
 
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

ที่ ทจ. 13/2552 
   เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ 

 เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 
(ฉบับประมวล)  

           
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 
และมาตรา 35 มาตรา 40(11) มาตรา 41(3) และ (4) มาตรา 42(10) มาตรา 43(3) และมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ 
บางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 
มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท า
ได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการก ากับตลาดทุนออกข้อก าหนดไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  31 มีนาคม พ.ศ. 2552  เป็นต้นไป 

ข้อ 2   ในประกาศนี้ 
 (1)1 ค าว่า “หุ้นกู้ระยะสั้น” “หุ้นกู้อนุพันธ์” “ผู้ลงทุนสถาบัน” “ผู้ลงทุนรายใหญ่” “บริษัทย่อย” 
“ผู้บริหาร” “ผู้มีอ านาจควบคุม” “นิติบุคคลเฉพาะกิจ” และ “กิจการตามกฎหมายต่างประเทศ” ให้มี
ความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของค าดังกล่าวที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้
ทุกประเภท 
 (2)  “บริษัท”  หมายความว่า   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
 (3)  “โครงการ”  หมายความว่า   โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 
 (4)2  ยกเลิกทั้งวงเล็บ 4 

                                                           

1ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 4/2554 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ท่ีออกใหม่เพื่อ
การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 18/03/2554 

2ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 4/2554 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ท่ีออกใหม่เพื่อการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 18/03/2554 
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 (5)  “ผู้มีสิทธิเสนอโครงการ” (originator)  หมายความว่า   ผู้ที่ประสงค์ให้สินทรัพย์ของตนเป็น
สินทรัพย์ในโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 
 (6)  “สถาบันการเงิน”  หมายความว่า 
  (ก)  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน 
  (ข)  สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมาย 
ว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน 
 (7)  “ข้อก าหนดสิทธิ”  หมายความว่า   ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และ 
ผู้ถือหุ้นกู้ 
 (8)  “สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย”  หมายความว่า   สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่ได้รับ
ใบอนุญาตและจดทะเบียนกับส านักงาน 
 (9)  “ตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน”  หมายความว่า   ตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคม 
ตลาดตราสารหนี้ไทย 
 (10)3  “หุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการ”  หมายความว่า   หุ้นกู้ที่ออกใหม่ไม่ว่าชนิดใด ๆ 
แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งมีลักษณะเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ 
 (11)  “หุ้นกู้ด้อยสิทธิ”  หมายความว่า   หุ้นกู้ไม่มีประกันที่มีการก าหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ไว้
ด้อยกว่าสิทธิของเจ้าหนี้สามัญทั่วไป 
 (12)  “หุ้นกู้แปลงสภาพ”  หมายความว่า   หุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นได้ 
 (13)  “ผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้” (servicer)  หมายความว่า   ผู้ที่ให้บริการเรียกเก็บและรับช าระหนี้
ที่เกิดจากการรับโอนสินทรัพย์ที่เป็นสิทธิเรียกร้อง และด าเนินการอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ตามโครงการ 
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 

ข้อ 3   ผู้ใดประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการ  ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
 (1)  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการในกรณีทั่วไป  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ก าหนดไว้ในหมวด 1 และหมวด 2 
 (2)  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการในวงจ ากัด 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ก าหนดไว้ในหมวด 1 และหมวด 3 
 (3)  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการที่จะเสนอขาย 

                                                           

3 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 14/2559  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ท่ีออกใหม่เพื่อ
การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 04/05/2559 
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หุ้นกู้นั้นต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ก าหนดไว้ในหมวด 1 
และหมวด 4 
 4ผู้ขออนุญาตอาจก าหนดให้หุ้นกู้ที่ออกใหม่ซึ่งขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง (1) หรือ (2) มีการช าระ
ค่าหุ้นกู้เป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินตราต่างประเทศก็ได้  ทั้งนี้ ในกรณีที่ก าหนดให้ช าระค่าหุ้นกู้เป็น 
สกุลเงินตราต่างประเทศ  ให้ผู้ขออนุญาตปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในหมวด 4/1 ด้วย 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 
 ข้อ 4   ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการในแต่ละคร้ัง
ต่อส านักงานตามข้อ 7 ก่อนการเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการนั้น 

ข้อ 55   ยกเลิก 

ข้อ 6   นิติบุคคลเฉพาะกิจที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการ จะต้อง
เป็นบริษัทที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์จ ากัดเฉพาะการประกอบธุรกิจเฉพาะเพื่อ 
การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์  และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1)  นิติบุคคลเฉพาะกิจไม่เคยได้รับอนุญาตจากส านักงานให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ตาม
โครงการอ่ืน  เว้นแต่สิทธิเรียกร้องตามหุ้นกู้ดังกล่าวจะระงับไปทั้งหมดแล้ว 
 (2)  โครงการส าหรับหุ้นกู้ที่ขออนุญาตเป็นไปตามข้อก าหนดของประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการอนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ และได้รับอนุมัติจากส านักงานแล้ว 
 (3)  มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการน าเงินที่ได้จากการจ าหน่ายหุ้นกู้ไปช าระให้แก่ผู้มีสิทธิเสนอ
โครงการเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการโอนสินทรัพย์ตามโครงการ 

(4)6  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอโครงการของนิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ 
และนิติบุคคลเฉพาะกิจจะเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่โดยให้ช าระค่าหุ้นกู้เป็นสกุลเงินบาท นิติบุคคล 
เฉพาะกิจจะต้องได้รับการอนุญาตให้ออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทยจากกระทรวงการคลัง 
                                                           

4ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 4/2554 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ท่ีออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 18/03/2554 

5 ถูกยกเลิกโดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 29/2558 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ท่ีออกใหม่เพื่อการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 7) ลงวันท่ี 10/07/2558 

6ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 4/2554 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ท่ีออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 18/03/2554 
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ข้อ 6/17   ในกรณีผู้มีสิทธิเสนอโครงการเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ หรือเป็นการ
เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่โดยมีการช าระค่าหุ้นกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศพร้อมกันหรือใน
ระยะเวลาใกล้เคียงกันในประเทศอ่ืนด้วย ผู้เสนอขายหุ้นกู้อาจยื่นข้อมูลหรือเอกสารต่อส านักงาน 
ที่จัดท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  ทั้งนี้ หากข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวแปลมาจากข้อมูลหรือ
เอกสารที่เป็นภาษาอื่น ผู้เสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ด้วย 
 (1)  ด าเนินการให้ผู้แปลรับรองความถูกต้องว่า สาระของการแปลถูกต้องตรงตามสาระของ
ข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นต้นฉบับ 
 (2)  ผู้เสนอขายหุ้นกู้ต้องรับรองว่า สาระของข้อมูลหรือเอกสารที่แปลนั้นเป็นเร่ืองที่เกิดขึ้น 
หรือมีอยู่จริง และมิได้มีการปกปิดข้อเท็จจริงที่พึงเปิดเผย 

