่นใด ในกรณีที่นิติบคุคลเฉพาะกิจ 
มีขอตกลงที่จะหักกลบลบหนี้คาซ้ือสินทรัพยหรือคาใชจายที่เกีย่วของกับสินทรัพยกบัผูเสนอโครงการ 
ซ่ึงทําหนาที่เปนผูใหบริการเรียกเก็บหนีด้วย ผูใหบริการเรียกเก็บหนี้มสิีทธิหักคาซ้ือสินทรัพยจากเงิน 
ที่เรียกเก็บไดแตตองโอนเงินสวนที่เหลือเขาบัญชีของนิติบุคคลเฉพาะกจิภายในระยะเวลาเดียวกนั  

(4) การจัดทําและนําสงรายงานเปนรายไตรมาส ซ่ึงอยางนอยตองแสดงรายละเอียด 
เกี่ยวกับผลการเรียกเก็บเงินจากสินทรัพย และยอดสินทรัพยคงเหลือของโครงการตอนิติบุคคลเฉพาะกจิ 
และผูแทนผูถือหุนกู (ถาม)ี ภายในสิบหาวนันับแตวันสิน้ไตรมาส 

ในกรณีที่มีการแตงตั้งผูใหบริการเรียกเก็บหนี้สํารอง สัญญาแตงตั้งผูใหบริการ 
เรียกเก็บหนี้สํารองตองมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูใหบริการเรียกเก็บหนี้สํารอง 
ตามวรรคหนึ่งดวย โดยอนุโลม 
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ขอ 62   นอกจากที่กําหนดไวในขอ 21 แลว ขอกําหนดสทิธิของหุนกูทีเ่สนอขาย 
ตามโครงการอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ดวย 

(1) รายการทั่วไปของโครงการ ซ่ึงอยางนอยตองระบุถึงชื่อและที่อยูของผูเสนอ 
โครงการ ผูใหบริการเรียกเกบ็หนี้ ผูใหบริการเรียกเก็บหนี้สํารอง (ถามี) รวมทั้งประเภท ลักษณะ
และมูลคาของสินทรัพยที่นิตบิุคคลเฉพาะกจิรับโอนมาจากผูเสนอโครงการ 

(2) ขอกําหนดใหนิติบุคคลเฉพาะกิจหรือผูแทนผูถือหุนกูตองจัดใหมีการประชุม 
ผูถือหุนกูเพื่อพิจารณาดําเนนิการอันจําเปนตามควรโดยไมชักชา ในกรณีที่ผูเสนอโครงการ นิติบุคคล
เฉพาะกจิ หรือบุคคลอื่นใดที่เปนคูสัญญาที่มีภาระผูกพนัตามสัญญาที่กอข้ึนเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินการตามโครงการ ไมปฏิบัติตามสัญญาในสาระสําคัญ  

(3) ขอกําหนดใหการแตงตั้งผูใหบริการเรียกเก็บหนี้รายใหม ตองไดรับความเหน็ชอบ
จากผูแทนผูถือหุนกูกอนการแตงตั้ง 

(4) ขอกําหนดใหนิติบุคคลเฉพาะกิจตองรายงานใหผูแทนผูถือหุนกู (ถามี) ทราบถึง 
การซื้อสินทรัพย รับโอน หรือโอนคืนสินทรัพยใหกับผูเสนอโครงการ ภายในกําหนดระยะเวลา 
สิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือนที่มีการทํารายการดังกลาว 

ขอ 63  นอกจากรายการและสาระสําคัญที่กําหนดไวในขอ 22 แลว สัญญาแตงตั้ง 
ผูแทนผูถือหุนกูที่ออกและเสนอขายตามโครงการ ตองมีขอกําหนดใหผูแทนผูถือหุนกูตองติดตาม 
ใหผูเสนอโครงการ นิติบุคคลเฉพาะกิจ ผูใหบริการเรียกเก็บหนีแ้ละผูใหบริการเรียกเก็บหนี้สํารอง (ถามี)  
หรือบุคคลอื่นใดที่เปนคูสัญญาที่มีภาระผกูพันตามสัญญาที่กอข้ึนเพือ่ประโยชนในการเสนอขายหุนกู 
ตามโครงการ ดําเนินการตามสัญญาที่เกี่ยวของกับโครงการ 

