
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 9/2552 
   เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 

(ฉบบัประมวล)  
_______________________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 89/27 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 มาตรา 40(11) มาตรา 41(3) และ (4) มาตรา 42(10) และ 
มาตรา 43(3) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติั 
ท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบั 
มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท าหนา้ท่ี
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  31 มีนาคม พ.ศ. 2552  เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
  (1)13  ค  าวา่ “ตัว๋เงิน” “ตัว๋เงินระยะสั้น” “บริษทัจดทะเบียน” “บริษทัยอ่ย”  
“บริษทัใหญ่” “ผูบ้ริหาร” “ผูมี้อ านาจควบคุม” “ผูล้งทุนรายใหญ่” “ผูล้งทุนสถาบนั”  
“หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง” และ “หุน้กูร้ะยะสั้น” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าว 
ท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยาม
ในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท 

 (2)13  “ตราสารหน้ี”  หมายความวา่   หุน้กู ้และตัว๋เงิน 
 (3)2  “บริษทั”  หมายความวา่ 

 

13 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 15/2559  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559) 

13 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 15/2559  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559) 

2 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2555  เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2555) 
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   (ก)  บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั 
   (ข)  สถาบนัการเงิน 
  (4)  “หุน้กูแ้ปลงสภาพ”  หมายความวา่   หุน้กูท่ี้อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็น 
หุน้ท่ีออกใหม่ของผูอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพนั้น 
  (5)  “หุน้รองรับ”  หมายความวา่   หุน้ออกใหม่ท่ีจดัไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิตาม 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
  (6)  “ขอ้ก าหนดสิทธิ”  หมายความวา่   ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กู ้
และผูถื้อหุน้กู ้
  (7)  “สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย”  หมายความวา่   สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
ท่ีไดรั้บใบอนุญาตและจดทะเบียนกบัส านกังาน 
  (8)  “ตราสารหน้ีขึ้นทะเบียน”  หมายความวา่   ตราสารหน้ีท่ีขึ้นทะเบียนกบัสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย 
  (9)  “หุน้กูด้อ้ยสิทธิ”  หมายความวา่   หุน้กูไ้ม่มีประกนัท่ีมีการก าหนดสิทธิของผูถื้อ
หุน้กูไ้วด้อ้ยกวา่สิทธิของเจา้หน้ีสามญัทัว่ไป 
  (10)  “การใชสิ้ทธิแปลงสภาพ”  หมายความวา่   การแปลงสภาพแห่งสิทธิในหุน้กู้
แปลงสภาพเป็นหุน้ ไม่วา่การแปลงสภาพดงักล่าวจะเกิดจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหรือเกิดจาก
ขอ้ก าหนดบงัคบัการแปลงสภาพ 
  (11)  “การเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่า”  หมายความวา่   การเสนอขายหุน้กู้
แปลงสภาพท่ีก าหนดราคาการใชสิ้ทธิแปลงสภาพในลกัษณะเขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
ในราคาต ่า 
  (12)  “การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในราคาต ่า”  หมายความวา่   การเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีก าหนดราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้เม่ือรวมกบั 
ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้มีลกัษณะเขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า 
  (13)  “การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า”  หมายความวา่   การเสนอขาย 
หุน้ท่ีออกใหม่ โดยก าหนดราคาเสนอขายไวต้ ่ากวา่ร้อยละเกา้สิบของราคาตลาด โดยมีราคาตลาดและ 
ราคาเสนอขายเป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ีเก่ียวกบัการค านวณราคาเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละการก าหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขาย 
หุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า 
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  (14)11  “สถาบนัการเงิน”  หมายความวา่ ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือบริษทั
เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

 ขอ้ 313   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ี 

ท่ีออกใหม่ของบริษทั ซ่ึงใหร้วมถึงการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัตามสัดส่วน 

การถือหุน้ แต่ผูท่ี้จะใชสิ้ทธิแปลงสภาพอาจมิใช่ผูถื้อหุน้ของบริษทัดว้ย  ทั้งน้ี ประกาศน้ีไม่ใชบ้งัคบั 

กบัการเสนอขายหุ้นกูท่ี้อยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศดงัต่อไปน้ี 

  (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการ 

ขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ 

  (2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตรา

ต่างประเทศในประเทศไทย 

  (3)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศ

หรือหุน้กูต้่างประเทศในประเทศไทย 

  (4)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาต 

ใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

  (5)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิ 

เพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์

  (6)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายตราสารหน้ีของ

หน่วยงานภาครัฐไทย 

  (7)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาต 

ใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ของกองทรัสต์ 

  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ตามประกาศน้ี

จะตอ้งมีขอ้ตกลงใหช้ าระค่าตราสารหน้ีและการช าระหน้ีตามตราสารเป็นสกุลเงินบาท 

 ขอ้ 4   ผูใ้ดประสงคจ์ะเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่  ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 

 

11แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 66/2558  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559) 

13 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 15/2559  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559) 
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  (1)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีในกรณีทัว่ไป จะตอ้งปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดในภาค 1 และหมวด 1 ของภาค 2  และหากเป็นการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่
และหุน้รองรับในกรณีทัว่ไป จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในหมวด 1 และหมวด 2 ของภาค 3 ดว้ย 
  (2)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดั จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
ในภาค 1 และหมวด 2 ของภาค 2  และหากเป็นการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่และหุน้รองรับ 
ในวงจ ากดั จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในหมวด 1 และหมวด 3 ของภาค 3 ดว้ย 
  (3)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั 
ตามสัดส่วนการถือหุน้ แต่ผูท่ี้จะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้รองรับอาจมิใช่ผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนหรือ 
บริษทัมหาชนจ ากดัท่ีมีหนา้ท่ีตามมาตรา 56 ไม่วา่หนา้ท่ีนั้นจะเกิดจากการเสนอขายโดยบริษทัมหาชนจ ากดัเอง 
หรือโดยผูถื้อหุน้ของบริษทัมหาชนจ ากดั จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในภาค 4 

 (4)13  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง ให้การขออนุญาตและการอนุญาต

ออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าวเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและ

การอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงดว้ย  เวน้แต่เป็นหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงในลกัษณะใด 

ลกัษณะหน่ึงดงัน้ี ใหป้ฏิบติัตามประกาศน้ีเท่านั้น 

  (ก)  ผูอ้อกมีสิทธิในการบงัคบัไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด (callable) หรือผูถื้อมีสิทธิ

เรียกใหผู้อ้อกช าระหน้ีคืนก่อนก าหนด (puttable) โดยมีการก าหนดผลตอบแทนไวอ้ยา่งแน่นอนหรือเป็น

อตัราท่ีผนัแปรตามอตัราดอกเบ้ียของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบ้ียอ่ืน และไม่มีการก าหนดเง่ือนไข 

การจ่ายผลตอบแทนท่ีอา้งอิงกบัปัจจยัอา้งอิงอ่ืนเพิ่มเติม  

  (ข)  สิทธิตามหุน้กูด้งักล่าวมีลกัษณะเป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพ และเป็นไปตาม 

เง่ือนไขครบถว้นดงัน้ี 

 1.  ก าหนดมูลค่าผลตอบแทนก่อนการใชสิ้ทธิในการแปลงสภาพไว ้

อยา่งแน่นอนหรือเป็นอตัราท่ีผนัแปรตามอตัราดอกเบ้ียของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบ้ียอ่ืน  

และไม่มีการก าหนดเง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนท่ีอา้งอิงกบัปัจจยัอา้งอิงอ่ืนเพิ่มเติม 

 2.  มีขอ้ก าหนดในการแปลงสภาพท่ีระบุใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ของ 

ผูอ้อกหุ้นกูเ้ท่านั้น 

 3.  ก าหนดราคาแปลงสภาพโดยไม่ผกูอยูก่บัปัจจยัอา้งอิงอ่ืน 

 

 

13 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 15/2559  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559) 
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ภาค 1 
บททัว่ไป 

__________________ 

 ขอ้52   บริษทัท่ีจะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ตามประกาศน้ี 
จะตอ้งมีสถานะดงัต่อไปน้ี และไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดในประกาศน้ี 
ทั้งน้ี บริษทัท่ีจะเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งมีสถานะเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัดว้ย 
  (1)  บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
  (2)  สถาบนัการเงิน  ทั้งน้ี กรณีเป็นธนาคารต่างประเทศซ่ึงมีสาขาท่ีไดรั้บอนุญาต 
ใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน ธนาคาร
ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งมีความรับผิดต่อเจา้หน้ีในการช าระหน้ีอยา่งเตม็จ านวนจากทรัพยสิ์นของตน 

ขอ้ 5/115   ในกรณีบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัตามขอ้ 5(1) ท่ีมีลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี บริษทัดงักล่าวจะยืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายหุน้กูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอน 
เม่ือมีการเลิกบริษทั (perpetual bond) และหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่ได ้ 

(1)  บริษทัท่ีกองทรัสตถื์อหุน้ในลกัษณะท่ีเป็นการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต์ 
ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ท่ีก าหนดไวต้ามหลกัเกณฑใ์นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
วา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน แลว้แต่กรณี 

(2)  บริษทัท่ีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานถือหุน้ในลกัษณะท่ีเป็นการลงทุน 
ในทรัพยสิ์นหลกัของกองทุนรวมในอตัราไม่นอ้ยกวา่ท่ีก าหนดไวต้ามหลกัเกณฑใ์นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม 
โครงสร้างพื้นฐาน หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้ง 
และจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย แลว้แต่กรณี 

(3)  บริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นเพื่อการจดัหาและสนบัสนุนเงินทุนใหแ้ก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่ออนาคตประเทศไทยตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยต่อประชาชนและการจดัการกองทุนรวม 

 

2 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2555  เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2555) 

15 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 23/2560  เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 16) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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ขอ้ 6   เอกสารหรือหลกัฐานท่ีตอ้งยืน่ต่อส านกังานตามท่ีประกาศน้ีก าหนด ไม่วา่ก่อน
หรือภายหลงัไดรั้บอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

 ขอ้ 6/18   ในการจ าหน่ายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ในกรณีทัว่ไปตามหมวด 1 ของภาค 2  
และการจ าหน่ายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่และหุน้รองรับในกรณีทัว่ไปตามหมวด 1 และหมวด 2  
ของภาค 3 ผูไ้ดรั้บอนุญาตมีหนา้ท่ีปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย 
การจ าหน่ายตราสารหน้ีและใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยด์ว้ย 

ภาค 2 
การเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
____________________________ 

หมวด 1 
การเสนอขายตราสารหน้ีในกรณีทัว่ไป 

__________________ 

ส่วนท่ี 1 
การขออนุญาต 

________ 

  ขอ้ 79   ใหบ้ริษทัท่ีประสงคจ์ะเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ยืน่ค าขออนุญาต 
ต่อส านกังานตามขอ้ 6 และใหบ้ริษทัดงักล่าวช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตต่อส านกังานเม่ือส านกังาน 
ไดรั้บค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับ
ประชาชนแลว้  ทั้งน้ี อตัราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 
และการขออนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย  ์
  ในกรณีท่ีบริษทัผูย้ืน่ค  าขอเป็นธนาคารต่างประเทศ ใหส้ านกังานสาขาเป็นผูด้  าเนินการ
ยืน่ค าขอได ้

  

 

8 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 44/2557  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2557) 

9 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 27/2558  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ี 
ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 



7 

ขอ้ 8   ในกรณีท่ีส านกังานมีความจ าเป็นตอ้งไปเยีย่มชมกิจการ หรือสถานท่ีอ่ืนใดของ 
ผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ยซ่ึงตั้งอยูน่อกเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล ผูข้ออนุญาตตอ้งเป็น
ผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าเช่าท่ีพกัและค่าพาหนะเดินทางท่ีเกิดขึ้นจากการเยีย่มชมกิจการตาม
หลกัเกณฑท่ี์ส านกังานก าหนด 