 เอกสารที่ยื่นต่อส านักงานตามประกาศนี้ หากได้จัดท าเป็นภาษาใดในคร้ังแรก ให้จัดท าโดยใช้
ภาษานั้นต่อไปทุกครั้ง  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ าเป็นสมควรและได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน 

 ข้อ 7   เอกสารหรือหลักฐานที่นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องยื่นต่อส านักงานตามที่ประกาศนี้ก าหนด 
ไม่ว่าก่อนหรือภายหลังได้รับอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ส านักงาน
ประกาศก าหนด 

ข้อ 7/18   ในการจ าหน่ายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการในกรณีทั่วไปตามหมวด 2  
นิติบุคคลเฉพาะกิจที่ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ว่าด้วยการจ าหน่ายตราสารหนี้และใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ด้วย 

 

 

 

 

 

                                                           

7ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 4/2554 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ท่ีออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 18/03/2554 

8 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 47/2557 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ท่ีออกใหม่เพื่อ 
การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 07/11/2557 
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หมวด 2 

การเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการในกรณีทั่วไป 

 
       ส่วนที่ 1 

หลักเกณฑ์การอนุญาต 

 
ข้อ 8   นิติบุคคลเฉพาะกิจจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการตาม 

หมวดน้ีได้ จะต้องมีลักษณะเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 
 (1)  รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ที่ออกตามงบการเงินของผู้ขออนุญาตและงบการเงิน
รวมประจ างวดการบัญชีปีล่าสุด และงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นค าขอ ต้องไม่มีความหมาย 
ในลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (ก)  ไม่แสดงความเห็นต่อการจัดท างบการเงินของผู้ขออนุญาตและงบการเงินรวม 
หรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง 
  (ข)  แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระส าคัญว่าไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่ใช้บังคับกับบริษัทมหาชนจ ากัด 
  (ค)  แสดงความเห็นว่าถูกจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระท าหรือไม่กระท า
ของผู้ขออนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหาร 
 (2)9  แสดงได้ว่าไม่อยู่ระหว่างค้างส่งรายงานที่มีหน้าที่ต้องจัดท าและจัดส่งต่อส านักงานหรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 57  และไม่อยู่ระหว่าง
มีประเด็นในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนทั่วไปในลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (ก)  ค้างการน าส่งงบการเงินหรือรายงานที่มีหน้าที่ต้องจัดท าตามมาตรา 56 หรือ 
มาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 แล้วแต่กรณี 
  (ข)  ถูกส านักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขงบ
การเงิน หรือรายงานที่มีหน้าที่ต้องจัดท าตามมาตรา 56 หรือมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบ 
มาตรา 56 หรือมาตรา 57 แล้วแต่กรณี หรือ 
  (ค)  ถูกส านักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสั่งให้ด าเนินการตามมาตรา 58 
หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แล้วแต่กรณี 

                                                           

9ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 4/2554 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ท่ีออกใหม่
เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 18/03/2554 
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 (3)10  มีกรรมการและผู้บริหารเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อ
บุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

(4)11  ในกรณีที่ผู้มีอ านาจควบคุมมิได้เป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ ต้องไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าผู้มีอ านาจควบคุมมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัท โดยอนุโลม 
 (5)12  ภายในระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่นค าขออนุญาต ผู้ขออนุญาตต้องไม่เคยฝ่าฝืน หรือไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ หรือเงื่อนไข
ภายหลังการได้รับอนุญาตอย่างมีนัยส าคัญ 

(6)13  ไม่เคยเสนอขายหุ้นกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ตั๋วเงิน หรือศุกูก โดยฝ่าฝืนข้อก าหนดเกี่ยวกับ
ลักษณะการเสนอขายที่จ ากัดเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลาสองปีก่อนวัน
ยื่นค าขออนุญาต เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน โดยนิติบุคคลเฉพาะกิจแสดงได้ว่า 
มีเหตุจ าเป็นและสมควร รวมทั้งมีมาตรการจัดการเกี่ยวกับการเสนอขายอย่างเหมาะสมแล้ว 

(7)14  แสดงได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอโครงการต้องไม่มีลักษณะตามข้อ 8/1  เว้นแต่ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ
เสนอโครงการเป็นบริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ผู้มีสิทธิเสนอโครงการดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเฉพาะตามที่ก าหนดในข้อ 8/1(1) (ก) 

ข้อ 8/115   ผู้มีสิทธิเสนอโครงการต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้  เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไขที่
ก าหนดในข้อ 8/2 
 (1)  ภายในระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ 
ตามโครงการ ผู้มีสิทธิเสนอโครงการต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (ก)  เคยมีประวัตฝิ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ในเร่ือง
ที่มีนัยส าคัญ   
                                                           

10ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 4/2554 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ท่ีออกใหม่
เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 18/03/2554 

11ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 4/2554 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ท่ีออกใหม่
เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 18/03/2554 

12 ถูกยกเลิกโดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 59/2558 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ท่ีออกใหม่เพื่อการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 13/07/2558 

13 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 34/2557 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ท่ีออกใหม่เพื่อการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 29/09/2557 

14 ถูกเพิ่มโดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 59/2558 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ท่ีออกใหม่เพื่อการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 13/07/2558 

15 ถูกเพิ่มโดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 59/2558 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ท่ีออกใหม่เพื่อการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 13/07/2558 
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         (ข)  เคยถูกส านักงานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เน่ืองจาก 
มีเหตุที่มีนัยส าคัญอันควรสงสัยเกี่ยวกับกลไกการบริหารจัดการในลักษณะดังต่อไปนี้ 

1.  อาจไม่สามารถปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นไดอ้ย่างเป็นธรรมโดยอาจมีการเอ้ือประโยชน์
ให้แก่ผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งจะท าให้ได้เปรียบผู้ถือหุ้นรายอ่ืนหรือได้ประโยชน์มากกว่าผู้ถือหุ้นรายอ่ืน 
โดยไม่สมควร 
   2.  อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นได้โดยท าให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง               
ได้รับประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือโดยท าให้บริษัทเสียประโยชน์  
ที่พึงได้รับ 

