ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 41/25572557
เรื่ อง การจาหน่ายตราสารหนี้และใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
ที่ออกใหม่ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
__________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์” หมายความว่า บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้
และใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
“ตราสารหนี้” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุน้ กู้ และตัว๋ เงิน
“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์” หมายความว่า ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ออกใหม่
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
“แบบแสดงรายการข้อมูล” หมายความว่า แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้ กู้
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตัว๋ เงิน หรื อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ แล้วแต่กรณี
“หนังสื อชี้ชวน” หมายความว่า หนังสื อชี้ชวนที่มีขอ้ ความตรงกับร่ างหนังสื อชี้ชวน
ที่ได้ยนื่ ไว้ต่อสานักงาน
หมวด 1
บททัว่ ไป
____________________
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับกับบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภทต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป (public offering)
และมีหน้าที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงาน
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(2) เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ แต่ไม่รวมถึงกรณีที่บริ ษทั ได้ระบุไว้ใน
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนว่าจะเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)
ข้อ 4 ในการจาหน่ายตราสารหนี้ หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ บริ ษทั ที่ออก
หลักทรัพย์ตอ้ งปฎิบตั ิตามที่กาหนดในหมวดนี้ และหมวดดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) การจัดจาหน่ายตราสารหนี้ ให้เป็ นไปตามหมวด 2
(2) การจองซื้อตราสารหนี้ ให้เป็ นไปตามหมวด 3
(3) การจาหน่ายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ให้เป็ นไปตามหมวด 4
ข้อ 5 บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจาหน่ายตราสารหนี้
หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ที่เสนอขายไว้อย่างชัดเจนในหนังสื อชี้ชวน
ข้อ 6 บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตอ้ งไม่กาหนดค่าตอบแทนแก่บริ ษทั หลักทรัพย์ตามข้อ 7
ในลักษณะที่เป็ นการจูงใจหรื อสนับสนุนให้บริ ษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าวจาหน่ายตราสารหนี้หรื อใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิของตนโดยไม่คานึงถึงความเหมาะสมในการลงทุนของผูล้ งทุน
หมวด 2
การจัดจาหน่ายตราสารหนี้
____________________
ข้อ 7 บริ ษทั ที่ออกตราสารหนี้ตอ้ งจัดให้การชักชวน หรื อให้คาแนะนาเกี่ยวกับการ
ซื้อขายหรื อลงทุนในตราสารหนี้ดาเนินการผ่านบริ ษทั หลักทรัพย์ประเภทที่สามารถเป็ นผูใ้ ห้บริ การ
ดังกล่าวเกี่ยวกับตราสารหนี้ได้ เว้นแต่บริ ษทั ที่ออกตราสารหนี้มีสถานะเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์ประเภท
ดังกล่าวอยูแ่ ล้ว โดยบริ ษทั ที่ออกตราสารหนี้ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้สาหรับการให้บริ การ
ดังกล่าวตามประเภทของบริ ษทั หลักทรัพย์ดว้ ย โดยอนุโลม แต่ไม่รวมถึงข้อห้ามในการจัดสรรหลักทรัพย์
ข้อ 8 บริ ษทั ที่ออกตราสารหนี้ตอ้ งจัดให้มีขอ้ ตกลงเพื่อให้บริ ษทั หลักทรัพย์
ดาเนินการเกี่ยวกับการจาหน่ายตราสารหนี้ในลักษณะที่ทาให้บริ ษทั ที่ออกตราสารหนี้ ยงั คงปฏิบตั ิ
เป็ นไปตามประกาศฉบับนี้
ข้อ 9 บริ ษทั ที่ออกตราสารหนี้ตอ้ งไม่จาหน่ายหรื อยินยอมให้มีการจาหน่าย
ตราสารหนี้ของตนพร้อมกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบุคคลอื่น เว้นแต่จะได้ระบุความประสงค์หรื อ
ความยินยอมดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในหนังสื อชี้ชวน
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หมวด 3
การจองซื้อตราสารหนี้
____________________
ข้อ 10 บริ ษทั ที่ออกหุ้นกูต้ อ้ งกาหนดวิธีการจองซื้อด้วยวิธีการยืน่ ใบจองซื้อ
