
 
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

ที่ ทจ. 9/2552 
   เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ 

(ฉบับประมวล)  
_______________________________________ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 89/27 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 มาตรา 40(11) มาตรา 41(3) และ (4) มาตรา 42(10) และ 
มาตรา 43(3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  อันเป็นพระราชบัญญัติ 
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ 
มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท าหน้าที่
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ออกข้อก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  31 มีนาคม พ.ศ. 2552  เป็นต้นไป 

 ข้อ 2   ในประกาศนี้ 
  (1)13  ค าว่า “ตั๋วเงิน” “ตั๋วเงินระยะสั้น” “บริษัทจดทะเบียน” “บริษัทย่อย”  
“บริษัทใหญ่” “ผู้บริหาร” “ผู้มีอ านาจควบคุม” “ผู้ลงทุนรายใหญ่” “ผู้ลงทุนสถาบัน”  
“หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง” และ “หุ้นกู้ระยะสั้น” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของค าดังกล่าว 
ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดบทนิยาม
ในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท 

 (2)13  “ตราสารหนี”้  หมายความว่า   หุ้นกู้ และตั๋วเงิน 
 (3)2  “บริษัท”  หมายความว่า 

                                                           

13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2559  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559) 

13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2559  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559) 

2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2555  เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบับท่ี 3) ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555) 
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   (ก)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
   (ข)  สถาบันการเงิน 
  (4)  “หุ้นกู้แปลงสภาพ”  หมายความว่า   หุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็น 
หุ้นที่ออกใหม่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น 
  (5)  “หุ้นรองรับ”  หมายความว่า   หุ้นออกใหม่ที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม 
หุ้นกู้แปลงสภาพ 
  (6)  “ข้อก าหนดสิทธิ”  หมายความว่า   ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ 
และผู้ถือหุ้นกู้ 
  (7)  “สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย”  หมายความว่า   สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
ที่ได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนกับส านักงาน 
  (8)  “ตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน”  หมายความว่า   ตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย 
  (9)  “หุ้นกู้ด้อยสิทธิ”  หมายความว่า   หุ้นกู้ไม่มีประกันที่มีการก าหนดสิทธิของผู้ถือ
หุ้นกู้ไว้ด้อยกว่าสิทธิของเจ้าหนี้สามัญทั่วไป 
  (10)  “การใช้สิทธิแปลงสภาพ”  หมายความว่า   การแปลงสภาพแห่งสิทธิในหุ้นกู้
แปลงสภาพเป็นหุ้น ไม่ว่าการแปลงสภาพดังกล่าวจะเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือเกิดจาก
ข้อก าหนดบังคับการแปลงสภาพ 
  (11)  “การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ า”  หมายความว่า   การเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพที่ก าหนดราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพในลักษณะเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
ในราคาต่ า 
  (12)  “การเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในราคาต่ า”  หมายความว่า   การเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ก าหนดราคาเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเมื่อรวมกับ 
ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นมีลักษณะเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ า 
  (13)  “การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ า”  หมายความว่า   การเสนอขาย 
หุ้นที่ออกใหม่ โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้ต่ ากว่าร้อยละเก้าสิบของราคาตลาด โดยมีราคาตลาดและ 
ราคาเสนอขายเป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่เกี่ยวกับการค านวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการก าหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขาย 
หุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ า 
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  (14)11  “สถาบันการเงิน”  หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

 ข้อ 313   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ 

ที่ออกใหม่ของบริษัท ซึ่งให้รวมถึงการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วน 

การถือหุ้น แต่ผู้ที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพอาจมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย  ทั้งนี้ ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับ 

กับการเสนอขายหุ้นกู้ที่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศดังต่อไปนี้ 

  (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ 

ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ 

  (2)  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตรา

ต่างประเทศในประเทศไทย 

  (3)  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศ

หรือหุ้นกู้ต่างประเทศในประเทศไทย 

  (4)  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาต 

ให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 

  (5)  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายตราสารด้อยสิทธิ 

เพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ 

  (6)  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายตราสารหนี้ของ

หน่วยงานภาครัฐไทย 

  (7)  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาต 

ให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์ 

  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ตามประกาศนี้

จะต้องมีข้อตกลงให้ช าระค่าตราสารหนี้และการช าระหนี้ตามตราสารเป็นสกุลเงินบาท 

 ข้อ 4   ผู้ใดประสงค์จะเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่  ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

                                                           

11แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 66/2558  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559) 

13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2559  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559) 



4 

  (1)  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายตราสารหนี้ในกรณีทั่วไป จะต้องปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดในภาค 1 และหมวด 1 ของภาค 2  และหากเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่
และหุ้นรองรับในกรณีทั่วไป จะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในหมวด 1 และหมวด 2 ของภาค 3 ด้วย 
  (2)  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายตราสารหนี้ในวงจ ากัด จะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด
ในภาค 1 และหมวด 2 ของภาค 2  และหากเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ 
ในวงจ ากัด จะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในหมวด 1 และหมวด 3 ของภาค 3 ด้วย 
  (3)  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่ผู้ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับอาจมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนหรือ 
บริษัทมหาชนจ ากัดที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 ไม่ว่าหน้าที่นั้นจะเกิดจากการเสนอขายโดยบริษัทมหาชนจ ากัดเอง 
หรือโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจ ากัด จะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในภาค 4 

 (4)13  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ให้การขออนุญาตและการอนุญาต

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและ

การอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงด้วย  เว้นแต่เป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในลักษณะใด 

ลักษณะหนึ่งดังน้ี ให้ปฏิบัติตามประกาศนี้เท่านั้น 

  (ก)  ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด (callable) หรือผู้ถือมีสิทธิ

เรียกให้ผู้ออกช าระหนี้คืนก่อนก าหนด (puttable) โดยมีการก าหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็น

อัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอ่ืน และไม่มีการก าหนดเงื่อนไข 

การจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอ่ืนเพิ่มเติม  

  (ข)  สิทธิตามหุ้นกู้ดังกล่าวมีลักษณะเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ และเป็นไปตาม 

เงื่อนไขครบถ้วนดังนี้ 

 1.  ก าหนดมูลค่าผลตอบแทนก่อนการใช้สิทธิในการแปลงสภาพไว้ 

อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอ่ืน  

และไม่มีการก าหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอ่ืนเพิ่มเติม 

 2.  มีข้อก าหนดในการแปลงสภาพที่ระบุให้แปลงสภาพเป็นหุ้นของ 

ผู้ออกหุ้นกู้เท่านั้น 

 3.  ก าหนดราคาแปลงสภาพโดยไม่ผูกอยู่กับปัจจัยอ้างอิงอ่ืน 

 

                                                           

13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2559  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559) 



5 

ภาค 1 
บททั่วไป 

__________________ 

 ข้อ52   บริษัทที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ตามประกาศนี้ 
จะต้องมีสถานะดังต่อไปนี้ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ก าหนดในประกาศนี้ 
ทั้งนี้ บรษิัทที่จะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดด้วย 
  (1)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย 
  (2)  สถาบันการเงิน  ทั้งนี้ กรณีเป็นธนาคารต่างประเทศซึ่งมีสาขาที่ได้รับอนุญาต 
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคาร
ต่างประเทศดังกล่าวต้องมีความรับผิดต่อเจ้าหน้ีในการช าระหนี้อย่างเต็มจ านวนจากทรัพย์สินของตน 

ข้อ 5/115   ในกรณีบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดตามข้อ 5(1) ที่มีลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทดังกล่าวจะยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ครบก าหนดไถ่ถอน 
เมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) และหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ได ้ 

(1)  บริษัทที่กองทรัสต์ถือหุ้นในลักษณะที่เป็นการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 
ในอัตราไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน แล้วแต่กรณี 

(2)  บริษัทที่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานถือหุ้นในลักษณะที่เป็นการลงทุน 
ในทรัพย์สินหลักของกองทุนรวมในอัตราไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
โครงสร้างพื้นฐาน หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้ง 
และจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย แล้วแต่กรณี 

(3)  บริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการจัดหาและสนับสนุนเงินทุนให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่ออนาคตประเทศไทยตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยต่อประชาชนและการจัดการกองทุนรวม 

                                                           

2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2555  เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบับที่ 3) ลงวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555) 

15 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2560  เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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ข้อ 6   เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องยื่นต่อส านักงานตามที่ประกาศนี้ก าหนด ไม่ว่าก่อน
หรือภายหลังได้รับอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ส านักงานประกาศก าหนด 

 ข้อ 6/18   ในการจ าหน่ายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ในกรณีทั่วไปตามหมวด 1 ของภาค 2  
และการจ าหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และหุ้นรองรับในกรณีทั่วไปตามหมวด 1 และหมวด 2  
ของภาค 3 ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย 
การจ าหน่ายตราสารหนี้และใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ด้วย 

ภาค 2 
การเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ 
____________________________ 

หมวด 1 
การเสนอขายตราสารหนี้ในกรณีทั่วไป 

__________________ 

ส่วนที่ 1 
การขออนุญาต 

________ 

  ข้อ 79   ให้บริษัทที่ประสงค์จะเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ยื่นค าขออนุญาต 
ต่อส านักงานตามข้อ 6 และให้บริษัทดังกล่าวช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตต่อส านักงานเมื่อส านักงาน 
ได้รับค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค าขออนุญาตที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือส าหรับ
ประชาชนแล้ว  ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ 
และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 
  ในกรณีที่บริษัทผู้ยื่นค าขอเป็นธนาคารต่างประเทศ ให้ส านักงานสาขาเป็นผู้ด าเนินการ
ยื่นค าขอได้ 

  

                                                           

8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2557  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบับที่ 9) ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 

9 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 27/2558  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ 
ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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ข้อ 8   ในกรณีที่ส านักงานมีความจ าเป็นต้องไปเยี่ยมชมกิจการ หรือสถานที่อื่นใดของ 
ผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยซึ่งตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล ผู้ขออนุญาตต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะเดินทางที่เกิดขึ้นจากการเยี่ยมชมกิจการตาม
หลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด 