(ค)  เคยถูกส านักงานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เนื่องจาก 
มีเหตุที่ท าให้สงสัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนที่ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน                    
หรือท าให้ผู้ลงทุนส าคัญผิด ซึ่งมีลักษณะเป็นการปกปิดหรืออ าพราง หรือสร้างข้อมูลที่อาจไม่มีอยู่จริง 
ในรายการหรือการด าเนินการที่มีนัยส าคัญ  
             (ง)  เคยถอนค าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยไม่มีการชี้แจง 
เหตุสงสัยตาม (ข) หรือ (ค) ต่อส านักงาน หรือโดยมีการชี้แจงแต่ไม่ได้แสดงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล
อย่างสมเหตุสมผลที่จะหักล้างข้อสงสัยตาม (ข) หรือ (ค) นั้น 
 (2)  ภายในระยะเวลาสิบปีก่อนวันยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการ 
 ผู้มีสิทธิเสนอโครงการเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เฉพาะในมูลเหตุ
เน่ืองจากการด าเนินการที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต อันเป็นเหตุที่ท าให้เกิดความเสียหายใน
วงกว้าง  ทั้งนี้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
 (3)  อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการด าเนินการที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตอันเป็นเหตุ 
ที่ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  ทั้งนี้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
 (4)  เป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการจัดรูปแบบเพื่อให้บุคคลที่มีลักษณะ 
ตาม (1) (2) หรือ (3) หลีกเลี่ยงมิให้ส านักงานใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตาม (1) (2) หรือ (3) กับบุคคล 
ที่มีลักษณะดังกล่าวนั้น 

ข้อ 8/216   มิให้น าความในข้อ 8/1(1) และ (2) แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับกับผู้มีสิทธ ิ
เสนอโครงการซึ่งได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริหารจัดการ และการควบคุม 
การด าเนินงานที่ท าให้ผู้มีสิทธิเสนอโครงการมีลักษณะตามข้อ 8/1(1) หรือ (2) แล้ว 

                                                           

16 ถูกเพิ่มโดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 59/2558 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ท่ีออกใหม่เพื่อการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 13/07/2558 
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ข้อ 917   เมื่อส านักงานได้รับค าขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน 
ตามคู่มือส าหรับประชาชนแล้ว ให้ส านักงานด าเนินการสอบทานข้อเท็จจริงตามขั้นตอนและวิธีการ 
ที่ระบุในคู่มือส าหรับประชาชนและแจ้งประเด็นข้อสังเกตที่ได้จากการสอบทานข้อเท็จจริงเพื่อให้ 
นิติบุคคลเฉพาะกิจชี้แจงข้อสังเกตน้ันภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหนังสือแจ้งข้อสังเกต  
โดยต้องด าเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ส านักงานได้รับเอกสารหลักฐาน 
ที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือส าหรับประชาชน   

ให้ส านักงานแจ้งผลการพิจารณาค าขอภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ส านักงานได้รับ                
ค าชี้แจงต่อข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริงจากนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

ในกรณีที่นิติบุคคลเฉพาะกิจประสงค์จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้  
ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจยื่นค าขอผ่อนผันพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค าขอผ่อนผันต่อส านักงาน
ก่อนที่ส านักงานจะเร่ิมการพิจารณาตามวรรคสอง  ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือส าหรับ
ประชาชน โดยส านักงานจะพิจารณาค าขอผ่อนผันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเดียวกันกับการพิจารณา
อนุญาตตามวรรคสอง 

ข้อ 1018   ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อส านักงานที่เป็นเหตุอันควรสงสัยดังต่อไปนี้ ส านักงาน
อาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการตามค าขออนุญาตได้ 
 (1)  นิติบุคคลเฉพาะกิจหรือการเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการมีลักษณะหรือรูปแบบเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีข้อเท็จจริงซึ่งท าให้พิจารณาได้ว่าความมุ่งหมาย
หรือเน้ือหาสาระที่แท้จริง (substance) ของการเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการนั้นเข้าลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยง
บทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศนี้ 
 (2)  การเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการอาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
 (3)  การเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนไทย
โดยรวม หรือ 
 (4)  การเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนโดยรวม หรืออาจ 
ท าให้ผู้ลงทุนโดยรวมไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องหรือเพียงพอ
ประกอบการตัดสินใจลงทุน 

                                                           

17 ถูกยกเลิกโดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 29/2558 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ท่ีออกใหม่เพื่อการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 7) ลงวันท่ี 10/07/2558 

18ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 4/2554 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ท่ีออกใหม่
เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 18/03/2554 
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ข้อ 10/119   ในกรณีที่ปรากฏต่อส านักงานภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการว่า
ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่ส านักงานน ามาพิจารณาเพื่ออนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการ
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นปรากฏต่อส านักงานก่อน 
การอนุญาต ส านักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการนั้น ให้ส านักงานมีอ านาจดังต่อไปนี้ 
 (1)  สั่งให้ผู้ได้รับอนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหารของผู้ได้รับอนุญาต ชี้แจงหรือเปิดเผยข้อมูล
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด และระงับการอนุญาตให้ออกหุ้นกู้ตามโครงการหรือให้ผู้ได้รับ
อนุญาตระงับการเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการไว้ก่อนจนกว่าจะได้ชี้แจงหรือแก้ไขให้ถูกต้อง และหาก 
ผู้ได้รับอนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหารของผู้ได้รับอนุญาต ไม่สามารถชี้แจงหรือด าเนินการแก้ไขให้
ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ส านักงานอาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตตาม (2) ได้ 
 (2)  สั่งเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการในส่วนที่ยังมิได้เสนอขาย 
หรือยังไม่มีผู้จองซื้อ 
 ในการสั่งการตามวรรคหนึ่งให้ส านักงานค านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา 
 (1)  ความร้ายแรงของข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 (2)  ผลกระทบต่อผู้ลงทุนที่จองซื้อหุ้นกู้ตามโครงการนั้น 

ข้อ 1120   ในกรณีที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ส านักงานอาจผ่อนผันไม่น า
หลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเงื่อนไขตามประกาศนี้มาใช้บังคับกับ
การเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการที่ได้รับอนุญาตได้ 

(1) มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนซึ่งท าให้พิจารณาได้ว่าหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผันให้ 
ไม่มีนยัส าคัญส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ที่จะได้ไม่คุ้มค่ากับต้นทุน 
ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขดังกล่าว 
 (2)  นิติบุคคลเฉพาะกิจมีข้อจ ากัดตามกฎหมายอ่ืนที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน 
 (3)  นิติบุคคลเฉพาะกิจมีมาตรการอ่ืนที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน 
 การผ่อนผันตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจลงทุนและมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนเป็นส าคัญ  ทั้งนี้ ส านักงานอาจก าหนด
เงื่อนไขให้นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องปฏิบัติด้วยก็ได้” 

                                                           

19ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 38/2555 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ท่ีออกใหม่เพื่อ
การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์  (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 09/08/2555 

20ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 4/2554 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ท่ีออกใหม่
เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 18/03/2554 
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ข้อ 12   เมื่อได้รับอนุญาตจากส านักงาน นิติบุคคลเฉพาะกิจอาจเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตาม
โครงการในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 (1)  เสนอขายหุ้นกู้รุ่นหน่ึงหรือหลายรุ่นในคราวเดียว 
 (2)  เสนอขายหุ้นกู้รุ่นใหม่เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่นเดิมภายใต้วงเงินที่ระบุไว้ตามโครงการ โดยหุ้นกู้
ที่เสนอขายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมนั้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (ก)  มีก าหนดระยะเวลาการไถ่ถอนไว้ไม่เกินอายุโครงการ 
  (ข)  เป็นหุ้นกู้ที่เสนอขายภายใต้ข้อก าหนดสิทธิหลักฉบับเดียวกันหรือที่ให้สิทธิ
ประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่ออกใหม่ไม่ด้อยไปกว่าผู้ถือหุ้นกู้รุ่นเดิมที่จะไถ่ถอน  ทั้งนี้ หุ้นกู้แต่ละรุ่นอาจมี
ข้อก าหนดในเชิงพาณิชย์ (commercial terms) ที่แตกต่างกันได้ เช่น อัตราดอกเบี้ย อายุ วันที่ออก  วันที่
ครบก าหนดไถ่ถอน เป็นต้น 
 ส านักงานอาจผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งได้ หากนิติบุคคลเฉพาะกิจแสดง
ได้ว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ขออนุญาตจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจ 
เคยออกและเสนอขายไปแล้ว 

ข้อ 13   ในการเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการที่ได้รับอนุญาตตามหมวดนี้  นิติบุคคลเฉพาะกิจ
ต้องด าเนินการจัดให้หุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายตามโครงการมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (1)  มีค าเรียกชื่อเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงถึงหุ้นกู้ที่เสนอขายในแต่ละคร้ัง 
ทั้งนี้ ค าเรียกชื่อหุ้นกู้ตามโครงการดังกล่าวต้องแสดงถึงปีที่ครบก าหนดไถ่ถอน และลักษณะพิเศษของ
หุ้นกู้ตามโครงการ (ถ้าม)ี ไว้โดยชัดเจน 
 (2)  มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยไว้อย่างแน่นอน หรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของ
สถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอ่ืน 
 (3)  มีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้ตามโครงการ  ทั้งนี้ ไม่ว่าหุ้นกู้ตาม
โครงการนั้นจะมีการไถ่ถอนคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง 
 (3/1)21  ในกรณีที่เป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หุ้นกู้ดังกล่าวต้องเป็นหุ้นกู้ที่
มีอนุพันธ์แฝงที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด (callable) หรือผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้
ออกช าระหนี้คืนก่อนก าหนด (puttable) โดยมีการก าหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่
ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอ่ืน และไม่มีการก าหนดเงื่อนไขการจ่าย
ผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอ่ืนเพิ่มเติมเท่านั้น 
 (4)  มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  เว้นแต่ในกรณีที่เป็นหุ้นกู้ระยะสั้น 

                                                           

21 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 14/2559  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ท่ีออกใหม่เพื่อการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 04/05/2559 
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ข้อ 14   นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
 (1)  อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่เสนอขายในแต่ละคร้ังตามโครงการ  หรือ 
 (2)22  อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ค้ าประกันหุ้นกู้ตามโครงการ เฉพาะกรณีที่เป็น 
การค้ าประกันเต็มจ านวนที่มีผลบังคับให้ผู้ค้ าประกันต้องรับผิดร่วมกันกับลูกหนี้ โดยไม่สามารถเพิก
ถอนได้ก่อนครบอายุของหุ้นกู้ตามโครงการ 
 ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้ 
 (1)  สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานได้มีหนังสือแจ้งต่อ
ส านักงานว่าไม่สามารถท าการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ตามโครงการนั้นได้โดยมีเหตุอันสมควร 
และเหตุน้ันมิได้เกิดจากนิติบุคคลเฉพาะกิจ ส านักงานอาจผ่อนผันให้การจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้น
กระท าโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ่ืนที่ส านักงานก าหนดได้ 
 (2)  กรณีที่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน โดยมีเหตุจ าเป็นและสมควร หรือเป็นกรณีที่
พิจารณาได้ว่าไม่จ าเป็นต้องมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
 

ส่วนที่ 2 
เงื่อนไขการอนุญาต 

 
ข้อ 15   นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องยื่นค าขอให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยพิจารณารับหุ้นกู้ที่

ออกและเสนอขายตามโครงการเป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันออกหุ้นกู้ตาม
โครงการดังกล่าว 
 นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ตามโครงการที่เป็นไปตาม
ข้อ 14 อย่างต่อเนื่องจนกว่าสิทธิเรียกร้องตามหุ้นกู้ตามโครงการจะระงับลง  เว้นแต่ในกรณีที่มี 
เหตุจ าเป็นและสมควร ส านักงานอาจผ่อนผันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ตามโครงการ  
โดยก าหนดเงื่อนเวลาหรือเงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความจ าเป็นของผู้ลงทุนในการมีข้อมูล
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้น 

ข้อ 16   ก่อนการเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการ นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องมีหนังสือถึงส านักงาน 
เพื่อรับรองว่าได้จัดให้มีข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่เสนอขายตามโครงการที่มีความชัดเจนและ 

                                                           

22 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 34/2557 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ท่ีออกใหม่เพื่อ
การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 29/09/2557 
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ไม่มีข้อก าหนดที่เป็นการเอาเปรียบคู่สัญญาอย่างไม่เป็นธรรม และมีการลงลายมือชื่อผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลเฉพาะกิจและประทับตราส าคัญของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (ถ้ามี)  ทั้งนี้ รายการและ
สาระส าคัญของข้อก าหนดสิทธิส าหรับหุ้นกู้ที่ได้รับอนุญาตตามหมวดนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางของ
ข้อก าหนดสิทธิตามที่ส านักงานประกาศก าหนด 
 นอกจากรายการตามวรรคหนึ่งแล้ว ข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่เสนอขายตามโครงการอย่างน้อย
ต้องมีรายการดังต่อไปนี้ด้วย 
 (1)  รายการทั่วไปของโครงการ ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุถึงชื่อและที่อยู่ของผู้มีสิทธิเสนอโครงการ  
รวมทั้งประเภท ลักษณะและมูลค่าของสินทรัพย์ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจรับโอนมาจากผู้มีสิทธิเสนอ
โครงการ 
 (2)  ข้อก าหนดให้นิติบุคคลเฉพาะกิจหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 
เพื่อพิจารณาด าเนินการอันจ าเป็นตามควรโดยไม่ชักช้า  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอโครงการ นิติบุคคล 
เฉพาะกิจ หรือบุคคลอ่ืนใดที่เป็นคู่สัญญาที่มีภาระผูกพันตามสัญญาที่ก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ 
ในการด าเนินการตามโครงการ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาในสาระส าคัญ 
 (3)  ชื่อและที่อยู่ของผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ และผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ส ารอง (ถ้ามี)  รวมทั้ง
ข้อก าหนดให้การแต่งต้ังผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้รายใหม่ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ก่อนการแต่งต้ัง 
 (4)  ข้อก าหนดให้นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องรายงานให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) ทราบถึงการซื้อ
สินทรัพย์ รับโอน หรือโอนคืนสินทรัพย์ให้กับผู้มีสิทธิเสนอโครงการภายในก าหนดระยะเวลาสิบห้าวัน
นับแต่วันสิ้นเดือนที่มีการท ารายการดังกล่าว 