ขอ 64  นิติบุคคลเฉพาะกิจทีไ่ดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดงัตอไปนี ้
(1) ดําเนินการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยใหเปนไปตามโครงการ โดยตองรับโอน 

สินทรัพยตามจํานวนขั้นต่ําที่ระบุไวในโครงการใหแลวเสร็จภายในหกเดือนนับแตวนัที่สํานักงานอนุมัติ 
โครงการ  ทั้งนี้ เวนแตจะไดรับการผอนผันจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) ตองเสนอขายหุนกูตามโครงการที่ไดรับอนุญาตใหแลวเสร็จภายในสามปนับแต 
วันที่ไดรับอนญุาต เวนแตเปนการเสนอขายหุนกูรุนใหมเพื่อไถถอนหุนกูรุนเดิมตามขอ 60 วรรคสอง (2)

(3) ในกรณีที่มีการหาผลประโยชนจากกระแสรายรับจากสินทรัพย ตองเปนการลงทุน 
ในธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต่ําและมีกําหนดระยะเวลาการชําระคืนกอนวันถึงกําหนดชําระหนี้ตามหุนกู 
ที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ  และตองไมเปนผลใหกระแสรายรับไมเพียงพอตอการชําระหนี้ดังกลาว 
ไดอยางครบถวน  ซ่ึงรวมถึง การลงทุนในบัตรเงินฝากหรือตั๋วสัญญาใชเงิน ที่ออกโดยสถาบันการเงิน 
ตั๋วเงินคลัง พนัธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย พันธบัตรกองทุนเพื่อการฟนฟแูละ 
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
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(4) รายงานการไถถอนหุนกูกอนวันครบกําหนดไถถอนตอสํานักงานภายในสิบหาวัน 
นับแตวนัที่มีการไถถอน 

  ขอ 65   ในกรณีที่เปนการเสนอขายที่เขาลักษณะตามขอ 33(1) (2) (3) หรือ (4)  
หรือเปนการเสนอขายตอผูลงทุนในตางประเทศ ตามสวนที่ 2 ของหมวดนี้ มใิหนําขอกําหนด 
ดังตอไปนี้มาใชบังคับ 

(1) ขอกําหนดเกีย่วกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของผูเสนอโครงการตาม 
ขอ 58 (2) และ (3) 

(2) ขอกําหนดเกีย่วกับผูใหบริการเรียกเก็บหนีห้รือผูใหบริการเรียกเก็บหนีสํ้ารอง  
ตามขอ 59(4) วรรคสอง 

(3) ขอกําหนดเกีย่วกับสัญญาแตงตั้งผูใหบริการเรียกเก็บหนีต้ามขอ 61 
(4) ขอกําหนดสิทธิของหุนกูตามขอ 62 
(5) สัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกูตามขอ 63 
(6) ขอกําหนดเกีย่วกับการหาผลประโยชนจากกระแสรายรับที่เกิดขึ้นจากสทิธิ 

เรียกรองตามขอ 64(3) 
  ในกรณีที่เปนการเสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ มิใหนํา 
ขอกําหนดตามที่ระบุไวในวรรคหนึ่ง (2) ถึง (6) มาใชบังคับ 

สวนที่ 2 
หลักเกณฑและเงื่อนไขเฉพาะสําหรับโครงการที่จะเสนอขาย 

ตอผูลงทุนในตางประเทศ 

 
ขอ 66   ความในสวนนี้ใหใชบังคับกับการเสนอขายหุนกูที่ออกใหมตามโครงการ 

ตอผูลงทุนในตางประเทศ โดยหุนกูที่เสนอขายมีขอตกลงที่จะชําระดอกเบี้ย และไถถอนหุนกูเปน 
สกุลเงินตราตางประเทศ  

ขอ 67  ผูเสนอโครงการและนิติบุคคลเฉพาะกิจจะไดรับอนุญาตใหเสนอขาย 
หุนกูที่ออกใหมตามสวนนี้กต็อเมื่อเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้

(1) สามารถแสดงไดวาการเสนอขายหุนกูที่ออกใหมทีย่ื่นขออนุญาตจะกระทําตอ 
ผูลงทุนในตางประเทศ  