 ข้อ 99   ยกเลิก 

 ข้อ 103   ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อส านักงานที่เป็นเหตุอันควรสงสัยกรณีใด 
กรณีหน่ึงดังต่อไปนี้ ส านักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ตามค าขออนุญาตได้ 
  (1)  ผู้ขออนุญาตหรือการเสนอขายตราสารหนี้มีลักษณะหรือรูปแบบเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีข้อเท็จจริงซึ่งท าให้พิจารณาได้ว่า 
ความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระที่แท้จริง (substance) ของการเสนอขายตราสารหนี้น้ันเข้าลักษณะเป็น 
การหลีกเลี่ยงบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศนี้ 
  (2)  การเสนอขายตราสารหนี้อาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
  (3)  การเสนอขายตราสารหนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนไทย
โดยรวม 
  (4)  การเสนอขายตราสารหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนโดยรวม หรืออาจ
ท าให้ผู้ลงทุนโดยรวมไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องหรือเพียงพอ
ประกอบการตัดสินใจลงทุน 

 ข้อ 10/13   ในกรณีที่ปรากฏต่อส านักงานภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ 
ว่าข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่ส านักงานน ามาพิจารณาเพื่ออนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นปรากฏต่อส านักงานก่อน 
การอนุญาต ส านักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้นั้น ให้ส านักงานมีอ านาจดังต่อไปนี้ 
  (1)  สั่งให้ผู้ได้รับอนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหารของผู้ได้รับอนุญาต ชี้แจงหรือ
เปดิเผยข้อมูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด และระงับการอนุญาตให้ออกตราสารหนี้หรือให้ 
ผู้ได้รับอนุญาตระงับการเสนอขายตราสารหนี้ไว้ก่อนจนกว่าจะได้ชี้แจงหรือแก้ไขให้ถูกต้อง และหาก 

                                                           

9 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 27/2558  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่  
(ฉบับท่ี 10) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 36/2555  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่  
(ฉบับที่ 4) ลงวันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555) 
3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 36/2555  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่   
(ฉบับที่ 4) ลงวันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555) 
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ผู้ได้รับอนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหารของผู้ได้รับอนุญาต ไม่สามารถชี้แจงหรือด าเนินการแก้ไข 
ให้ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ส านักงานอาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตตาม (2) ได้ 
  (2)  สั่งเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ในส่วนที่ยังมิได้เสนอขายหรือยังไม่มี
ผู้จองซื้อในการสั่งการตามวรรคหนึ่งให้ส านักงานค านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา 
 (1)  ความร้ายแรงของข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 (2)  ผลกระทบต่อผู้ลงทุนที่จองซื้อตราสารหนี้นั้น 

 ข้อ 10/23   ในกรณีที่เข้าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ส านักงานอาจผ่อนผัน 
ไม่น าหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเงื่อนไขตามประกาศนี้มาใช้
บังคับกับการเสนอขายตราสารหนี้ที่ได้รับอนุญาตได้ 
  (1)  มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนซึ่งท าให้พิจารณาได้ว่าหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผันให้ 
ไม่มีนัยส าคัญส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ที่จะได้ไม่คุ้มค่ากับต้นทุน  
ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขดังกล่าว 
  (2)  ผู้ขออนุญาตมีข้อจ ากัดตามกฎหมายอ่ืนที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน 
  (3)  ผู้ขออนุญาตมีมาตรการอ่ืนที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน 
  การผ่อนผันตามวรรคหนึ่งให้ค านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจลงทุนและมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนเป็นส าคัญ  ทั้งนี้ ส านักงานอาจก าหนด
เงื่อนไขให้ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

ส่วนที่ 2 
ลักษณะของผู้ขออนุญาต 

_____________________ 

 ข้อ 117  ผู้ขออนุญาตที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ต้องมี
ลักษณะดังต่อไปนี้ 

                                                           

3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 36/2555  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่   
(ฉบับที่ 4) ลงวันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555) 

7แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 30/2557  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบับที่ 8) ลงวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 



9 

 (1)  รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ที่ออกตามงบการเงินของผู้ขออนุญาตและ
งบการเงินรวมประจ างวดการบัญชีปีล่าสุด และงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นค าขอ ต้องไม่มี
ความหมายในลักษณะดังนี้ 

 (ก)  ไม่แสดงความเห็นต่อการจัดท างบการเงินของผู้ขออนุญาตและงบการเงินรวม  
หรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง 

 (ข)  แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระส าคัญว่าไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชีที่ใช้บังคับกับบริษัทมหาชนจ ากัด  เว้นแต่ผู้ขออนุญาตเป็นสถาบันการเงิน 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแสดงความประสงค์ว่าจะเสนอขาย
เฉพาะหุ้นกู้ระยะสั้นหรือตั๋วเงินเท่านั้น รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีต้องไม่แสดงความเห็น
อย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระส าคัญว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่หน่วยงานทางการ 
ซึ่งเป็นผู้ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรงยอมรับ 

  (ค)  แสดงความเห็นว่าถูกจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระท าหรือ 
ไม่กระท าของผู้ขออนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหาร 
 เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการช าระหนี้ของสาขาธนาคารต่างประเทศ 
ในไทยของผู้ขออนุญาตที่เป็นธนาคารต่างประเทศตามข้อ 5(2) และโอกาสในการได้รับช าระหนี้จาก 
ผู้ขออนุญาตดังกล่าว ในกรณีที่สาขาธนาคารต่างประเทศในไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน
และผลการด าเนินงาน งบการเงินตามวรรคหนึ่ง (1) ให้หมายถึง งบการเงินของสาขาธนาคารต่างประเทศ 
ในไทยของผู้ขออนุญาตน้ัน 

 (2)  ไม่อยู่ระหว่างค้างการน าส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน 
และผลการด าเนินงานของบริษัทต่อส านักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 56 หรือ 
มาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 แล้วแต่กรณี หรือไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขงบการเงินหรือรายงานที่มี 
หน้าที่ต้องจัดท าและจัดส่งตามมาตรา 56 หรือมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือมาตรา 57 
ตามที่ส านักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขนั้น หรือไม่อยู่ระหว่าง 
การมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของส านักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 58 หรือ 
มาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน 

 (3)  มีกรรมการและผู้บริหารที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นธนาคารต่างประเทศตามข้อ 5(2) ผู้ขออนุญาตต้องมี
กรรมการหรือผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งในสาขาในประเทศไทยที่มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง 
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 (4)  มีผู้มีอ านาจควบคุมที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยอนุโลม 
  (5)10  ไม่มีลักษณะตามข้อ 11/1  เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียน  
ผู้ขออนุญาตต้องไม่มีลักษณะเฉพาะตามที่ก าหนดในข้อ 11/1(1) (ก) 
  (6)  ไม่เคยเสนอขายหุ้นกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ตั๋วเงิน หรือศุกูก โดยฝ่าฝืนข้อก าหนดเกี่ยวกับ
ลักษณะการเสนอขายที่จ ากัดเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันยื่น
ค าขออนุญาต เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน โดยผู้ขออนุญาตแสดงได้ว่ามีเหตุจ าเป็นและสมควร  
รวมทั้งมีมาตรการจัดการเกี่ยวกับการเสนอขายอย่างเหมาะสมแล้ว 

  ข้อ 11/110   ผู้ขออนุญาตต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี ้ เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไข 
ที่ก าหนดในข้อ 11/2 
  (1)  ภายในระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่นค าขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่  
ผู้ขออนุญาตต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
         (ก)  เคยมีประวัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ 
ในเร่ืองที่มีนัยส าคัญ 

 (ข)  เคยถูกส านักงานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ เนื่องจากมีเหตุที่ 

มีนัยส าคัญอันควรสงสัยเกี่ยวกับกลไกการบริหารจัดการในลักษณะดังต่อไปนี้ 

  1.  อาจไม่สามารถปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นธรรมโดยอาจมี 

การเอ้ือประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งจะท าให้ได้เปรียบผู้ถือหุ้นรายอ่ืนหรือได้ประโยชน์

มากกว่าผู้ถือหุ้นรายอ่ืนโดยไม่สมควร 

  2.  อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นได้โดยท าให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง  

ได้รับประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือโดยท าให้บริษัทเสียประโยชน์ที่พึงได้รับ 

 

  

 

                                                           

10 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 57/2558  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 

10 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 57/2558  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 
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(ค)  เคยถูกส านักงานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ 

เน่ืองจากมีเหตุที่ท าให้สงสัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนที่ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ 
ต่อการตัดสินใจลงทุน หรือท าให้ผู้ลงทุนส าคัญผิด ซึ่งมีลักษณะเป็นการปกปิดหรืออ าพราง  
หรือสร้างข้อมูลที่อาจไม่มีอยู่จริงในรายการหรือการด าเนินการที่มีนัยส าคัญ 
         (ง)  เคยถอนค าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยไม่มีการชี้แจง 
เหตุสงสัยตาม (ข) หรือ (ค) ต่อส านักงาน หรือโดยมีการชี้แจงแต่ไม่ได้แสดงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล 
อย่างสมเหตุสมผลที่จะหักล้างข้อสงสัยตาม (ข) หรือ (ค) นั้น 

  (2)  ภายในระยะเวลาสิบปีก่อนวันยื่นค าขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่  

ผู้ขออนุญาตเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เฉพาะในมูลเหตุ 

เน่ืองจากการด าเนินการที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต อันเป็นเหตุที่ท าให้เกิด 

ความเสียหายในวงกว้าง  ทั้งนี้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

  (3)  อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการด าเนินการที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตอันเป็น 

เหตุที่ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  ทั้งนี้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

  (4)  เป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการจัดรูปแบบเพื่อให้บุคคลที่มีลักษณะ 

ตาม (1) (2) หรือ (3) หลีกเลี่ยงมิให้ส านักงานใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตาม (1) (2) หรือ (3) กับบุคคลที่มี

ลักษณะดังกล่าวนั้น 

  ข้อ 11/210   มิให้น าความในข้อ 11/1(1) และ (2) แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับกับผู้ขออนุญาต 

ซึ่งไดแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริหารจัดการ และการควบคุมการด าเนินงานที่ท าให้ 

ผู้ขออนุญาตมีลักษณะตามข้อ 11/1(1) หรือ (2) แล้ว 

ส่วนที่ 3 
หลักเกณฑ์การอนุญาต 

___________________________ 

  ข้อ 129   เมื่อส านักงานได้รับค าขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน 
ตามคู่มือส าหรับประชาชนแล้ว ให้ส านักงานด าเนินการสอบทานข้อเท็จจริงตามขั้นตอนและวิธีการ 
                                                           