ข้อ 17   ในกรณีหุ้นกู้ที่เสนอขายตามโครงการเป็นหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นิติบุคคล
เฉพาะกิจต้องจัดให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความสอดคล้องกับข้อก าหนดสิทธิ โดยอย่างน้อย
ต้องมีรายการและสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 (1)  ชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญา 
 (2)  วันที่สัญญามีผลใช้บังคับ 
 (3)  อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดของคู่สัญญา โดยมีข้อตกลงที่ระบุให้นิติบุคคลเฉพาะกิจ 
และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดตามข้อก าหนดสิทธิทุกประการ 
 (4)  อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน หรือบ าเหน็จในการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งต้อง
ก าหนดไว้เป็นจ านวนที่แน่นอน รวมทั้งอัตราและวิธีการจ่ายคืนเงินทดรองซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้จ่ายไป
เน่ืองจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อก าหนดภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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             (5)  ข้อก าหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องติดตามให้ผู้มีสิทธิเสนอโครงการ นิติบุคคลเฉพาะกิจ  
ผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้และผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ส ารอง (ถ้ามี) หรือบุคคลอ่ืนใดที่เป็นคู่สัญญาที่มี
ภาระผูกพันตามสัญญาที่ก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการ ด าเนินการตามสัญญา
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
 (6)  การสิ้นสุดของสัญญา 

ข้อ 18   ในการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายหลังการออกหุ้นกู้ตามโครงการ ให้นิติบุคคล
เฉพาะกิจส่งเอกสารต่อส านักงานตามข้อ 7 เมื่อนิติบุคคลเฉพาะกิจได้ส่งเอกสารตามวรรคหนึ่งต่อ
ส านักงานครบถ้วนแล้ว ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงานแล้ว และให้นิติบุคคลเฉพาะกิจส่งส าเนาสัญญาแต่งต้ังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต่อ
ส านักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามโครงการน้ัน 

ข้อ 19   ในกรณีหุ้นกู้ที่เสนอขายตามโครงการเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ตาม
โครงการดังกล่าวต้องด้อยกว่าสิทธิของเจ้าหน้ีสามัญเฉพาะในเร่ืองการรับช าระหนี้ตามหุ้นกู้ตาม
โครงการนั้นเมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้ 
 (1)  นิติบุคคลเฉพาะกิจถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย 
 (2)  มีการช าระบัญชีเพื่อการเลิกนิติบุคคลเฉพาะกิจ หรือ 
 (3)  กรณีอ่ืนใดที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 

ข้อ 20   ในกรณีหุ้นกู้ที่เสนอขายตามโครงการเป็นหุ้นกู้มีประกันไม่ว่าหลักประกันของหุ้นกู้
ตามโครงการน้ัน จะได้จัดให้มีพร้อมกับการเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการหรือจัดเพิ่มเติมขึ้นในภายหลัง 
หลักประกันของหุ้นกู้ตามโครงการดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้ 
 (1)23  เป็นทรัพย์สินหรือการค้ าประกันที่มีการด าเนินการให้มีผลบังคับได้ตามกฎหมายโดย
ค านึงถึงสภาพของหลักประกันแต่ละประเภท สามารถด ารงได้ตลอดอายุหุ้นกู้ตามโครงการ และดูแลได้
โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่เป็นหรือเกี่ยวข้องกับหลักประกันซึ่งเป็นทรัพย์สินอ่ืนใดที่มิใช่
ตราสารทางการเงิน ทรัพย์สินดังกล่าวต้องอยู่ในประเทศไทย” 
 (2)  ในกรณีที่หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสัญญาเช่าระยะยาว นิติบุคคลเฉพาะกิจ 
ต้องจัดให้มีการประเมินค่าของหลักประกันดังกล่าวโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่อยู่ในบัญชีที่
ส านักงานให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้ การประเมินราคาหรือการค านวณมูลค่าของหลักประกันต้องค านึงถึง
                                                           

23ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 4/2554 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ท่ีออกใหม่เพื่อ
การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 18/03/2554 
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สิทธิและภาระผูกพันใด ๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยบทกฎหมายหรือโดยสัญญาที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินอันเป็น
หลักประกันนั้นด้วย และต้องจัดท าขึ้นไม่เกินกว่าหนึ่งปีก่อนวันที่ออกหุ้นกู้ตามโครงการน้ัน  เว้นแต่ 
จะเป็นกรณีที่ราคาหรือมูลค่าของหลักประกันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญในช่วงเวลาดังกล่าว 
ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจจัดให้มีการประเมินค่าหลักประกันดังกล่าวใหม่ 

ข้อ 21   ในกรณีการออกหุ้นกู้ตามโครงการมีประกันโดยหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือ
สังหาริมทรัพย์ประเภทที่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย นิติบุคคลเฉพาะกิจจะต้องด าเนินการจดทะเบียน
ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้รับทรัพย์สินนั้นเป็นประกันตามกฎหมายด้วย 

ข้อ 22   การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิ หน้าที่ ความรับผิด หรือหลักประกันตามหุ้นกู้ตามโครงการ
ภายหลังการออกหุ้นกู้ตามโครงการน้ัน จะกระท าได้ต่อเมื่อการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมิได้ขัดหรือแย้งกับ
ข้อก าหนดของหมวดนี้และการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวได้ด าเนินการโดยชอบตามข้อก าหนดสิทธิ  
โดยนิติบุคคลเฉพาะกิจต้องแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวพร้อมทั้งส่งส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อส านักงาน
และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลใช้บังคับ 
 ในกรณีที่การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิซึ่งได้ก าหนดให้
กระท าได้โดยการมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามโครงการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามโครงการต้องระบุ
อย่างชัดเจนถึงสาเหตุแห่งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิ และผลกระทบที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับผู้ถือ
หุ้นกู้ตามโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นกู้ตามโครงการ 