(2) สามารถแสดงไดวาการซื้อขาย หรือการโอนหุนกูที่ยื่นขออนุญาตไมวาทอดใด ๆ  
จะกระทําในตางประเทศ  
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ขอ 68   ในกรณีที่มีการจดัใหมีผูแทนผูถือหุนกู ผูเสนอโครงการและนติิบุคคล 
เฉพาะกจิตองจัดใหมีการขอความเหน็ชอบบุคคลที่จะแตงตั้งเปนผูแทนผูถือหุนกู  ทั้งนี้ บุคคลดังกลาว 
จะไดรับความเห็นชอบก็ตอเมื่อสามารถแสดงไดวาบุคคลนั้นมีคุณสมบตัิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1) เปนทรัสตีไดตามกฎหมายแหงประเทศใดประเทศหนึ่งที่จะเสนอขายหุนกูนั้น 
หรือประเทศที่จะนําหุนกูดงักลาวไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย หรือ 

(2)  เปนสถาบนัการเงินตามกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งที่จะเสนอขาย  
หุนกูนั้น หรือประเทศที่จะนาํหุนกูดังกลาวไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เมื่อแสดงไดวา
กฎหมายของประเทศดังกลาวมีขอหามการจัดตั้งทรัสต 

การใหความเห็นชอบผูแทนผูถือหุนกูตามวรรคหนึ่ง ไมอยูภายใตบังคับของประกาศ 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยคุณสมบัตขิองผูแทนผูถือหุนกูและการกระทํา 
ตามอํานาจหนาที่ของผูแทนผูถือหุนกู 

ขอ 69   ใหผูเสนอโครงการและนิติบุคคลเฉพาะกิจทีไ่ดรับอนุญาตใหเสนอขาย 
หุนกูที่ออกใหมแจงใหธนาคารแหงประเทศไทยทราบถึงการขายหุนกูตอผูลงทุนในตางประเทศ 
ภายในสามวนัทําการนับแตวนัปดการเสนอขายโดยใหแนบหนังสือช้ีชวนไปพรอมกับการแจง 
ดังกลาวดวย 

สวนที่ 3 
หลักเกณฑและเงื่อนไขเฉพาะสําหรับโครงการที่จะไดรับสิทธิประโยชน 

และความคุมครองตามพระราชกําหนดนิตบิุคคลเฉพาะกจิ 
เพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540 

 

  ขอ 70   นอกจากที่กําหนดไวในขอ 11 แลว นิติบุคคลเฉพาะกิจทีจ่ะไดรับอนุมัติจาก
สํานักงานตองมีลักษณะเปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย 

(1) มีวัตถุประสงคจํากัดเฉพาะการประกอบธรุกิจเฉพาะเพื่อการแปลงสินทรัพย 
เปนหลักทรัพย 

(2) มีวัตถุประสงคที่ชัดเจนในการนําเงินที่ไดจากการจําหนายหุนกูไปชําระใหแก 
ผูเสนอโครงการ เพื่อเปนคาตอบแทนในการโอนสินทรัพยตามโครงการ 

(3) มีขอกําหนดเกีย่วกับการจัดสรรกระแสรายรับที่เกิดจากการรับโอนสินทรัพย 
ที่เปนสิทธิเรียกรองเพื่อชําระคืนเงินตนและดอกเบีย้ รวมถึงคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ 
ตลอดอายุโครงการ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่สํานักงานประกาศกําหนด 
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  ขอ 71   นอกจากคําเรียกชื่อหุนกูตามขอ 20(1) แลว หุนกูที่เสนอขายตามสวนนี ้
ตองระบุคําเรียกชื่อเปนการเฉพาะไวใหชัดเจนวาเปนหุนกูที่ออกภายใตโครงการที่ไดรับอนุญาตตาม
พระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกจิเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540 รวมทั้งตองระบุ
ไวใหชัดเจนดวยวาเปนนิติบคุคลเฉพาะกิจที่ไดรับยกเวนภาษีเงนิไดนิตบิุคคล 

ขอ 72   เมื่อสถานะนิติบุคคลเฉพาะกิจสิ้นสุดลง ใหบุคคลดังกลาวโอนสินทรัพย
และผลประโยชนคงเหลือทั้งหมดกลับคืนใหผูเสนอโครงการภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นสุด
สถานะดังกลาว เวนแตจะไดรับการผอนผันจากสํานกังานในกรณีมีเหตุจําเปนและสมควร 

