
 
 

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สจ. 7/2552 

เร่ือง  แบบค าขอในการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่  
และการยืน่เอกสาร หลกัฐาน หรือรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

      
 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 7/2552 เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการอนุมติัโครงการแปลง 
สินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  ขอ้ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 9/2552 เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 13 มีนาคม 
พ.ศ. 2552 ขอ้ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2552 เร่ือง  การขออนุญาต 
และการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  และขอ้ 7  
แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 13/2552 เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตให้ 
เสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552   
ส านกังานออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
 

ขอ้ 1   ในประกาศน้ีและในแบบท่ีก าหนดตามประกาศน้ี 
(1)  “ประกาศ ท่ี กจ. 7/2552”  หมายความวา่   ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 7/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการอนุมติัโครงการ 
แปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552   

(2)  “ประกาศ ท่ี ทจ. 9/2552”  หมายความวา่   ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 9/2552  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี  
13 มีนาคม พ.ศ. 2552 
                           (3)  “ประกาศ ท่ี ทจ. 12/2552”  หมายความวา่   ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 12/2552  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี  
13 มีนาคม พ.ศ. 2552 

(4)  “ประกาศ ท่ี ทจ. 13/2552”  หมายความวา่   ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 13/2552  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย ์
เป็นหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 

(5)  “หุน้กูร้ะยะสั้น”  หมายความวา่   หุน้กูท่ี้มีก าหนดเวลาช าระหน้ีไม่เกินสองร้อย 
เจ็ดสิบวนันบัแต่วนัท่ีออกหุ้นกู ้แต่ไม่รวมถึงหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
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(6)  “ตัว๋เงินระยะสั้น”  หมายความวา่   ตัว๋เงินท่ีมีก าหนดเวลาใชเ้งินไม่เกินสองร้อย 
เจ็ดสิบวนันบัแต่วนัท่ีออกตัว๋ หรือตัว๋เงินท่ีถึงก าหนดใชเ้งินเม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเ้ห็น 

 

ขอ้ 2   ใหผู้มี้สิทธิเสนอโครงการท่ีประสงคจ์ะขออนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็น
หลกัทรัพยต์ามประกาศ ท่ี กจ. 7/2552 และนิติบุคคลเฉพาะกิจท่ีประสงคจ์ะเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ 
ตามโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยต์ามประกาศ ท่ี ทจ. 13/2552 ร่วมกนัยืน่ค าขออนุมติัโครงการ 
และค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ตามแบบ 35-2-1 (securitization) ทา้ยประกาศน้ี พร้อมดว้ย 
เอกสารหรือหลกัฐานท่ีก าหนดในแบบดงักล่าว จ านวนสองชุด และช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุมติัโครงการ
แปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยใ์นวนัยืน่ค  าขอนั้น  ทั้งน้ี ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจยืน่ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะ 
ของหุน้กูท่ี้จะออกตามแบบ 35-2-2 และตามวิธีการท่ีจดัไวใ้นระบบงานอิเลก็ทรอนิกส์ของส านกังาน  
โดยใหข้อ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของหุน้กูท่ี้ยืน่มานั้นเป็นหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตเสนอขายหุน้กู ้
ท่ีออกใหม่ดว้ย  
 

ขอ้ 3   ใหบ้ริษทัท่ีประสงคจ์ะเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ตามประกาศ  
ท่ี ทจ. 12/2552  ยืน่เอกสารหรือหลกัฐานดงัต่อไปน้ีต่อส านกังาน 
                           (1)  ในกรณีเป็นการเสนอขายในกรณีทัว่ไป 
                                  (ก)  ยืน่ค  าขอพิจารณาลกัษณะของผูข้ออนุญาตตามแบบ 35-2-1 ทา้ยประกาศน้ี  
พร้อมดว้ยเอกสารหรือหลกัฐานท่ีก าหนดไวใ้นแบบดงักล่าว จ านวนสองชุด และช าระค่าธรรมเนียม 
ในวนัยืน่ค าขอนั้น 
                                  (ข)  ยืน่ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของหุน้กูอ้นุพนัธ์ตามแบบ 35-2-2 (หุน้กูอ้นุพนัธ์)             
พร้อมดว้ยเอกสารหรือหลกัฐานท่ีก าหนดในแบบดงักล่าว ก่อนการเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ในแต่ละคร้ัง              
ทั้งน้ี การยืน่ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการท่ีจดัไวใ้นระบบงานอิเลก็ทรอนิกส์ของส านกังาน  เวน้แต่                    
เป็นการเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ระยะสั้น ใหย้ืน่ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของหุน้กูอ้นุพนัธ์ดงักล่าว 
มาพร้อมกบัการรายงานผลการขายหลกัทรัพย ์ 

