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ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ที่ กจ. 31 /2540 

เรื่อง  หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการแปลงสินทรพัย ์
เป็นหลกัทรพัยโ์ดยเสนอขายหลกัทรพัยต่์อบคุคลในวงจ ากดั 

ภายในประเทศหรือต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ 
    

 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 34(1)  และมาตรา 35 แห่ง 
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  และมาตรา 5 มาตรา 10 วรรคสอง  
และมาตรา 11 วรรคสอง แห่งพระราชก าหนดนิติบคุคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรพัยเ์ป็น 
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2540 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยอ์อกขอ้ก าหนดไว ้
ดงัต่อไปนี ้
 
  ขอ้ 1  ประกาศนีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
เป็นตน้ไป 
 
  ขอ้ 2 ในประกาศนี ้
  “โครงการ” หมายความว่า  โครงการแปลงสินทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์
  “นิติบุคคลเฉพาะกิจ” หมายความว่า  นิติบุคคลเฉพาะกิจตามพระราชก าหนด 
นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2540 ซึ่งไดร้บัอนญุาตใหเ้สนอขาย 
หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ตามประกาศนี ้
  “หุน้กูด้อ้ยสิทธิ” หมายความว่า  หุน้กูไ้ม่มีประกนัที่มีการก าหนดสิทธิของผูถื้อ 
หุน้กูไ้วด้อ้ยกว่าสิทธิของเจา้หนีส้ามญัทั่วไป 
  “ส านกังาน” หมายความว่า   ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรพัย ์
 
  ขอ้ 3  ใหบ้คุคลที่จะเสนอโครงการเพื่อขออนมุติัจากส านกังานและบคุคลที่จะเป็น 
นิติบุคคลเฉพาะกิจยื่นค าขออนมุติัโครงการและค าขออนุญาตเสนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่มาพรอ้มกนั 

ถูกยกเลิกทัง้ฉบับ 
โดย ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ที ่กจ. 44/2548  เร่ือง  การยกเลิกประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์กี่ยวกับการ 
แปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์โดยเสนอขายหลัก ทรัพยต์อ่บุคคลในวงจ ากดัภายในประเทศ 

หรือตอ่ผู้ลงทนุในต่างประเทศ ลงวันที ่12 ตุลาคม 2548 
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วนัที ่16 ตลุาคม 2548 
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  ขอ้ 4  ใหบ้คุคลที่ยื่นขออนมุติัโครงการและยื่นขออนญุาตเสนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่ 
รว่มกนัช าระค่าธรรมเนียมค าขอต่อส านกังาน เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท  
 

สว่นที่ 1 
โครงการแปลงสินทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์

    
 
  ขอ้ 5  การจดัการโครงการแปลงสินทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัยท์ี่จะไดร้บัสิทธิ ประโยชน์ 
และความคุม้ครองตามพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2540 จะตอ้งไดร้บัอนมุติัจากส านกังานโดยตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดในส่วนนี  ้
 
  ขอ้ 6  ใหบ้คุคลดงัต่อไปนีเ้ป็นผูม้ีสิทธิเสนอโครงการเพื่อขออนมุติัต่อส านกังาน 
ในการน าสินทรพัยม์าแปลงเป็นหลกัทรพัยต์ามที่ระบไุวใ้นโครงการ  
  (1)  ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชย ์
  (2)  บรษิัทเงินทนุหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรต์ามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบ 
ธุรกิจเงินทนุ ธุรกิจหลกัทรพัย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ์
  (3)  บรษิัทหลกัทรพัยต์ามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
  (4) 4  นิติบคุคลที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
  (5) 4  บรษิัทจ ากดั หรือบรษิัทมหาชนจ ากดั 
 