 ขอ้ 99   ยกเลิก 

 ขอ้ 103   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อส านกังานท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยกรณีใด 
กรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจไม่อนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีตามค าขออนุญาตได ้
  (1)  ผูข้ออนุญาตหรือการเสนอขายตราสารหน้ีมีลกัษณะหรือรูปแบบเป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เท็จจริงซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่ 
ความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายตราสารหน้ีนั้นเขา้ลกัษณะเป็น 
การหลีกเล่ียงบทบญัญติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศน้ี 
  (2)  การเสนอขายตราสารหน้ีอาจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
  (3)  การเสนอขายตราสารหน้ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุนไทย
โดยรวม 
  (4)  การเสนอขายตราสารหน้ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูล้งทุนโดยรวม หรืออาจ
ท าใหผู้ล้งทุนโดยรวมไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งหรือเพียงพอ
ประกอบการตดัสินใจลงทุน 

 ขอ้ 10/13   ในกรณีท่ีปรากฏต่อส านกังานภายหลงัการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ี 
วา่ขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ท่ีส านกังานน ามาพิจารณาเพื่ออนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ี
เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงหากขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้นปรากฏต่อส านกังานก่อน 
การอนุญาต ส านกังานอาจไม่อนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีนั้น ใหส้ านกังานมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 
  (1)  สั่งใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหารของผูไ้ดรั้บอนุญาต ช้ีแจงหรือ
เปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และระงบัการอนุญาตให้ออกตราสารหน้ีหรือให้ 
ผูไ้ดรั้บอนุญาตระงบัการเสนอขายตราสารหน้ีไวก่้อนจนกวา่จะไดช้ี้แจงหรือแกไ้ขใหถู้กตอ้ง และหาก 

 

9 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 27/2558  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่  
(ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
3 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 36/2555  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่  
(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2555) 
3 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 36/2555  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่   
(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2555) 
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ผูไ้ดรั้บอนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหารของผูไ้ดรั้บอนุญาต ไม่สามารถช้ีแจงหรือด าเนินการแกไ้ข 
ใหถู้กตอ้งไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด ส านกังานอาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตตาม (2) ได ้
  (2)  สั่งเพิกถอนการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีในส่วนท่ียงัมิไดเ้สนอขายหรือยงัไม่มี
ผูจ้องซ้ือในการสั่งการตามวรรคหน่ึงใหส้ านกังานค านึงถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ีประกอบการพิจารณา 
 (1)  ความร้ายแรงของขอ้เทจ็จริงหรือพฤติการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 (2)  ผลกระทบต่อผูล้งทุนท่ีจองซ้ือตราสารหน้ีนั้น 

 ขอ้ 10/23   ในกรณีท่ีเขา้ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจผ่อนผนั 
ไม่น าหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชพ้ิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเง่ือนไขตามประกาศน้ีมาใช้
บงัคบักบัการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีไดรั้บอนุญาตได ้
  (1)  มีขอ้เท็จจริงท่ีชดัเจนซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผ่อนผนัให้ 
ไม่มีนัยส าคัญส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ท่ีจะได้ไม่คุ ้มค่ากับต้นทุน 
ในการปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขดงักล่าว 
  (2)  ผูข้ออนุญาตมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 
  (3)  ผูข้ออนุญาตมีมาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติัให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 
  การผอ่นผนัตามวรรคหน่ึงใหค้  านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนด
เง่ือนไขใหผู้ข้ออนุญาตตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้

ส่วนท่ี 2 
ลกัษณะของผูข้ออนุญาต 

_____________________ 

 ขอ้ 117  ผูข้ออนุญาตท่ีจะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ ตอ้งมี
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

 

3 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 36/2555  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่   
(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2555) 

7แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 30/2557  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2557 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 
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 (1)  รายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี ท่ีออกตามงบการเงินของผูข้ออนุญาตและ
งบการเงินรวมประจ างวดการบญัชีปีล่าสุด และงบการเงินไตรมาสสุดทา้ยก่อนยืน่ค  าขอ ตอ้งไม่มี
ความหมายในลกัษณะดงัน้ี 

 (ก)  ไม่แสดงความเห็นต่อการจดัท างบการเงินของผูข้ออนุญาตและงบการเงินรวม  
หรือแสดงความเห็นวา่งบการเงินไม่ถูกตอ้ง 

 (ข)  แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในรายการบญัชีท่ีเป็นสาระส าคญัวา่ไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีใชบ้งัคบักบับริษทัมหาชนจ ากดั  เวน้แต่ผูข้ออนุญาตเป็นสถาบนัการเงิน 
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และแสดงความประสงคว์า่จะเสนอขาย
เฉพาะหุน้กูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินเท่านั้น รายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีตอ้งไม่แสดงความเห็น
อยา่งมีเง่ือนไขในรายการบญัชีท่ีเป็นสาระส าคญัวา่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีหน่วยงานทางการ 
ซ่ึงเป็นผูก้  ากบัดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรงยอมรับ 

  (ค)  แสดงความเห็นวา่ถูกจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระท าหรือ 
ไม่กระท าของผูข้ออนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหาร 
 เพื่อสะทอ้นให้เห็นถึงความสามารถในการช าระหน้ีของสาขาธนาคารต่างประเทศ 
ในไทยของผูข้ออนุญาตท่ีเป็นธนาคารต่างประเทศตามขอ้ 5(2) และโอกาสในการไดรั้บช าระหน้ีจาก 
ผูข้ออนุญาตดงักล่าว ในกรณีท่ีสาขาธนาคารต่างประเทศในไทยประสบปัญหาเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน
และผลการด าเนินงาน งบการเงินตามวรรคหน่ึง (1) ให้หมายถึง งบการเงินของสาขาธนาคารต่างประเทศ 
ในไทยของผูข้ออนุญาตนั้น 

 (2)  ไม่อยูร่ะหวา่งคา้งการน าส่งงบการเงินหรือรายงานเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน 
และผลการด าเนินงานของบริษทัต่อส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามมาตรา 56 หรือ 
มาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 แลว้แต่กรณี หรือไม่อยู่ระหวา่งปรับปรุงแกไ้ขงบการเงินหรือรายงานท่ีมี 
หนา้ท่ีตอ้งจดัท าและจดัส่งตามมาตรา 56 หรือมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือมาตรา 57 
ตามท่ีส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแจง้ใหด้ าเนินการปรับปรุงแกไ้ขนั้น หรือไม่อยู่ระหวา่ง 
การมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งของส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามมาตรา 58 หรือ 
มาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน 

 (3)  มีกรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีรายช่ืออยูใ่นระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์
การแสดงช่ือบุคคลในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย  ์

ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นธนาคารต่างประเทศตามขอ้ 5(2) ผูข้ออนุญาตตอ้งมี
กรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีด ารงต าแหน่งในสาขาในประเทศไทยท่ีมีคุณสมบติัตามวรรคหน่ึง 
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 (4)  มีผูมี้อ  านาจควบคุมท่ีไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ
ของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั โดยอนุโลม 
  (5)10  ไม่มีลกัษณะตามขอ้ 11/1  เวน้แต่ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัจดทะเบียน  
ผูข้ออนุญาตตอ้งไม่มีลกัษณะเฉพาะตามท่ีก าหนดในขอ้ 11/1(1) (ก) 
  (6)  ไม่เคยเสนอขายหุน้กูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ ตัว๋เงิน หรือศุกูก โดยฝ่าฝืนขอ้ก าหนดเก่ียวกบั
ลกัษณะการเสนอขายท่ีจ ากดัเฉพาะผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลาสองปีก่อนวนัยืน่
ค  าขออนุญาต เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน โดยผูข้ออนุญาตแสดงไดว้า่มีเหตุจ าเป็นและสมควร  
รวมทั้งมีมาตรการจดัการเก่ียวกบัการเสนอขายอยา่งเหมาะสมแลว้ 

  ขอ้ 11/110   ผูข้ออนุญาตตอ้งไม่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่เป็นไปตามเง่ือนไข 
ท่ีก าหนดในขอ้ 11/2 
  (1)  ภายในระยะเวลาห้าปีก่อนวนัยืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่  
ผูข้ออนุญาตตอ้งไม่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  เคยมีประวติัฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ในเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั 

 (ข)  เคยถูกส านกังานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ เน่ืองจากมีเหตุท่ี 

มีนยัส าคญัอนัควรสงสัยเก่ียวกบักลไกการบริหารจดัการในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

  1.  อาจไม่สามารถปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งเป็นธรรมโดยอาจมี 

การเอ้ือประโยชน์ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงซ่ึงจะท าใหไ้ดเ้ปรียบผูถื้อหุน้รายอ่ืนหรือไดป้ระโยชน์

มากกวา่ผูถื้อหุน้รายอ่ืนโดยไม่สมควร 

  2.  อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นไดโ้ดยท าใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึง  

ไดรั้บประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากท่ีพึงไดต้ามปกติ หรือโดยท าใหบ้ริษทัเสียประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บ 

 

  

 

 

10 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 57/2558  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 

10 แกไ้ขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 57/2558  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 
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(ค)  เคยถูกส านกังานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 

เน่ืองจากมีเหตุท่ีท าใหส้งสัยเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชนท่ีไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอ 
ต่อการตดัสินใจลงทุน หรือท าใหผู้ล้งทุนส าคญัผิด ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการปกปิดหรืออ าพราง  
หรือสร้างขอ้มูลท่ีอาจไม่มีอยู่จริงในรายการหรือการด าเนินการท่ีมีนยัส าคญั 
         (ง)  เคยถอนค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่โดยไม่มีการช้ีแจง 
เหตุสงสัยตาม (ข) หรือ (ค) ต่อส านกังาน หรือโดยมีการช้ีแจงแต่ไม่ไดแ้สดงขอ้เทจ็จริงหรือเหตุผล 
อยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะหกัลา้งขอ้สงสัยตาม (ข) หรือ (ค) นั้น 

  (2)  ภายในระยะเวลาสิบปีก่อนวนัยืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่  

ผูข้ออนุญาตเคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหล้งโทษในความผิดเก่ียวกบัทรัพยเ์ฉพาะในมูลเหตุ 

เน่ืองจากการด าเนินการท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริต อนัเป็นเหตุท่ีท าใหเ้กิด 

ความเสียหายในวงกวา้ง  ทั้งน้ี ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

  (3)  อยู่ระหวา่งถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีในความผิดเก่ียวกบัทรัพยโ์ดยหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวขอ้ง เฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการด าเนินการท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริตอนัเป็น 

เหตุท่ีท าให้เกิดความเสียหายในวงกวา้ง  ทั้งน้ี ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

  (4)  เป็นบุคคลท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่เป็นการจดัรูปแบบเพื่อใหบุ้คคลท่ีมีลกัษณะ 

ตาม (1) (2) หรือ (3) หลีกเล่ียงมิใหส้ านกังานใชห้ลกัเกณฑก์ารพิจารณาตาม (1) (2) หรือ (3) กบับุคคลท่ีมี

ลกัษณะดงักล่าวนั้น 

  ขอ้ 11/210   มิใหน้ าความในขอ้ 11/1(1) และ (2) แลว้แต่กรณี มาใชบ้งัคบักบัผูข้ออนุญาต 

ซ่ึงไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริหารจดัการ และการควบคุมการด าเนินงานท่ีท าให้ 

ผูข้ออนุญาตมีลกัษณะตามขอ้ 11/1(1) หรือ (2) แลว้ 

ส่วนท่ี 3 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 

___________________________ 

  ขอ้ 129   เม่ือส านกังานไดรั้บค าขออนุญาตพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้น 
ตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ ใหส้ านกังานด าเนินการสอบทานขอ้เทจ็จริงตามขั้นตอนและวิธีการ 

 

10 แกไ้ขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 57/2558  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 
9 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 27/2558  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออก
ใหม่ (ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มผีลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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ท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชนและแจง้ประเด็นขอ้สังเกตท่ีไดจ้ากการสอบทานขอ้เท็จจริงเพื่อให ้ 
ผูข้ออนุญาตช้ีแจงขอ้สังเกตนั้นภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือแจง้ขอ้สังเกต โดยตอ้ง
ด าเนินการดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐาน 
ท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน  
  ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาลกัษณะของผูข้ออนุญาตตามขอ้ 11 ภายในสามสิบวนั 
นบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บค าช้ีแจงต่อขอ้สังเกตจากการสอบทานขอ้เทจ็จริงจากผูข้ออนุญาต 
  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตประสงคจ์ะขอผ่อนผนัหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี ใหผู้ข้ออนุญาต 
ยืน่ค  าขอผอ่นผนั  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอผอ่นผนัต่อส านกังานก่อนท่ีส านกังาน 
จะเร่ิมการพิจารณาตามวรรคสอง  ทั้งน้ี ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชน  
โดยส านกังานจะพิจารณาค าขอผอ่นผนัใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการพิจารณาอนุญาต 
ตามวรรคสอง 