ไม่วา่ ในรู ปแบบเอกสารหรื อผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นวิธีการจองซื้อขั้นต่าในการจองซื้อหุน้ กู้
ข้อ 11 บริ ษทั ที่ออกหุ้นกูต้ อ้ งจัดให้มีใบจองซื้ อในรู ปเอกสารเตรี ยมพร้อมไว้
อย่างเพียงพอเพื่อจัดส่งหรื อแจกจ่ายให้ผลู ้ งทุนตามที่ร้องขอได้
ข้อ 12 ใบจองซื้ อหุน้ กูต้ อ้ งมีรายการของข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ชื่อ ที่อยู่ เลขที่บตั รประจาตัวประชาชนหรื อเลขที่หนังสื อเดินทาง เลขประจาตัว
ผูเ้ สี ยภาษีอากร (ถ้ามี) ของผูจ้ องซื้อ และจานวนที่จองซื้ อ
(2) ข้อความที่ให้ผจู ้ องซื้อแสดงว่าผูจ้ องซื้อได้รับหนังสื อชี้ชวนหรื อสรุ ปข้อมูลสาคัญ
ของตราสาร (factsheet) และระบุรูปแบบของหนังสื อชี้ชวนที่ได้รับ หรื อข้อความที่ผจู ้ องซื้อไม่ประสงค์
จะรับหนังสื อชี้ชวน
(3) ข้อความเตือนให้ผจู ้ องซื้ อทราบว่าการลงทุนในหุน้ กูม้ ีความเสี่ ยง และ
ก่อนตัดสิ นใจจองซื้ อหุน้ กู้ ผูจ้ องซื้อควรอ่านหนังสื อชี้ชวนหรื อสรุ ปข้อมูลสาคัญของตราสาร
(factsheet) อย่างรอบคอบด้วย
(4) ข้อความที่แสดงว่าผูจ้ องซื้อยินยอมให้แต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงานเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้ (ถ้ามี) โดยให้ระบุชื่อผูท้ ี่จะได้รับแต่งตั้งไว้ดว้ ย
(5) ข้อความที่แสดงว่าผูจ้ องซื้อยินยอมผูกพันตามข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของ
ผูอ้ อกหุ้นกูแ้ ละผูถ้ ือหุน้ กู้ สาหรับหุน้ กูท้ ี่เสนอขายในครั้งนี้ทุกประการ หากผูจ้ องซื้อได้รับการจัดสรรหุน้ กู้
(6) ข้อความที่แสดงว่าผูจ้ องซื้อสามารถตรวจดูขอ้ กาหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่
ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละผูถ้ ือหุ้นกูไ้ ด้ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สานักงานแห่งใหญ่ของผูอ้ อกหุน้ กู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
ข้อ 13 การจองซื้อหุ้นกูด้ ว้ ยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากการยืน่ ใบจองซื้ อ บริ ษทั ที่ออก
หุน้ กูต้ อ้ งดาเนิ นการดังต่อไปนี้ก่อนรับการจองซื้อ
(1) จัดให้ผจู ้ องซื้ อให้ขอ้ มูลซึ่งมีรายละเอียดตามข้อ 12(1)
(2) มีคาเตือนในลักษณะเดียวกับที่กาหนดตามข้อ 12(3)
(3) มีขอ้ ความที่กาหนดในลักษณะเดียวกับข้อ 12(4) (5) และ (6)
(4) มีวิธีการที่ทาให้มนั่ ใจว่าผูจ้ องซื้อได้รับข้อมูลตามข้อ 15 แล้ว
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ข้อ 14 ในการจองซื้อตัว๋ เงิน บริ ษทั ที่ออกตัว๋ เงินต้องจัดให้มีหลักฐานการจองซื้อ
ซึ่งมีขอ้ มูลเกี่ยวกับผูจ้ องซื้อ จานวนที่จองซื้อ และข้อความที่แสดงว่าผูจ้ องซื้ อได้รับหรื อไม่ประสงค์
จะรับหนังสื อชี้ชวน
ข้อ 15 บริ ษทั ที่ออกตราสารหนี้ตอ้ งจัดให้มีช่องทางในการแจกจ่ายหนังสื อชี้ชวน
ไม่วา่ ในรู ปเอกสารสิ่ งพิมพ์หรื อในรู ปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสม เว้นแต่ผลู ้ งทุนแสดงเจตนา
โดยสมัครใจที่จะไม่รับหนังสื อชี้ชวน
ในกรณี ที่ผลู ้ งทุนไม่ประสงค์จะรับหนังสื อชี้ชวน บริ ษทั ที่ออกตราสารหนี้ตอ้ ง
แจกจ่ายหรื อจัดส่งไม่วา่ ด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผลู ้ งทุนได้รับสรุ ปข้อมูลสาคัญของตราสาร (factsheet)
ก่อนที่ผลู ้ งทุนนั้นจะทาการจองซื้อตราสารหนี้
ข้อ 16 บริ ษทั ที่ออกตราสารหนี้ตอ้ งไม่นาเงินที่ได้รับเป็ นค่าจองซื้อตราสารหนี้ในส่วน
ที่เกินกว่าจานวนที่คาดว่าจะได้รับจากการเสนอขายตราสารหนี้ท้ งั หมดไปใช้ในกิจการใด ๆ และต้อง
ส่งคืนเงินดังกล่าวให้แก่ผจู ้ องซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรภายในสิ บสี่ วนั นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
ข้อ 17 บริ ษทั ที่ออกตราสารหนี้ตอ้ งระบุในหนังสื อชี้ชวนในการให้สิทธิแก่ผลู ้ งทุน
ที่จะยกเลิกการจองซื้อตราสารหนี้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่กาหนดเมื่อมีเหตุที่ทาให้บริ ษทั
ที่ออกตราสารหนี้ตอ้ งระงับหรื อหยุดการเสนอขายตราสารหนี้หรื อไม่สามารถส่งมอบตราสารหนี้
ที่เสนอขายได้ โดยบริ ษทั ที่ออกตราสารหนี้ จะคืนเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้ให้แก่ผลู ้ งทุนที่ยกเลิก
การจองซื้อตราสารหนี้ ภายในสิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่สิ้นสุ ดระยะเวลายกเลิกการจองซื้อตราสารหนี้
ข้อ 18 บริ ษทั ที่ออกตราสารหนี้ตอ้ งระบุในหนังสื อชี้ชวนว่า ในกรณีที่บริ ษทั