  ขอ้ 7  การยื่นโครงการตามขอ้ 6 จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้
  (1) สินทรพัยท์ี่จะโอนไปยงันิติบุคคลเฉพาะกิจจะตอ้งเป็นสิทธิเรียกรอ้งไม่ว่า 
ประเภทใด ๆ ของผูย้ื่นโครงการที่ก่อใหเ้กิดกระแสรายรบัในอนาคต  
  (2) หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจจะเสนอขาย จะตอ้งเป็นหุน้กู้ 
ที่ออกใหม่ที่ไดร้บัอนญุาตจากส านกังานตามสว่นที่ 2  
  (3) มีแนวทางและวิธีการลงทนุไวอ้ย่างชดัเจนในการลงทุนหรือหาผลประโยชน ์
จากกระแสรายรบัที่เกิดขึน้จากสิทธิเรียกรอ้ง  
  โครงการที่เสนอขออนมุติัตอ้งเป็นไปตามแบบและรายการพรอ้มทัง้มีเอกสาร 
หลกัฐานประกอบโครงการตามที่ส  านกังานประกาศก าหนด 
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สว่นที่ 2 
หุน้กูท้ี่ออกใหม่โดยนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

    
 

  ขอ้ 8  บรษิัทจ ากดัหรือบรษิัทมหาชนจ ากดัที่จะเป็นนิติบคุคลเฉพาะกิจตาม 
โครงการอาจยื่นค าขออนญุาตเสนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่ต่อผูล้งทนุในต่างประเทศ หรือต่อบคุคล 
ในวงจ ากดัตามขอ้ 9 ภายในประเทศ  ทัง้นี ้แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่และ 
เอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนญุาตใหเ้ป็นไปตามที่ส  านกังานประกาศก าหนด 
 
  ขอ้ 9  การเสนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั หมายถึง การเสนอขาย 
ที่มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี ้
  (1) การเสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง ณ ขณะใดขณะหนึ่งเมื่อนบัรวมกบั 
จ านวนผูถื้อหุน้กูใ้นกรณีดงักลา่วทกุลกัษณะที่ออกโดยบริษัท มีจ านวนไม่เกินสามสิบหา้ราย 
  (2) การเสนอขายต่อผูล้งทนุประเภทสถาบนัหรือที่มีลกัษณะเฉพาะดงัต่อไปนี  ้
   (ก) ธนาคารพาณิชย ์
   (ข) บรษิัทเงินทนุ 
   (ค) บรษิัทหลกัทรพัยเ์พื่อเป็นทรพัยส์ินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทนุ 
สว่นบุคคลหรือเพื่อการจดัการโครงการลงทนุที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน  
ธุรกิจหลกัทรพัย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ์
   (ง) บรษิัทเครดิตฟองซิเอร ์
   (จ) บรษิัทประกนัภยั 
   (ฉ) นิติบคุคลที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ซึ่งมิไดเ้ป็นนิติบคุคลตาม (ฌ) 
   (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
   (ซ) สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ 
   (ฌ) สว่นราชการและรฐัวิสาหกิจตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ 
   (ญ) กองทนุเพื่อการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
   (ฎ) กองทนุบ าเหน็จบ านาญ 
   (ฏ) กองทนุส ารองเลีย้งชีพ  
   (ฐ) กองทนุรวม 
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   (ฑ) นิติบคุคลที่มีสินทรพัยร์วมตามงบการเงินที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้  
ส าหรบัระยะเวลาลา่สดุตัง้แต่หา้รอ้ยลา้นบาทขึน้ไป 
   (ฒ) นิติบคุคลซึ่งมีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลตาม (ก) ถึง (ฑ) ถือหุน้รวมกนัเกินกว่า 
รอ้ยละเจ็ดสิบหา้ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 
   (ณ) ผูล้งทนุซึ่งไม่มีภมูิล  าเนาในประเทศไทยและน าเงินลงทนุมาจาก 
ต่างประเทศโดยมีผูด้แูลหรือจดัการลงทนุให ้
   (ด) ผูล้งทนุที่ไม่ใช่ผูล้งทนุตาม (ก) ถึง (ณ) ซึ่งซือ้หุน้กูต้ามที่ผูเ้สนอขายหุน้กู้ 
ไดเ้สนอขายหุน้กูน้ัน้ในมลูค่าตัง้แต่สิบลา้นบาทขึน้ไป  ทัง้นี ้การค านวณมลูค่าของหุน้กูด้งักลา่ว 
ใหถื้อเอาราคาเสนอขายเป็นเกณฑ ์
  การนบัจ านวนผูล้งทนุตาม (1) มิใหร้วมจ านวนผูล้งทนุตาม (2)  ทัง้นี ้ไม่ว่าการ 
เสนอขายดงักลา่วจะกระท าในเวลาเดียวกนัหรือต่างเวลากนั 
 