 ขอ้ 1310  ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผูข้ออนุญาตมีลกัษณะไม่เป็นไปตามขอ้ 11(4)  ในการ
แจง้ผลการขาดลกัษณะดงักล่าวของผูข้ออนุญาต ใหส้ านกังานมีอ านาจก าหนดระยะเวลาหรือเง่ือนไข
ในการพิจารณาค าขอในคราวต่อไป โดยค านึงถึงความมีนยัส าคญัของพฤติกรรมอนัเป็นลกัษณะตอ้งหา้ม  
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นการก าหนดระยะเวลา ระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่เกินสิบหา้ปีนบัแต่วนัท่ีส านกังาน
แจง้ผลการพิจารณาดงักล่าวต่อผูข้ออนุญาต 

 เม่ือพน้ระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนดตามวรรคหน่ึง หรือเม่ือผูข้ออนุญาตไดป้ฏิบติัตาม
เง่ือนไขท่ีส านกังานก าหนดแลว้ มิให้ส านกังานน าขอ้เท็จจริงอนัเป็นเหตุแห่งการสั่งการตามวรรคหน่ึง 
มาประกอบการพิจารณาค าขอในคร้ังใหม่อีก 
  ในกรณีท่ีส านกังานเห็นวา่เหตุท่ีท าใหผู้ข้ออนุญาตมีลกัษณะไม่เป็นไปตามขอ้ 11(4) 
เป็นเร่ืองไม่ร้ายแรง หรือไดมี้การแกไ้ขหรือก าหนดมาตรการป้องกนัแลว้ ส านกังานอาจไม่น าขอ้เทจ็จริง
เก่ียวกบัการขาดลกัษณะดงักล่าวมาใชป้ระกอบการพิจารณาก็ได ้

 ขอ้ 149   ภายในระยะเวลาสองปีนบัแต่วนัท่ีส านกังานแจง้ผลอนุญาตวา่ ผูข้ออนุญาต 
เป็นผูท่ี้มีลกัษณะตามขอ้ 11 ผูข้ออนุญาตดงักล่าวจะไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีไดทุ้กลกัษณะ
โดยไม่จ ากดัมูลค่าและจ านวนคร้ังท่ีเสนอขายต่อเม่ือก่อนการเสนอขายตราสารหน้ีผูข้ออนุญาตไดย้ืน่
เอกสารหลกัฐานตามขอ้ 6 ท่ีแสดงถึงลกัษณะตามของตราสารหน้ีท่ีจะเสนอขาย  รวมทั้งท่ีแสดงถึง 
การปฏิบติัตามหลกัเกณฑต์ามส่วนท่ี 4 ของหมวดน้ีแลว้ ใหถื้อวา่ไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ี

 

10 แกไ้ขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 57/2558  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 
9 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 27/2558  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ี 
ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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ส าหรับคร้ังนั้นในวนัท่ีมีการยืน่เอกสารดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น  เวน้แต่เป็นการเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้น
หรือตัว๋เงินระยะสั้น  หากผูข้ออนุญาตเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้นท่ีมีลกัษณะและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นส่วนท่ี 4 ของหมวดน้ี ใหถื้อวา่ผูน้ั้นไดรั้บอนุญาตจากส านกังานใหเ้สนอขาย
หุน้กูร้ะยะสั้นและตัว๋เงินระยะสั้นนั้น และใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูห้รือตัว๋เงินดงักล่าว
รายงานลกัษณะของหุน้กูห้รือตัว๋เงินนั้นต่อส านกังานตามขอ้ 6  ทั้งน้ี ในกรณีเป็นการเสนอขายหุน้กู ้
ใหถื้อวา่ไดรั้บความเห็นชอบในการแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ากส านกังานในวนัท่ีถือวา่ไดรั้บอนุญาต 
ใหเ้สนอขายหุน้กูด้งักล่าว 

 ความในขอ้น้ีมิให้น ามาใชบ้งัคบักบัการเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้น 
ท่ีผูข้ออนุญาตแสดงความประสงคท่ี์จะจ ากดัมูลค่าการเสนอขายตามขอ้ 15 

 ขอ้ 15   ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตแสดงความประสงคไ์วต้ั้งแต่วนัท่ียืน่ค  าขอวา่จะท าการ
เสนอขายเฉพาะหุน้กูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้นในลกัษณะท่ีจ ากดัมูลค่าการเสนอขายโดยเม่ือรวมกบั
มูลค่าหุน้กูร้ะยะสั้นและตัว๋เงินระยะสั้นท่ีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายในลกัษณะดงักล่าวอยูก่่อนแลว้ 
ไม่เกินระยะเวลาและมูลค่าตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด  หากผูข้ออนุญาตเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้น
หรือตัว๋เงินระยะสั้นท่ีมีลกัษณะและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นส่วนท่ี 4 ของหมวดน้ี ใหถื้อวา่ผูน้ั้น 
ไดรั้บอนุญาตจากส านกังานใหเ้สนอขายหุ้นกูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้นนั้น และในกรณีเป็นการ
เสนอขายหุน้กู ้ใหถื้อวา่ไดรั้บความเห็นชอบในการแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้ากส านกังานในวนัเดียวกนั  
ทั้งน้ี ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุน้กูห้รือตัว๋เงินดงักล่าวรายงานลกัษณะของหุน้กูห้รือตัว๋เงินนั้นต่อ
ส านกังานตามขอ้ 6 
  ใหผู้ข้ออนุญาตเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้นตามวรรคหน่ึงใหแ้ลว้เสร็จ
ภายในหกเดือนนบัแต่วนัท่ีส านกังานแจง้ผลอนุญาตวา่ผูข้ออนุญาตเป็นผูท่ี้มีลกัษณะตามขอ้ 11 

  ขอ้ 169   ระหวา่งระยะเวลาตามขอ้ 14 หรือขอ้ 15  หากปรากฏต่อมาในภายหลงัวา่ 
ผูข้ออนุญาตมีลกัษณะไม่เป็นไปตามขอ้ 11 ผูข้ออนุญาตจะด าเนินการตามขอ้ 14 วรรคหน่ึง หรือขอ้ 15 
วรรคสองไม่ได ้และใหผู้ข้ออนุญาตแจง้กรณีเช่นนั้นต่อส านกังานภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้
ถึงกรณีดงักล่าว  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตไดแ้กไ้ขกรณีนั้นไดก่้อนส้ินระยะเวลาตามขอ้ 14 หรือ 
ขอ้ 15 ใหผู้ข้ออนุญาตด าเนินการตามขอ้ 14 วรรคหน่ึง หรือขอ้ 15 วรรคสองต่อไปได ้
  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตจงใจหรือเพิกเฉยไม่แจง้การมีลกัษณะไม่เป็นไปตามขอ้ 11  
ต่อส านกังาน ผูข้ออนุญาตไม่สามารถท่ีจะด าเนินการตามขอ้ 14 วรรคหน่ึง หรือขอ้ 15 วรรคสอง 
ไดอี้กต่อไป แมจ้ะไดแ้กไ้ขกรณีนั้นไดก่้อนส้ินระยะเวลาตามขอ้ 14 หรือขอ้ 15 แลว้ก็ตาม 

 

9 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 27/2558  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ี 
ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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  ขอ้ 16/19  ความในส่วนน้ีมิใหใ้ชบ้งัคบักบัการขออนุญาตเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
ท่ีออกใหม่ 

ส่วนท่ี 4 
ลกัษณะของหุน้กูแ้ละตัว๋เงิน 

 _____________________ 

 ขอ้ 17   หุน้กูท่ี้เสนอขายในกรณีทัว่ไปจะตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  มีค  าเรียกช่ือเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการอา้งอิงถึงหุน้กูท่ี้เสนอขายในแต่ละคร้ัง  
ทั้งน้ี ค  าเรียกช่ือหุน้กูด้งักล่าวตอ้งแสดงถึงปีท่ีครบก าหนดไถ่ถอน และลกัษณะพิเศษของหุน้กู ้(ถา้มี) 
ไวโ้ดยชดัเจน 
  (2)  มีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียไวอ้ยา่งแน่นอน หรือเป็นอตัราท่ีผนัแปรตามอตัรา
ดอกเบ้ียของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบ้ียอ่ืน 
  (2/1)13ยกเลิก 
  (3)  มีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้กู ้ ทั้งน้ี ไม่วา่หุน้กูน้ั้นจะมีการไถ่ถอน
คร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง 
  (4)  มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นหุ้นกูร้ะยะสั้น 

  ขอ้ 18   ในกรณีหุน้กูท่ี้เสนอขายเป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิ  สิทธิของผูถื้อหุ้นกูด้ังกล่าวตอ้ง
ดอ้ยกวา่สิทธิของเจา้หน้ีสามญัเฉพาะในเร่ืองการรับช าระหน้ีตามหุ้นกูน้ั้นเม่ือเกิดกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูอ้อกหุน้กูถู้กพิทกัษท์รัพย ์หรือถูกศาลพิพากษาใหล้ม้ละลาย 
  (2)  มีการช าระบญัชีเพื่อการเลิกบริษทั หรือ 
  (3)  กรณีอ่ืนใดท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

  ขอ้ 19   ในกรณีหุน้กูท่ี้เสนอขายเป็นหุน้กูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษทั 
(perpetual bond) ตอ้งมีการระบุใหช้ดัเจนถึงสิทธิของผูถื้อหุน้กูด้งักล่าวในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูถื้อหุ้นกูไ้ม่มีสิทธิเรียกใหผู้อ้อกหุน้กูไ้ถ่ถอนหุ้นกูด้งักล่าวก่อนมีการเลิกบริษทั 
  (2)  ผูถื้อหุ้นกูมี้สิทธิเรียกใหผู้อ้อกหุ้นกูไ้ถ่ถอนหุน้กูด้งักล่าวก่อนมีการเลิกบริษทัตาม
เง่ือนไขและระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 

 

9 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 27/2558  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ี 
ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
13 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ 15/2559  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559) 
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 ขอ้ 20   ในกรณีหุน้กูท่ี้เสนอขายเป็นหุน้กูมี้ประกนัไม่วา่หลกัประกนัของหุน้กูน้ั้นจะได ้
จดัใหมี้พร้อมกบัการเสนอขายหุน้กูห้รือจดัเพิ่มเติมขึ้นในภายหลงั หลกัประกนัของหุ้นกูด้งักล่าวตอ้งมี
ลกัษณะดงัน้ี 
  (1)  เป็นทรัพยสิ์นหรือการค ้าประกนัท่ีมีการด าเนินการให้มีผลบงัคบัไดต้ามกฎหมาย 
โดยค านึงถึงสภาพของหลกัประกนัแต่ละประเภท สามารถด ารงไดต้ลอดอายหุุน้กู ้และดูแลไดโ้ดยผูแ้ทน 
ผูถื้อหุน้กู ้
  (2)  ในกรณีท่ีหลกัประกนัเป็นอสังหาริมทรัพยห์รือสัญญาเช่าระยะยาว ผูอ้อกหุ้นกู้
ตอ้งจดัใหมี้การประเมินค่าของหลกัประกนัดงักล่าวโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นบญัชีท่ี
ส านกังานใหค้วามเห็นชอบ  ทั้งน้ี การประเมินราคาหรือการค านวณมูลค่าของหลกัประกนัตอ้ง
ค านึงถึงสิทธิและภาระผกูพนัใด ๆ ไม่วา่จะเกิดขึ้นโดยบทกฎหมายหรือโดยสัญญาท่ีมีอยูเ่หนือ
ทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนันั้นดว้ย และตอ้งจดัท าขึ้นไม่เกินกวา่หน่ึงปีก่อนวนัท่ีออกหุน้กูน้ั้น 
เวน้แต่จะเป็นกรณีท่ีราคาหรือมูลค่าของหลกัประกนัไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัในช่วงเวลา
ดงักล่าว ใหผู้อ้อกหุ้นกูจ้ดัให้มีการประเมินค่าหลกัประกนัดงักล่าวใหม่ 