ข้อ 23   นิติบุคคลเฉพาะกิจที่ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1)  ด าเนินการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามโครงการ โดยต้องรับโอน
สินทรัพย์ตามจ านวนขั้นต่ าที่ระบุไว้ในโครงการให้แล้วเสร็จภายในหกเดือนนับแต่วันที่ส านักงาน
อนุมัติโครงการ  ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 (2)  ต้องเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการที่ได้รับอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในสามปีนับแต่วันที่ได้รับ
อนุญาต  เว้นแต่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้รุ่นใหม่เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่นเดิมตามข้อ 12(2) 
 (3)  จัดให้มีผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ โดยอาจจัดให้มีผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ส ารองด้วยก็ได้ 
 ในกรณีที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้หรือผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ส ารอง (ถ้าม)ี ไม่ใช่ผู้มสีิทธิเสนอ
โครงการ  ผู้ให้บริการดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี้ 
  (ก)  สถาบันการเงิน 
  (ข)  บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็น
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 
  (ค)  หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินตาม
กฎหมายหรือนโยบายของทางการ หรือ 
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  (ง)  นิติบุคคลที่มีลักษณะตามที่ส านักงานประกาศก าหนด  ทั้งนี้ โดยค านึงถึง
ความสามารถในการให้บริการหรือการจัดให้มีระบบเพื่อรองรับการเรียกเก็บหนี้ 
 (4)  ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน 
 (5)  รายงานการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนต่อส านักงานตามข้อ 7 ภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่มีการไถ่ถอน 

ข้อ 24   ในกรณีที่เป็นหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชก าหนดนิติบุคคล
เฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ด้วย 
 (1)  ต้องระบุไว้ให้ชัดเจนในค าเรียกชื่อหุ้นกู้ด้วยว่าเป็นหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับ
อนุมัติตามกฎหมายดังกล่าว และเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่ 
 (2)  เมื่อสถานะนิติบุคคลเฉพาะกิจสิ้นสุดลง  ให้โอนสินทรัพย์และผลประโยชน์คงเหลือ
ทั้งหมดกลับคืนให้ผู้มีสิทธิเสนอโครงการภายในสามสิบวัน นับแต่วันสิ้นสุดสถานะดังกล่าว  เว้นแต่จะ
ได้รับการผ่อนผันจากส านักงานในกรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควร และให้รายงานการโอนสินทรัพย์และ
ผลประโยชน์ดังกล่าวต่อส านักงานตามข้อ 7 ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดสถานะของนิติบุคคล
เฉพาะกิจ 

ข้อ 25   สัญญาแต่งตั้งผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้อย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ดังต่อไปนี้ 

(1) การจัดให้มีระบบบัญชีส าหรับการปฏิบัติหน้าที่และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องแยกต่างหาก
จากส่วนงานอ่ืนของผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ 
 (2)  หน้าที่ของผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้รายเดิมในการด าเนินการใด ๆ เพื่อให้ผู้ให้บริการ 
เรียกเก็บหนี้รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการ 
เรียกเก็บหนี้ โดยต้องก าหนดเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ไว้ให้ชัดเจน 
 (3)  การโอนเงินที่เรียกเก็บได้จากสินทรัพย์เข้าบัญชีของนิติบุคคลเฉพาะกิจซึ่งต้องกระท า
โดยเร็วที่สุด แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวันท าการนับแต่วันที่เรียกเก็บเงินได้ดังกล่าว โดยต้องก าหนดข้อห้าม
น าเงินซึ่งได้รับมาเพื่อนิติบุคคลเฉพาะกิจไปใช้เพื่อการอ่ืนใด ในกรณีที่นิติบุคคลเฉพาะกิจมีข้อตกลง 
ที่จะหักกลบลบหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์กับผู้มีสิทธิเสนอโครงการซึ่ง
ท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ด้วย ผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้มีสิทธิหักค่าซื้อสินทรัพย์จากเงินที่
เรียกเก็บได้แต่ต้องโอนเงินส่วนที่เหลือเข้าบัญชีของนิติบุคคลเฉพาะกิจภายในระยะเวลาเดียวกัน 
 (4)  การจัดท าและน าส่งรายงานเป็นรายไตรมาส ซึ่งอย่างน้อยต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ 
ผลการเรียกเก็บเงินจากสินทรัพย์ และยอดสินทรัพย์คงเหลือของโครงการต่อนิติบุคคลเฉพาะกิจและ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้าม)ี ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส 
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 ในกรณีที่มีการแต่งต้ังผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ส ารอง สัญญาแต่งตั้งผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้
ส ารองต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ส ารองตามวรรคหนึ่งด้วย
โดยอนุโลม 
 

หมวด 3 
การเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการในวงจ ากัด 

 
ส่วนที่ 1 

ลักษณะการขายในวงจ ากัดและการอนุญาต 

 
ข้อ 26   การเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการในวงจ ากัดต้องมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 (1)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่  แต่ไม่รวมถึงการเสนอขายต่อผู้ลงทุน
สถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่ได้จดข้อจ ากัดการโอนไว้ไม่เกินสิบราย ในรอบระยะเวลาสี่เดือนใด ๆ 
ซึ่งกรณีดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการเสนอขายตาม (2) 
 (2)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจ านวนไม่เกินสิบราย ในรอบระยะเวลาสี่เดือนใด ๆ 
 ในกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้ค้าหลักทรัพย์
หรือบุคคลอ่ืนใด มีการถือครองหุ้นกู้ตามโครงการแทนบุคคลอ่ืน การนับจ านวนผู้ลงทุนตามวรรคหนึ่ง 
ให้นับจากบุคคลที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงของหุ้นกู้ตามโครงการนั้น 

(2) เสนอขายต่อบุคคลที่เป็นเจ้าหนี้ของบริษัทอยู่แล้วก่อนการเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการ  
เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้ 
 (4)  เสนอขายโดยได้รับผ่อนผันจากส านักงาน โดยนิติบุคคลเฉพาะกิจจะได้รับอนุญาตต่อเมื่อ
แสดงได้ว่า 
  (ก)  มีเหตุจ าเป็นและสมควร 
  (ข)  การเสนอขายดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง และ 
  (ค)  มีมาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอแล้ว 

ข้อ 27   ในกรณีเป็นการขอผ่อนผันเพื่อเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามข้อ 26(4)  นิติบุคคล 
เฉพาะกิจที่จะขอผ่อนผันต้องแสดงได้ถึงเหตุจ าเป็นและสมควรของกรณีดังกล่าว การไม่มีผลกระทบ 
ต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง และการมีมาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ และส านักงาน 
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อาจผ่อนผันให้น าหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน มาใช้
บังคับกับการเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการดังกล่าวก็ได้เท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึงความเหมาะสมและ
เพียงพอของมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน 