(2)  ในกรณีเป็นการเสนอขายในวงจ ากดั   
                                  (ก)  ในกรณีเป็นการเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
ตามประกาศ ท่ี ทจ. 12/2552  ใหผู้ข้ออนุญาตยืน่ค าขออนุญาตตามแบบ 35-2-1 ทา้ยประกาศน้ี  ทั้งน้ี  
เฉพาะส่วนท่ี 2 ของแบบดงักล่าว พร้อมดว้ยเอกสารหรือหลกัฐานท่ีก าหนดไวใ้นแบบนั้น จ านวนสองชุด  
และช าระค่าธรรมเนียมในวนัยืน่ค าขอนั้น 

        (ข)  ยืน่ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของหุน้กูอ้นุพนัธ์ โดยให้เป็นไปตาม (1)(ข) โดยอนุโลม  
                                  (ค)  ยืน่รายงานการปฏิบติัตามเง่ือนไขการอนุญาต  ทั้งน้ี การยืน่ดงักล่าวใหเ้ป็นไป 
ตามวิธีการท่ีจดัไวใ้นระบบงานอิเลก็ทรอนิกส์ของส านกังาน    
 

                          ขอ้ 4   ใหบ้ริษทัท่ีประสงคจ์ะเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ตามประกาศ ท่ี ทจ. 9/2552 
ยืน่เอกสารหรือหลกัฐานดงัต่อไปน้ีต่อส านกังาน   
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(1)  ในกรณีเป็นการเสนอขายในกรณีทัว่ไป 
                                  (ก)  ยืน่ค  าขอพิจารณาลกัษณะของผูข้ออนุญาตตามแบบ 35-2-1 ทา้ยประกาศน้ี  
พร้อมดว้ยเอกสารหรือหลกัฐานท่ีก าหนดไวใ้นแบบดงักล่าว จ านวนสองชุด และช าระค่าธรรมเนียม 
ในวนัยืน่ค าขอนั้น 
                                  (ข)  ยืน่ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของตราสารหน้ีตามแบบ 35-2-2 พร้อมดว้ยเอกสาร 
หรือหลกัฐานท่ีก าหนดในแบบดงักล่าว ก่อนการเสนอขายตราสารหน้ีในแต่ละคร้ัง  ทั้งน้ี การยืน่ดงักล่าว 
ใหเ้ป็นไปตามวิธีการท่ีจดัไวใ้นระบบงานอิเลก็ทรอนิกส์ของส านกังาน  เวน้แต่เป็นการเสนอขาย 
หุน้กูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้น ใหย้ืน่ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของตราสารดงักล่าวมาพร้อมกบั 
การรายงานผลการขายหลกัทรัพย ์ 

(2)  ในกรณีเป็นการเสนอขายในวงจ ากดั และการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ 
ต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัและหุ้นรองรับตามภาค 4 แห่งประกาศ ท่ี ทจ. 9/2552   
                                  (ก)  ยืน่ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของตราสารหน้ี โดยให้เป็นไปตาม (1)(ข) โดยอนุโลม  
                                  (ข)  ยืน่รายงานการปฏิบติัตามเง่ือนไขการอนุญาต  ทั้งน้ี การยืน่ดงักล่าวใหเ้ป็นไป 
ตามวิธีการท่ีจดัไวใ้นระบบงานอิเลก็ทรอนิกส์ของส านกังาน    
 

 ขอ้ 5   ให้บริษทัท่ีออกและเสนอขายตัว๋เงินระยะสั้นในกรณีทัว่ไปตามภาค 2  
แห่งประกาศท่ี ทจ. 9/2552 รายงานการช าระหน้ีตามตัว๋เงินต่อส านกังานภายในสิบหา้วนันบัแต่ 
วนัสุดทา้ยของแต่ละเดือนท่ีมีการช าระหน้ี  ทั้งน้ี ตามวิธีการท่ีจดัไวใ้นระบบงานอิเลก็ทรอนิกส์ 
ของส านกังาน 

 

ขอ้ 6   ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูภ้ายหลงัการออกหุน้กู ้ ใหผู้ไ้ดรั้บ 
อนุญาตส่งเอกสารหรือหลกัฐานตามวิธีการท่ีจดัไวใ้นระบบงานอิเลก็ทรอนิกส์ของส านกังาน 
 

ขอ้ 7   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 เมษายน พ.ศ. 2552  เป็นตน้ไป  
 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  30 มีนาคม พ.ศ. 2552     

 
 (นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
                        เลขาธิการ  
                      ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
_______________________________________________________________________________ 
หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เพื่อก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการยืน่แบบค าขอ
ในการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่และการยืน่เอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง จึงจ าเป็นตอ้งออก
ประกาศน้ี 
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