 ขอ้ 217   ผูข้ออนุญาตตอ้งจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือโดยสถาบนัจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 (1)  การเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีมีก าหนดเวลาช าระหน้ีไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวนั
นบัแต่วนัท่ีออก หรือหุ้นกูร้ะยะสั้นท่ีมิใช่หุน้กูด้อ้ยสิทธิ ใหจ้ดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออย่างใดอยา่งหน่ึง
ดงัน้ี 

 (ก)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กูท่ี้เสนอขายในแต่ละคร้ัง 
 (ข)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูค้  ้าประกนัหุน้กู ้เฉพาะในกรณีท่ีเป็นการค ้าประกนั 

เตม็จ านวนท่ีมีผลบงัคบัใหผู้ค้  ้าประกนัตอ้งรับผิดร่วมกนักบัลูกหน้ี โดยไม่สามารถเพิกถอนไดก่้อน 
ครบก าหนดอายขุองหุน้กู ้

 
 
 
 
 

 

7 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 30/2557  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2557 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 
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 (ค)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูข้ออนุญาต  ทั้งน้ี หากผูข้ออนุญาตเป็นธนาคาร
ต่างประเทศตามขอ้ 5(2) ใหจ้ดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสาขาธนาคารต่างประเทศในไทยเพิ่มเติมดว้ย  
เวน้แต่ในวนัท่ียืน่ค าขออนุญาต สาขาธนาคารต่างประเทศดงักล่าวสามารถด ารงอตัราส่วนเงินกองทุนได้
ตามวิธีการค านวณดงัน้ี 

   เงินกองทุนทั้งส้ิน (total capital) ของสาขาธนาคารต่างประเทศ                      1.5 เท่าของอตัราส่วนเงินกองทนุตามท่ี 
                                      สินทรัพยเ์ส่ียง  +  X                                                            ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
  (X =  มูลค่าตราสารหน้ีท่ีจะเสนอขายทั้งหมดในคร้ังน้ีโดยอา้งอิงอตัรา risk weighted ท่ี 100%) 

  (2)  การเสนอขายหุน้กูอ่ื้นนอกจาก (1) ใหจ้ดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยา่งใดอยา่งหน่ึง 
ตาม (1) (ก) หรือ (ข) 
 ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1)  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานไดมี้หนงัสือ
แจง้ต่อส านกังานวา่ไม่สามารถท าการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือหุน้กูน้ั้นไดโ้ดยมีเหตุอนัสมควร และเหตุนั้น 
มิได้เกิดจากผูอ้อกหุ้นกู้  ส านักงานอาจผ่อนผนัให้การจดัอนัดับความน่าเช่ือถือนั้นกระท าโดย 
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออ่ืนท่ีส านกังานก าหนดได ้
   (2)  กรณีท่ีไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน โดยมีเหตุจ าเป็นและสมควร หรือเป็นกรณี 
ท่ีพิจารณาไดว้า่ไม่จ าเป็นตอ้งมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

 ขอ้ 222   ตัว๋เงินท่ีจะไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายในกรณีทัว่ไป ตอ้งมีลกัษณะและ
เป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นตัว๋เงินระยะสั้นท่ีมีมูลค่าหนา้ตัว๋ไม่ต ่ากวา่สิบลา้นบาท 
  (2)  มีการก าหนดผลตอบแทนไวอ้ยา่งชดัเจน 

  (3)13  ไม่มีขอ้ตกลงใด ๆ ท่ีท าใหต้ัว๋เงินนั้นมีลกัษณะท านองเดียวกบัหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง 

และไม่มีขอ้ก าหนดใด ๆ ท่ีท าใหผู้ถื้อตัว๋เงินมีภาระหน้ีหรือภาระผกูพนัเพิ่มเติมจากการเป็นผูถื้อตัว๋เงิน

ตามปกติ 

 

 

2 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ 16/2555  เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555) 

13 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 15/2559  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559) 
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  (4)  จดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง
ดงัน้ี 
 (ก)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของตัว๋เงินท่ีเสนอขายในแต่ละคร้ัง 
 (ข)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูรั้บอาวลัตน้เงินและดอกเบ้ียตามตัว๋เงินเตม็จ านวน 
อยา่งไม่มีเง่ือนไข 
 (ค)7  อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูข้ออนุญาต  ทั้งน้ี หากผูข้ออนุญาตเป็นธนาคาร 
ต่างประเทศตามขอ้ 5(2) ใหจ้ดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสาขาธนาคารต่างประเทศในไทยเพิ่มเติมดว้ย  
เวน้แต่ในวนัท่ียืน่ค าขออนุญาต สาขาธนาคารต่างประเทศดงักล่าวสามารถด ารงอตัราส่วนเงินกองทุนได้
ตามวิธีการค านวณดงัน้ี 

   เงินกองทุนทั้งส้ิน (total capital) ของสาขาธนาคารต่างประเทศ                      1.5 เท่าของอตัราส่วนเงินกองทนุตามท่ี 
                                      สินทรัพยเ์ส่ียง  +  X                                                            ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
  (X =  มูลค่าตราสารหน้ีท่ีจะเสนอขายทั้งหมดในคร้ังน้ีโดยอา้งอิงอตัรา risk weighted ท่ี 100%) 

  ใหน้ าขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการผอ่นผนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตามขอ้ 21 วรรคสอง 
มาใชบ้งัคบักบักรณีตามวรรคหน่ึง (4) ดว้ย โดยอนุโลม 

ส่วนท่ี 5 
เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีในกรณีทัว่ไป 

________________________ 

 ขอ้ 23   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กูห้รือตัว๋เงิน
ท่ีเป็นไปตามขอ้ 21 หรือขอ้ 22 แลว้แต่กรณี อยา่งต่อเน่ืองจนกวา่สิทธิเรียกร้องตามหุ้นกูห้รือตัว๋เงิน 
จะระงบัลง  เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร ส านกังานอาจผ่อนผนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ของหุน้กูห้รือตัว๋เงิน โดยก าหนดเง่ือนเวลาหรือเง่ือนไขไวด้ว้ยก็ได ้ ทั้งน้ี โดยค านึงถึงความจ าเป็นของ
ผูล้งทุนในการมีขอ้มูลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือนั้น 

 ขอ้ 23/17   ผูไ้ดรั้บอนุญาตท่ีเป็นธนาคารต่างประเทศตามขอ้ 5(2) ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ 
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสาขาธนาคารต่างประเทศตามขอ้ 21(1) (ค) หรือขอ้ 22(4) (ค) ตอ้งจดั 
ใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ิน (total capital ratio) ของสาขาธนาคารต่างประเทศ 

 

7 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 30/2557  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2557 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 

7 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 30/2557  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2557 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 



18 

ท่ีด ารงไว ้ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือน ภายในวนัท่ียีสิ่บหา้ของเดือนถดัไปไวบ้นเวบ็ไซต์
ของสาขาธนาคารต่างประเทศ จนกวา่สิทธิเรียกร้องตามหุ้นกูห้รือตัว๋เงินจะส้ินสุดลง 

 ขอ้ 242   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งยืน่ค  าขอใหส้มาคมตลาดตราสารหน้ีไทยพิจารณารับ 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเสนอขายเป็นตราสารหน้ีขึ้นทะเบียนภายในสามสิบวนันบัแต่วนัออกตราสารหน้ี
ดงักล่าว เวน้แต่เป็นการออกและเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้นและตัว๋เงิน 

 ขอ้ 25   ก่อนการเสนอขายหุ้นกู ้ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งมีหนงัสือถึงส านกังานเพื่อรับรอง
วา่ไดจ้ดัใหมี้ขอ้ก าหนดสิทธิของหุน้กูท่ี้มีความชดัเจนและไม่มีขอ้ก าหนดท่ีเป็นการเอาเปรียบคู่สัญญา
อยา่งไม่เป็นธรรม และมีการลงลายมือช่ือผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัผูอ้อกหุ้นกูแ้ละประทบัตราส าคญัของ
ผูอ้อกหุ้นกู ้(ถา้มี)  ทั้งน้ี รายการและสาระส าคญัของขอ้ก าหนดสิทธิส าหรับหุน้กูท่ี้ไดรั้บอนุญาตตาม
หมวดน้ี ให้เป็นไปตามแนวทางของขอ้ก าหนดสิทธิตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

 ขอ้ 26   ในกรณีหุน้กูท่ี้เสนอขายเป็นหุน้กูท่ี้จดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ ผูไ้ดรั้บอนุญาต
ตอ้งจดัใหส้ัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูมี้ความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดสิทธิ โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมี
รายการและสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ช่ือและท่ีอยูข่องคู่สัญญา 
  (2)  วนัท่ีสัญญามีผลใชบ้งัคบั 
  (3)  อ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดของคู่สัญญา โดยมีขอ้ตกลงท่ีระบุใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต  
และผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูมี้อ  านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดตามขอ้ก าหนดสิทธิทุกประการ 
  (4)  อตัราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน หรือบ าเหน็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ 
ซ่ึงตอ้งก าหนดไวเ้ป็นจ านวนท่ีแน่นอน รวมทั้งอตัราและวิธีการจ่ายคืนเงินทดรองซ่ึงผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
ไดจ่้ายไปเน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามขอ้ก าหนดภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
  (5)  การส้ินสุดของสัญญา 

 ขอ้ 27   ในกรณีการออกหุน้กูมี้ประกนัโดยหลกัประกนัเป็นอสังหาริมทรัพย ์หรือ
สังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีตอ้งจดทะเบียนตามกฎหมาย ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะตอ้งด าเนินการจดทะเบียน 
ใหผู้แ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ป็นผูรั้บทรัพยสิ์นนั้นเป็นประกนัตามกฎหมายดว้ย 

 ขอ้ 28   ในการเปล่ียนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูภ้ายหลงัการออกหุน้กู ้ ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต
ส่งเอกสารต่อส านกังานตามขอ้ 6 

 

2 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2555  เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2555) 
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  เม่ือผูไ้ดรั้บอนุญาตไดส่้งเอกสารตามวรรคหน่ึงต่อส านกังานครบถว้นแลว้  ให้ผูไ้ดรั้บ
อนุญาตเปลี่ยนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ดโ้ดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานแลว้ และใหผู้ไ้ดรั้บ
อนุญาตส่งส าเนาสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต่้อส านกังานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัแต่งตั้งผูแ้ทน 
ผูถื้อหุน้กูน้ั้น 

 ขอ้ 29   การแกไ้ขเพิ่มเติมสิทธิ หนา้ท่ี ความรับผิด หรือหลกัประกนัตามหุน้กูภ้ายหลงั
การออกหุน้กูน้ั้น จะกระท าไดต่้อเม่ือการแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นมิไดข้ดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดของหมวดน้ี
และการแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวไดด้ าเนินการโดยชอบตามขอ้ก าหนดสิทธิ โดยผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งแจง้
การแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวพร้อมทั้งส่งส าเนาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อส านกังานและสมาคมตลาดตราสารหน้ี
ไทยภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีการแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นมีผลใชบ้งัคบั 
  ในกรณีท่ีการด าเนินการตามวรรคหน่ึง เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิซ่ึงได้
ก าหนดใหก้ระท าไดโ้ดยการมีมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกู ้ หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้กูต้อ้งระบุอยา่งชดัเจน
ถึงสาเหตุแห่งการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิ และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกบัผูถื้อหุน้กู้
เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจของผูถื้อหุน้กู ้

 ขอ้ 302    ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตัว๋เงินท่ีออกใหม่ในกรณีทัว่ไปตอ้งจดัใหมี้
ขอ้ความดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ขอ้ความบนดา้นหนา้ตัว๋เงินวา่ “ตัว๋เงินน้ีเป็นหลกัทรัพย ์และไดรั้บอนุญาต 
ใหเ้สนอขายต่อประชาชน” 
  (2)  ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นสถาบนัการเงินตอ้งจดัใหมี้ขอ้ความเพิ่มเติม 
บนดา้นหนา้ตัว๋เงินวา่ “ตัว๋เงินน้ีไม่ไดรั้บความคุม้ครองจากสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก” 
  (3)  ขอ้ความเพิ่มเติมอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
 (ก)  ขอ้ความบนดา้นหนา้ตัว๋เงินวา่ “เปล่ียนมือไม่ได”้ หรือค าอ่ืนท่ีมีความหมาย
ในท านองเดียวกนั 
 (ข)  ขอ้ความดา้นหลงัตัว๋เงินท่ีรองรับการโอนโดยปราศจากสิทธิไล่เบ้ีย (without 
recourse) ในแต่ละทอด หากผูโ้อนไม่ไดแ้สดงเจตนาเป็นประการอ่ืน 

