
 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ สจ. 16/2558 
เร่ือง  การยื่นค าขออนุญาต เอกสาร หรือหลักฐานส าหรับการเสนอขาย 

ตราสารหนี้ที่ออกใหม่ และรายงานที่เกี่ยวข้อง 
(ฉบับประมวล) 

______________________ 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 7/2552  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการอนุมัติโครงการ 
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  ข้อ 6 ประกอบกับข้อ 7 ข้อ 14 ข้อ 28  
ข้อ 31 และข้อ 49 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552  เร่ือง การขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  และประกอบกับข้อ 35 
และข้อ 36 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552  เร่ือง การขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 30/2557  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557  ข้อ 8 ประกอบกับข้อ 9 ข้อ 16 และ 
ข้อ 30 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2552  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  และประกอบกับข้อ 34 และข้อ 35 
แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2552  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ 
เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 35/2557  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้
อนุพันธ์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557  และข้อ 7 ประกอบกับข้อ 4 ข้อ 18  
ข้อ 23(5) ข้อ 30(5) และข้อ 34(3)  แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 13/2552  เร่ือง  
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์  
ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  ส านักงานออกข้อก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ให้ยกเลิก 
  (1)  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สจ. 7/2552  เร่ือง แบบค าขอในการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ และการยื่นเอกสาร หลักฐาน 
หรือรายงานที่เกี่ยวข้อง ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552 
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  (2)  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สจ. 14/2554  เร่ือง แบบค าขอในการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ และการยื่นเอกสาร หลักฐาน 
หรือรายงานที่เกี่ยวข้อง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554 
  (3)  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สจ. 10/2555  เร่ือง แบบค าขอในการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ และการยื่นเอกสาร หลักฐาน 
หรือรายงานที่เกี่ยวข้อง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555 
  (4)  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สจ. 32/2557  เร่ือง แบบค าขอในการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ และการยื่นเอกสาร หลักฐาน 
หรือรายงานที่เกี่ยวข้อง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

  ข้อ 2   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการยื่นค าขออนุญาต เอกสาร หรือหลักฐาน  
ส าหรับการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ และรายงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ประกาศดังต่อไปนี้ 
  (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ 
  (2)  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกใหม่ 
  (3)  ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการในการอนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 
  (4)  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 

  ข้อ 3   ให้ผู้มีสิทธิเสนอโครงการที่ประสงค์จะขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์ 
เป็นหลักทรัพย์ และนิติบุคคลเฉพาะกิจที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการ  
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ร่วมกันยื่นค าขออนุมัติโครงการและค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้  
ที่ออกใหม่ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ก าหนดไว้บนเว็บไซต์ของส านักงาน  

  ข้อ 42   ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้บริษัทหรือนิติบุคคลเฉพาะกิจด าเนินการให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ก าหนดไว้บนเว็บไซต์ของส านักงาน  1 
  (1)  การยื่นค าขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ที่ประกาศตามข้อ 2 
ก าหนดให้ต้องมีการยื่นค าขออนุญาตพร้อมเอกสารหรือหลักฐาน  

                                                        
2แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สจ. 16/2561  เรื่อง การยื่นค าขออนุญาต เอกสาร หรือหลักฐานส าหรับการเสนอขาย 
 ตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ และรายงานท่ีเกี่ยวข้อง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561) 
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  (2)  การยื่นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของตราสารหนี้ 
  (3)  การรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายหลังการออกหุ้นกู้   

(4)  การรายงานการไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนครบอายุ  
(5)  การรายงานอัตราส่วนที่มีนัยส าคัญทางการเงินของบริษัทรายปี (key financial ratio) 

ข้อ 51   ให้ช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 
ตามข้อ 3 และช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตตามข้อ 4(1) ต่อส านักงานเมื่อส านักงานได้รับค าขอ 
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค าขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือส าหรับประชาชนแล้ว 

  ข้อ 6   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558 
 
 

 
(นายวรพล  โสคติยานุรักษ์) 

เลขาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

                                                        
1แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 51/2558  เรื่อง การยื่นค าขออนุญาต เอกสาร หรือหลักฐานส าหรับการเสนอขาย 
 ตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ และรายงานท่ีเกี่ยวข้อง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 