10 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 57/2558  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 
9 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 27/2558  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออก
ใหม่ (ฉบับท่ี 10) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มผีลใช้บังคับเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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ที่ระบุในคู่มือส าหรับประชาชนและแจ้งประเด็นข้อสังเกตที่ได้จากการสอบทานข้อเท็จจริงเพื่อให้  
ผู้ขออนุญาตชี้แจงข้อสังเกตนั้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหนังสือแจ้งข้อสังเกต โดยต้อง
ด าเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ส านักงานได้รับเอกสารหลักฐาน 
ที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือส าหรับประชาชน  
  ให้ส านักงานแจ้งผลการพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาตตามข้อ 11 ภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ส านักงานได้รับค าชี้แจงต่อข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริงจากผู้ขออนุญาต 
  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตประสงค์จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ ให้ผู้ขออนุญาต 
ยื่นค าขอผ่อนผัน  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค าขอผ่อนผันต่อส านักงานก่อนที่ส านักงาน 
จะเร่ิมการพิจารณาตามวรรคสอง  ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือส าหรับประชาชน  
โดยส านักงานจะพิจารณาค าขอผ่อนผันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเดียวกันกับการพิจารณาอนุญาต 
ตามวรรคสอง 

 ข้อ 1310  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ขออนุญาตมีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อ 11(4)  ในการ
แจ้งผลการขาดลักษณะดังกล่าวของผู้ขออนุญาต ให้ส านักงานมีอ านาจก าหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไข
ในการพิจารณาค าขอในคราวต่อไป โดยค านึงถึงความมีนัยส าคัญของพฤติกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้าม  
ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการก าหนดระยะเวลา ระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกินสิบห้าปีนับแต่วันที่ส านักงาน
แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวต่อผู้ขออนุญาต 

 เมื่อพ้นระยะเวลาที่ส านักงานก าหนดตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อผู้ขออนุญาตได้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ส านักงานก าหนดแล้ว มิให้ส านักงานน าข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุแห่งการสั่งการตามวรรคหนึ่ง 
มาประกอบการพิจารณาค าขอในครั้งใหม่อีก 
  ในกรณีที่ส านักงานเห็นว่าเหตุที่ท าให้ผู้ขออนุญาตมีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อ 11(4) 
เป็นเร่ืองไม่ร้ายแรง หรือได้มีการแก้ไขหรือก าหนดมาตรการป้องกันแล้ว ส านักงานอาจไม่น าข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการขาดลักษณะดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาก็ได้ 

 ข้อ 149   ภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ส านักงานแจ้งผลอนุญาตว่า ผู้ขออนุญาต 
เป็นผู้ที่มีลักษณะตามข้อ 11 ผู้ขออนุญาตดังกล่าวจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ได้ทุกลักษณะ
โดยไม่จ ากัดมูลค่าและจ านวนคร้ังที่เสนอขายต่อเมื่อก่อนการเสนอขายตราสารหนี้ผู้ขออนุญาตได้ยื่น
เอกสารหลักฐานตามข้อ 6 ที่แสดงถึงลักษณะตามของตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย  รวมทั้งที่แสดงถึง 
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามส่วนที่ 4 ของหมวดนี้แล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้

                                                           

10 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 57/2558  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 
9 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 27/2558  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ 
ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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ส าหรับครั้งนั้นในวันที่มีการยื่นเอกสารดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน  เว้นแต่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น
หรือตั๋วเงินระยะสั้น  หากผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นหรือตั๋วเงินระยะสั้นที่มีลักษณะและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในส่วนที่ 4 ของหมวดนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับอนุญาตจากส านักงานให้เสนอขาย
หุ้นกู้ระยะสั้นและตั๋วเงินระยะสั้นนั้น และให้ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้หรือตั๋วเงินดังกล่าว
รายงานลักษณะของหุ้นกู้หรือตั๋วเงินนั้นต่อส านักงานตามข้อ 6  ทั้งนี้ ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ 
ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จากส านักงานในวันที่ถือว่าได้รับอนุญาต 
ให้เสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว 

 ความในข้อนี้มิให้น ามาใช้บังคับกับการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นหรือตั๋วเงินระยะสั้น 
ที่ผู้ขออนุญาตแสดงความประสงค์ที่จะจ ากัดมูลค่าการเสนอขายตามข้อ 15 

 ข้อ 15   ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตแสดงความประสงค์ไว้ต้ังแต่วันที่ยื่นค าขอว่าจะท าการ
เสนอขายเฉพาะหุ้นกู้ระยะสั้นหรือตั๋วเงินระยะสั้นในลักษณะที่จ ากัดมูลค่าการเสนอขายโดยเมื่อรวมกับ
มูลค่าหุ้นกู้ระยะสั้นและตั๋วเงินระยะสั้นที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะดังกล่าวอยู่ก่อนแล้ว 
ไม่เกินระยะเวลาและมูลค่าตามที่ส านักงานประกาศก าหนด  หากผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น
หรือตั๋วเงินระยะสั้นที่มีลักษณะและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในส่วนที่ 4 ของหมวดนี้ ให้ถือว่าผู้นั้น 
ได้รับอนุญาตจากส านักงานให้เสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นหรือตั๋วเงินระยะสั้นนั้น และในกรณีเป็นการ
เสนอขายหุ้นกู้ ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จากส านักงานในวันเดียวกัน  
ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้หรือตั๋วเงินดังกล่าวรายงานลักษณะของหุ้นกู้หรือตั๋วเงินนั้นต่อ
ส านักงานตามข้อ 6 
  ให้ผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นหรือตั๋วเงินระยะสั้นตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ
ภายในหกเดือนนับแต่วันที่ส านักงานแจ้งผลอนุญาตว่าผู้ขออนุญาตเป็นผู้ที่มีลักษณะตามข้อ 11 

  ข้อ 169   ระหว่างระยะเวลาตามข้อ 14 หรือข้อ 15  หากปรากฏต่อมาในภายหลังว่า 
ผู้ขออนุญาตมีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อ 11 ผู้ขออนุญาตจะด าเนินการตามข้อ 14 วรรคหนึ่ง หรือข้อ 15 
วรรคสองไม่ได้ และให้ผู้ขออนุญาตแจ้งกรณีเช่นน้ันต่อส านักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้
ถึงกรณีดังกล่าว  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตได้แก้ไขกรณีนั้นได้ก่อนสิ้นระยะเวลาตามข้อ 14 หรือ 
ข้อ 15 ให้ผู้ขออนุญาตด าเนินการตามข้อ 14 วรรคหนึ่ง หรือข้อ 15 วรรคสองต่อไปได้ 
  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตจงใจหรือเพิกเฉยไม่แจ้งการมีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อ 11  
ต่อส านักงาน ผู้ขออนุญาตไม่สามารถที่จะด าเนินการตามข้อ 14 วรรคหนึ่ง หรือข้อ 15 วรรคสอง 
ได้อีกต่อไป แม้จะได้แก้ไขกรณีนั้นได้ก่อนสิ้นระยะเวลาตามข้อ 14 หรือข้อ 15 แล้วก็ตาม 
                                                           

9 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 27/2558  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ 
ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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  ข้อ 16/19  ความในส่วนนี้มิให้ใช้บังคับกับการขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 
ที่ออกใหม่ 

ส่วนที่ 4 
ลักษณะของหุ้นกู้และตั๋วเงิน 

 _____________________ 

 ข้อ 17   หุ้นกู้ที่เสนอขายในกรณีทั่วไปจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ด้วย 
  (1)  มีค าเรียกชื่อเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงถงึหุ้นกู้ที่เสนอขายในแต่ละคร้ัง  
ทั้งนี้ ค าเรียกชื่อหุ้นกู้ดังกล่าวต้องแสดงถึงปีที่ครบก าหนดไถ่ถอน และลักษณะพิเศษของหุ้นกู้ (ถ้าม)ี 
ไว้โดยชัดเจน 
  (2)  มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยไว้อย่างแน่นอน หรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตรา
ดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอ่ืน 
  (2/1)13ยกเลิก 
  (3)  มีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้  ทั้งนี้ ไม่ว่าหุ้นกู้นั้นจะมีการไถ่ถอน
คร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง 
  (4)  มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  เว้นแต่ในกรณีที่เป็นหุ้นกู้ระยะสั้น 

  ข้อ 18   ในกรณีหุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ  สิทธขิองผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวต้อง
ด้อยกว่าสิทธิของเจ้าหนี้สามัญเฉพาะในเร่ืองการรับช าระหนี้ตามหุ้นกู้นั้นเมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1)  ผู้ออกหุ้นกู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลพิพากษาให้ลม้ละลาย 
  (2)  มีการช าระบัญชีเพื่อการเลิกบริษัท หรือ 
  (3)  กรณีอ่ืนใดที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 

  ข้อ 19   ในกรณีหุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นหุ้นกู้ที่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท 
(perpetual bond) ต้องมีการระบุให้ชัดเจนถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวก่อนมีการเลิกบริษัท 
  (2)  ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวก่อนมีการเลิกบริษัทตาม
เงื่อนไขและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน 

                                                           

9 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 27/2558  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ 
ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
13 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ 15/2559  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559) 
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 ข้อ 20   ในกรณีหุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นหุ้นกู้มีประกันไม่ว่าหลักประกันของหุ้นกู้นั้นจะได้ 
จัดให้มีพร้อมกับการเสนอขายหุ้นกู้หรือจัดเพิ่มเติมขึ้นในภายหลัง หลักประกันของหุ้นกู้ดังกล่าวต้องมี
ลักษณะดังนี้ 
  (1)  เป็นทรัพย์สินหรือการค้ าประกันที่มีการด าเนินการให้มีผลบังคับได้ตามกฎหมาย 
โดยค านึงถึงสภาพของหลักประกันแต่ละประเภท สามารถด ารงได้ตลอดอายุหุ้นกู้ และดูแลได้โดยผู้แทน 
ผู้ถือหุ้นกู้ 
  (2)  ในกรณีที่หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสัญญาเช่าระยะยาว ผู้ออกหุ้นกู้
ต้องจัดให้มีการประเมินค่าของหลักประกันดังกล่าวโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่อยู่ในบัญชีที่
ส านักงานให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้ การประเมินราคาหรือการค านวณมูลค่าของหลักประกันต้อง
ค านึงถึงสิทธิและภาระผูกพนัใด ๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยบทกฎหมายหรือโดยสัญญาที่มีอยู่เหนือ
ทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันนั้นด้วย และต้องจัดท าขึ้นไม่เกินกว่าหนึ่งปีก่อนวันที่ออกหุ้นกู้นั้น 
เว้นแต่จะเป็นกรณีที่ราคาหรือมูลค่าของหลักประกันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญในช่วงเวลา
ดังกล่าว ให้ผู้ออกหุ้นกู้จัดให้มีการประเมินค่าหลักประกันดังกล่าวใหม่ 