  ขอ้ 31   ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตให้เสนอขายตัว๋เงินท่ีออกใหม่ในกรณีทัว่ไป รายงานการ
ช าระหน้ีตามตัว๋เงินต่อส านกังานตามขอ้ 6  

 

 

2 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2555  เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555) 
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หมวด 2 
การเสนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดั 

_________________ 

ส่วนท่ี 1 
ลกัษณะการขายในวงจ ากดั 
_____________________ 

 ขอ้ 32   การเสนอขายหุน้กูใ้นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี  ใหถื้อเป็นการเสนอขาย
ในวงจ ากดั 
  (1)  เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่  แต่ไม่รวมถึงการเสนอขายต่อ 
ผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ท่ีไดจ้ดขอ้จ ากดัการโอนไวไ้ม่เกินสิบราย ในรอบระยะเวลาส่ีเดือนใด ๆ   
ซ่ึงกรณีดงักล่าวใหถื้อวา่เป็นการเสนอขายตาม (2) 
  (2)  เสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงมีจ านวนไม่เกินสิบราย ในรอบระยะเวลา 
ส่ีเดือนใด ๆ 
 ในกรณีท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์
ผูค้า้หลกัทรัพยห์รือบุคคลอ่ืนใด มีการถือครองหุ้นกูแ้ทนบุคคลอ่ืน การนบัจ านวนผูล้งทุนตามวรรคหน่ึง
ใหน้บัจากบุคคลท่ีเป็นเจา้ของท่ีแทจ้ริงของหุน้กูน้ั้น 
  (3)  เสนอขายต่อบุคคลท่ีเป็นเจา้หน้ีของบริษทัอยูแ่ลว้ก่อนการเสนอขายหุน้กูเ้พื่อประโยชน์
ในการปรับโครงสร้างหน้ี 
  (4)  เสนอขายโดยไดรั้บผ่อนผนัจากส านกังาน โดยผูท่ี้จะไดรั้บอนุญาตตอ้งแสดงไดว้่า 
 (ก)  มีเหตุจ าเป็นและสมควร 
 (ข)  การเสนอขายดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง และ 
 (ค)  มีมาตรการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูล้งทุนอยา่งเพียงพอแลว้ 

  ขอ้ 33   ในกรณีเป็นการขอผ่อนผนัเพื่อเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ตามขอ้ 32(4)  
ผูท่ี้จะขอผ่อนผนัตอ้งแสดงไดถึ้งเหตุจ าเป็นและสมควรของกรณีดงักล่าว การไม่มีผลกระทบต่อผูล้งทุน
ในวงกวา้ง และการมีมาตรการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูล้งทุนอยา่งเพียงพอ และส านกังานอาจผ่อนผนั 
มิใหน้ าหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นหมวดน้ี ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน มาใชบ้งัคบักบั 
การเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าวก็ไดเ้ท่าท่ีจ าเป็น โดยค านึงถึงความเหมาะสมและเพียงพอของมาตรการ
คุม้ครองผูล้งทุน 
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 ขอ้ 342   ตัว๋เงินท่ีออกในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ใหถื้อเป็นการออกตัว๋เงิน
เพื่อเสนอขายในวงจ ากดั 
  (1)  ตัว๋เงินระยะสั้นท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่และมีมูลค่า
หนา้ตัว๋ไม่ต ่ากวา่สิบลา้นบาท 
  (2)  ตัว๋เงินท่ีออก ณ ขณะใดขณะหน่ึง เม่ือนบัรวมตัว๋เงินท่ีออกก่อนหนา้น้ีและ 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระเงิน มีจ านวนไม่เกินสิบฉบบั  ทั้งน้ี ในการนบัจ านวนฉบบัดงักล่าว ไม่จ าตอ้งนบั 
ตัว๋เงินท่ีออกตาม (1) และท่ีออกส าหรับการเสนอขายในกรณีทัว่ไป 
  13ตัว๋เงินตามวรรคหน่ึงตอ้งไม่มีขอ้ตกลงใด ๆ ท่ีท าใหต้ัว๋เงินนั้นมีลกัษณะท านอง
เดียวกบัหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง และไม่มีขอ้ก าหนดใด ๆ ท่ีท าใหผู้ถื้อตัว๋เงินมีภาระหน้ีหรือภาระผกูพนั
เพิ่มเติมจากการเป็นผูถื้อตัว๋เงินตามปกติ 

ส่วนท่ี 2 
กรณีท่ีถือวา่ไดรั้บอนุญาต   

_________________________ 

 ขอ้ 357   ใหบ้ริษทัตามขอ้ 5 สามารถเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ในวงจ ากดัตามขอ้ 32 ได ้
โดยถือวา่ไดรั้บอนุญาตจากส านกังานเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี และใหบ้ริษทัท่ีไดรั้บอนุญาต
ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 ของหมวดน้ี รวมทั้งรายงานลกัษณะของหุน้กู ้
ท่ีจะเสนอขายต่อส านกังานตามขอ้ 6 
  (1)  ด าเนินการจดขอ้จ ากดัการโอนหุน้กูท่ี้จะเสนอขายกบัส านกังานตามความในวรรคสอง 
และยืน่เอกสารตามวรรคสามแลว้ 
   (2)  ไม่เคยเสนอขายหุน้กูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ ตัว๋เงิน หรือศุกูก ท่ีเป็นการฝ่าฝืนลกัษณะ
การขายท่ีจ ากดัเฉพาะผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่  ภายในระยะเวลาสองปีก่อนวนัยืน่จดขอ้จ ากดั
การโอน เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน โดยบริษทัแสดงไดว้า่มีเหตุจ าเป็นและสมควร รวมทั้งมี
มาตรการจดัการเก่ียวกบัการเสนอขายอยา่งเหมาะสมแลว้ 

 

2 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2555  เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555) 

13 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 15/2559  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559) 

7 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 30/2557  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2557 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 
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   การจดขอ้จ ากดัการโอนหุ้นกูก้บัส านกังานตามวรรคหน่ึงตอ้งมีขอ้ความซ่ึงแสดงไดว้า่ 
ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกูไ้ม่วา่ทอดใด ๆ หากการโอนหุ้นกูด้งักล่าวจะท าใหหุ้น้กู้ 
ท่ีเสนอขายในคร้ังนั้นไม่สามารถคงลกัษณะการเสนอขายในวงจ ากดัตามขอ้ 32(1) (2) (3) หรือ (4)  
แลว้แต่กรณี  เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก  ทั้งน้ี ใหถื้อว่าส านกังานรับจดขอ้จ ากดัการโอนดงักล่าว 
ในวนัท่ีส านกังานไดรั้บการแสดงเจตนาจดขอ้จ ากดัการโอนท่ีมีขอ้ความดงักล่าวแลว้ 
   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุ้นกูมี้ประกนัหรือหุ้นกูท่ี้จดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ใหบ้ริษทั 
เสนอร่างขอ้ก าหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูม้าพร้อมกบัการจดขอ้จ ากดัการโอนดว้ย 

 ขอ้ 367   ใหบ้ริษทัตามขอ้ 5 สามารถเสนอขายตัว๋เงินท่ีออกใหม่ในวงจ ากดัตามขอ้ 34
ไดโ้ดยถือวา่ไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน หากบริษทัไม่เคยเสนอขายขายหุน้กูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ ตัว๋เงิน 
หรือศุกูก ท่ีเป็นการฝ่าฝืนลกัษณะการขายท่ีจ ากดัเฉพาะผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ภายใน
ระยะเวลาสองปีก่อนวนัยื่นขอ้จ ากดัการโอน  เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน โดยบริษทั 
แสดงไดว้า่มีเหตุจ าเป็นและสมควร รวมทั้งมีมาตรการจดัการเก่ียวกบัการเสนอขายอยา่งเหมาะสมแลว้  
ทั้งน้ี บริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 5 ของหมวดน้ี 
และรายงานลกัษณะของตัว๋เงินนั้นต่อส านกังานตามขอ้ 6 ดว้ย 

ส่วนท่ี 3 
เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดั 

___________________________ 

 ขอ้ 3715   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ต่อผูล้งทุนสถาบนัท่ีจดัตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทยหรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 32(1) หรือขอ้ 34(1) ให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 38 ขอ้ 39 ขอ้ 39/1 ขอ้ 39/2 หรือขอ้ 40 แลว้แต่กรณี 

 ขอ้ 387   ในการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ต่อผูล้งทุนสถาบนัท่ีจดัตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทยหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ผูไ้ดรั้บอนุญาตไม่ตอ้งจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือเวน้แต่
เป็นการเสนอขายหุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือหุ้นกูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษทัต่อผูล้งทุนรายใหญ่  

 

7 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 30/2557  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2557 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 
15 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 23/2560  เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 16) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
7แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 30/2557  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2557 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 
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ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี โดยสถาบนั 
จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก่อนการเสนอขายหุ้นกูน้ั้น 
  (1)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กูท่ี้เสนอขายในแต่ละคร้ัง 
  (2)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูค้  ้าประกนัหุน้กู ้เฉพาะในกรณีท่ีเป็นการค ้าประกนั 
เตม็จ านวนท่ีมีผลบงัคบัใหผู้ค้  ้าประกนัตอ้งรับผิดร่วมกนักบัลูกหน้ี โดยไม่สามารถเพิกถอนไดก่้อน 
ครบก าหนดอายขุองหุน้กู ้
  ใหน้ าขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการผอ่นผนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตามท่ีก าหนด 
ในขอ้ 21 วรรคสองมาใชบ้งัคบักบักรณีตามวรรคหน่ึงดว้ย 

 ขอ้ 39   เม่ือผูไ้ดรั้บอนุญาตไดอ้อกตราสารหน้ีแลว้  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้ 
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 38 อยา่งต่อเน่ืองจนกวา่สิทธิเรียกร้องตามตราสารหน้ี 
จะระงบัลง  เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร ส านกังานอาจผ่อนผนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ของตราสารหน้ี โดยก าหนดเง่ือนเวลาหรือเง่ือนไขไวด้ว้ยก็ได ้ ทั้งน้ี โดยค านึงถึงความจ าเป็นของผูล้งทุน
ในการมีขอ้มูลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือนั้น 

 ขอ้ 39/15   การเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ต่อผูล้งทุนสถาบนัท่ีจดัตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทยหรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 32(1) หรือขอ้ 34(1) ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้การแจก 
สรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (fact sheet) ใหแ้ก่ผูล้งทุนดงักล่าวก่อนการเสนอขายตราสารหน้ี 

 ขอ้ 39/215   ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีต่อผูล้งทุนรายใหญ่ตอ้งจดัให้
การชกัชวน หรือใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการซ้ือขายหรือลงทุนในตราสารหน้ีด าเนินการผ่านบริษทั
หลกัทรัพยป์ระเภทท่ีสามารถเป็นผูใ้หบ้ริการดงักล่าวเก่ียวกบัตราสารหน้ีได ้ เวน้แต่ผูไ้ดรั้บอนุญาต 
มีสถานะเป็นบริษทัหลกัทรัพยท่ี์สามารถด าเนินการดงักล่าวไดอ้ยูแ่ลว้ โดยใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวส้ าหรับการให้บริการหรือให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการซ้ือขายหรือลงทุน 
ในตราสารหน้ีดว้ย 

  ขอ้ 39/315   ยกเลิก 

 

5 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2556  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2556) 

15 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 23/2560  เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 16) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 

15 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 23/2560  เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่  
(ฉบบัท่ี 16) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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 ขอ้ 402   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งยืน่ค  าขอใหส้มาคมตลาดตราสารหน้ีไทยพิจารณารับ 
ตราสารหน้ี ท่ีออกและเสนอขายเป็นตราสารหน้ีขึ้นทะเบียนภายในสามสิบวนันบัแต่วนัออกตราสารหน้ี
ดงักล่าว  เวน้แต่เป็นการออกและเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้นและตัว๋เงิน 