  ขอ้ 10  บริษัทที่ยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่ตามขอ้ 8 จะไดร้บั 
อนญุาตใหเ้สนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่และจะไดร้บัการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลเฉพาะกิจต่อเมื่อ 
เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้
  (1) เป็นบริษัทที่จดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจเฉพาะเพื่อ 
การแปลงสินทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัยเ์ท่านัน้  
  (2) มีวตัถุประสงคท์ี่ชดัเจนในการน าเงินที่ไดจ้ากการจ าหน่ายหุน้กูไ้ปช าระ 
ใหแ้ก่บุคคลที่เสนอโครงการตามขอ้ 6 เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการโอนสินทรพัยต์ามโครงการ 
  (3) หุน้กูท้ี่ขออนญุาตตอ้งเป็นหุน้กูม้ีประกนั หุน้กูไ้ม่มีประกนั หรือหุน้กูด้อ้ยสิทธิ 
แต่หุน้กูด้งักลา่วตอ้งไม่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุน้ได ้
  (4) ในกรณีที่เป็นการขออนุญาตเสนอขายหุน้กูด้อ้ยสิทธิ ตอ้งระบเุงื่อนไขการ 
ดอ้ยสิทธิเฉพาะในเรื่องการรบัช าระหนีต้ามหุน้กูอ้ย่างนอ้ยในกรณีดงัต่อไปนี  ้
      (ก) บริษัทถูกพิทกัษท์รพัย ์หรือถูกศาลพิพากษาใหล้ม้ละลาย หรือ 
      (ข) มีการช าระบญัชีเพื่อการเลิกบริษัท  
  (5) ในกรณีที่เป็นการขออนุญาตเสนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั 
ภายในประเทศ หุน้กูท้ี่ขออนุญาตตาม (3) ตอ้งเป็นชนิดระบชุื่อผูถื้อ และไดย้ื่นค าขอจดขอ้จ ากดั 
การโอนหุน้กูท้กุกรณีที่ออกตามโครงการที่เสนอตามขอ้ 7 ต่อส านกังานมาพรอ้มกบัการยื่นค าขอ 
อนญุาตเสนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่ดงักลา่ว 
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  ขอ้ 11  ในกรณีที่เป็นการยื่นค าขออนญุาตเสนอขายหุน้กูม้ีประกนั ใหบ้รษิัท 
ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งจดัใหม้ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ แต่ในกรณีที่บรษิัทประสงคจ์ะจดัใหม้ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 
ไม่ว่าจะเป็นการเสนอขายหุน้กูม้ีประกนัหรือหุน้กูไ้ม่มีประกนั  ใหน้ าเฉพาะมาตรา 45 และ 
มาตรา 47 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 มาใชบ้งัคบั   

 
สว่นที่ 3 

การพิจารณาโครงการที่เสนอเพื่อขออนมุติัและการพิจารณา 
ค าขออนญุาตเสนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่ 

    
 