 ข้อ 217   ผู้ขออนุญาตต้องจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับ 
ความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 (1)  การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีก าหนดเวลาช าระหนี้ไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวัน
นับแต่วันที่ออก หรือหุ้นกู้ระยะสั้นที่มิใช่หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ให้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้ 

 (ก)  อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่เสนอขายในแต่ละคร้ัง 
 (ข)  อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ค้ าประกันหุ้นกู้ เฉพาะในกรณีที่เป็นการค้ าประกัน 

เต็มจ านวนที่มีผลบังคับให้ผู้ค้ าประกันต้องรับผิดร่วมกันกับลูกหนี้ โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ก่อน 
ครบก าหนดอายุของหุ้นกู้ 

 
 
 
 
 

                                                           

7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 30/2557  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบับที่ 8) ลงวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 
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 (ค)  อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ขออนุญาต  ทั้งนี้ หากผู้ขออนุญาตเป็นธนาคาร
ต่างประเทศตามข้อ 5(2) ให้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของสาขาธนาคารต่างประเทศในไทยเพิ่มเติมด้วย  
เว้นแต่ในวันที่ยื่นค าขออนุญาต สาขาธนาคารต่างประเทศดังกล่าวสามารถด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนได้
ตามวิธีการค านวณดังนี้ 

   เงินกองทุนทัง้สิ้น (total capital) ของสาขาธนาคารต่างประเทศ                      1.5 เท่าของอัตราส่วนเงินกองทนุตามที ่
                                      สินทรัพย์เสี่ยง  +  X                                                            ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
  (X =  มูลค่าตราสารหนี้ทีจ่ะเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้โดยอ้างองิอัตรา risk weighted ที่ 100%) 

  (2)  การเสนอขายหุ้นกู้อ่ืนนอกจาก (1) ให้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างใดอย่างหนึ่ง 
ตาม (1) (ก) หรือ (ข) 
 ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1)  สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานได้มีหนังสือ
แจ้งต่อส านักงานว่าไม่สามารถท าการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้นั้นได้โดยมีเหตุอันสมควร และเหตุน้ัน 
มิได้เกิดจากผู้ออกหุ้นกู้  ส านักงานอาจผ่อนผันให้การจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้นกระท าโดย  
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ่ืนที่ส านักงานก าหนดได้ 
   (2)  กรณีที่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน โดยมีเหตุจ าเป็นและสมควร หรือเป็นกรณี 
ที่พิจารณาได้ว่าไม่จ าเป็นต้องมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

 ข้อ 222   ตั๋วเงินที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายในกรณีทั่วไป ต้องมีลักษณะและ
เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นต๋ัวเงินระยะสั้นที่มีมูลค่าหน้าตั๋วไม่ต่ ากว่าสิบล้านบาท 
  (2)  มีการก าหนดผลตอบแทนไว้อย่างชัดเจน 

  (3)13  ไม่มีข้อตกลงใด ๆ ที่ท าให้ต๋ัวเงินนั้นมีลักษณะท านองเดียวกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง 

และไม่มีข้อก าหนดใด ๆ ที่ท าให้ผู้ถือตั๋วเงินมีภาระหนี้หรือภาระผูกพันเพิ่มเติมจากการเป็นผู้ถือตั๋วเงิน

ตามปกติ 

 

                                                           

2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ 16/2555  เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบับท่ี 3) ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555) 

13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2559  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559) 
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  (4)  จัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้ 
 (ก)  อันดับความน่าเชื่อถือของตั๋วเงินที่เสนอขายในแต่ละคร้ัง 
 (ข)  อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับอาวัลต้นเงินและดอกเบี้ยตามตั๋วเงินเต็มจ านวน 
อย่างไม่มีเงื่อนไข 
 (ค)7  อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ขออนุญาต  ทั้งนี้ หากผู้ขออนุญาตเป็นธนาคาร 
ต่างประเทศตามข้อ 5(2) ให้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของสาขาธนาคารต่างประเทศในไทยเพิ่มเติมด้วย  
เว้นแต่ในวันที่ยื่นค าขออนุญาต สาขาธนาคารต่างประเทศดังกล่าวสามารถด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนได้
ตามวิธีการค านวณดังนี้ 

   เงินกองทุนทัง้สิ้น (total capital) ของสาขาธนาคารต่างประเทศ                      1.5 เท่าของอัตราส่วนเงินกองทนุตามที ่
                                      สินทรัพย์เสีย่ง  +  X                                                            ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
  (X =  มูลค่าตราสารหนี้ทีจ่ะเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้โดยอ้างองิอัตรา risk weighted ที่ 100%) 

  ให้น าข้อก าหนดเกี่ยวกับการผ่อนผันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามข้อ 21 วรรคสอง 
มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ่ง (4) ด้วย โดยอนุโลม 

ส่วนที่ 5 
เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติภายหลังได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ในกรณีทั่วไป 

________________________ 

 ข้อ 23   ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้หรือตั๋วเงิน
ที่เป็นไปตามข้อ 21 หรือข้อ 22 แล้วแต่กรณี อย่างต่อเนื่องจนกว่าสิทธิเรียกร้องตามหุ้นกู้หรือตั๋วเงิน 
จะระงับลง  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร ส านักงานอาจผ่อนผันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ของหุ้นกู้หรือตั๋วเงิน โดยก าหนดเงื่อนเวลาหรือเงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความจ าเป็นของ
ผู้ลงทุนในการมีข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้น 

 ข้อ 23/17   ผู้ได้รับอนุญาตที่เป็นธนาคารต่างประเทศตามข้อ 5(2) ซึ่งได้รับยกเว้น 
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสาขาธนาคารต่างประเทศตามข้อ 21(1) (ค) หรือข้อ 22(4) (ค) ต้องจัด 
ให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น (total capital ratio) ของสาขาธนาคารต่างประเทศ 

                                                           

7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 30/2557  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบับที่ 8) ลงวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 

7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 30/2557  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบับที่ 8) ลงวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 
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ที่ด ารงไว้ ณ สิ้นวันท าการสุดท้ายของแต่ละเดือน ภายในวันที่ยี่สิบห้าของเดือนถัดไปไว้บนเว็บไซต์
ของสาขาธนาคารต่างประเทศ จนกว่าสิทธิเรียกร้องตามหุ้นกู้หรือตั๋วเงินจะสิ้นสุดลง 

 ข้อ 242   ผู้ได้รับอนุญาตต้องยื่นค าขอให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยพิจารณารับ 
ตราสารหนี้ที่ออกและเสนอขายเป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันออกตราสารหนี้
ดังกล่าว เว้นแต่เป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นและตั๋วเงิน 

 ข้อ 25   ก่อนการเสนอขายหุ้นกู้ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมีหนังสือถึงส านักงานเพื่อรับรอง
ว่าได้จัดให้มีข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่มีความชัดเจนและไม่มีข้อก าหนดที่เป็นการเอาเปรียบคู่สัญญา
อย่างไม่เป็นธรรม และมีการลงลายมือชื่อผู้มีอ านาจลงนามผูกพันผู้ออกหุ้นกู้และประทับตราส าคัญของ
ผู้ออกหุ้นกู้ (ถ้าม)ี  ทั้งนี้ รายการและสาระส าคัญของข้อก าหนดสิทธิส าหรับหุ้นกู้ที่ได้รับอนุญาตตาม
หมวดน้ี ให้เป็นไปตามแนวทางของข้อก าหนดสิทธิตามที่ส านักงานประกาศก าหนด 

 ข้อ 26   ในกรณีหุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ผู้ได้รับอนุญาต
ต้องจัดให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความสอดคล้องกับข้อก าหนดสิทธิ โดยอย่างน้อยต้องมี
รายการและสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  (1)  ชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญา 
  (2)  วันที่สัญญามีผลใช้บังคับ 
  (3)  อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดของคู่สัญญา โดยมีข้อตกลงที่ระบุให้ผู้ได้รับอนุญาต  
และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดตามข้อก าหนดสิทธิทุกประการ 
  (4)  อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน หรือบ าเหน็จในการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ซึ่งต้องก าหนดไว้เป็นจ านวนที่แน่นอน รวมทั้งอัตราและวิธีการจ่ายคืนเงินทดรองซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ได้จ่ายไปเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อก าหนดภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
  (5)  การสิ้นสุดของสัญญา 

 ข้อ 27   ในกรณีการออกหุ้นกู้มีประกันโดยหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือ
สังหาริมทรัพย์ประเภทที่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องด าเนินการจดทะเบียน 
ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้รับทรัพย์สินนั้นเป็นประกันตามกฎหมายด้วย 

 ข้อ 28   ในการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายหลังการออกหุ้นกู้  ให้ผู้ได้รับอนุญาต
ส่งเอกสารต่อส านักงานตามข้อ 6 

                                                           

2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2555  เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบับที่ 3) ลงวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555) 
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  เมื่อผู้ได้รับอนุญาตได้ส่งเอกสารตามวรรคหนึ่งต่อส านักงานครบถ้วนแล้ว  ให้ผู้ได้รับ
อนุญาตเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากส านักงานแล้ว และให้ผู้ได้รับ
อนุญาตส่งส าเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต่อส านักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันแต่งตั้งผู้แทน 
ผู้ถือหุ้นกู้นั้น 

 ข้อ 29   การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิ หน้าที่ ความรับผิด หรือหลักประกันตามหุ้นกู้ภายหลัง
การออกหุ้นกู้นั้น จะกระท าได้ต่อเมื่อการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมิได้ขัดหรือแย้งกับข้อก าหนดของหมวดนี้
และการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวได้ด าเนินการโดยชอบตามข้อก าหนดสิทธิ โดยผู้ได้รับอนุญาตต้องแจ้ง
การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวพร้อมทั้งส่งส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อส านักงานและสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลใช้บังคับ 
  ในกรณีที่การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิซึ่งได้
ก าหนดให้กระท าได้โดยการมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ต้องระบุอย่างชัดเจน
ถึงสาเหตุแห่งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิ และผลกระทบที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นกู้
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นกู้ 