ขอ้ 40/114   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ในวงจ ากดั 
ตามขอ้ 32 หรือ ขอ้ 34 หากผูไ้ดรั้บอนุญาตประสงค์จะให้ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยู่ในบญัชี  
ท่ีส านกังานให้ความเห็นชอบ  เป็นผูวิ้เคราะห์ขอ้มูลของผูไ้ดรั้บอนุญาตเพื่อให้ค  าแนะน าในการ  
ก าหนดลกัษณะ ขอ้ตกลง เง่ือนไข และอายุท่ีเหมาะสมในการออกและเสนอขายตราสารหน้ี  
ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งมอบหมายให้ท่ีปรึกษาทางการเงินนั้นวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และแผนธุรกิจในอนาคต 
  (2)  ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัตามท่ีก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน หรือขอ้มูล
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
  (3)  วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน 
  (4)  แหล่งเงินทุนส ารองในการช าระหน้ี 
  (5)  ทรัพยสิ์นท่ีอาจใชเ้ป็นหลกัประกนัในการช าระหน้ี 
                ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัส่งขอ้มูลท่ีจ าเป็นซ่ึงมีความถูกตอ้งและครบถว้นใหท่ี้ปรึกษา

ทางการเงินเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวรรคหน่ึง 

  ขอ้ 40/214   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้ขอ้ตกลงใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินตามขอ้ 40/1  
จดัเก็บเอกสารหลกัฐานท่ีจดัท าขึ้นตามขอ้ 40/1 ไวอ้ยา่งนอ้ยสามปี 

  ขอ้ 41   ในกรณีเป็นการเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือ 
ผูล้งทุนรายใหญ่ ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตสามารถเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินโดยไม่จ ากดัจ านวนคร้ัง
ท่ีเสนอขายภายใตก้ารยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินต่อผูล้งทุน
สถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการยืน่
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี แต่การเสนอขายคร้ังใด ๆ ตอ้งมีระยะเวลา 
ไม่เกินกวา่หน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบั 

 

2 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2555  เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2555) 
14 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 8/2560  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 15) ลงวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
14 แกไ้ขเพิม่เติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 8/2560  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 15) ลงวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
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ส่วนท่ี 4 
เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัเพิ่มเติมภายหลงัไดรั้บอนุญาตส าหรับการเสนอขายหุ้นกูใ้นวงจ ากดั 

___________________________________ 

 ขอ้ 42   ก่อนการเสนอขายหุ้นกู ้ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งไดรั้บมติโดยชดัแจง้จาก
คณะกรรมการบริษทัใหอ้อกหุน้กูไ้ด ้ เวน้แต่ผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ตอ้งไดรั้บมติให้
ออก2หุน้กูท่ี้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 
  ความในวรรคหน่ึงมิใหน้ ามาใชก้บักรณีท่ีบริษทัตอ้งออกหุน้กูต้ามแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลายซ่ึงศาลเห็นชอบดว้ยแผนนั้นแลว้ หรือกรณีอ่ืนใดท่ีไดรั้บการผอ่นผนัจาก
ส านกังาน 
  ขอ้ 43   ในกรณีหุน้กูท่ี้เสนอขายเป็นหุน้กูมี้ประกนัหรือเป็นหุน้กูท่ี้จดัใหมี้ผูแ้ทน 
ผูถื้อหุน้กู ้ ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูซ่ึ้งเป็นบุคคลท่ีมีรายช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือบุคคล
ท่ีมีคุณสมบติัเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
และการกระท าตามอ านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้

ขอ้ 44   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัให้หุน้กูท่ี้จะออกและเสนอขายมีลกัษณะดงัน้ี 
 (ก)  เป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ และตอ้งมีขอ้ความในใบหุ้นกูท่ี้เสนอขายแต่ละคร้ัง 
แสดงวา่ผูอ้อกหุน้กูจ้ะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุน้กูไ้ม่ว่าในทอดใด ๆ หากการโอนนั้นจะขดักบั
ขอ้จ ากดัการโอนหุ้นกูต้ามท่ีระบุไว ้ซ่ึงตอ้งเป็นขอ้จ ากดัการโอนเดียวกบัท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส านกังาน 

 (ข)13  มีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 17(1) (2) และ (3) 
 (ค)  เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 18 และขอ้ 19 กรณีเป็นการเสนอขาย
หุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือหุน้กูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษทั (perpetual bond) แลว้แต่กรณี 
 (ง)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูต้่อผูล้งทุนสถาบนัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ไทยหรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 32(1) ตอ้งจดัใหมี้ขอ้ก าหนดสิทธิท่ีมีรายการอยา่งนอ้ยตามท่ีก าหนด
ไวใ้นมาตรา 42(1) ถึง (9) และด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ 29 วรรคหน่ึง 
 
 

 

13 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 15/2559  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559) 
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  (2)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูใ้นวงจ ากดัตามขอ้ 32(2) (3) หรือ (4) ผูไ้ดรั้บ
อนุญาตตอ้งไม่โฆษณาการเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่และหุ้นรองรับ และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสาร
ประกอบการเสนอขาย ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งแจกจ่ายให้เฉพาะบุคคลท่ีมีลกัษณะหรือมีจ านวน  
อยู่ในวงจ ากดัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 32(2) (3) หรือ (4) ตามท่ีไดรั้บอนุญาตเท่านั้น 
  (3)  จดัให้เอกสารประกอบการเสนอขาย (ถา้มี) มีขอ้ความท่ีระบุถึงขอ้จ ากดัการโอน
ตาม (1)(ก) และในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูด้อ้ยสิทธิ ใหร้ะบุการดอ้ยสิทธินั้นไวใ้หช้ดัเจน 

 ขอ้ 45   ในกรณีท่ีมีบุคคลใดแสดงความประสงคต์่อผูไ้ดรั้บอนุญาตท่ีจะลงทะเบียนการโอน
หุน้กู ้ ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตตรวจสอบความถูกตอ้งของการโอนหุน้กู ้หากพบวา่เป็นการโอนท่ีขดัต่อขอ้จ ากดั 
การโอนท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส านกังาน ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งไม่ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู ้ เวน้แต่เป็นการโอน
ทางมรดก 
  ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตจดัใหมี้นายทะเบียนหุน้กู ้ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการให้ 
นายทะเบียนหุน้กูป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในวรรคหน่ึงดว้ย 

ส่วนท่ี 5 
เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัเพิ่มเติมภายหลงัไดรั้บอนุญาตส าหรับการเสนอขายตัว๋เงินในวงจ ากดั 

_____________________________ 

 ขอ้ 46   ก่อนการเสนอขายตัว๋เงิน  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งไดรั้บมติโดยชดัแจง้จาก
คณะกรรมการบริษทัใหอ้อกตัว๋เงินได ้ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีบริษทัตอ้งออกตัว๋เงินตามแผนฟ้ืนฟูกิจการตาม
กฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลายซ่ึงศาลเห็นชอบดว้ยแผนนั้นแลว้ หรือกรณีอ่ืนใดท่ีไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน 

 ขอ้ 472    ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตัว๋เงินท่ีออกใหม่ในวงจ ากดัตอ้งจดัใหมี้
ขอ้ความดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ขอ้ความบนดา้นหนา้ตัว๋เงินวา่ “ตัว๋เงินน้ีเป็นหลกัทรัพย ์และไดรั้บอนุญาตให้เสนอขาย 
ในวงจ ากดั” 
  (2)  ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นสถาบนัการเงินตอ้งจดัใหมี้ขอ้ความเพิ่มเติมบน 
ดา้นหนา้ตัว๋เงินวา่ “ตัว๋เงินน้ีไม่ไดรั้บความคุม้ครองจากสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก” 
  (3)  ขอ้ความเพิ่มเติมดงัน้ี 

 

2 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2555  เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555) 
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 (ก)  กรณีตัว๋เงินท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั ตอ้งมีขอ้ความเพิ่มเติมบนดา้นหนา้ 
ตัว๋เงินวา่ “มีวตัถุประสงคใ์หเ้ปล่ียนมือไดเ้ฉพาะในกลุ่มผูล้งทุนสถาบนั” หรือค าอ่ืนท่ีมีความหมาย 
ในท านองเดียวกนั 
 (ข)  กรณีอ่ืนนอกจาก (ก) ตอ้งมีขอ้ความอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
   1.  ขอ้ความบนดา้นหนา้ตัว๋เงินวา่ “เปล่ียนมือไม่ได”้ หรือค าอ่ืนท่ีมี
ความหมายในท านองเดียวกนั 
   2.  ขอ้ความดา้นหลงัตัว๋เงินท่ีรองรับการโอนโดยปราศจากสิทธิไล่เบ้ีย 
(without recourse) ในแต่ละทอด หากผูโ้อนไม่ไดแ้สดงเจตนาเป็นประการอ่ืน 

 ขอ้ 482   ในกรณีเป็นการเสนอขายตัว๋เงินตามขอ้ 34(2) หา้มมิใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต
โฆษณาการเสนอขายตัว๋เงินดงักล่าว และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสารประกอบการเสนอขาย ผูไ้ดรั้บ
อนุญาตตอ้งแจกจ่ายใหเ้ฉพาะบุคคลท่ีมีลกัษณะหรือมีจ านวนอยูภ่ายในขอบเขตท่ีก าหนดไวใ้น 
ขอ้ 34(2) ตามท่ีไดรั้บอนุญาตเท่านั้น 

ภาค 3 
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเพิ่มเติมส าหรับการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพและหุน้รองรับ 

_________________________________ 

หมวด 1 
บททัว่ไป 

_______________________ 

  ขอ้ 499   นอกจากหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขตามส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ของหมวด 1  
ในภาค 2 เม่ือเป็นการเสนอขายในกรณีทัว่ไป หรือหมวด 2 ของภาค 2 เม่ือเป็นการเสนอขายในวงจ ากดัแลว้ 
ใหก้ารอนุญาตและการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในภาคน้ีดว้ย 
  ใหก้ระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาในการรับค าขอและการพิจารณาค าขออนุญาต
เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่เป็นไปตามกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาในการรับค าขอ
และการพิจารณาค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ โดยอนุโลม 

 

2 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2555  เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555) 

9 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 27/2558  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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  13ในกรณีหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีเสนอขายมีลกัษณะไม่เป็นไปตามขอ้ 4(4)(ข) ใหก้าร 
ขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าวอยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูท่ี้มี
อนุพนัธ์แฝงดว้ย 

 ขอ้ 50   การอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพตามภาค 2 ใหร้วมถึงการอนุญาต 
ใหเ้สนอขายหุน้รองรับดว้ย 
  ผูไ้ดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพตอ้งด าเนินการใหมี้การใชสิ้ทธิแปลงสภาพ
ภายในอายขุองหุน้กูแ้ปลงสภาพนั้น และเม่ือส้ินสุดระยะเวลาการใชสิ้ทธิแปลงสภาพแลว้ ใหก้ารอนุญาต
ใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ดงักล่าวในส่วนท่ีไม่มีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นอนัส้ินสุดลง 

หมวด 2 
การเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพและหุน้รองรับในกรณีทัว่ไป 

__________________________________ 

ส่วนท่ี 1 
หลกัเกณฑก์ารขออนุญาต  

_________________ 

 ขอ้ 51   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้รองรับ ผูข้ออนุญาตตอ้ง
ด าเนินการและมีลกัษณะตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัใหมี้หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ของผูข้ออนุญาตเพื่อขออนุมติัการออกหุน้กู้
แปลงสภาพและหุน้รองรับ โดยหนงัสือนดัประชุมดงักล่าวตอ้งระบุขอ้มูลตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 53 
  (2)9  จดัใหไ้ดม้าซ่ึงมติโดยชดัแจง้จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัให้ออกหุ้นเพื่อรองรับ
การใชสิ้ทธิแปลงสภาพอยา่งเพียงพอ  ทั้งน้ี มติอนุมติัใหบ้ริษทัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้รองรับตอ้ง
ไดม้าไม่เกินหน่ึงปีจนถึงวนัยื่นค าขออนุญาต 
  (3)  เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 

 

13 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 15/2559  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559) 