  ขอ้ 12  เมื่อมีการเสนอโครงการตามขอ้ 7 และยื่นค าขออนุญาตเสนอขาย 
หุน้กูท้ี่ออกใหม่ตามขอ้ 8 ต่อส านกังาน ใหส้  านกังานด าเนินการดงัต่อไปนี ้
  (1) ตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มลูที่ระบไุวใ้นโครงการและ 
ค าขออนญุาตเสนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่ รวมทัง้เอกสารหลกัฐานที่ตอ้งยื่นต่อส านกังาน  
โดยตอ้งแจง้ผลการตรวจสอบดงักลา่วภายในหา้วนัท าการนบัแต่วนัที่ส  านกังานไดร้บัโครงการ 
ค าขออนญุาตดงักลา่วและเอกสารหลกัฐาน 
  (2) ในกรณีที่ส  านกังานแจง้ว่าโครงการที่เสนอ ค าขออนญุาตเสนอขาย 
หุน้กูท้ี่ออกใหม่ หรือเอกสารหลกัฐานที่ยื่นยงัไม่ถกูตอ้งและครบถว้น  เมื่อไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม 
ความไม่ถกูตอ้งและครบถว้นดงักลา่วแลว้  ใหส้  านกังานแจง้ผลการพิจารณาความถูกตอ้งและ 
ครบถว้นของขอ้มลู รวมทัง้เอกสารหลกัฐานภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัที่ไดร้บัขอ้มลูและ 
เอกสารหลกัฐานที่แกไ้ขเพิ่มเติมนัน้ 
  (3) แจง้ผลการพิจารณาโครงการท่ีเสนอและค าขออนญุาตเสนอขาย 
หุน้กูท้ี่ออกใหม่ภายในสิบวนัท าการนบัแต่วนัที่ส  านกังานไดร้บัโครงการ ค าขออนญุาต และ 
เอกสารหลกัฐานที่ถกูตอ้งและครบถว้น 
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  ขอ้ 13  ในการพิจารณาโครงการท่ีเสนอเพื่อขออนมุติัและการพิจารณา 
ค าขออนญุาตเสนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่   ใหส้  านกังานมีอ านาจแจง้เป็นหนงัสือให้บคุคลที่เสนอ 
โครงการตามขอ้ 7 หรือบรษิัทที่ยื่นค าขออนญุาตเสนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่ตามขอ้ 8 มาชีแ้จง  
สง่ตน้ฉบบัหรือส าเนาเอกสาร หรือหลกัฐานใด ๆ เพิ่มเติมไดต้ามที่เห็นสมควรภายในระยะเวลา 
ที่ส  านกังานก าหนด  ในกรณีที่บคุคลดงักลา่วมิไดด้  าเนินการดงักล่าวภายในระยะเวลาที่ส  านกังาน
ก าหนด ใหถื้อว่าบุคคลดงักล่าวไม่ประสงคจ์ะเสนอโครงการและยื่นค าขออนญุาตอีกต่อไป 
 
  ขอ้ 14  ในการแจง้ผลการพิจารณาตามขอ้ 12  หากเป็นการแจง้ผลการอนมุติั 
โครงการและอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่   ใหส้  านกังานออกหลกัฐานการจดทะเบียน 
การเป็นนิติบคุคลเฉพาะกิจใหแ้ก่บุคคลที่ไดร้บัอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่ดงักลา่ว    
ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดัภายในประเทศ    
ใหส้  านกังานออกหลกัฐานการจดขอ้จ ากดัการโอนหุน้กูพ้รอ้มกนัดว้ย 

 
สว่นที่ 4 

เงื่อนไขการอนญุาตใหน้ิติบุคคลเฉพาะกิจ 
เสนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่ตามโครงการ 

    
 

  ขอ้ 15  นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งขายหลกัทรพัยแ์ละรบัโอนสินทรพัยต์ามจ านวน 
ขัน้ต ่าที่ระบไุวใ้นโครงการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหกเดือนนบัแต่วนัที่ส  านกังานอนมุติัโครงการ  
 