ข้อ 2824   ในกรณีที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการในวงจ ากัดตามข้อ 
26 เมือ่โครงการได้รับอนุมัติจากส านักงานแล้วและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่า 
นิติบุคคลเฉพาะกิจดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่นั้นแล้ว  
  (1)  ด าเนินการจดข้อจ ากัดการโอนหุ้นกู้ที่จะเสนอขายตามโครงการกับส านักงาน  
ตามความในวรรคสอง และยื่นเอกสารตามวรรคสามแล้ว 

 (2)  ไม่เคยเสนอขายหุ้นกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ตั๋วเงิน หรือศุกูก ที่เป็นการฝ่าฝืนลักษณะ 
การขายที่จ ากัดเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันยื่นจด
ข้อจ ากัดการโอน  เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน โดยนิติบุคคลเฉพาะกิจแสดงได้ว่ามีเหตุจ าเป็น
และสมควร รวมทั้งมีมาตรการจัดการเกี่ยวกับการเสนอขายอย่างเหมาะสมแล้ว 
 การจดข้อจ ากัดการโอนหุ้นกู้ตามโครงการกับส านักงานตามวรรคหนึ่งต้องมีข้อความซึ่งแสดง
ได้ว่านิติบุคคลเฉพาะกิจจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ หากการโอนหุ้นกู้ดังกล่าวจะ
ท าให้หุ้นกู้ที่เสนอขายตามโครงการในคร้ังนั้น ไม่สามารถคงลักษณะตามข้อ 26(1) (2) (3) หรือ (4) 
แล้วแต่กรณีเว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ทั้งนี้ ให้ถือว่าส านักงานรับจดข้อจ ากัดการโอนดังกล่าว 
ในวันที่ส านักงานได้รับการแสดงเจตนาจดข้อจ ากัดการโอนที่มีข้อความดังกล่าวแล้ว 
 ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้มีประกันหรือหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้นิติบุคคล
เฉพาะกิจเสนอร่างข้อก าหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มาพร้อมกับการจดข้อจ ากัด 
การโอนด้วย 

 

 

 

 

 

                                                           

24 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 34/2557 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ท่ีออกใหม่เพื่อ
การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 29/09/2557 
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ส่วนที่ 2 
เงื่อนไขการอนุญาต 

 
ข้อ 2925   ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ 

ตามข้อ 26(1) ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก่อนการเสนอขายหุ้นกู้ตาม
โครงการ 
 (1)  อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่เสนอขายในแต่ละคร้ังตามโครงการ 
 (2)  อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ค้ าประกันหุ้นกู้ตามโครงการ เฉพาะในกรณีที่เป็น 
การค้ าประกันเต็มจ านวนที่มีผลบังคับให้ผู้ค้ าประกันต้องรับผิดร่วมกันกับลูกหนี้ โดยไม่สามารถ 
เพิกถอนได้ก่อนครบก าหนดอายุของหุ้นกู้ตามโครงการ 

ให้น าข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามข้อ 14 วรรคสองและ 
การจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างต่อเน่ืองตามข้อ 15 วรรคสองมาใช้บังคับกับกรณีตาม 
วรรคหนึ่งด้วย 

ข้อ 30   นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1)   จัดให้ได้มาซึ่งมติโดยชัดแจ้งจากคณะกรรมการให้ออกหุ้นกู้ตามโครงการได้ ก่อนการ
เสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการนั้น เว้นแต่ผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ต้องได้รับมติให้ออกหุ้นกู้
ตามโครงการที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 
 ความใน (1) มิให้น ามาใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทต้องออกหุ้นกู้ตามแผนฟื้นฟูกิจการตาม
กฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว หรือกรณีอ่ืนใดที่ได้รับการผ่อนผันจาก
ส านักงาน 
 (2)   จัดให้หุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายตามโครงการมีลักษณะดังนี้ 
  (ก)  เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และต้องมีข้อความในใบหุ้นกู้ที่เสนอขายตามโครงการ 
แสดงว่านิติบุคคลเฉพาะกิจจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ตามโครงการไม่ว่าในทอดใด ๆ หากการ 
โอนนั้นจะขัดกับข้อจ ากัดการโอนหุ้นกู้ตามโครงการตามที่ระบุไว้ ซึ่งต้องเป็นข้อจ ากัดการโอนเดียวกับ 
ที่ได้จดทะเบียนไว้กับส านักงาน 
  (ข)  มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 12 และข้อ 13(1) (2) (3)  
  (ค)  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อ 19  กรณีเป็นการเสนอขาย
หุ้นกู้ด้อยสิทธิตามโครงการ 

                                                           

25 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 34/2557 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ท่ีออกใหม่เพื่อ
การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 29/09/2557 
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  (ง)  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนสถาบันที่จัดต้ังขึ้นตาม
กฎหมายไทยหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามข้อ 26(1) ต้องจัดให้มีข้อก าหนดสิทธิที่มีรายการอย่างน้อยตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 42(1) ถึง (9) และด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ 22 วรรคหนึ่ง 
 (3)  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการในวงจ ากัดตามข้อ 26(2) (3) หรือ (4) ผู้ได้รับ
อนุญาตต้องไม่โฆษณาการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการ และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสาร
ประกอบการเสนอขาย นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องแจกจ่ายให้เฉพาะบุคคลที่มีลักษณะหรือมีจ านวนอยู่
ภายในขอบเขตที่ก าหนดไว้ในข้อ 26(2) (3) หรือ (4) ตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 
 (4)  จัดให้เอกสารประกอบการเสนอขาย (ถ้าม)ี มีข้อความที่ระบุถึงข้อจ ากัดการโอนตาม (2)(ก) 
และในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ให้ระบุการด้อยสิทธินั้นไว้ให้ชัดเจน 
 (5)  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 23(1) (2) วรรคหนึ่งของ (3) (4) และ (5) 
 (6)  ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ 24 ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่
ได้รับอนุญาตตามพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 
 (7)26\27  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการต่อผู้ลงทุนสถาบันที่จัดต้ังขึ้น 
ตามกฎหมายไทยหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามข้อ 26(1) นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องด าเนินการยื่นค าขอ 
ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 15 วรรคหนึ่งด้วย 
 (8)28\29  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ตามข้อ 26(1)  
นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องด าเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ประเภทที่สามารถเป็นผู้ให้บริการในการชักชวน
หรือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการซื้อขายหรือลงทุนในหุ้นกู้ตามโครงการได้ และนิติบุคคลเฉพาะกิจดังกล่าว
ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการจ าหน่ายตราสารหนี้และใบส าคัญ 
แสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ด้วย โดยอนุโลม 

