
 
 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี กธ. 36/2547 

   เร่ือง  การท าธุรกรรมในตัว๋เงินโดยบริษทัหลกัทรัพย ์
     

 
 โดยท่ีหลกัเกณฑใ์นการก ากบัดูแลการออกและเสนอขายตัว๋เงินท่ีเป็นหลกัทรัพยไ์ด้

ก าหนดใหก้ารออกตัว๋เงินเพื่อการระดมทุนจากผูล้งทุนทัว่ไปตอ้งไดรั้บอนุญาตและมีการเปิดเผยขอ้มูล
อยา่งเพียงพอ ในขณะเดียวกนัก็ไดเ้ปิดโอกาสใหก้ารออกตัว๋เงินท่ีเสนอขายในกลุ่มบุคคลใกลชิ้ดและ
การออกตัว๋เงินเพื่อกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินสามารถกระท าไดอ้ยา่งคล่องตวัโดยไม่ตอ้งผา่นระบบ
การอนุญาตหรือการเปิดเผยขอ้มูล  ดงันั้น เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ตัว๋เงินท่ีจะกระจายออกไปสู่ผูล้งทุนทัว่ไป 
จะเป็นตัว๋เงินท่ีมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอแลว้ หรือในกรณีท่ีมิไดมี้การเปิดเผยขอ้มูล ก็ยงัมีความ
น่าเช่ือถือพอสมควร  คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงออกประกาศก าหนดขอบเขตการท าธุรกรรมในตัว๋เงิน
โดยบริษทัหลกัทรัพยห์รือสถาบนัการเงินอ่ืนท่ีไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์เพื่อก ากบั
ดูแลการกระจายตัว๋เงินไปสู่ผูล้งทุนทัว่ไป 

 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 98(8) มาตรา 113  มาตรา 114 และ 

มาตรา 115 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  และขอ้ 6 แห่งกฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี 7 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1  ใหย้กเลิกประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี กธ. 16/2540  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการจ าหน่ายตัว๋เงินท่ีเป็นหลกัทรัพยโ์ดย 
บริษทัหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2540 

ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
1(1)   ค  าวา่ “ผูล้งทุนสถาบนั” “ผูล้งทุนรายใหญ่” และ “บริษทัจดทะเบียน” ใหมี้        

ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 

(2)   “สถาบนัการเงิน”  หมายความวา่    
(ก) ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชย ์
(ข) บริษทัเงินทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 

และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
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(ค)  บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ 
หลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 

(ง)  สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น ซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน 
                          (3)  “บริษทัประกนัภยั”  หมายความวา่ 

(ก) บริษทัประกนัวินาศภยั ตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัวินาศภยั 
(ข) บริษทัประกนัชีวิต ตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัชีวิต 

                          (4)  “ท าธุรกรรม”  ให้หมายความรวมถึง   ซ้ือ รับโอน ขาย หรือโอน  
                          (5)  “ส านกังาน”  หมายความวา่  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

 ขอ้ 3   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบับริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ 
หรือการใหสิ้นเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์รวมทั้งสถาบนัการเงินอ่ืนท่ีไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการคา้หลกัทรัพยห์รือการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์อนัเป็นตราสารแห่งหน้ี   

ขอ้ 4   ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์ามขอ้ 3 ท าธุรกรรมในตัว๋เงินท่ีเป็นหลกัทรัพยไ์ด้
เม่ือเป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) ซ้ือหรือรับโอนตัว๋เงินเพื่อตนเอง 
(2) ท าธุรกรรมกบัธนาคารแห่งประเทศไทย บริษทัหลกัทรัพย ์สถาบนัการเงิน 

บริษทัประกนัภยั  หรือบุคคลอ่ืนตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด เม่ือบุคคลดงักล่าวท าธุรกรรมในนาม 
ของตนเอง 

(3) ขายหรือโอนตัว๋เงินท่ีมีลกัษณะดงัน้ีแก่ผูล้งทุนทัว่ไป 
(ก)  ตัว๋เงินท่ีมีสถาบนัการเงินสลกัหลงัแบบมีสิทธิไล่เบ้ีย หรือรับอาวลัผูส้ั่งจ่ายหรือ 

ผูอ้อกตัว๋ทั้งจ านวน หรือใหก้ารรับรองตลอดไป 
             ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์ามขอ้ 3 มีสถานะเป็นสถาบนัการเงินอยูด่ว้ย 

การสลกัหลงั รับอาวลั หรือใหก้ารรับรองตัว๋เงินตามวรรคหน่ึง จะกระท าในคราวเดียวกบัท่ีมีการท าธุรกรรม
ในตัว๋เงินนั้นก็ได ้