  ขอ้ 16  ในกรณีที่นิติบุคคลเฉพาะกิจประสงคจ์ะโฆษณาการเสนอขายหุน้กู ้
ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดัภายในประเทศ  นิติบคุคลเฉพาะกิจตอ้งจดัใหก้ารโฆษณานัน้ 
มีขอ้ความที่แสดงว่าการเสนอขายดงักลา่วเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั มิใช่เป็นการ 
เสนอขายต่อประชาชนโดยทั่วไป 
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 ขอ้ 16 ทวิ 5  ใหน้ิติบุคคลเฉพาะกิจที่ไดร้บัอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่ 
ต่อบคุคลในวงจ ากดัภายในประเทศ ด าเนินการใหม้ีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือส าหรบัหุน้กู้ 
ที่ออกใหม่ที่ไดร้บัอนญุาตตามความในสว่นนีด้งันี ้เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 16 ตรี 
 (1) จดัใหหุ้น้กูท้ี่ไดร้บัอนญุาตมีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือโดยสถาบนัจดัอนัดบั 
ความน่าเชื่อถือที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานก่อนการเสนอขาย เวน้แต่ในกรณีที่สถาบนั 
จดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานไดม้ีหนงัสือถึงส านกังานว่าไม่สามารถ
ท าการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือหุน้กูน้ัน้ไดโ้ดยมีเหตุผลอนัสมควร ใหส้  านกังานผ่อนผนัใหก้าร 
จดัอนัดบัความน่าเชื่อถือนัน้กระท าโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออ่ืนที่ส  านกังานก าหนดได ้  
 (2) จดัสง่เอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ที่แสดงว่าไดม้ีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ
ตาม (1) ใหแ้ก่ส  านกังานมาพรอ้มกบัรายงานผลการขายหุน้กู้ 
 (3) จดัใหหุ้น้กูท้ี่ไดร้บัอนญุาตมีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือจากสถาบนั 
จดัอนัดบัความน่าเชื่อถือตาม (1) ตลอดอายหุุน้กู ้
 

 ขอ้ 16 ตรี 5  ในกรณีดงัต่อไปนี ้นิติบคุคลเฉพาะกิจที่ไดร้บัอนญุาตไม่จ าตอ้งจดัให้ 
มีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือตามขอ้ 16 ทวิ  
 (1) เป็นการเสนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่ที่มีมลูค่าที่เสนอขายไม่เกินหนึ่งรอ้ยลา้นบาท  
ทัง้นี ้ในการค านวณมลูค่าที่เสนอขายใหใ้ชร้าคาที่ตราไวเ้ป็นเกณฑ ์หรือ  
 (2) เป็นการเสนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่ต่อผูล้งทนุโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจ านวน 
ไม่เกินสิบราย ไม่ว่าผูล้งทนุดงักลา่วจะเป็นผูล้งทนุประเภทสถาบนัหรือที่มีลกัษณะเฉพาะตาม 
ขอ้ 9(2) หรือไม่ก็ตาม และนิติบุคคลเฉพาะกิจไดด้ าเนินการดงัต่อไปนีด้ว้ยแลว้ 

(ก) จดขอ้จ ากดัการโอนหุน้กูท้ี่มีลกัษณะดงักล่าวต่อส านกังานในแต่ละครัง้ 
ก่อนที่นิติบคุคลเฉพาะกิจจะเสนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่นัน้ และ 
  (ข) นิติบุคคลเฉพาะกิจจดัใหม้ีขอ้ความตามขอ้ 17(1) ในใบหุน้กูท้ี่เสนอขาย 
ในแต่ละครัง้ โดยขอ้ความดงักลา่วเป็นการสงวนสิทธิที่จะไม่รบัจดทะเบียนการโอนหุน้กูไ้ม่ว่าใน 
ทอดใด ๆ หากการโอนนัน้จะท าใหม้ีจ  านวนผูถื้อหุน้กูใ้นแต่ละรุน่ ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกินกว่าสิบราย 
ไม่ว่าผูล้งทนุในหุน้กูจ้ะเป็นผูล้งทนุประเภทสถาบนัหรือที่มีลกัษณะเฉพาะตามขอ้ 9(2) หรือไม่ก็ตาม 
 (3) เป็นกรณีที่ไดร้บัผ่อนผนัจากส านกังาน โดยนติิบคุคลเฉพาะกจิตอ้งแสดงไดว้่า 
การเสนอขายและการโอนหุน้กูด้งักล่าวจะจ ากดัอยูใ่นบคุคลที่มีลกัษณะที่ก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ  
และบคุคลดงักล่าวไม่ประสงคจ์ะไดร้บัผลการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือส าหรบัหุน้กูน้ัน้  ทัง้นี ้ในการ 
ผ่อนผนัดงักล่าวส านกังานอาจก าหนดเงื่อนไขที่นิติบคุคลเฉพาะกจิตอ้งปฏิบตัิไวด้ว้ยก็ได ้
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  ขอ้ 17  นิติบคุคลเฉพาะกจิตอ้งจดัใหม้ีขอ้ความดงัต่อไปนีใ้นใบหุน้กูท้ี่เสนอขาย 