(9)30   ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการต่อผู้ลงทุนสถาบันที่จัดต้ังขึ้น 
ตามกฎหมายไทยหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามข้อ 26(1) นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องจัดให้มีการแจก 
สรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร (factsheet) ให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวก่อนการเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการ 

                                                           

26ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 14/2556 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ท่ีออกใหม่เพื่อ
การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์(ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 11/03/2556 

27 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 34/2557 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ท่ีออกใหม่เพื่อ
การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 29/09/2557 

28 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 34/2557 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ท่ีออกใหม่เพื่อ
การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 29/09/2557 

29 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 47/2557 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ท่ีออกใหม่เพื่อ 
การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 07/11/2557 

30 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 47/2557 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ท่ีออกใหม่เพื่อ 
การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 07/11/2557 
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ข้อ 31   ในกรณีที่มีบุคคลใดแสดงความประสงค์ต่อนิติบุคคลเฉพาะกิจที่จะลงทะเบียนการโอน
หุ้นกู้ตามโครงการ ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจตรวจสอบความถูกต้องของการโอนหุ้นกู้ หากพบว่าเป็น 
การโอนที่ขัดต่อข้อจ ากัดการโอนที่ได้จดทะเบียนไว้กับส านักงาน  นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องไม่ลงทะเบียน
การโอนหุน้กู้ตามโครงการ  เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 
 ในกรณีที่นิติบุคคลเฉพาะกิจจัดให้มีนายทะเบียนหุ้นกู้ นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องด าเนินการให้
นายทะเบียนหุ้นกู้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในวรรคหนึ่งด้วย 
 

หมวด 4 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเฉพาะส าหรับโครงการที่จะเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ 

 
ข้อ 32   ความในส่วนนี้ให้ใช้บังคับเฉพาะกับการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการต่อ 

ผู้ลงทุนในต่างประเทศ โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายมีข้อตกลงที่จะช าระดอกเบี้ย และไถ่ถอนหุ้นกู้เป็น 
สกุลเงินตราต่างประเทศ 

ข้อ 33   นิติบุคคลเฉพาะกิจจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามหมวดนี้ ต่อเมื่อ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1)  สามารถแสดงได้ว่าการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ที่ยื่นขออนุญาตจะกระท าต่อผู้ลงทุน 
ในต่างประเทศ 
 (2)  สามารถแสดงได้ว่าการซื้อขาย หรือการโอนหุ้นกู้ที่ยื่นขออนุญาตไม่ว่าทอดใด ๆ จะกระท า
ในตา่งประเทศ 

ข้อ 34   ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามหมวดนี้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 (1)  เสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 12 
 (2)  ต้องมีค าเรียกชื่อหุ้นกู้ตามโครงการ อัตราดอกเบี้ย และมูลค่าไถ่ถอนที่เป็นไปตามข้อ 13(1) 
(2) และ (3) 
 (3)  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 23(1) (2) วรรคหนึ่งของ (3) (4) และ (5) 
 (4)  ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ 24  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่
ได้รับอนุญาตตามพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 
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ข้อ 35   ในกรณีที่มีการจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องจัดให้มีการขอความ
เห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะได้รับความเห็นชอบต่อเมื่อ
สามารถแสดงได้ว่าบุคคลนั้นมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 (1)  เป็นทรัสตีได้ตามกฎหมายแห่งประเทศใดประเทศหนึ่งที่จะเสนอขายหุ้นกู้นั้นหรือประเทศ
ที่จะน าหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือ 
 (2)  เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งที่จะเสนอขายหุ้นกู้นั้น หรือ
ประเทศที่จะน าหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อแสดงได้ว่ากฎหมายของ
ประเทศดังกล่าวมีข้อห้ามการจัดตั้งทรัสต์ 
 การให้ความเห็นชอบผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่ง ไม่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศอ่ืนที่
เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และการกระท าตามอ านาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ออกตาม
มาตรา 41(3) และมาตรา 46 

ข้อ 36   ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากนิติบุคคลเฉพาะกิจแจ้งให้
ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบถึงการขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศภายในสามวันท าการนับแต่ 
วันปิดการเสนอขาย  โดยให้แนบเอกสารประกอบการเสนอขายไปพร้อมกับการแจ้งดังกล่าวด้วย 
 

     หมวด 4/131 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเฉพาะส าหรับโครงการที่จะเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ 

 
ข้อ 36/1   ความในส่วนนี้ให้ใช้บังคับเฉพาะกับการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการที่มี

ข้อตกลงให้ช าระค่าหุ้นกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

ข้อ 36/232   เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางในการควบคุมการใช้เงินตราต่างประเทศส าหรับผู้ลงทุน
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยยังมิได้อนุมัติให้ลงทุนในเงินตราต่างประเทศได้โดยตรง หรือผู้ลงทุนใน 
หุ้นกู้ตามโครงการไม่ได้เป็นผู้ลงทุนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ นิติบุคคลเฉพาะกิจ

                                                           

31ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 4/2554 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ท่ีออกใหม่เพื่อ 
การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 18/03/2554 

32ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 14/2556 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ท่ีออกใหม่เพื่อ
การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์(ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 11/03/2556 
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ต้องจัดให้การเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการกระท าโดยบริษัทหลักทรัพย์ประเภทการจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์หรือการค้าหลักทรัพย์  
 
 

หมวด 5 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ 37   ให้ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้ 

ยังคงมีผลใช้บังคับภายใต้ประกาศนี้จนกว่าจะได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 
 (1)  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 35/2545  
เร่ือง ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2545 
 (2)  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สย. 45/2549  
เร่ือง การจัดสรรกระแสรายรับตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และการรายงานการโอน
สินทรัพย์และผลประโยชน์คงเหลือของนิติบุคคลเฉพาะกิจ ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2549 
 (3)  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สย. 37/2549  
เร่ือง การให้ความเห็นชอบสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในการเสนอขายตราสารหนี้  ลงวันที่  
6 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

 ประกาศ   ณ   วันที่  13 มีนาคม พ.ศ. 2552 
      
 
 
 

(นายวิจิตร  สุพินิจ) 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
 

หมายเหตุ: 
          ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 13/2552 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ลงวันที่ 13/03/2552  
          ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2554 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18/03/2554  
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          ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 38/2555 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์  (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 09/08/2555  
          ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 14/2556 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 11/03/2556  

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2557 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 29/09/2557 

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 47/2557 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 07/11/2557 

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2558 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 10/07/2558 

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 59/2558 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 13/07/2558 

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 14/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 04/05/2559 

 