ใหบุคคลตามวรรคหนึ่งรายงานการโอนสินทรัพยและผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง  
ตอสํานักงานภายในสามสิบวันนับแตวนัสิ้นสุดสถานะของนิติบุคคลเฉพาะกิจ ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ 
ที่สํานักงานประกาศกําหนด 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ 73   คําขออนุญาตที่ไดยืน่ตอสํานักงานพรอมเอกสารหลักฐานที่ถูกตองครบถวน 
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามขอ 2  กอนวนัทีป่ระกาศนี้มีผล 
ใชบังคับ ใหการขออนุญาตและการอนุญาตยังคงเปนไปตามประกาศดงักลาวและประกาศที่เกี่ยวของ 
ตอไป เวนแตผูยื่นคําขออนญุาตจะไดแจงเปนหนังสือตอสํานักงานภายในสิบหาวันนับแตวนัที่ประกาศนี้
มีผลใชบังคับ ถึงความประสงคที่จะอยูภายใตบังคับขอกําหนดในการขออนุญาตและการอนุญาตตาม
ประกาศนี ้

ขอ 74  ใหหุนกูหรือตั๋วเงินทีไ่ดรับอนุญาตใหเสนอขายตามประกาศคณะกรรมการ 
กํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยตามขอ 2 กอนวนัที่ประกาศนีม้ีผลใชบังคับ ยังคงอยูภายใตบังคับ
ของประกาศดงักลาวและประกาศที่เกี่ยวของตอไป  

ขอ 75  ใหหุนกูที่ไดรับอนุญาตใหเสนอขายตามประกาศคณะกรรมการกํากับ 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 13/2537 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนญุาต 
และการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูที่ออกใหม  ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ยังคงอยูภายใตบังคับ 
ของประกาศฉบับดังกลาวและประกาศทีเ่กีย่วของตอไป   

ขอ 76   ใหหุนกูแปลงสภาพที่ไดรับอนุญาตใหเสนอขายตามประกาศคณะกรรมการ 
กํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขาย
หุนกูแปลงสภาพที่ออกใหม และหุนที่ออกใหมเพื่อรองรบัหุนกูแปลงสภาพ และการอนุญาต ลงวันที่  
30 ตุลาคม พ.ศ. 2535  ยังคงอยูภายใตบังคบัของประกาศฉบับดังกลาวและประกาศทีเ่กี่ยวของตอไป   
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ขอ 77  ใหประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ดังตอไปนี้ ยังคงมีผลใชบังคับภายใตประกาศนี้ และประกาศที่เกีย่วของตอไป 

(1) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่  
สจ. 35/2545  เร่ือง  ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู ลงวันที่ 6 
สิงหาคม พ.ศ. 2545  

(2) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่  
สจ. 30/2546  เร่ือง  หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกบัการขอตรวจสอบ และการยืนยนัการ 
ใชหุนอางอิง และการจดัทําและสงรายงานเกี่ยวกบัการใชหุนอางอิง ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2546 

(3)  ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่  
สจ. 39/2547  เร่ือง  กําหนดลกัษณะผูลงทุนเพื่อประโยชนตามประกาศเกี่ยวกับตัว๋เงิน ลงวันที่  
19 ตุลาคม พ.ศ. 2547  

 ประกาศ   ณ   วันที่  15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549       
 
 
 
 (หมอมราชวงศปรีดิยาธร  เทวกุล) 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 ประธานกรรมการ  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 



สารบัญเชิงอรรถ 
 
ลําดับ ประกาศ 

 ณ วันที่ 
ประกาศ ชื่อเรื่อง เนื้อหา สถานะ 

ฉบับแม 15 พ.ย. 2549 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ที่ กย. 31/2549 

การขออนุญาตและการอนญุาตใหเสนอขายตราสาร
หนี้ที่ออกใหม 

 ใชงาน 
(มีผลใชบังคับตั้งแต  

1 ม.ค. 50 เปนตนไป) 
1 26 ก.ค. 2550 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ที่ กย. 3/2550 
การขออนุญาตและการอนญุาตใหเสนอขายตราสาร
หนี้ที่ออกใหม (ฉบับที่ 2) 

เพิ่มขอ 13/1 และ ขอ 13/2 ใน
ประกาศ กย. 31/2549 

ใชงาน 
(มีผลใชบังคับตั้งแต  

1 ส.ค. 50 เปนตนไป) 
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