ต่อบคุคลในวงจ ากดัภายในประเทศ 
  (1) ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุน้กูท้ี่มีลกัษณะการเสนอขายตามขอ้ 9(1)  
ใหร้ะบขุอ้ความในลกัษณะดงันี ้
       “เนื่องจากบรษิัทไดร้บัอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่ต่อผูล้งทนุโดย 
เฉพาะเจาะจงโดยมีจ านวนผูถื้อหุน้กูใ้นกรณีดงักลา่วทกุลกัษณะของบรษิัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง 
ไม่เกินสามสิบหา้ราย บรษิัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัจดทะเบียนการโอนหุน้กูไ้ม่ว่าในทอดใด ๆ  
หากการโอนนัน้จะท าใหม้ีจ  านวนผูถื้อหุน้กูใ้นกรณีดงักลา่วทกุลกัษณะที่ออกโดยบรษิัท  
ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกินกว่าสามสิบหา้ราย ไม่ว่าหุน้กูด้งักลา่วจะออกครัง้เดียวกนัหรือไม่ก็ตาม    
ดงันัน้ ผูท้ี่จะซือ้หุน้กูค้วรตรวจสอบจ านวนรายของผูถื้อหุน้กูก้บับรษิัทหรือนายทะเบียนหุน้กู้ 
ทกุครัง้ก่อนการซือ้หุน้กู”้ 
  (2) ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุน้กูท้ี่มีลกัษณะการเสนอขายตามขอ้ 9(2)  
ใหร้ะบขุอ้ความในลกัษณะดงันี ้
     “เนื่องจากบริษัทไดร้บัอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่ต่อผูล้งทนุประเภท 
สถาบนัหรือที่มีลกัษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการแปลงสินทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัยโ์ดยเสนอขายหลกัทรพัย์ 
ต่อบคุคลในวงจ ากดัภายในประเทศหรือต่อผูล้งทนุในต่างประเทศ   ดงันัน้ บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ 
ที่จะไม่รบัจดทะเบียนการโอนหุน้กูไ้ม่ว่าในทอดใด ๆ ใหแ้ก่บคุคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผูล้งทนุประเภทสถาบนั 
หรือที่มีลกัษณะเฉพาะตามประกาศดงักลา่ว” 
  นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งจดัใหเ้อกสารที่โฆษณาชีช้วนใหซ้ือ้หุน้กูม้ีขอ้ความที่ระบุ 
ถึงขอ้จ ากดัการโอนตามวรรคหนึ่ง และในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุน้กูด้อ้ยสิทธิ ใหร้ะบสุิทธิของ 
ผูถื้อหุน้กูด้อ้ยสิทธิไวด้ว้ย 
  ในกรณีที่มีบุคคลใดแสดงความประสงคต่์อนิติบุคคลเฉพาะกิจหรือนายทะเบียน 
หุน้กูท้ี่จะลงทะเบียนการโอนหุน้กู ้หรือขอใหม้ีการออกใบหุน้กูใ้หใ้หม่   ใหน้ิติบคุคลเฉพาะกิจ 
ตรวจสอบหรือจดัใหม้ีการตรวจสอบความถกูตอ้งของการโอนหุน้กู ้ หากพบว่าเป็นการโอนที่ขดัต่อ 
ขอ้ความที่ก าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง   นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งไม่ลงทะเบียนการโอนหุน้กูห้รือออก 
ใบหุน้กูใ้หใ้หม่ หรือตอ้งด าเนินการมิใหน้ายทะเบียนหุน้กูล้งทะเบียนการโอนหุน้กูห้รือออกใบหุน้กู้ 
ใหใ้หม่ 
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  ขอ้ 18   ใหน้ิติบคุคลเฉพาะกิจที่เสนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั 
ภายในประเทศจดัสง่หนงัสือยอมรบัการแต่งตัง้เป็นนายทะเบียนหุน้กู ้ หนงัสือรบัทราบขอ้จ ากดั 
การโอนหุน้กูข้องนายทะเบียนหุน้กู ้และตวัอย่างใบหุน้กูใ้หส้  านกังาน  ภายในสิบหา้วนันบัแต่ 
วนัปิดการเสนอขาย 
 