(ข)  ตัว๋เงินท่ีออกโดยนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงค ์
ในการประกอบธุรกิจ และนิติบุคคลท่ีออกตัว๋เงินดงักล่าวไดย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
ตัว๋เงินนั้นต่อส านกังาน  ทั้งน้ี ผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์อ้งแจกจ่ายขอ้มูลเก่ียวกบัผูอ้อกตัว๋เงินและ
ลกัษณะตัว๋เงินตามแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตัว๋เงินแก่ผูล้งทุนก่อนการเสนอขายตัว๋เงินดงักล่าว 
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  2(ค)  ตัว๋เงินท่ีออกโดยบริษทัจดทะเบียนและมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตัว๋เงิน  

ผูอ้อกตัว๋เงิน หรือผูรั้บอาวลั หรือผูค้  ้าประกนัหน้ีตามตัว๋เงิน 
  3(ง)  ตัว๋เงินท่ีออกโดยบริษทัท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียน โดยบริษทัท่ีออกตัว๋เงินดงักล่าว 

ไดย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตัว๋เงินนั้นต่อส านกังาน และมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
ตัว๋เงิน ผูอ้อกตัว๋เงิน หรือผูรั้บอาวลั หรือผูค้  ้าประกนัหน้ีตามตัว๋เงิน 
 4(4)  ขายหรือโอนตัว๋เงิน ท่ีมีลกัษณะดงัน้ีแก่ผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 

(ก) ตัว๋เงินท่ีเขา้ลกัษณะตาม (3)(ก)  
(ข) ตัว๋เงินท่ีเขา้ลกัษณะตาม (3)(ข)  ผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์อ้งแจกจ่ายขอ้มูล 

เก่ียวกบัผูอ้อกตัว๋เงินและลกัษณะตัว๋เงินตามแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตัว๋เงินแก่ผูล้งทุน 
ก่อนการเสนอขายตัว๋เงินดงักล่าว 

(ค) ตัว๋เงินท่ีออกโดยบริษทัจดทะเบียน  
(ง) ตัว๋เงินท่ีออกโดยบริษทัท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียน โดยบริษทัท่ีออกตัว๋เงินดงักล่าว 

ไดย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตัว๋เงินนั้นต่อส านกังาน  ทั้งน้ี ผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์อ้ง
แจกจ่ายขอ้มูลเก่ียวกบัผูอ้อกตัว๋เงินและลกัษณะตัว๋เงินตามแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตัว๋เงิน 
แก่ผูล้งทุนก่อนการเสนอขายตัว๋เงินดงักล่าว 

(5)  ขายหรือโอนตัว๋เงินใหแ้ก่นิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นเพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

ขอ้ 5   ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์ามขอ้ 3 ท าธุรกรรมในตัว๋เงินท่ีไม่เป็นหลกัทรัพยไ์ด ้
หากตัว๋เงินดงักล่าวมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 (1)   ตัว๋เงินท่ีสถาบนัการเงินเป็นผูส้ั่งจ่าย ผูอ้อกตัว๋ ผูรั้บอาวลัผูส้ั่งจ่ายทั้งจ านวน  
ผูรั้บอาวลัผูอ้อกตัว๋ทั้งจ านวน หรือผูจ่้ายและใหก้ารรับรองตลอดไป  ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ีออกตัว๋ดงักล่าว 

(2)   ตัว๋เงินท่ีมีกระทรวงการคลงัเป็นผูรั้บอาวลัผูส้ั่งจ่ายทั้งจ านวน ผูรั้บอาวลั 
ผูอ้อกตัว๋ทั้งจ านวน หรือผูค้  ้าประกนัตน้เงินและดอกเบ้ียเต็มจ านวนอยา่งไม่มีเง่ือนไข  ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 
ออกตัว๋ดงักล่าว 

 ขอ้ 6   ขอ้ก าหนดในประกาศน้ีไม่ใชบ้งัคบักบัตัว๋เงินท่ีออกและเสนอขายก่อนวนัท่ี
ประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ไม่วา่ตัว๋เงินดงักล่าวจะเป็นหลกัทรัพยห์รือไม่ และในกรณีท่ีเป็นการท าธุรกรรม 
ในตัว๋เงินท่ีเป็นหลกัทรัพย ์ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยป์ฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
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ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 16/2540  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการจ าหน่ายตัว๋เงินท่ีเป็น 
หลกัทรัพยโ์ดยบริษทัหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2540 ต่อไป 

ขอ้ 7   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2547 เป็นตน้ไป 

          ประกาศ   ณ   วนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
 
 
 
 (นายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ)์ 
 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

 ประธานกรรมการ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
หมายเหตุ: 
 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 36/2547 เร่ือง การท าธุรกรรมในตัว๋เงินโดยบริษทั
หลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 15 มิถุนายน 2547 ประกาศในราชกิจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ฉบบั
ท่ี 121 ตอนพิเศษ 70ง  
 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 38/2549 เร่ือง การท าธุรกรรมในตัว๋เงินโดยบริษทั
หลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549  ประกาศในราชกิจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 18 
ธนัวาคม 2549 ฉบบัท่ี 123 ตอนพิเศษ 130ง 
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