 ข้อ 302    ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตั๋วเงินที่ออกใหม่ในกรณีทั่วไปต้องจัดให้มี
ข้อความดังต่อไปนี้ 
  (1)  ข้อความบนด้านหน้าตั๋วเงินว่า “ตั๋วเงินนี้เป็นหลักทรัพย์ และได้รับอนุญาต 
ให้เสนอขายต่อประชาชน” 
  (2)  ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นสถาบันการเงินต้องจัดให้มีข้อความเพิ่มเติม 
บนด้านหน้าต๋ัวเงินว่า “ตั๋วเงินนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก” 
  (3)  ข้อความเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
 (ก)  ข้อความบนด้านหน้าต๋ัวเงินว่า “เปลี่ยนมือไม่ได”้ หรือค าอื่นที่มีความหมาย
ในท านองเดียวกัน 
 (ข)  ข้อความด้านหลังตั๋วเงินที่รองรับการโอนโดยปราศจากสิทธิไล่เบี้ย (without 
recourse) ในแต่ละทอด หากผู้โอนไม่ได้แสดงเจตนาเป็นประการอ่ืน 

  ข้อ 31   ให้ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตั๋วเงินที่ออกใหม่ในกรณีทั่วไป รายงานการ
ช าระหนี้ตามตั๋วเงินต่อส านักงานตามข้อ 6  

 

                                                           

2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที ่ทจ. 16/2555  เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบับท่ี 3) ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555) 
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หมวด 2 
การเสนอขายตราสารหนี้ในวงจ ากัด 

_________________ 

ส่วนที่ 1 
ลักษณะการขายในวงจ ากัด 
_____________________ 

 ข้อ 32   การเสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้ถือเป็นการเสนอขาย
ในวงจ ากัด 
  (1)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่  แต่ไม่รวมถึงการเสนอขายต่อ 
ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่ได้จดข้อจ ากัดการโอนไว้ไม่เกินสบิราย ในรอบระยะเวลาสี่เดือนใด ๆ   
ซึ่งกรณีดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการเสนอขายตาม (2) 
  (2)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจ านวนไม่เกินสิบราย ในรอบระยะเวลา 
สี่เดือนใด ๆ 
 ในกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 
ผู้ค้าหลักทรัพย์หรือบุคคลอ่ืนใด มีการถือครองหุ้นกู้แทนบุคคลอ่ืน การนับจ านวนผู้ลงทุนตามวรรคหนึ่ง
ให้นับจากบุคคลที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงของหุ้นกู้นั้น 
  (3)  เสนอขายต่อบุคคลที่เป็นเจา้หนี้ของบริษัทอยู่แล้วก่อนการเสนอขายหุ้นกู้เพื่อประโยชน์
ในการปรับโครงสร้างหนี้ 
  (4)  เสนอขายโดยได้รับผ่อนผันจากส านักงาน โดยผู้ที่จะได้รับอนุญาตต้องแสดงได้ว่า 
 (ก)  มีเหตุจ าเป็นและสมควร 
 (ข)  การเสนอขายดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง และ 
 (ค)  มีมาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอแล้ว 

  ข้อ 33   ในกรณีเป็นการขอผ่อนผันเพื่อเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามข้อ 32(4)  
ผู้ที่จะขอผ่อนผันต้องแสดงได้ถึงเหตุจ าเป็นและสมควรของกรณีดังกล่าว การไม่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุน
ในวงกว้าง และการมีมาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ และส านักงานอาจผ่อนผัน 
มิให้น าหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน มาใช้บังคับกับ 
การเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวก็ได้เท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึงความเหมาะสมและเพียงพอของมาตรการ
คุ้มครองผู้ลงทุน 
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 ข้อ 342   ตั๋วเงินที่ออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นการออกตั๋วเงิน
เพื่อเสนอขายในวงจ ากัด 
  (1)  ตั๋วเงินระยะสั้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่และมีมูลค่า
หน้าต๋ัวไม่ต่ ากว่าสิบล้านบาท 
  (2)  ตั๋วเงินที่ออก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เมื่อนับรวมตั๋วเงินที่ออกก่อนหน้านี้และ 
ยังไม่ครบก าหนดช าระเงิน มีจ านวนไม่เกินสิบฉบับ  ทั้งนี้ ในการนับจ านวนฉบับดังกล่าว ไม่จ าต้องนับ 
ตั๋วเงินที่ออกตาม (1) และที่ออกส าหรับการเสนอขายในกรณีทั่วไป 
  13ตั๋วเงินตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีข้อตกลงใด ๆ ที่ท าให้ต๋ัวเงินนั้นมีลักษณะท านอง
เดียวกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และไม่มีข้อก าหนดใด ๆ ที่ท าให้ผู้ถือตั๋วเงินมีภาระหนี้หรือภาระผูกพัน
เพิ่มเติมจากการเป็นผู้ถือตั๋วเงินตามปกติ 

ส่วนที่ 2 
กรณีที่ถือว่าได้รับอนุญาต   

_________________________ 

 ข้อ 357   ให้บริษัทตามข้อ 5 สามารถเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ในวงจ ากัดตามข้อ 32 ได้ 
โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากส านักงานเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ และให้บริษัทที่ได้รับอนุญาต
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ของหมวดนี้ รวมทั้งรายงานลักษณะของหุ้นกู้ 
ที่จะเสนอขายต่อส านักงานตามข้อ 6 
  (1)  ด าเนินการจดข้อจ ากัดการโอนหุ้นกู้ที่จะเสนอขายกับส านักงานตามความในวรรคสอง 
และยื่นเอกสารตามวรรคสามแล้ว 
   (2)  ไม่เคยเสนอขายหุ้นกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ตั๋วเงิน หรือศุกูก ที่เป็นการฝ่าฝืนลักษณะ
การขายที่จ ากัดเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่  ภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันยื่นจดข้อจ ากัด
การโอน เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน โดยบริษัทแสดงได้ว่ามีเหตุจ าเป็นและสมควร รวมทั้งมี
มาตรการจัดการเกี่ยวกับการเสนอขายอย่างเหมาะสมแล้ว 

                                                           

2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2555  เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบับท่ี 3) ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555) 

13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2559  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ 
(ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559) 

7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 30/2557  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบับที่ 8) ลงวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 
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   การจดข้อจ ากัดการโอนหุ้นกู้กับส านักงานตามวรรคหนึ่งต้องมีข้อความซึ่งแสดงได้ว่า 
ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ หากการโอนหุ้นกู้ดังกล่าวจะท าให้หุ้นกู้ 
ที่เสนอขายในคร้ังนั้นไม่สามารถคงลักษณะการเสนอขายในวงจ ากัดตามข้อ 32(1) (2) (3) หรือ (4)  
แล้วแต่กรณี  เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก  ทั้งนี้ ให้ถือว่าส านักงานรับจดข้อจ ากัดการโอนดังกล่าว 
ในวันที่ส านักงานได้รับการแสดงเจตนาจดข้อจ ากัดการโอนที่มีข้อความดังกล่าวแล้ว 
   ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้มีประกันหรือหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้บริษัท 
เสนอร่างข้อก าหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มาพร้อมกับการจดข้อจ ากัดการโอนด้วย 

 ข้อ 367   ให้บริษัทตามข้อ 5 สามารถเสนอขายตั๋วเงินที่ออกใหม่ในวงจ ากัดตามข้อ 34
ได้โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากส านักงาน หากบริษัทไม่เคยเสนอขายขายหุ้นกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ตั๋วเงิน 
หรือศุกูก ที่เป็นการฝ่าฝืนลักษณะการขายที่จ ากัดเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ภายใน
ระยะเวลาสองปีก่อนวันยื่นข้อจ ากัดการโอน  เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน โดยบริษัท 
แสดงได้ว่ามีเหตุจ าเป็นและสมควร รวมทั้งมีมาตรการจัดการเกี่ยวกับการเสนอขายอย่างเหมาะสมแล้ว  
ทั้งนี้ บริษัทที่ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 5 ของหมวดนี้ 
และรายงานลักษณะของตั๋วเงินนั้นต่อส านักงานตามข้อ 6 ด้วย 

ส่วนที่ 3 
เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติภายหลังได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ในวงจ ากัด 

___________________________ 

 ข้อ 3715   ในกรณีที่เป็นการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทยหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามข้อ 32(1) หรือข้อ 34(1) ให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 38 ข้อ 39 ข้อ 39/1 ข้อ 39/2 หรือข้อ 40 แล้วแต่กรณี 

 ข้อ 387   ในการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนสถาบันที่จัดต้ังขึ้นตาม
กฎหมายไทยหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ผู้ได้รับอนุญาตไม่ต้องจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเว้นแต่
เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ที่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัทต่อผู้ลงทุนรายใหญ่  

                                                           

7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 30/2557  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 
15 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2560  เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
7แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 30/2557  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 
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ให้ผู้ได้รับอนุญาตจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยสถาบัน 
จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก่อนการเสนอขายหุ้นกู้นั้น 
  (1)  อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่เสนอขายในแต่ละคร้ัง 
  (2)  อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ค้ าประกันหุ้นกู้ เฉพาะในกรณีที่เป็นการค้ าประกัน 
เต็มจ านวนที่มีผลบังคับให้ผู้ค้ าประกันต้องรับผิดร่วมกันกับลูกหนี้ โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ก่อน 
ครบก าหนดอายุของหุ้นกู้ 
  ให้น าข้อก าหนดเกี่ยวกับการผ่อนผันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามที่ก าหนด 
ในข้อ 21 วรรคสองมาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ่งด้วย 

 ข้อ 39   เมื่อผู้ได้รับอนุญาตได้ออกตราสารหนี้แล้ว  ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มี 
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามหลักเกณฑ์ในข้อ 38 อย่างต่อเนื่องจนกว่าสิทธิเรียกร้องตามตราสารหนี้ 
จะระงับลง  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร ส านักงานอาจผ่อนผันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ของตราสารหนี้ โดยก าหนดเงื่อนเวลาหรือเงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความจ าเป็นของผู้ลงทุน
ในการมีข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้น 