  ขอ้ 19   ใหน้ิติบคุคลเฉพาะกิจจดัสง่เอกสารที่โฆษณาชีช้วนใหซ้ือ้หุน้กูใ้ห้ 
ส านกังานหนึ่งชุดภายในก าหนดเวลาดงัต่อไปนีน้บัแต่วนัปิดการเสนอขาย 
  (1) สิบหา้วนั กรณีเป็นการเสนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั 
ภายในประเทศ 
  (2) สี่สิบหา้วนั กรณีเป็นการเสนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่ต่อผูล้งทนุในต่างประเทศ 
 
  ขอ้ 20   ในกรณีที่เป็นการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่ต่อผูล้งทนุใน 
ต่างประเทศ   ใหน้ิติบุคคลเฉพาะกิจด าเนินการดงัต่อไปนี ้
  (1) มีหนงัสือแจง้ใหธ้นาคารแห่งประเทศไทยทราบถึงการเสนอขายหุน้กู้ 
ภายในสามวนันบัแต่วนัปิดการเสนอขาย โดยการแจง้ดงักลา่วอย่างนอ้ยตอ้งระบุประเภทของหุน้กู ้ 
วงเงินสงูสดุที่จะเสนอขาย อายหุุน้กู ้สิทธิในการไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนด (ถา้มี)   ทัง้นี ้ตอ้งสง่ 
ส าเนาหนงัสือแจง้ดงักลา่วใหส้  านกังานดว้ย 
  (2) รายงานผลการขายต่อส านกังานภายในสี่สิบหา้วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขาย 
โดยตอ้งแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัวนัที่เสนอขายหุน้กู ้จ านวนหุน้กูท้ี่เสนอขายทัง้หมดและจ านวน 
หุน้กูท้ี่ขายไดท้ัง้หมด ราคาของหุน้กูท้ี่เสนอขาย  
 
  ขอ้ 21  ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุน้กูก้่อนถึงวนัครบก าหนดไถ่ถอน  ใหน้ิติบุคคล 
เฉพาะกิจรายงานกรณีดงักล่าวใหส้  านกังานทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัที่มีการไถ่ถอน 
 
  ขอ้ 22  นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งด าเนินการแปลงสินทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัยใ์หเ้ป็น 
ไปตามโครงการที่ไดร้บัอนญุาตจากส านกังาน เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัจากคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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  ขอ้ 23  นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งน าเงินที่ไดจ้ากการขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่ไปช าระ 
เป็นค่าตอบแทนในการโอนสินทรพัยต์ามที่ระบไุวใ้นโครงการ 
 
  ขอ้ 24  ใหน้ิติบุคคลเฉพาะกิจลงทนุหรือหาผลประโยชนจ์ากกระแสรายรบั 
ที่เกิดขึน้จากสิทธิเรียกรอ้งไดเ้ฉพาะตามที่ระบไุวใ้นโครงการที่ไดร้บัอนมุติัจากส านกังานเท่านัน้ 
 
   ประกาศ   ณ   วนัที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2540 
 
 
 
       นายทนง  พิทยะ 
      (นายทนง  พิทยะ) 
        รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
      ประธานกรรมการ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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