
 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สจ. 7/2552 

เร่ือง  แบบค าขอในการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่  
และการยื่นเอกสาร หลักฐาน หรือรายงานที่เกี่ยวข้อง 

      
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 7/2552 เร่ือง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการอนุมัติโครงการแปลง 
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  ข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 9/2552 เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ลงวันที่  13 มีนาคม 
พ.ศ. 2552 ข้อ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2552 เร่ือง  การขออนุญาต 
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  และข้อ 7  
แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 13/2552 เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตให้ 
เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552   
ส านักงานออกข้อก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ 1   ในประกาศนี้และในแบบที่ก าหนดตามประกาศนี้ 
(1)  “ประกาศ ที่ กจ. 7/2552”  หมายความว่า   ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 7/2552  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการอนุมัติโครงการ 
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552   

(2)  “ประกาศ ที่ ทจ. 9/2552”  หมายความว่า   ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 9/2552  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ลงวันที่   
13 มีนาคม พ.ศ. 2552 
                           (3)  “ประกาศ ที่ ทจ. 12/2552”  หมายความว่า   ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 12/2552  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกใหม่ ลงวันที่  
13 มีนาคม พ.ศ. 2552 

(4)  “ประกาศ ที่ ทจ. 13/2552”  หมายความว่า   ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 13/2552  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์ 
เป็นหลักทรัพย์ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 

(5)  “หุ้นกู้ระยะสั้น”  หมายความว่า   หุ้นกู้ที่มีก าหนดเวลาช าระหนี้ไม่เกินสองร้อย 
เจ็ดสิบวันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ 
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(6)  “ตั๋วเงินระยะสั้น”  หมายความว่า   ตั๋วเงินที่มีก าหนดเวลาใช้เงินไม่เกินสองร้อย 
เจ็ดสิบวันนับแต่วันที่ออกตั๋ว หรือตั๋วเงินที่ถึงก าหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น  

 

ข้อ 2   ให้ผู้มีสิทธิเสนอโครงการที่ประสงค์จะขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์ตามประกาศ ที่ กจ. 7/2552 และนิติบุคคลเฉพาะกิจที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ 
ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ ที่ ทจ. 13/2552 ร่วมกันยื่นค าขออนุมัติโครงการ 
และค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามแบบ 35-2-1 (securitization) ท้ายประกาศนี้ พร้อมด้วย 
เอกสารหรือหลักฐานที่ก าหนดในแบบดังกล่าว จ านวนสองชุด และช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุมัติโครงการ
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ในวันยื่นค าขอนั้น  ทั้งนี้ ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจยื่นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ 
ของหุ้นกู้ที่จะออกตามแบบ 35-2-2 และตามวิธีการที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน  
โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของหุ้นกู้ที่ยื่นมานั้นเป็นหลักฐานประกอบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ 
ที่ออกใหม่ด้วย  
 

ข้อ 3   ให้บริษัทที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกใหม่ตามประกาศ  
ที่ ทจ. 12/2552  ยื่นเอกสารหรือหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อส านักงาน  
                           (1)  ในกรณีเป็นการเสนอขายในกรณีทั่วไป 
                                  (ก)  ยื่นค าขอพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาตตามแบบ 35-2-1 ท้ายประกาศนี้  
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานที่ก าหนดไว้ในแบบดังกล่าว จ านวนสองชุด และช าระค่าธรรมเนียม 
ในวันยื่นค าขอนั้น 
                                  (ข)  ยื่นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของหุ้นกู้อนุพันธ์ตามแบบ 35-2-2 (หุ้นกู้อนุพันธ์)             
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานที่ก าหนดในแบบดังกล่าว ก่อนการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ในแต่ละคร้ัง              
ทั้งนี้ การยื่นดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน  เว้นแต่                    
เป็นการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ระยะสั้น ให้ยื่นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของหุ้นกู้อนุพันธ์ดังกล่าว 
มาพร้อมกับการรายงานผลการขายหลักทรัพย์  

(2)  ในกรณีเป็นการเสนอขายในวงจ ากัด   
                                  (ก)  ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ 
ตามประกาศ ที่ ทจ. 12/2552  ให้ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาตตามแบบ 35-2-1 ท้ายประกาศนี้  ทั้งนี้  
เฉพาะส่วนที่ 2 ของแบบดังกล่าว พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานที่ก าหนดไว้ในแบบนั้น จ านวนสองชุด  
และช าระค่าธรรมเนียมในวันยื่นค าขอนั้น 

        (ข)  ยื่นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของหุ้นกู้อนุพันธ์ โดยให้เป็นไปตาม (1)(ข) โดยอนุโลม  
                                  (ค)  ยื่นรายงานการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาต  ทั้งนี้ การยื่นดังกล่าวให้เป็นไป 
ตามวิธีการที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน    
 