 ข้อ 39/15   การเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนสถาบันที่จัดต้ังขึ้นตาม
กฎหมายไทยหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามข้อ 32(1) หรือข้อ 34(1) ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีการแจก 
สรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร (fact sheet) ให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวก่อนการเสนอขายตราสารหนี้ 

 ข้อ 39/215   ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ต้องจัดให้
การชักชวน หรือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการซื้อขายหรือลงทุนในตราสารหนี้ด าเนินการผ่านบริษัท
หลักทรัพย์ประเภทที่สามารถเป็นผู้ให้บริการดังกล่าวเกี่ยวกับตราสารหนี้ได้  เว้นแต่ผู้ได้รับอนุญาต 
มีสถานะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่สามารถด าเนินการดังกล่าวได้อยู่แล้ว โดยให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ส าหรับการให้บริการหรือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการซื้อขายหรือลงทุน  
ในตราสารหนี้ด้วย 

  ข้อ 39/315   ยกเลิก 

                                                           

5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2556  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556) 

15 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2560  เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบับท่ี 16) ลงวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 

15 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2560  เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่  
(ฉบับท่ี 16) ลงวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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 ข้อ 402   ผู้ได้รับอนุญาตต้องยื่นค าขอให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยพิจารณารับ 
ตราสารหนี ้ที่ออกและเสนอขายเป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันออกตราสารหนี้
ดังกล่าว  เว้นแต่เป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นและตั๋วเงิน 

ข้อ 40/114   ในกรณีที่เป็นการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ในวงจ ากัด 
ตามข้อ 32 หรือ ข้อ 34 หากผู้ได้รับอนุญาตประสงค์จะให้ที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชี  
ที่ส านักงานให้ความเห็นชอบ  เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ได้รับอนุญาตเพื่อให้ค าแนะน าในการ  
ก าหนดลักษณะ ข้อตกลง เงื่อนไข และอายุที่เหมาะสมในการออกและเสนอขายตราสารหนี้   
ผู้ได้รับอนุญาตต้องมอบหมายให้ที่ปรึกษาทางการเงินนั้นวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ด้วย  
  (1)  ลักษณะการประกอบธุรกิจ และแผนธุรกิจในอนาคต 
  (2)  ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญตามที่ก าหนดไว้บนเว็บไซต์ของส านักงาน หรือข้อมูล
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
  (3)  วัตถุประสงค์การใช้เงิน 
  (4)  แหล่งเงินทุนส ารองในการช าระหนี้ 
  (5)  ทรัพย์สินที่อาจใช้เป็นหลักประกันในการช าระหนี้ 
                ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดส่งข้อมูลที่จ าเป็นซึ่งมีความถูกต้องและครบถ้วนให้ที่ปรึกษา

ทางการเงินเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามวรรคหนึ่ง 

  ข้อ 40/214   ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีข้อตกลงให้ที่ปรึกษาทางการเงินตามข้อ 40/1  
จัดเก็บเอกสารหลักฐานที่จัดท าขึ้นตามข้อ 40/1 ไว้อย่างน้อยสามปี 

  ข้อ 41   ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นหรือตั๋วเงินต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือ 
ผู้ลงทุนรายใหญ่ ให้ผู้ได้รับอนุญาตสามารถเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นหรือตั๋วเงินโดยไม่จ ากัดจ านวนคร้ัง
ที่เสนอขายภายใต้การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นหรือตั๋วเงินต่อผู้ลงทุน
สถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการยื่น
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ แต่การเสนอขายคร้ังใด ๆ ต้องมีระยะเวลา 
ไม่เกินกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับ 

                                                           

2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2555  เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบับท่ี 3) ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555) 
14 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 8/2560  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) 
14 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 8/2560  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) 
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ส่วนที่ 4 
เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติเพิ่มเติมภายหลังได้รับอนุญาตส าหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในวงจ ากัด 

___________________________________ 

 ข้อ 42   ก่อนการเสนอขายหุ้นกู้ ผู้ได้รับอนุญาตต้องได้รับมติโดยชัดแจ้งจาก
คณะกรรมการบริษัทให้ออกหุ้นกู้ได้  เว้นแต่ผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ต้องได้รับมติให้
ออก2หุ้นกู้ที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 
  ความในวรรคหน่ึงมิให้น ามาใช้กับกรณีที่บริษัทต้องออกหุ้นกู้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว หรือกรณีอ่ืนใดที่ได้รับการผ่อนผันจาก
ส านักงาน 
  ข้อ 43   ในกรณีหุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นหุ้นกู้มีประกันหรือเป็นหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทน 
ผู้ถือหุ้นกู้  ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ทั้งนี้ ตามทีก่ าหนดไว้ในประกาศเกีย่วกับคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
และการกระท าตามอ านาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

ข้อ 44   ผู้ได้รับอนุญาตต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1)  จัดให้หุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายมีลักษณะดังนี้ 
 (ก)  เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และต้องมีข้อความในใบหุ้นกู้ที่เสนอขายแต่ละคร้ัง 
แสดงว่าผู้ออกหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใด ๆ หากการโอนนั้นจะขัดกับ
ข้อจ ากัดการโอนหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ ซึ่งต้องเป็นข้อจ ากัดการโอนเดียวกับที่ได้จดทะเบียนไว้กับส านักงาน 

 (ข)13  มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 17(1) (2) และ (3) 
 (ค)  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 18 และข้อ 19 กรณีเป็นการเสนอขาย
หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ที่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) แล้วแต่กรณี 
 (ง)  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบันที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย
ไทยหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามข้อ 32(1) ต้องจัดให้มีข้อก าหนดสิทธิที่มีรายการอย่างน้อยตามที่ก าหนด
ไว้ในมาตรา 42(1) ถึง (9) และด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ 29 วรรคหนึ่ง 
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  (2)  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ในวงจ ากัดตามข้อ 32(2) (3) หรือ (4) ผู้ได้รับ
อนุญาตต้องไม่โฆษณาการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสาร
ประกอบการเสนอขาย ผู้ได้รับอนุญาตต้องแจกจ่ายให้เฉพาะบุคคลที่มีลักษณะหรือมีจ านวน  
อยู่ในวงจ ากัดตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 32(2) (3) หรือ (4) ตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 
  (3)  จัดให้เอกสารประกอบการเสนอขาย (ถ้าม)ี มีข้อความที่ระบุถึงข้อจ ากัดการโอน
ตาม (1)(ก) และในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ให้ระบุการด้อยสิทธินั้นไว้ให้ชัดเจน 

 ข้อ 45   ในกรณีที่มีบุคคลใดแสดงความประสงค์ต่อผู้ได้รับอนุญาตที่จะลงทะเบียนการโอน
หุ้นกู้  ให้ผู้ได้รับอนุญาตตรวจสอบความถูกต้องของการโอนหุ้นกู้ หากพบว่าเป็นการโอนที่ขัดต่อข้อจ ากัด 
การโอนที่ได้จดทะเบียนไว้กับส านักงาน ผู้ได้รับอนุญาตต้องไม่ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้  เว้นแต่เป็นการโอน
ทางมรดก 
  ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตจัดให้มีนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ได้รับอนุญาตต้องด าเนินการให้ 
นายทะเบียนหุ้นกู้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในวรรคหนึ่งด้วย 

ส่วนที่ 5 
เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติเพิ่มเติมภายหลังได้รับอนุญาตส าหรับการเสนอขายตั๋วเงินในวงจ ากัด 

_____________________________ 

 ข้อ 46   ก่อนการเสนอขายตั๋วเงิน  ผู้ได้รับอนุญาตต้องได้รับมติโดยชัดแจ้งจาก
คณะกรรมการบริษัทให้ออกตั๋วเงินได้  เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทต้องออกตั๋วเงินตามแผนฟื้นฟูกิจการตาม
กฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว หรือกรณีอ่ืนใดที่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน 

 ข้อ 472    ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตั๋วเงินที่ออกใหม่ในวงจ ากัดต้องจัดให้มี
ข้อความดังต่อไปนี้ 
  (1)  ข้อความบนด้านหน้าตั๋วเงินว่า “ตั๋วเงินนี้เป็นหลักทรัพย์ และได้รับอนุญาตให้เสนอขาย 
ในวงจ ากัด” 
  (2)  ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นสถาบันการเงินต้องจัดให้มีข้อความเพิ่มเติมบน 
ด้านหน้าตั๋วเงินว่า “ตัว๋เงินนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก” 
  (3)  ข้อความเพิ่มเติมดังน้ี 
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 (ก)  กรณีต๋ัวเงินที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ต้องมีข้อความเพิ่มเติมบนด้านหน้า 
ตั๋วเงินว่า “มีวัตถุประสงค์ให้เปลี่ยนมือได้เฉพาะในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน” หรือค าอื่นที่มีความหมาย 
ในท านองเดียวกัน 
 (ข)  กรณีอ่ืนนอกจาก (ก) ต้องมีข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
   1.  ข้อความบนด้านหน้าตั๋วเงินว่า “เปลี่ยนมือไม่ได้” หรือค าอื่นที่มี
ความหมายในท านองเดียวกัน 
   2.  ข้อความด้านหลังตั๋วเงินที่รองรับการโอนโดยปราศจากสิทธิไล่เบี้ย 
(without recourse) ในแต่ละทอด หากผู้โอนไม่ได้แสดงเจตนาเป็นประการอ่ืน 

 ข้อ 482   ในกรณีเป็นการเสนอขายตั๋วเงินตามข้อ 34(2) ห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาต
โฆษณาการเสนอขายตั๋วเงินดังกล่าว และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสารประกอบการเสนอขาย ผู้ได้รับ
อนุญาตต้องแจกจ่ายให้เฉพาะบุคคลที่มีลักษณะหรือมีจ านวนอยู่ภายในขอบเขตที่ก าหนดไว้ใน 
ข้อ 34(2) ตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 

ภาค 3 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมส าหรับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นรองรับ 

_________________________________ 

หมวด 1 
บททั่วไป 

_______________________ 

  ข้อ 499   นอกจากหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของหมวด 1  
ในภาค 2 เมื่อเป็นการเสนอขายในกรณีทั่วไป หรือหมวด 2 ของภาค 2 เมื่อเป็นการเสนอขายในวงจ ากัดแล้ว 
ให้การอนุญาตและการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในภาคนี้ด้วย 
  ให้กระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาในการรับค าขอและการพิจารณาค าขออนุญาต
เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่เป็นไปตามกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาในการรับค าขอ
และการพิจารณาค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยอนุโลม 
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  13ในกรณีหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายมีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อ 4(4)(ข) ให้การ 
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มี
อนุพันธ์แฝงด้วย 