9 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 27/2558  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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 (ก)  มีหุน้รองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้ท่ีออกใหม่ของผูข้ออนุญาต 
ในจ านวนไม่เกินอตัราส่วนท่ีก าหนดในขอ้ 52  เวน้แต่เป็นการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ โดยไดรั้บ
การผอ่นผนัจากส านกังานเน่ืองจากเป็นกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ 
ผูข้ออนุญาตและผูถื้อหุน้โดยรวม เน่ืองจากผูข้ออนุญาตอยู่ในภาวะท่ีมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บความ
ช่วยเหลือทางการเงินหรือเพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหน้ีของผูข้ออนุญาต หรือกรณีอ่ืนใด 
 (ข)  มีการก าหนดราคาและอตัราแปลงสภาพไวอ้ยา่งแน่นอนและไม่มีการแกไ้ข
เปล่ียนแปลง  เวน้แต่จะเป็นกรณีท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 55 
 (ค)  ในกรณีท่ีมีขอ้ก าหนดบงัคบัแปลงสภาพ หรือขอ้ก าหนดท่ีใหสิ้ทธิผูข้ออนุญาต 
เรียกใหผู้ถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพใชสิ้ทธิแปลงสภาพก่อนก าหนด ขอ้ก าหนดนั้นตอ้ง 
   1.  ไดรั้บการรับรองจากผูข้ออนุญาตวา่มีความเป็นธรรม ชดัเจน และเหตุแห่ง 
การเรียกใหใ้ชสิ้ทธิก่อนก าหนดจะอา้งอิงเหตุการณ์หรือการกระท าท่ีไม่อยูใ่นอ านาจควบคุมของบุคคลใด ๆ 
   2.  ก าหนดใหผู้ข้ออนุญาตตอ้งบงัคบัแปลงสภาพหรือเรียกใหมี้การใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพเม่ือมีเหตุการณ์ตามท่ีก าหนดไว ้
   3.  ไดรั้บการรับรองจากผูข้ออนุญาตวา่มีมาตรการท่ีเพียงพอซ่ึงท าใหผู้ถื้อหุน้กู ้
แปลงสภาพในทอดต่อ ๆ ไปทราบถึงขอ้ก าหนดดงักล่าว 
 (ง)  ตอ้งมีระยะเวลาใหแ้สดงความจ านงในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพคร้ังสุดทา้ย 
ไม่นอ้ยกวา่สิบหา้วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิ  เวน้แต่เป็นการแปลงสภาพตามขอ้ก าหนดบงัคบัการแปลงสภาพ 
  (4)  มีลกัษณะตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชาชน 
  ความในวรรคหน่ึง (1) และ (2) มิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีต่อไปน้ี 
  (1)  การเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้รองรับของบริษทัท่ีตอ้งเพิ่มทุนตามแผน
ฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลายซ่ึงศาลเห็นชอบดว้ยแผนนั้นแลว้  ทั้งน้ี บริษทัตอ้งจดัใหมี้ 
หุน้รองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพท่ีออกใหม่อยา่งเพียงพอ 
  (2)  กรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร โดยไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน 

 ขอ้ 52   จ านวนหุน้รองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี เม่ือรวมกบัจ านวนหุ้น 
ท่ีผูข้ออนุญาตจดัไวเ้พื่อรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ในคร้ังอ่ืน ตอ้งไม่เกิน            
ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของผูข้ออนุญาต 
  การค านวณจ านวนหุน้ตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
  (1)  จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของผูข้ออนุญาต ใหร้วมถึงจ านวนหุน้อ่ืน
นอกจากหุ้นรองรับ ซ่ึงผูข้ออนุญาตจะเสนอขายควบคู่ไปกบัหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี (ถา้มี) 
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  (2)  จ านวนหุน้ท่ีผูข้ออนุญาตไดจ้ดัไวเ้พื่อรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญั 
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ไม่ใหร้วมถึงจ านวนหุน้เพื่อรองรับการเสนอขายตามประกาศเก่ียวกบัการ 
เสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 

 ขอ้ 53   หนงัสือนดัประชุมตามขอ้ 51(1) ตอ้งระบุขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัหุ้นกูแ้ปลงสภาพ เช่น ราคาหรืออตัราท่ีคาดวา่จะเป็นราคา
หรืออตัราการแปลงสภาพ ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ วนัส้ินสุดของการใชสิ้ทธิ และเหตุให้ตอ้งออกหุน้ใหม่
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ เป็นตน้ 
  (2)  ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นของผูข้ออนุญาต (dilution effect) หากมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ
ครบถว้นตามหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว โดยอยา่งนอ้ยใหร้ะบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (price dilution) 
และผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้นเดิม (control dilution) 
  (3)  วิธีการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
  (4)  ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีส านกังานประกาศก าหนดโดยค านึงถึงการคุม้ครองประโยชน์ของ 
ผูถื้อหุน้ของผูข้ออนุญาต 

ส่วนท่ี 2 
การเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพในราคาต ่า 

__________________________ 

 ขอ้ 54   ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีประสงคจ์ะเสนอขายใหเ้ฉพาะ
บุคคลท่ีก าหนด (placement) และเป็นการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่า ผูข้ออนุญาตตอ้งปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นใหบ้ริษทัเสนอขายหุน้กู้ 
แปลงสภาพท่ีออกใหม่ในราคาต ่า บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมถึงผูถื้อหุ้นล่วงหนา้อยา่งนอ้ยสิบส่ีวนั 
ก่อนวนัประชุม 
  (2)  หนงัสือนดัประชุมตาม (1) มีขอ้มูลอนัเป็นสาระส าคญัต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุ้น 
ซ่ึงนอกจากตอ้งมีขอ้มูลตามขอ้ 53 แลว้อยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  วตัถุประสงคใ์นการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่า 
 (ข)  รายละเอียดเก่ียวกบัหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่และหุ้นรองรับในเร่ือง
จ านวนท่ีเสนอขาย ราคาเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ และราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ซ่ึงเป็นการระบุราคา
ท่ีแน่นอน หรือระบุส่วนลดสูงสุดท่ีแน่นอน 
 (ค)  ราคาตลาดท่ีใชเ้ปรียบเทียบกบัราคาเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพและราคาใช้
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตามหุน้กูแ้ปลงสภาพ รวมทั้งวิธีการค านวณ 
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 (ง)  ในกรณีท่ีก าหนดราคาเสนอขายท่ีแน่นอน ตอ้งระบุกลุ่มบุคคลท่ีคาดวา่จะ
เสนอขาย 
 (จ)  ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุ้นจากการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่าท่ี 
ขออนุมติัออกในคร้ังน้ี โดยอยา่งนอ้ยใหร้ะบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (price dilution) เม่ือมี 
การเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพในราคาต ่า และผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของ 
ผูถื้อหุน้เดิม (control dilution) 
 (ฉ)  สิทธิของผูถื้อหุ้นในการคดัคา้นการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพในราคาต ่า
ตาม (4) 
 (ช)  ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัท่ีแสดงถึงความจ าเป็นในการเสนอขาย
หุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่า โดยอธิบายถึงความคุม้ค่าของประโยชน์ท่ีบริษทัจะไดรั้บเปรียบเทียบกบั
ส่วนต่างของราคาเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพและราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพกบัราคาตลาดท่ีบริษทัตอ้ง
สูญเสียไป รวมทั้งความเหมาะสมและเหตุผลของราคาตลาดท่ีใช ้และการก าหนดราคาเสนอขายดงักล่าว 
 (ซ)  ขอ้มูลอ่ืนใดตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
  (3)  จดัส่งหนงัสือมอบฉันทะไปพร้อมหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ โดยมีการแสดง
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงราย ท่ีผูถื้อหุน้ซ่ึงไม่สามารถเขา้ประชุมและใชสิ้ทธิ
ออกเสียงดว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะใหเ้ป็นผูใ้ชสิ้ทธิแทนผูถื้อหุน้ได ้ และในกรณีท่ีกรรมการอิสระ
ดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีอาจไดรั้บการจดัสรรหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีขออนุมติั ใหแ้สดงส่วนไดเ้สียพิเศษของ
กรรมการอิสระดงักล่าวดว้ย 
  (4)  ไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพในราคาต ่า
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงและไม่มีผูถื้อหุน้รวมกนัตั้งแต่ร้อยละสิบของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม 
และออกเสียงคดัคา้นการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือหุ้นรองรับนั้น 
  ใหน้ าความในวรรคสองของขอ้ 51 มาใชก้บักรณีตามวรรคหน่ึงดว้ย 

ส่วนท่ี 3 
เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพและหุน้รองรับ 

______________________________________ 

 ขอ้ 55   นอกจากรายการและสาระส าคญัท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 25 แลว้ ผูไ้ดรั้บอนุญาต 
ใหอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพตอ้งจดัใหข้อ้ก าหนดสิทธิมีเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 
รวมทั้งวิธีการค านวณการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเพื่อมิใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อหุน้กู ้
แปลงสภาพจะไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพดอ้ยไปกวา่เดิม เม่ือมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 
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  (1)  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ของผูไ้ดรั้บอนุญาตใหอ้อกหุน้กู้
แปลงสภาพอนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุน้ 
  (2)  เม่ือผูไ้ดรั้บอนุญาตมีการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า 
  (3)  เม่ือผูไ้ดรั้บอนุญาตมีการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่า หรือมีการเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ในราคาต ่า 
  (4)  เม่ือผูไ้ดรั้บอนุญาตใหอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน
เป็นหุน้ท่ีออกใหม่ให้แก่ผูถื้อหุน้ 
  (5)  เม่ือผูไ้ดรั้บอนุญาตใหอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกวา่
อตัราท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 
  (6)  เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั (1) ถึง (5) ท่ีท าใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ
ท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพดอ้ยไปกว่าเดิม 
  ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบักบัเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงท่ีเขา้ลกัษณะตาม (1) ถึง (6)  
ซ่ึงไดรั้บผอ่นผนัจากส านกังาน โดยแสดงไดว้า่จะมีมาตรการอยา่งเพียงพอเพื่อใหผู้ล้งทุนท่ีจะไดรั้บ
ผลกระทบจากการไม่เปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิแปลงสภาพนั้นทราบก่อนการลงทุนวา่ ผูไ้ดรั้บอนุญาต
ใหอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพจะไม่ด าเนินการเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิแปลงสภาพอนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ 
ดงักล่าว 
  เม่ือมีเหตุการณ์ท่ีก าหนดตามวรรคหน่ึง ผูไ้ดรั้บอนุญาตให้ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
ตอ้งแจง้การเปลี่ยนแปลงการใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหส้ านกังานทราบภายในสิบหา้วนั 
นบัแต่วนัท่ีไดด้ าเนินการเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธินั้น 

 ขอ้ 56   ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิแปลงสภาพไม่วา่จะดว้ยเหตุท่ีก าหนดไว ้
ในประกาศน้ีหรือไม่ก็ตาม หากตอ้งมีการออกหุ้นท่ีออกใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 
การใชสิ้ทธิดงักล่าว ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะสามารถออกหุน้ใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพดงักล่าวไดต้่อเม่ือไดมี้การยืน่มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีอนุมติัใหอ้อกหุน้เพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิแปลงสภาพอยา่งเพียงพอต่อส านกังานแลว้ 

 ขอ้ 56/14   ในกรณีท่ีหุ้นกูแ้ปลงสภาพก าหนดราคาและอตัราการแปลงสภาพไว ้
แบบผนัแปรตามราคาตลาดของหุน้รองรับ และจ าเป็นตอ้งออกหุน้ใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพ ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะสามารถออกหุน้ใหม่เพิ่มเติมดงักล่าวไดต่้อเม่ือไดมี้การยืน่มติท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ท่ีอนุมติัให้ออกหุน้เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพอยา่งเพียงพอต่อส านกังานแลว้ 

 

4 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 46/2555  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 20 กนัยายน พ.ศ. 2555 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 
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  ขอ้ 57   ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตให้ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพจดัใหข้อ้ก าหนดสิทธิมีขอ้ตกลง
เก่ียวกบัค่าเสียหายท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไดรั้บ ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตไม่สามารถจดัใหมี้หุน้ 
เพื่อรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพได ้
  ในการก าหนดค่าเสียหายตามวรรคหน่ึง ใหมี้ผลเป็นจ านวนไม่ต ่ากวา่ส่วนต่างของ
ราคาตลาดของหุน้ของผูไ้ดรั้บอนุญาตซ่ึงเป็นประเภทเดียวกบัหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพ  
ณ วนัท่ีมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ กบัราคาท่ีค านวณไดจ้ากอตัราการแปลงสภาพ 