 
 



 3 

                          ข้อ 4   ให้บริษัทที่ประสงค์จะเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ตามประกาศ ที่ ทจ. 9/2552 
ยื่นเอกสารหรือหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อส านักงาน   

(1)  ในกรณีเป็นการเสนอขายในกรณีทั่วไป 
                                  (ก)  ยื่นค าขอพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาตตามแบบ 35-2-1 ท้ายประกาศนี้  
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานที่ก าหนดไว้ในแบบดังกล่าว จ านวนสองชุด และช าระค่าธรรมเนียม 
ในวันยื่นค าขอนั้น 
                                  (ข)  ยื่นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของตราสารหนี้ตามแบบ 35-2-2 พร้อมด้วยเอกสาร 
หรือหลักฐานที่ก าหนดในแบบดังกล่าว ก่อนการเสนอขายตราสารหนี้ในแต่ละคร้ัง  ทั้งนี้ การยื่นดังกล่าว 
ให้เป็นไปตามวิธีการที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน  เว้นแต่เป็นการเสนอขาย 
หุ้นกู้ระยะสั้นหรือตั๋วเงินระยะสั้น ให้ยื่นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของตราสารดังกล่าวมาพร้อมกับ 
การรายงานผลการขายหลักทรัพย์  

(2)  ในกรณีเป็นการเสนอขายในวงจ ากัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ 
ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทและหุ้นรองรับตามภาค 4 แห่งประกาศ ที่ ทจ. 9/2552   
                                  (ก)  ยื่นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของตราสารหนี้ โดยให้เป็นไปตาม (1)(ข) โดยอนุโลม  
                                  (ข)  ยื่นรายงานการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาต  ทั้งนี้ การยื่นดังกล่าวให้เป็นไป 
ตามวิธีการที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน    
 

 ข้อ 5   ให้บริษัทที่ออก และเสนอขาย ตั๋วเงินระยะสั้น ในกรณีทั่วไป ตามภาค 2  
แห่งประกาศที่ ทจ. 9/2552 รายงานการช าระหนี้ตามตั๋วเงินต่อส านักงานภายในสิบห้าวันนับแต่  
วันสุดท้ายของแต่ละเดือนที่มีการช าระหนี้  ทั้งนี้ ตามวิธีการที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ 
ของส านักงาน 

 

ข้อ 6   ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายหลังการออกหุ้นกู้  ให้ผู้ได้รับ 
อนุญาตส่งเอกสารหรือหลักฐานตามวิธีการที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน  

 

ข้อ 6/1 1  ในกรณีที่มีการ ไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการแปลงสินทรัพย์ 
เป็นหลักทรัพย์ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจรายงานการไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว 
ต่อส านักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการไถ่ถอน  ทั้งนี้ ตามวิธีการที่จัดไว้ในระบบงาน 
อิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน 

 
 
 

                                                        
1  ถูกเพิ่มเติมแก้ไขโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ที่ สจ.14/2554 
เรื่อง แบบค าขอในการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ และการยื่นเอกสาร หลักฐาน หรือรายงานที่เกี่ยวข้อง 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่28 เมษายน 2554 มีผลใช้บังคับวันที่ 1 มิถุนายน 2554 
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ข้อ 7   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 เมษายน พ.ศ. 2552  เป็นต้นไป  
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  30 มีนาคม พ.ศ. 2552     

 
 (นายธีระชัย  ภูวนาถนรานุบาล) 
                        เลขาธิการ  
                      ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
_______________________________________________________________________________ 
หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นแบบค าขอ
ในการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่และการยื่นเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จึงจ าเป็นต้องออก
ประกาศนี้ 
 



สารบัญเชิงอรรถ 
 

ล าดับ ประกาศ 
 ณ วันท่ี 

ประกาศ ชื่อเร่ือง เนื้อหา สถานะ ราชกิจจานุเบกษา 

ฉบับแม่ 30 มี.ค. 52 ที่ สจ. 7/2552 แบบค าขอในการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่  
และการยื่นเอกสาร หลักฐาน หรือรายงานที่
เกี่ยวข้อง 

 ใช้งาน 
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่  

1 เม.ย. 52 เป็นต้นไป) 

 

1 28 เม.ย. 54 ที่ สจ. 
14/2554 

แบบค าขอในการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่  
และการยื่นเอกสาร หลักฐาน หรือรายงานที่
เกี่ยวข้อง (ฉบับที่ 2) 

- เพิ่มเติมข้อ 6/1  
- ยกเลิกแบบ 35-2-1 
(securitization) เดิม และให้ใช้
แบบ 35-2-1 (securitization)ใหม่
แทน  

ใช้งาน 
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 
1 มิ.ย. 54 เป็นต้นไป) 

 

 