 ข้อ 50   การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามภาค 2 ให้รวมถึงการอนุญาต 
ให้เสนอขายหุ้นรองรับด้วย 
  ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต้องด าเนินการให้มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ
ภายในอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพแล้ว ให้การอนุญาต
ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าวในส่วนที่ไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นอันสิ้นสุดลง 

หมวด 2 
การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นรองรับในกรณีทั่วไป 

__________________________________ 

ส่วนที่ 1 
หลักเกณฑ์การขออนุญาต  

_________________ 

 ข้อ 51   ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นรองรับ ผู้ขออนุญาตต้อง
ด าเนินการและมีลักษณะตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  จัดให้มีหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาตเพื่อขออนุมัติการออกหุ้นกู้
แปลงสภาพและหุ้นรองรับ โดยหนังสือนัดประชุมดังกล่าวต้องระบุข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 53 
  (2)9  จัดให้ได้มาซึ่งมติโดยชัดแจ้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ออกหุ้นเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิแปลงสภาพอย่างเพียงพอ  ทั้งนี้ มติอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นรองรับต้อง
ได้มาไม่เกินหนึ่งปีจนถึงวันยื่นค าขออนุญาต 
  (3)  เสนอขายหุน้กู้แปลงสภาพที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
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 (ก)  มีหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นที่ออกใหม่ของผู้ขออนุญาต 
ในจ านวนไม่เกินอัตราส่วนที่ก าหนดในข้อ 52  เว้นแต่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยได้รับ
การผ่อนผันจากส านักงานเน่ืองจากเป็นกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ 
ผู้ขออนุญาตและผู้ถือหุ้นโดยรวม เนื่องจากผู้ขออนุญาตอยู่ในภาวะที่มีความจ าเป็นต้องได้รับความ
ช่วยเหลือทางการเงินหรือเพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้ของผู้ขออนุญาต หรือกรณีอ่ืนใด 
 (ข)  มีการก าหนดราคาและอัตราแปลงสภาพไว้อย่างแน่นอนและไม่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง  เว้นแต่จะเป็นกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ 55 
 (ค)  ในกรณีที่มีข้อก าหนดบังคับแปลงสภาพ หรือข้อก าหนดที่ให้สิทธิผู้ขออนุญาต 
เรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนก าหนด ข้อก าหนดน้ันต้อง 
   1.  ได้รับการรับรองจากผู้ขออนุญาตว่ามีความเป็นธรรม ชัดเจน และเหตุแห่ง 
การเรียกให้ใช้สิทธิก่อนก าหนดจะอ้างอิงเหตุการณ์หรือการกระท าที่ไม่อยู่ในอ านาจควบคุมของบุคคลใด ๆ 
   2.  ก าหนดให้ผู้ขออนุญาตต้องบังคับแปลงสภาพหรือเรียกให้มีการใช้สิทธิ
แปลงสภาพเมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ก าหนดไว้ 
   3.  ได้รับการรับรองจากผู้ขออนุญาตว่ามีมาตรการที่เพียงพอซึ่งท าให้ผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพในทอดต่อ ๆ ไปทราบถึงข้อก าหนดดังกล่าว 
 (ง)  ต้องมีระยะเวลาให้แสดงความจ านงในการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย 
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันใช้สิทธิ  เว้นแต่เป็นการแปลงสภาพตามข้อก าหนดบังคับการแปลงสภาพ 
  (4)  มีลักษณะตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน 
  ความในวรรคหน่ึง (1) และ (2) มิให้ใช้บังคับกับกรณีต่อไปนี้ 
  (1)  การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นรองรับของบริษัทที่ต้องเพิ่มทุนตามแผน
ฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว  ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดให้มี 
หุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพที่ออกใหม่อย่างเพียงพอ 
  (2)  กรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร โดยได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน 

 ข้อ 52   จ านวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ เมื่อรวมกับจ านวนหุ้น 
ที่ผู้ขออนุญาตจัดไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในคร้ังอื่น ต้องไม่เกิน            
ร้อยละห้าสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ขออนุญาต 
  การค านวณจ านวนหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  (1)  จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ขออนุญาต ให้รวมถึงจ านวนหุ้นอ่ืน
นอกจากหุ้นรองรับ ซึ่งผู้ขออนุญาตจะเสนอขายควบคู่ไปกับหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในคร้ังนี้ (ถ้ามี) 
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  (2)  จ านวนหุ้นที่ผู้ขออนุญาตได้จัดไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคัญ 
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ไม่ให้รวมถึงจ านวนหุ้นเพื่อรองรับการเสนอขายตามประกาศเกี่ยวกับการ 
เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน 

 ข้อ 53   หนังสือนัดประชุมตามข้อ 51(1) ต้องระบุข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  (1)  ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพ เช่น ราคาหรืออัตราที่คาดว่าจะเป็นราคา
หรืออัตราการแปลงสภาพ ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ และเหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิแปลงสภาพ เป็นต้น 
  (2)  ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาต (dilution effect) หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ
ครบถ้วนตามหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว โดยอย่างน้อยให้ระบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution) 
และผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution) 
  (3)  วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ 
  (4)  ข้อมูลอื่นใดที่ส านักงานประกาศก าหนดโดยค านึงถึงการคุ้มครองประโยชน์ของ 
ผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาต 

ส่วนที่ 2 
การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ า 

__________________________ 

 ข้อ 54   ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ประสงค์จะเสนอขายให้เฉพาะ
บุคคลที่ก าหนด (placement) และเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ า ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ 
แปลงสภาพที่ออกใหม่ในราคาต่ า บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อยสิบสี่วัน 
ก่อนวันประชุม 
  (2)  หนังสือนัดประชุมตาม (1) มีข้อมูลอันเป็นสาระส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 
ซึ่งนอกจากต้องมีข้อมูลตามข้อ 53 แล้วอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 (ก)  วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ า 
 (ข)  รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และหุ้นรองรับในเร่ือง
จ านวนที่เสนอขาย ราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ ซึ่งเปน็การระบุราคา
ที่แน่นอน หรือระบุส่วนลดสูงสุดที่แน่นอน 
 (ค)  ราคาตลาดที่ใช้เปรียบเทียบกับราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและราคาใช้
สิทธิที่จะซื้อหุ้นตามหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมทั้งวิธีการค านวณ 
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 (ง)  ในกรณีที่ก าหนดราคาเสนอขายที่แน่นอน ต้องระบุกลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะ
เสนอขาย 
 (จ)  ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ าที่ 
ขออนมุัติออกในคร้ังนี้ โดยอย่างน้อยให้ระบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution) เมื่อมี 
การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ า และผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของ 
ผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution) 
 (ฉ)  สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ า
ตาม (4) 
 (ช)  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงถึงความจ าเป็นในการเสนอขาย
หุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ า โดยอธิบายถึงความคุ้มค่าของประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับเปรียบเทียบกับ
ส่วนต่างของราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและราคาใช้สิทธิแปลงสภาพกับราคาตลาดที่บริษัทต้อง
สูญเสียไป รวมทั้งความเหมาะสมและเหตุผลของราคาตลาดที่ใช้ และการก าหนดราคาเสนอขายดังกล่าว 
 (ซ)  ข้อมูลอื่นใดตามที่ส านักงานประกาศก าหนด 
  (3)  จัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งราย ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถเข้าประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้  และในกรณีที่กรรมการอิสระ
ดังกล่าวเป็นบุคคลที่อาจได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ขออนุมัติ ให้แสดงส่วนได้เสียพิเศษของ
กรรมการอิสระดังกล่าวด้วย 
  (4)  ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ า
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงและไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันต้ังแต่ร้อยละสิบของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 
และออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นรองรับนั้น 
  ให้น าความในวรรคสองของข้อ 51 มาใช้กับกรณีตามวรรคหนึ่งด้วย 

ส่วนที่ 3 
เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติภายหลังได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นรองรับ 

______________________________________ 

 ข้อ 55   นอกจากรายการและสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ในข้อ 25 แล้ว ผู้ได้รับอนุญาต 
ให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต้องจัดให้ข้อก าหนดสิทธิมีเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ 
รวมทั้งวิธีการค านวณการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อมิให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ 
แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 
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  (1)  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของผู้ได้รับอนุญาตให้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 
  (2)  เมื่อผู้ได้รับอนุญาตมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ า 
  (3)  เมื่อผู้ได้รับอนุญาตมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ า หรือมีการเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาต่ า 
  (4)  เมื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน
เป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
  (5)  เมื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่า
อัตราที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ 
  (6)  เมื่อมีกรณีอ่ืนใดในลักษณะเดียวกับ (1) ถึง (5) ที่ท าให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ
ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม 
  ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงที่เข้าลักษณะตาม (1) ถึง (6)  
ซึ่งได้รับผ่อนผันจากส านักงาน โดยแสดงได้ว่าจะมีมาตรการอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้ลงทุนที่จะได้รับ
ผลกระทบจากการไม่เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพนั้นทราบก่อนการลงทุนว่า ผู้ได้รับอนุญาต
ให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ด าเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ 
ดังกล่าว 
  เมื่อมีเหตุการณ์ที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้ได้รับอนุญาตให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 
ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้ส านักงานทราบภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธินั้น 

 ข้อ 56   ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพไม่ว่าจะด้วยเหตุที่ก าหนดไว้ 
ในประกาศนี้หรือไม่ก็ตาม หากต้องมีการออกหุ้นที่ออกใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
การใช้สิทธิดังกล่าว ผู้ได้รับอนุญาตจะสามารถออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ
แปลงสภาพดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้มีการยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพอย่างเพียงพอต่อส านักงานแล้ว 

 ข้อ 56/14   ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพก าหนดราคาและอัตราการแปลงสภาพไว้ 
แบบผันแปรตามราคาตลาดของหุ้นรองรับ และจ าเป็นต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
แปลงสภาพ ผู้ได้รับอนุญาตจะสามารถออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้มีการยื่นมติที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพอย่างเพียงพอต่อส านักงานแล้ว 
                                                           

4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 46/2555  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบับที่ 5) ลงวันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 
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  ข้อ 57   ให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจัดให้ข้อก าหนดสิทธิมีข้อตกลง
เกี่ยวกับค่าเสียหายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับ ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตไม่สามารถจัดให้มีหุ้น 
เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพได้ 
  ในการก าหนดค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลเป็นจ านวนไม่ต่ ากว่าส่วนต่างของ
ราคาตลาดของหุ้นของผู้ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นประเภทเดียวกับหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ  
ณ วันที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ กับราคาที่ค านวณได้จากอัตราการแปลงสภาพ 

 ข้อ 58   การแก้ไขเพิ่มเติมให้หุ้นกู้มีสิทธิแปลงสภาพภายหลังการออกหุ้นกู้นั้น  
จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากส านักงานแล้ว  ในการน้ี ให้น าหลักเกณฑ์การอนุญาตในส่วนที่ 1 
และส่วนที่ 2 ของหมวดนี้มาใช้บังคับ โดยอนุโลม 

หมวด 3 
การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นรองรับในวงจ ากัด 

_____________________________________ 

 ข้อ 59   ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และหุ้นรองรับที่เป็น 
การเสนอขายในวงจ ากัดตามข้อ 32 จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 (1)12  จัดให้มีหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นรองรับ  

โดยหนังสือนัดประชุมดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้  

  (ก)  กรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียน หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นต้องมี 

ข้อมูลตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของ

บริษทัจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ส าหรับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในกรณี

ดังกล่าว 

  (ข)  กรณีอ่ืนนอกจาก (ก) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีข้อมูลตามที่ก าหนดในข้อ 53 

  (2)  จัดให้ได้มาซึ่งมติโดยชัดแจ้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ออกหุ้นเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิแปลงสภาพอย่างเพียงพอ 
  (3)  เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ผู้ได้รับอนุญาตออกหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นเพื่อรองรับ 
การใช้สิทธิแปลงสภาพ 

                                                           

12 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 76/2558  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558) 
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  (4)12  หุ้นกู้แปลงสภาพต้องมีราคาและอัตราแปลงสภาพและจ านวนหุ้นรองรับเป็นไปตาม 
ที่ก าหนดในข้อ 51(3) (ก) (ข) 
  (4/1)12  ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ า ต้องด าเนินการดังนี้ 
 (ก)  กรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียน ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็น 
ไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 54 วรรคหนึ่ง (1) (3) และ (4)  และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ 
ให้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวต้องมีข้อมูลตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ว่าด้วยรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขาย 
หลักทรัพย์ ส าหรับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ า 
 (ข)  กรณีอ่ืนนอกจาก (ก) ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 54 
  (5)  ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 56 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ
แปลงสภาพไม่ว่าด้วยเหตุใด ซึ่งท าให้ต้องมีการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ
แปลงสภาพดังกล่าว 
  (5/1)4  ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 56/1 ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพ
ก าหนดราคาและอัตราการแปลงสภาพไว้แบบผันแปรตามราคาตลาดของหุ้นรองรับ ซึ่งท าให้ต้องมี 
การออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าว 
  (5/2)4  จัดให้มีข้อตกลงเกี่ยวกับค่าเสียหายหรือมาตรการเยียวยาอื่น ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพจะได้รับ ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพได้ 
  (6)  ในกรณีที่เป็นการออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ลงทุนรายใหญ่อาจใช้สิทธิแปลงสภาพได้
ผู้ลงทุนรายใหญ่น้ันต้องมีจ านวนหรือลักษณะที่อยู่ในข้อก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากับ 
ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ซึ่งประกาศดังกล่าวอนุญาต
ให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากส านักงานด้วย 
  ความในวรรคหน่ึงที่ก าหนดเกี่ยวกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น มิให้น ามาใช้กับกรณีที่บริษัทต้องออกหุ้นกู้ตามแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
ซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว หรือกรณีอ่ืนใดที่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน 
                                                           

12 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 76/2558  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558) 
12 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 76/2558  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558) 
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 46/2555  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบับที่ 5) ลงวันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 46/2555  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบับที่ 5) ลงวันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 
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 ข้อ 604   การแก้ไขเพิ่มเติมให้หุ้นกู้มีสิทธิแปลงสภาพภายหลังการออกหุ้นกู้นั้น  
จะกระท าได้ต่อเมื่อผู้ได้รับอนุญาตได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นและได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ 59(1) และ (2) รวมทั้งผู้ถือหุ้นกู้ที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่
ต้องมีจ านวนหรือลักษณะตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ 59(6) ด้วย  ทั้งนี้ เมื่อได้ให้สิทธิแปลงสภาพแล้ว 
การแปลงสภาพนั้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 59(4) (5) (5/1) และ (5/2) 
  การให้สิทธิแปลงสภาพตามวรรคหนึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่
วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ผู้ได้รับอนุญาตออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ 

 ข้อ 60/112   ในกรณีผู้ได้รับอนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียน หากการเสนอขายหุ้นกู้ 
แปลงสภาพและหุ้นรองรับตามหมวดนี้ มีลักษณะท านองเดียวกับเหตุอันควรสงสัยตามข้อ 5 แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72 / 2558  เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้น 
ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยอนุโลม ส านักงานอาจสั่งระงับ 
การเสนอขายหรือสั่งยกเลิกการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และ 
หุ้นรองรับในส่วนที่ยังมิได้เสนอขายได้ 

ภาค 4 
การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท และหุ้นรองรับ 

______________________________ 
  ข้อ 6113   ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 4(4)(ข) 

ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่ผู้ที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพอาจมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ให้บริษัทตามข้อ 5 ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งมี

หน้าที่ตามมาตรา 56 ไม่ว่าหน้าที่นั้นจะเกิดจากการเสนอขายโดยบริษัทมหาชนจ ากัดเองหรือโดยผู้ถือหุ้น

ของบริษัทมหาชนจ ากัด สามารถเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และหุ้นรองรับได้ โดยถือว่า

ได้รับอนุญาตจากส านักงานแล้ว และให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

                                                           

4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 46/2555  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบับที่ 5) ลงวันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 
12 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 76/2558  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558) 
13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2559  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559) 
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(1)  ก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีหนังสือนัดประชุม
ผู้ถือหุ้นที่เป็นไปตามข้อ 53 และต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นไปตามที่ก าหนดในข้อ 42 
และข้อ 59(2) 

(2)  เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 59(3) 
(3)  ต้องมีค าเรียกชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย ลักษณะ และมูลค่าไถ่ถอน 

ที่เป็นไปตามข้อ 17(1) (2) และ (3) 
(4)  หุ้นกู้แปลงสภาพต้องมีลักษณะเป็นไปตามที่ก าหนดในข้อ 51(3) 
(5)  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 18 และข้อ 19 กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้

ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ที่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) แล้วแต่กรณี 
(6)  ออกตามข้อก าหนดสิทธิที่เป็นไปตามข้อ 25 ข้อ 29 ข้อ 55 และข้อ 57 
(7)  จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่มี

คุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
และการกระท าตามอ านาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  เว้นแต่ในกรณีที่เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มี
ก าหนดเวลาช าระหนี้ไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันที่ออก 

(8)  ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 56 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ
แปลงสภาพไม่ว่าด้วยเหตุใด ซึ่งท าให้ต้องมีการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ 
แปลงสภาพดังกล่าว 

(9)  ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 56/1 ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพ
ก าหนดราคาและอัตราการแปลงสภาพไว้แบบผันแปรตามราคาตลาดของหุ้นรองรับ ซึ่งท าให้ต้อง 
มีการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกลา่ว 

(10)  ให้รายงานลักษณะของหุ้นกู้แปลงสภาพต่อส านักงานตามข้อ 6 
ความในวรรคหน่ึงที่ก าหนดเกี่ยวกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

มิให้น ามาใช้กับกรณีที่บริษัทต้องออกหุ้นกู้ตามแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาล
เห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว หรือกรณีอ่ืนใดที่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน 
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ภาค 5 
บทเฉพาะกาล 

__________________________ 

  ข้อ 62   ค าขออนุญาตที่ได้ยื่นต่อส านักงานพร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กย. 31/2549  เร่ือง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549  ก่อนวันที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้การขออนุญาตและการอนุญาตยังคงเป็นไปตามประกาศดังกล่าวและ
ประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 ข้อ 63   ให้หุ้นกู้หรือตั๋วเงินที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กย. 31/2549  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ 
เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549  ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  
ยังคงอยู่ภายใต้บังคับของประกาศดังกล่าวและประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป  

  ข้อ 64   ให้หุ้นกู้หรือตั๋วเงินที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 32/2547  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ 
เสนอขายตั๋วเงินที่เป็นหลักทรัพย์และหุ้นกู้ระยะสั้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547  
ยังคงอยู่ภายใต้บังคับของประกาศฉบับดังกล่าวและประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 ข้อ 65   ให้หุ้นกู้ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 32/2544  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ 
ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ยังคงอยู่ภายใต้บังคับของประกาศฉบับดังกล่าวและ 
ประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 ข้อ 66   ให้หุ้นกู้ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 13/2537  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ยังคงอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ 
ฉบับดังกล่าวและประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 ข้อ 67   ให้หุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขาย
หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ และการอนุญาต ลงวันที่  
30 ตุลาคม พ.ศ. 2535 ยังคงอยู่ภายใต้บังคับของประกาศฉบับดังกล่าวและประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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  ข้อ 68   ให้ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ดังต่อไปนี้ ยังคงมีผลใช้บังคับภายใต้ประกาศนี้จนกว่าจะได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 
  (1)  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สจ. 35/2545  เร่ือง ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่  
6 สิงหาคม พ.ศ. 2545 
  (2)  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สจ. 39/2547  เร่ือง ก าหนดลักษณะผู้ลงทุนเพื่อประโยชน์ตามประกาศเกี่ยวกับตั๋วเงิน ลงวันที่  
19 ตุลาคม พ.ศ. 2547 
  (3)  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สย. 37/2549  เร่ือง การให้ความเห็นชอบสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในการเสนอขายตราสารหนี้   
ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

  ข้อ 69   การเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นหรือตั๋วเงินระยะสั้นตามข้อ 15 ให้มีระยะเวลาและ
มูลค่าการเสนอขายตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สย. 20/2550 เร่ือง การก าหนดมูลค่าและระยะเวลาการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นหรือตั๋วเงินระยะสั้น  
ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อ 15 จนกว่าจะได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 

      ประกาศ   ณ   วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 
 
 
 

 (นายวิจิตร  สุพินิจ) 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 