 ขอ้ 58   การแกไ้ขเพิ่มเติมให้หุน้กูมี้สิทธิแปลงสภาพภายหลงัการออกหุ้นกูน้ั้น  
จะกระท าไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุญาตจากส านกังานแลว้  ในการน้ี ใหน้ าหลกัเกณฑก์ารอนุญาตในส่วนท่ี 1 
และส่วนท่ี 2 ของหมวดน้ีมาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม 

หมวด 3 
การเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพและหุน้รองรับในวงจ ากดั 

_____________________________________ 

 ขอ้ 59   ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่และหุน้รองรับท่ีเป็น 
การเสนอขายในวงจ ากดัตามขอ้ 32 จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
 (1)12  จดัใหมี้หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติัการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้รองรับ  

โดยหนงัสือนดัประชุมดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี  

  (ก)  กรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นบริษทัจดทะเบียน หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมี 

ขอ้มูลตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยรายการในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ของ

บริษทัจดทะเบียนเพื่อขออนุมติัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์ส าหรับการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในกรณี

ดงักล่าว 

  (ข)  กรณีอ่ืนนอกจาก (ก) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งมีขอ้มูลตามท่ีก าหนดในขอ้ 53 

  (2)  จดัใหไ้ดม้าซ่ึงมติโดยชดัแจง้จากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัให้ออกหุ้นเพื่อรองรับ
การใชสิ้ทธิแปลงสภาพอยา่งเพียงพอ 
  (3)  เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่และหุน้รองรับใหแ้ลว้เสร็จภายในหน่ึงปี
นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตออกหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้เพื่อรองรับ 
การใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

 

12 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 76/2558  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2558) 
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  (4)12  หุน้กูแ้ปลงสภาพตอ้งมีราคาและอตัราแปลงสภาพและจ านวนหุ้นรองรับเป็นไปตาม 
ท่ีก าหนดในขอ้ 51(3) (ก) (ข) 
  (4/1)12  ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพในราคาต ่า ตอ้งด าเนินการดงัน้ี 
 (ก)  กรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นบริษทัจดทะเบียน ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัให้เป็น 
ไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 54 วรรคหน่ึง (1) (3) และ (4)  และหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมติั 
ใหเ้สนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าวตอ้งมีขอ้มูลตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยรายการในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนเพื่อขออนุมติัการออกและเสนอขาย 
หลกัทรัพย ์ส าหรับการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพในราคาต ่า 
 (ข)  กรณีอ่ืนนอกจาก (ก) ตอ้งด าเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 54 
  (5)  ไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขในขอ้ 56 เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพไม่วา่ดว้ยเหตุใด ซ่ึงท าใหต้อ้งมีการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพดงักล่าว 
  (5/1)4  ไดด้ าเนินการให้เป็นไปตามเง่ือนไขในขอ้ 56/1 ในกรณีท่ีหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ก าหนดราคาและอตัราการแปลงสภาพไวแ้บบผนัแปรตามราคาตลาดของหุน้รองรับ ซ่ึงท าใหต้อ้งมี 
การออกหุน้ใหม่เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพดงักล่าว 
  (5/2)4  จดัใหมี้ขอ้ตกลงเก่ียวกบัค่าเสียหายหรือมาตรการเยยีวยาอ่ืน ๆ ท่ีผูถื้อหุน้กู้
แปลงสภาพจะไดรั้บ ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตไม่สามารถจดัใหมี้หุน้เพื่อรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพได้ 
  (6)  ในกรณีท่ีเป็นการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีผูล้งทุนรายใหญ่อาจใชสิ้ทธิแปลงสภาพได้
ผูล้งทุนรายใหญ่นั้นตอ้งมีจ านวนหรือลกัษณะท่ีอยูใ่นขอ้ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ซ่ึงประกาศดงักล่าวอนุญาต
ใหบ้ริษทัเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ โดยถือวา่ไดรั้บอนุญาตจากส านกังานดว้ย 
  ความในวรรคหน่ึงท่ีก าหนดเก่ียวกบัหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และมติท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ มิใหน้ ามาใชก้บักรณีท่ีบริษทัตอ้งออกหุน้กูต้ามแผนฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลาย
ซ่ึงศาลเห็นชอบดว้ยแผนนั้นแลว้ หรือกรณีอ่ืนใดท่ีไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน 

 

12 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 76/2558  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2558) 
12 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 76/2558  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2558) 
4 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 46/2555  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 20 กนัยายน พ.ศ. 2555 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 
4 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 46/2555  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 20 กนัยายน พ.ศ. 2555 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 
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 ขอ้ 604   การแกไ้ขเพิ่มเติมให้หุน้กูมี้สิทธิแปลงสภาพภายหลงัการออกหุ้นกูน้ั้น  
จะกระท าไดต้่อเม่ือผูไ้ดรั้บอนุญาตไดจ้ดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้และไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดในขอ้ 59(1) และ (2) รวมทั้งผูถื้อหุน้กูท่ี้จะใชสิ้ทธิแปลงสภาพท่ีเป็นผูล้งทุนรายใหญ่
ตอ้งมีจ านวนหรือลกัษณะตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในขอ้ 59(6) ดว้ย  ทั้งน้ี เม่ือไดใ้หสิ้ทธิแปลงสภาพแลว้ 
การแปลงสภาพนั้นตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขในขอ้ 59(4) (5) (5/1) และ (5/2) 
  การใหสิ้ทธิแปลงสภาพตามวรรคหน่ึงตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในหน่ึงปีนบัแต่
วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตออกหุน้เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

 ขอ้ 60/112   ในกรณีผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นบริษทัจดทะเบียน หากการเสนอขายหุ้นกู้ 
แปลงสภาพและหุ้นรองรับตามหมวดน้ี มีลกัษณะท านองเดียวกบัเหตุอนัควรสงสัยตามขอ้ 5 แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 72 / 2558  เร่ือง การอนุญาตใหบ้ริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุน้ 
ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั ลงวนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยอนุโลม ส านกังานอาจสั่งระงบั 
การเสนอขายหรือสั่งยกเลิกการอนุญาตใหบ้ริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่และ 
หุน้รองรับในส่วนท่ียงัมิไดเ้สนอขายได ้

ภาค 4 
การเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั และหุน้รองรับ 

______________________________ 
  ขอ้ 6113   ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 4(4)(ข) 

ต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ แต่ผูท่ี้จะใชสิ้ทธิแปลงสภาพอาจมิใช่ผูถื้อหุน้ของบริษทั

ใหบ้ริษทัตามขอ้ 5 ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซ่ึงมี

หนา้ท่ีตามมาตรา 56 ไม่วา่หนา้ท่ีนั้นจะเกิดจากการเสนอขายโดยบริษทัมหาชนจ ากดัเองหรือโดยผูถื้อหุน้

ของบริษทัมหาชนจ ากดั สามารถเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่และหุน้รองรับได ้โดยถือวา่

ไดรั้บอนุญาตจากส านกังานแลว้ และใหบ้ริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

 

4 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 46/2555  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 20 กนัยายน พ.ศ. 2555 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 
12 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 76/2558  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2558) 
13 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 15/2559  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559) 
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(1)  ก่อนการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้หนงัสือนดัประชุม
ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นไปตามขอ้ 53 และตอ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นไปตามท่ีก าหนดในขอ้ 42 
และขอ้ 59(2) 

(2)  เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 59(3) 
(3)  ตอ้งมีค าเรียกช่ือหุน้กูแ้ปลงสภาพ อตัราดอกเบ้ีย ลกัษณะ และมูลค่าไถ่ถอน 

ท่ีเป็นไปตามขอ้ 17(1) (2) และ (3) 
(4)  หุน้กูแ้ปลงสภาพตอ้งมีลกัษณะเป็นไปตามท่ีก าหนดในขอ้ 51(3) 
(5)  เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 18 และขอ้ 19 กรณีเป็นการเสนอขายหุน้กู้

ดอ้ยสิทธิหรือหุน้กูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษทั (perpetual bond) แลว้แต่กรณี 
(6)  ออกตามขอ้ก าหนดสิทธิท่ีเป็นไปตามขอ้ 25 ขอ้ 29 ขอ้ 55 และขอ้ 57 
(7)  จดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูซ่ึ้งเป็นบุคคลท่ีมีรายช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือบุคคลท่ีมี

คุณสมบติัเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
และการกระท าตามอ านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีมี
ก าหนดเวลาช าระหน้ีไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวนันบัแต่วนัท่ีออก 

(8)  ไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขในขอ้ 56 เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพไม่วา่ดว้ยเหตุใด ซ่ึงท าใหต้อ้งมีการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิ 
แปลงสภาพดงักล่าว 

(9)  ไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขในขอ้ 56/1 ในกรณีท่ีหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ก าหนดราคาและอตัราการแปลงสภาพไวแ้บบผนัแปรตามราคาตลาดของหุน้รองรับ ซ่ึงท าใหต้อ้ง 
มีการออกหุน้ใหม่เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพดงักลา่ว 

(10)  ใหร้ายงานลกัษณะของหุน้กูแ้ปลงสภาพต่อส านกังานตามขอ้ 6 
ความในวรรคหน่ึงท่ีก าหนดเก่ียวกบัหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  

มิใหน้ ามาใชก้บักรณีท่ีบริษทัตอ้งออกหุน้กูต้ามแผนฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลายซ่ึงศาล
เห็นชอบดว้ยแผนนั้นแลว้ หรือกรณีอ่ืนใดท่ีไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน 
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ภาค 5 
บทเฉพาะกาล 

__________________________ 

  ขอ้ 62   ค  าขออนุญาตท่ีไดย้ื่นต่อส านกังานพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้น 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กย. 31/2549  เร่ือง การขออนุญาต
และการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549  ก่อนวนัท่ี
ประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ใหก้ารขออนุญาตและการอนุญาตยงัคงเป็นไปตามประกาศดงักล่าวและ
ประกาศท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

 ขอ้ 63   ใหหุ้น้กูห้รือตัว๋เงินท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กย. 31/2549  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ 
เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549  ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั  
ยงัคงอยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศดงักล่าวและประกาศท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  

  ขอ้ 64   ใหหุ้น้กูห้รือตัว๋เงินท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 32/2547  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ 
เสนอขายตัว๋เงินท่ีเป็นหลกัทรัพยแ์ละหุน้กูร้ะยะสั้นท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547  
ยงัคงอยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศฉบบัดงักล่าวและประกาศท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

 ขอ้ 65   ใหหุ้น้กูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 32/2544  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกู ้
ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ยงัคงอยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศฉบบัดงักล่าวและ 
ประกาศท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

 ขอ้ 66   ใหหุ้น้กูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 13/2537  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาต
ใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ ลงวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ยงัคงอยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศ 
ฉบบัดงักล่าวและประกาศท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

 ขอ้ 67   ใหหุ้น้กูแ้ปลงสภาพท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขาย
หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ และหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพ และการอนุญาต ลงวนัท่ี  
30 ตุลาคม พ.ศ. 2535 ยงัคงอยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศฉบบัดงักล่าวและประกาศท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
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  ขอ้ 68   ใหป้ระกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ดงัต่อไปน้ี ยงัคงมีผลใชบ้งัคบัภายใตป้ระกาศน้ีจนกวา่จะไดมี้การเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 
  (1)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สจ. 35/2545  เร่ือง ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้ลงวนัท่ี  
6 สิงหาคม พ.ศ. 2545 
  (2)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สจ. 39/2547  เร่ือง ก าหนดลกัษณะผูล้งทุนเพื่อประโยชน์ตามประกาศเก่ียวกบัตัว๋เงิน ลงวนัท่ี  
19 ตุลาคม พ.ศ. 2547 
  (3)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สย. 37/2549  เร่ือง การให้ความเห็นชอบสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในการเสนอขายตราสารหน้ี   
ลงวนัท่ี 6 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 

  ขอ้ 69   การเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้นตามขอ้ 15 ใหมี้ระยะเวลาและ
มูลค่าการเสนอขายตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สย. 20/2550 เร่ือง การก าหนดมูลค่าและระยะเวลาการเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้น  
ลงวนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ 15 จนกวา่จะไดมี้การเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

      ประกาศ   ณ   วนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 
 
 
 

 (นายวิจิตร  สุพินิจ) 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


