
 
 

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี สจ. 16/2558 

เร่ือง  การยืน่ค  าขออนุญาต เอกสาร หรือหลกัฐานส าหรับการเสนอขาย 
ตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ และรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

______________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 7/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการอนุมติัโครงการ 
แปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  ขอ้ 6 ประกอบกบัขอ้ 7 ขอ้ 14 ขอ้ 28  
ขอ้ 31 และขอ้ 49 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 9/2552  เร่ือง การขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  และประกอบกบัขอ้ 35 
และขอ้ 36 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 9/2552  เร่ือง การขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 30/2557  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2557  ขอ้ 8 ประกอบกบัขอ้ 9 ขอ้ 16 และ 
ขอ้ 30 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2552  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาต
ใหเ้สนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  และประกอบกบัขอ้ 34 และขอ้ 35 
แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2552  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ 
เสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 35/2557  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กู้
อนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2557  และขอ้ 7 ประกอบกบัขอ้ 4 ขอ้ 18  
ขอ้ 23(5) ขอ้ 30(5) และขอ้ 34(3)  แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 13/2552  เร่ือง  
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ 
ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  ส านกังานออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ให้ยกเลิก 
  (1)  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  
ท่ี สจ. 7/2552  เร่ือง แบบค าขอในการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ และการยืน่เอกสาร หลกัฐาน 
หรือรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง ลงวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2552 
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  (2)  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สจ. 14/2554  เร่ือง แบบค าขอในการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ และการยืน่เอกสาร หลกัฐาน 
หรือรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2554 
  (3)  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  
ท่ี สจ. 10/2555  เร่ือง แบบค าขอในการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ และการยืน่เอกสาร หลกัฐาน 
หรือรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2555 
  (4)  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  
ท่ี สจ. 32/2557  เร่ือง แบบค าขอในการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ และการยืน่เอกสาร หลกัฐาน 
หรือรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

  ขอ้ 2   ประกาศน้ีให้ใช้บงัคบักบัการยื่นค าขออนุญาต เอกสาร หรือหลกัฐาน  
ส าหรับการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ และรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง ภายใตป้ระกาศดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาต 
ใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
  (2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาต 
ใหเ้สนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ 
  (3)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการในการอนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย  ์
  (4)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาต 
ใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

  ขอ้ 3   ให้ผูมี้สิทธิเสนอโครงการท่ีประสงค์จะขออนุมติัโครงการแปลงสินทรัพย์ 
เป็นหลกัทรัพย ์และนิติบุคคลเฉพาะกิจท่ีประสงค์จะเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ตามโครงการ  
แปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยร่์วมกนัยื่นค าขออนุมติัโครงการและค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้  
ท่ีออกใหม่ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดไวบ้นเว็บไซตข์องส านกังาน  

  ขอ้ 4   ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้บริษทัหรือนิติบุคคลเฉพาะกิจด าเนินการให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดไวบ้นเว็บไซตข์องส านกังาน  
  (1)  การยื่นค าขออนุญาตเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ท่ีประกาศตามขอ้ 2 
ก าหนดให้ตอ้งมีการยื่นค าขออนุญาตพร้อมเอกสารหรือหลกัฐาน  
  (2)  การยื่นขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของตราสารหน้ีส าหรับการเสนอขายตราสารหน้ี
ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปและในวงจ ากดั 
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  (3)  การรายงานการช าระหน้ีตามตัว๋เงินก่อนครบก าหนดอายุซ่ึงเสนอขายต่อประชาชน
เป็นการทัว่ไป โดยให้รายงานการช าระหน้ีดงักล่าวต่อส านักงานภายในสิบห้าวนันับแต่วนัสุดทา้ยของ
แต่ละเดือนท่ีมีการช าระหน้ี 
  (4)  การรายงานการไถ่ถอนหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ตามโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็น
หลกัทรัพยก่์อนครบก าหนดอายุ โดยให้รายงานการไถ่ถอนหุ้นกูด้งักล่าวต่อส านักงานภายใน  
สิบห้าวนันับแต่วนัท่ีมีการไถ่ถอน 
  (5)  การรายงานการเปล่ียนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ภายหลงัการออกหุ้นกู้   

ในกรณีท่ีบริษทัประสงค์จะรายงานการช าระหน้ีตามตัว๋เงินก่อนครบก าหนดอายุ 
ซ่ึงเสนอขายในวงจ ากดั หรือรายงานการไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบก าหนดอายุในกรณีอ่ืนใดนอกจาก 
ตามวรรคหน่ึง บริษทัสามารถด าเนินการรายงานตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดไว้ 
บนเว็บไซต์ของส านักงานตามวรรคหน่ึงได ้

  ขอ้ 5   การช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย์ 
ตามขอ้ 3 และการช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตตามขอ้ 4(1) ให้ช าระในวนัท่ียื่นค าขอดงักล่าว  

  ขอ้ 6   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  เป็นตน้ไป 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี   8 เมษายน พ.ศ. 2558                                              
 
  

  
(นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 

เลขาธิการ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

 