ไม่สามารถส่งคืนเงินให้แก่ผจู ้ องซื้อตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ 16 หรื อข้อ 17 ได้
แล้วแต่กรณี ผูจ้ องซื้อมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละเจ็ดจุดห้าต่อปี นับแต่วนั ที่
พ้นกาหนดเวลาส่ งคืนเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้
ข้อ 19 ในการเสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่ หากบริ ษทั ที่ออกหุน้ กูไ้ ม่อาจแต่งตั้งผูแ้ ทน
ผูถ้ ือหุน้ กูต้ ามคายินยอมของผูถ้ ือหุน้ กูห้ รื อไม่อาจจัดให้มีหลักประกันการออกหุน้ กู้ (ถ้ามี)
ตามข้อกาหนดสิ ทธิ บริ ษทั ที่ออกตราสารหนี้ตอ้ งคืนเงินค่าจองซื้อหุ ้นกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจาก
บัญชีจองซื้ อหุน้ กูใ้ ห้แก่ผจู ้ องซื้อหุน้ กูภ้ ายในสิ บสี่ วนั นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหุน้ กู้
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หมวด 4
การจาหน่ายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
____________________
ส่วนที่ 1
การจัดจาหน่ายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
____________________
ข้อ 20 ให้นาข้อกาหนดในหมวด 2 การจัดจาหน่ายตราสารหนี้ มาใช้บงั คับกับ
การจัดจาหน่ายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ของบริ ษทั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ โดยอนุโลม
ส่วนที่ 2
การจองซื้อใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
____________________
ข้อ 21 ใบจองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ตอ้ งมีรายการของข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อ ที่อยู่ เลขที่บตั รประจาตัวประชาชนหรื อเลขที่หนังสื อเดินทาง เลขประจาตัว
ผูเ้ สี ยภาษีอากร (ถ้ามี) ของผูจ้ องซื้อ และจานวนที่จองซื้ อ
(2) ข้อความที่แสดงว่าผูจ้ องซื้อได้รับหนังสื อชี้ชวนหรื อสรุ ปข้อมูลสาคัญของ
ตราสาร (factsheet) และระบุรูปแบบของหนังสื อชี้ชวนที่ได้รับ หรื อข้อความที่ผจู ้ องซื้อไม่ประสงค์
จะรับหนังสื อชี้ชวน
(3) ข้อความเตือนให้ผจู ้ องซื้ อทราบว่าการลงทุนในใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
มีความเสี่ ยง และก่อนตัดสิ นใจจองซื้อใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ผูจ้ องซื้ อควรอ่านหนังสื อชี้ชวน
หรื อสรุ ปข้อมูลสาคัญของตราสาร (factsheet) อย่างรอบคอบด้วย
ข้อ 22 ให้นาความในข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 13 ข้อ 15 ข้อ 16 ข้อ 17 และข้อ 18 มาใช้บงั คับ
กับการจองซื้อใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ของบริ ษทั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ โดยอนุโลม
ข้อ 23 ในการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่มีทรัพย์สินเป็ นประกันเต็ม
จานวนหรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่มีทรัพย์สินเป็ นประกันบางส่วน หากบริ ษทั ที่ออกใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ไม่ดาเนิ นการโอนหลักทรัพย์อา้ งอิงให้แก่ทรัสตีเพื่อให้ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ได้รับการส่งมอบหลักทรัพย์อา้ งอิงอย่างครบถ้วนตามจานวนที่ระบุไว้ในใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
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อนุพนั ธ์เมื่อมีการใช้สิทธิ ภายในระยะเวลาที่กาหนดในข้อกาหนดสิ ทธิ บริ ษทั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ตอ้ งคืนเงินค่าจองซื้อใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์น้ นั พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีจองซื้ อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ให้แก่ผจู ้ องซื้ อภายในสิ บสี่ วนั นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ดงั กล่าว
หมวด 5
อื่น ๆ
____________________
ข้อ 24 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 29/2551 เรื่ อง การจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่
15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้การอ้างอิงในส่วนที่เกี่ยวกับการจาหน่ายตราสารหนี้และใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ออกใหม่ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์หมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน

