
 
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

ที่ ทจ. 17/2561 
เรื่อง  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย 

ตราสารหนี้ที่ออกใหม ่
(ฉบับประมวล) 

_______________________ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 89/27 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัย ์
และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 มาตรา 40(11) มาตรา 41(3) และ (4) มาตรา 42(10) และมาตรา 43(3)  
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศ 
ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป   

  ข้อ 2   ให้ยกเลิก 
  (1)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552  เรื่อง การขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 
  (2)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2553  เรื่อง การขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553 
  (3)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2555  เรื่อง การขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 

(4)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 36/2555  เรื่อง การขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 

(5)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 46/2555  เรื่อง การขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555 

(6)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2556  เรื่อง การขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 

(7)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 18/2557  เรื่อง การขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

(8)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 30/2557  เรื่อง การขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557 
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(9)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2557  เรื่อง การขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

(10)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 27/2558  เรื่อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

(11)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 57/2558  เรื่อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

(12)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 66/2558  เรื่อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

(13)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 76/2558  เรื่อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

(14)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2559  เรื่อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

(15)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 8/2560  เรื่อง การขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

(16)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2560  เรื่อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 

ข้อ 3   ในประกาศนี้ 
  คำว่า “การจัดอนัดับความน่าเช่ือถือ” “ตั๋วเงิน” “ตั๋วเงนิระยะส้ัน” “แบบแสดงรายการข้อมูล” 
“บริษทัจดทะเบียน” “บริษทัใหญ่” “บริษทัยอ่ย” “ผู้บริหาร” “ผู้มีอำนาจควบคุม” “ผู้ลงทุนรายใหญ่”  
“ผู้ลงทุนสถาบัน” “หุ้นกู้ที่มีอนพุันธ์แฝง” และ “หุ้นกู้ระยะส้ัน” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยาม  
ของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย 
การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท 

“ตราสารหนี”้  หมายความว่า   ตราสารหนี้ที่ออกใหม่ดังต่อไปนี้ 
(1)  หุ้นกู้ 
(2)  ตั๋วเงิน 
“บริษัท”  หมายความว่า 

  (1)  บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
  (2)  สถาบันการเงิน 
  “สถาบันการเงิน”  หมายความว่า   ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษทั
เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

“ตลาดหลักทรัพย์”  หมายความว่า   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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“หุ้นกู้ด้อยสิทธิ”  หมายความว่า   หุ้นกู้ไมม่ีประกันที่มีการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ 
ไว้ด้อยกว่าสิทธิของเจ้าหนี้สามัญทั่วไป 

“หุ้นกู้แปลงสภาพ”  หมายความว่า   หุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นที่ออกใหม่
ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น 

“หุ้นรองรับ”  หมายความว่า   หุ้นออกใหม่ที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม 
หุ้นกู้แปลงสภาพ 

“การใช้สิทธิแปลงสภาพ”  หมายความว่า   การแปลงสภาพแห่งสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพ
เป็นหุ้น ไม่ว่าการแปลงสภาพดังกล่าวจะเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือเกิดจากข้อกำหนด  
บังคับการแปลงสภาพ 

“ข้อกำหนดสิทธิ”  หมายความว่า   ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ 
และผู้ถือหุ้นกู้  

“ที่ปรึกษาทางการเงิน”  หมายความว่า   ที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน
ให้ความเห็นชอบ 

“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”  หมายความว่า   ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีรายช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือ 
บุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติ 
ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
  “ตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน”  หมายความว่า   ตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคม 
ตลาดตราสารหนี้ไทย 
  “สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย”  หมายความว่า   สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
ที่ได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงาน  

“การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ”  หมายความว่า   การเสนอขายหุ้นกู้ 
แปลงสภาพที่กำหนดราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพในลักษณะเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
ในราคาต่ำ 

“การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ”  หมายความว่า   การเสนอขายใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่กำหนดราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเมื่อรวมกับราคาใช้สิทธิ 
ที่จะซื้อหุ้นมีลักษณะเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ 

“การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ”  หมายความว่า   การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยมีราคาตลาดและราคาเสนอขาย
เป็นไปตามประกาศสำนกังานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ี่เกี่ยวกับการคำนวณ 
ราคาเสนอขายหลักทรพัย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ในราคาต่ำ 
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ภาค 1 
บททั่วไป 

______________________ 

หมวด 1  
ขอบเขตของประกาศและหลักเกณฑ์ทั่วไป 

______________________ 

ข้อ 46   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ 
ของบริษทัทีม่ีข้อตกลงในการชำระค่าซื้อตราสารและชำระหนีต้ามตราสารเป็นสกุลเงินบาท  ทัง้นี้ ให้รวมถงึ 
การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่ผู้ที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพ 
อาจมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย โดยประกาศนี้ไม่ใช้บังคับกับการเสนอขายตราสารหนี้ที่มีหลักเกณฑ ์
กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในประกาศอื่น 

ข้อ 5   การเสนอขายตราสารหนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1)  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ให้เป็นไป 

ตามข้อกำหนดในภาค 1 และหมวด 1 ของภาค 2   
(2)  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายตราสารหนี้ในวงจำกัด ให้เป็นไปตามข้อกำหนด 

ในภาค 1 และหมวด 2 ของภาค 2   
(3)7  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่ใช่กรณีตาม (4) และ (4/1)  

ให้เป็นไปตาม (1) หรือ (2) แล้วแตก่รณี และตามหลักเกณฑ์เพิม่เติมดังนี ้
        (ก)  ในกรณทีี่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นรองรับต่อประชาชน 
เป็นการทั่วไป ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในหมวด 1 และหมวด 2 ของภาค 3 ด้วย 
        (ข)  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นรองรับในวงจำกัด 
ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในหมวด 1 และหมวด 3 ของภาค 3 ด้วย 

(4)  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วน 
การถือหุ้น แต่ผู้ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับอาจมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษทัมหาชนจำกดั 
ที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 ไม่ว่าหน้าที่นั้นจะเกิดจากการเสนอขายโดยบริษทัมหาชนจำกัดเองหรือ 
โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในภาค 4 

 
6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 32/2564  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 
(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 51/2564  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 
(ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 สงิหาคม พ.ศ. 2564) 
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(4/1)7  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่เป็นเจ้าหนี้ของบริษัท
ตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลให้ความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย ให้เป็นไปตามข้อกำหนด 
ในภาค 4/1 

(5)  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ทีม่ีอนุพนัธ์แฝง ให้การขออนุญาตและการอนุญาต 
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงด้วย  เว้นแต่เป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังนี้ ให้เป็นไปตามประกาศนี้เท่านั้น  

(ก)  ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือผู้ถือมีสิทธิ
เรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมกีารกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือ 
เป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบ้ียของสถาบันการเงินหรืออตัราดอกเบ้ียอื่น และไมม่ีการกำหนด
เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเตมิ  

(ข)  สิทธิตามหุ้นกู้ดังกล่าวมีลักษณะเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ และเป็นไปตาม 
เงื่อนไขครบถ้วนดังนี้ 

1.  กำหนดมูลค่าผลตอบแทนก่อนการใช้สิทธิในการแปลงสภาพไว้ 
อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบ้ียของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบ้ียอื่น  
และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม 

2.  มีข้อกำหนดในการแปลงสภาพที่ระบุให้แปลงสภาพเป็นหุ้นของ 
ผู้ออกหุ้นกู้เท่านั้น 

3.  กำหนดราคาแปลงสภาพโดยไม่ผูกอยู่กับปัจจัยอ้างอิงอื่น 
7การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นตาม 

วรรคหนึ่ง (4) ให้หมายความรวมถึงการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในลักษณะเป็นการทั่วไป  
โดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่จะซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และจำนวนการจองซื้อ 
ไม่เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้น โดยเป็นการเสนอขายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ให้เสนอขายต่อ  
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

ข้อ 6   ผู้ที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ตามประกาศนี้ จะต้องมีสถานะ
ดังต่อไปนี้ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดในประกาศนี้  ทั้งนี้ บริษัทที่จะ
เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเท่านั้น 

 
7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 51/2564  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 
(ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 สงิหาคม พ.ศ. 2564) 
7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 51/2564  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 
(ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 สงิหาคม พ.ศ. 2564) 
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(1)  บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
(2)  สถาบันการเงิน  ทั้งนี้ กรณีเป็นธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศซึ่งมีสาขาที่ไดร้ับ

อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศดังกล่าวต้องมีความรับผิดตอ่เจ้าหนี้ในการชำระหนี้อย่างเต็มจำนวนจาก
ทรัพย์สินของตน  

ข้อ 6/17   ให้บริษัทสามารถเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นรองรับได้ โดยถือว่า
ได้รับอนุญาตจากสำนักงานเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วนดังต่อไปนี้  
  (1)  เป็นการเสนอขายโดยบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีหน้าที ่
ตามมาตรา 56 ไม่ว่าหน้าที่นั้นจะเกิดจากการเสนอขายโดยบริษัทมหาชนจำกัดเอง หรือโดยผู้ถือหุ้น 
ของบริษัทมหาชนจำกัด 
  (2)  เป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในลักษณะเป็นการทั่วไปโดยกำหนดเงื่อนไข 
ให้ผู้ที่จะซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ใช้สิทธิเพื่อซื้อหุ้นรองรับต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่านั้น  
และจำนวนการจองซื้อไม่เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้น 
  (3)  เป็นการเสนอขายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ให้เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นทุกราย 
อย่างเท่าเทียมกัน แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ  
  บริษัทที่ไดร้ับอนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แล้วเสร็จ 
ภายในระยะเวลา 6 เดอืนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 
ที่ออกใหม ่

ข้อ 7   ในกรณีบริษทัตามขอ้ 6(1) ทีม่ีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ บริษัทดงักล่าว 
จะยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษทั (perpetual bond) และหุ้นกู ้
แปลงสภาพไมไ่ด ้

(1)  บริษัทที่กองทรัสต์ถือหุ้นในลักษณะที่เป็นการลงทุนในทรพัย์สินหลักของ 
กองทรัสต์ในอัตราไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
ว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัย์ หรือประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน 
ในโครงสร้างพื้นฐาน แล้วแต่กรณี 

(2)  บริษทัที่กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานถอืหุ้นในลักษณะที่เป็นการลงทุน 
ในทรัพย์สินหลักของกองทุนรวมในอัตราไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทนุรวม 

 
7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 51/2564  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 
(ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 สงิหาคม พ.ศ. 2564) 
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โครงสร้างพืน้ฐาน หรอืประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทนุว่าด้วยหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการ 
จัดตั้งและจัดการกองทนุรวมโครงสร้างพื้นฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย แล้วแตก่รณ ี

ข้อ 8   ในการจำหน่ายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปตามภาค 2  
และการจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และหุ้นรองรับต่อประชาชนเป็นการทั่วไปตามภาค 3  
ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจำหน่าย 
ตราสารหนี้และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ของบริษัทที่ออกหลักทรพัย์ด้วย 

ข้อ 9   เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องยื่นต่อสำนักงานตามที่ประกาศนี้กำหนด ไม่ว่าก่อน
หรือภายหลังได้รับอนุญาต ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด 

หมวด 2 
อำนาจสำนักงาน 

______________________ 

ข้อ 10   ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจรงิตอ่สำนกังานทีเ่ป็นเหตอุันควรสงสัยกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ตามคำขออนุญาตได้ 

(1)  ผู้ขออนุญาตหรือการเสนอขายตราสารหนี้มีลักษณะหรือรปูแบบเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะไดร้ับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีขอ้เท็จจริงซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่า 
ความมุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระที่แท้จริง (substance) ของการเสนอขายตราสารหนี้นั้นเข้าลักษณะ 
เป็นการหลีกเล่ียงบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศนี ้

(2)  การเสนอขายตราสารหนี้อาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
(3)  การเสนอขายตราสารหนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุนไทย

โดยรวม 
(4)  การเสนอขายตราสารหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนโดยรวม หรืออาจ

ทำให้ผู้ลงทุนโดยรวมไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกตอ้งหรือเพียงพอ
ประกอบการตัดสินใจลงทุน 

ข้อ 11   ในกรณีที่เข้าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจผ่อนผัน 
ไม่นำหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณาคำขออนุญาต หรือไมน่ำเงื่อนไขตามประกาศนี้มาใช้บังคับ 
กับการเสนอขายตราสารหนี้ที่ได้รับอนุญาตได ้

(1)  มีขอ้เท็จจริงที่ชัดเจนซึง่ทำให้พิจารณาได้ว่าหลักเกณฑ์หรอืเงือ่นไขที่จะผ่อนผันให้ 
ไม่มีนัยสำคัญสำหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ที่จะได้ไมคุ่ม้ค่ากับต้นทุน 
ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงือ่นไขดังกล่าว 
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(2)  ผู้ขออนุญาตมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่นที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน 

(3)  ผู้ขออนุญาตมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบัติให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์หรือเงือ่นไขที่จะผ่อนผัน 

การผ่อนผันตามวรรคหนึ่งให้คำนึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจลงทุนและมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนเป็นสำคัญ  ทั้งนี้ สำนักงานอาจกำหนด 
เงื่อนไขให้ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

ข้อ 12   ในกรณีที่ปรากฏต่อสำนักงานภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ 
ว่าข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่สำนักงานนำมาพิจารณาเพื่ออนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้  
เปล่ียนแปลงไป ซึ่งหากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปนั้นปรากฏต่อสำนักงานก่อน 
การอนุญาต สำนักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้นั้น ให้สำนักงานมีอำนาจดังต่อไปนี้ 

(1)  ส่ังให้ผู้ได้รับอนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหารของผู้ได้รับอนุญาต ชี้แจงหรือ 
เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด และระงับการอนุญาตให้ออกตราสารหนี้หรือ 
ให้ผู้ได้รับอนุญาตระงับการเสนอขายตราสารหนี้ไว้ก่อนจนกว่าจะได้ช้ีแจงหรือแก้ไขให้ถูกต้อง  
และหากผู้ได้รับอนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหารของผู้ได้รับอนญุาต ไม่สามารถช้ีแจงหรือดำเนินการ 
แก้ไขให้ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานอาจส่ังเพิกถอนการอนุญาตตาม (2) ได ้

(2)  ส่ังเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ในส่วนที่ยังมิได้เสนอขายหรือ 
ยังไม่มีผู้จองซือ้  

ในการส่ังการตามวรรคหนึง่ให้สำนักงานคำนงึถึงปัจจัยดังตอ่ไปนีป้ระกอบการพิจารณา 
  (1)  ความร้ายแรงของข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป 
  (2)  ผลกระทบต่อผู้ลงทุนที่จองซื้อตราสารหนี้นั้น 

ข้อ 13   ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงานที่เป็นเหตุอันควรสงสัยดังต่อไปนี้ 
สำนักงานอาจส่ังมิให้การอนุญาตสำหรับการเสนอขายตราสารหนีใ้นวงจำกดัทีไ่ด้รับอนุญาตมีผล ส่ังระงับ 
การเสนอขายตราสารหนี้ หรือส่ังเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ได้ แล้วแต่กรณี  

(1)  บริษัทที่จะเสนอขายตราสารหนี้มีขอ้บกพร่องหรอืมคีวามไม่เหมาะสมเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ หรือจะไม่สามารถปฏิบัติตาม 
ประกาศนี้ได ้

(2)  การเสนอขายตราสารหนีท้ีอ่อกใหมม่ีลักษณะทีอ่าจเข้าข่ายเป็นการหลีกเล่ียงกฎเกณฑ์
ที่ออกภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย ์และกฎหมายว่าด้วยทรัสตเ์พือ่ธุรกรรม 
ในตลาดทุน 
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(3)  การเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนหรือ 
อาจทำให้ผู้ลงทนุไมไ่ด้รับความเป็นธรรม หรอืผู้ลงทนุอาจไมไ่ด้รับข้อมูลทีม่ีนัยสำคัญตอ่การตัดสินใจลงทนุ 

ข้อ 14   ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ขออนุญาตมีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อ 16(4) ในการแจ้งผล
การพิจารณาคำขออนุญาต ให้สำนกังานมอีำนาจกำหนดระยะเวลาหรือเงือ่นไขในการพิจารณาคำขออนุญาต 
ในคราวต่อไป โดยคำนึงถึงความมีนัยสำคัญของพฤติกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้าม  ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็น 
การกำหนดระยะเวลา ระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกิน 15 ปีนับแต่วันที่สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าว
ต่อผู้ขออนุญาต 

เมื่อพ้นระยะเวลาที่สำนักงานกำหนดตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อผู้ขออนุญาตได้ปฏิบัติ 
ตามเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนดแล้ว มิให้สำนักงานนำข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุแห่งการส่ังการตามวรรคหนึ่ง 
มาประกอบการพิจารณาคำขอในครั้งใหม่อีก 

ในกรณีที่สำนักงานเห็นว่าเหตุที่ทำให้ผู้ขออนุญาตมีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อ 16(4) 
เป็นเรื่องไม่ร้ายแรง หรือได้มีการแก้ไขหรือกำหนดมาตรการป้องกันแล้ว สำนักงานอาจไม่นำข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการขาดลักษณะดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณากไ็ด้ 

ข้อ 15   ในระหว่างอายุโครงการตามข้อ 27 และข้อ 52  หากปรากฏข้อเท็จจริงต่อ
สำนักงานว่าผู้ได้รับอนุญาตไม่สามารถดำรงคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาต ปฏิบัติผิดเงื่อนไข 
ที่ต้องปฏิบัติภายหลังได้รับอนุญาต หรือมีการเปิดเผยข้อมูลที่มนีัยสำคัญต่อประชาชนที่ไม่ครบถ้วน 
ถูกต้อง ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน สำนักงานอาจส่ังระงับการเสนอขายตราสารหนี้ไว้ก่อน 
หรือส่ังเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะโครงการได ้

ภาค 2 
หลักเกณฑ์การเสนอขายตราสารหนี้  

______________________ 

หมวด 1 
การเสนอขายหุ้นกู้ทีอ่อกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป 

______________________ 

ส่วนที่ 1 
หลักเกณฑ์การอนุญาต 

______________________ 

ข้อ 16   ผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี ้
(1)  งบการเงินของผู้ขออนุญาตและงบการเงินรวมประจำงวดการบัญชีปีล่าสุด และ 

งบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้  
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(ก)  จัดทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินตามหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดทำงบการเงินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
รายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัททีอ่อกหลักทรัพย ์

(ข)  รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ต้องไม่มีความหมายในลักษณะดังนี้ 
1.  ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของผู้ขออนุญาตและงบการเงินรวม  

หรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง 
2.  แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระสำคัญว่าไม่เป็นไป

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
3.  แสดงความเห็นว่าถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระทำหรือไม่ 

กระทำของผู้ขออนุญาต หรือกรรมการหรอืผู้บริหารของผู้ขออนุญาต 
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการชำระหนี้ของสาขาธนาคารพาณิชย์

ต่างประเทศในไทยของผู้ขออนุญาตที่เป็นธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศตามข้อ 6(2) และโอกาสในการ 
ได้รับชำระหนี้จากผู้ขออนุญาตดังกล่าว ในกรณีที่สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในไทยประสบปัญหา
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน งบการเงินตาม (1) ให้หมายถึง งบการเงินของสาขาธนาคาร
พาณิชย์ตา่งประเทศในไทยของผู้ขออนุญาตนั้น 

(2)2  ไม่อยู่ระหว่างการดำเนินการในเรือ่งใดเรื่องหนึ่งดังนี ้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผัน 
จากสำนักงาน 

(ก)  ค้างการนำส่งงบการเงินหรือรายงานที่มีหน้าที่ตอ้งจัดทำตามมาตรา 56  
(ข)  ค้างส่งรายงานที่มีหน้าที่ต้องจัดทำและจัดส่งต่อสำนักงานตามมาตรา 57 

หรือคา้งส่งรายงานในลักษณะเดียวกันต่อตลาดหลักทรัพย์ 
(ค)  ปรับปรุงแก้ไขงบการเงิน หรือรายงานที่มีหน้าที่ต้องจัดทำตามมาตรา 56 

หรือมาตรา 57 ตามที่สำนักงานแจ้งให้ดำเนนิการปรับปรุงแก้ไข หรือปรับปรุงแก้ไขในลักษณะเดียวกัน 
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แจ้งให้ดำเนินการ 

(ง)  ปฏิบัติตามคำส่ังของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 58 หรือตาม 
มาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แล้วแต่กรณ ี

(3)  มีกรรมการและผู้บริหารที่มรีายช่ืออยู่ในระบบข้อมูลรายช่ือกรรมการและ 
ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ ์
การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายช่ือกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 37/2563  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 สงิหาคม พ.ศ. 2563) 
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ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศตามข้อ 6(2) การพิจารณา
ตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาเฉพาะกรรมการหรือผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในสาขาในประเทศไทย 

(4)  มีผู้มีอำนาจควบคุมที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัท โดยอนุโลม 

(5)  ไม่มีลักษณะตามข้อ 17  เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียน  
ผู้ขออนุญาตต้องไม่มีลักษณะเฉพาะตามทีก่ำหนดในข้อ 17(1) (ก) 

(6)  ไม่เคยเสนอขายหุ้นกูไ้ม่ว่าประเภทใด ๆ ตั๋วเงิน หรอืศุกกู โดยฝ่าฝืนข้อกำหนดเกีย่วกับ
ลักษณะการเสนอขายที่จำกัดเฉพาะผู้ลงทนุสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลา 2 ปีกอ่นวันยืน่ 
คำขออนุญาต  เว้นแตไ่ดร้ับการผ่อนผันจากสำนกังาน โดยผู้ขออนุญาตแสดงได้ว่ามีเหตุจำเป็นและสมควร  
รวมทั้งมมีาตรการป้องกันการไม่ปฏิบัติดังกล่าวอย่างเหมาะสมแล้ว 

(7)  ไม่มีเหตุทีท่ำให้สงสัยว่ามีพฤติกรรมการเปิดเผยข้อมูลที่มนีัยสำคัญต่อประชาชน 
ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอตอ่การตัดสินใจลงทุน หรือในลักษณะที่อาจทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิด 

(8)  ไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งดังนี้ 

(ก)  มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดทีี่สุดของกิจการ  เว้นแต ่
ผู้ขออนุญาตสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกที่จะทำให้เช่ือมั่นได้ว่า การบริหารจัดการบริษัทจะเป็นไป 
เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม  

(ข)  มีการถ่ายเทผลประโยชน์ออกจากกิจการ   
(9)  ไม่อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบ้ียของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้ 

เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ หรือสถาบันการเงินทีม่ีกฎหมายเฉพาะ 
จัดตั้งขึ้น 

(10)  ไม่อยู่ระหว่างผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ 
(11)3  ไม่เคยมีประวัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การนำเงินทีไ่ด้รับจากการเสนอขายตราสารหนี้ 

ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต 

ข้อ 17   ผู้ขออนุญาตต้องไมม่ีลักษณะดังต่อไปนี้  เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด 
ในข้อ 18 

(1)  ภายในระยะเวลา 5 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู ้ผู้ขออนุญาตต้องไม่มี
ลักษณะดังนี้    

 
3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 48/2563  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 สงิหาคม พ.ศ. 2563) 
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(ก)  เคยมีประวัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ 
ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ 

(ข)  เคยถูกสำนักงานปฏิเสธคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ เนื่องจากมีเหตุ 
ที่มีนัยสำคัญอันควรสงสัยเกี่ยวกับกลไกการบริหารจัดการในลักษณะดังนี ้

1.  อาจไม่สามารถปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นธรรมโดยอาจมกีารเอื้อประโยชน์
ให้แก่ผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งจะทำให้ได้เปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือได้ประโยชน์มากกว่าผู้ถือหุ้น 
รายอื่นโดยไม่สมควร 

2.  อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นได้โดยทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง  
ได้รับประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากทีพ่ึงได้ตามปกติ หรือโดยทำให้บริษัทเสียประโยชน์ที่พึงได้รับ 

(ค)  เคยถูกสำนักงานปฏิเสธคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เนื่องจาก 
มีเหตุที่ทำให้สงสัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนที่ไมค่รบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน 
หรือทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิด ซึ่งมีลักษณะเป็นการปกปิดหรืออำพราง หรือสร้างข้อมูลที่อาจไม่มอียู่จริง 
ในรายการหรือการดำเนินการที่มีนัยสำคัญ 

(ง)  เคยถอนคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยไม่มีการช้ีแจง 
เหตุสงสัยตาม (ข) หรือ (ค) ต่อสำนักงาน หรือโดยมีการช้ีแจงแต่ไม่ได้แสดงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล 
อย่างสมเหตุสมผลที่จะหักล้างข้อสงสัยตาม (ข) หรือ (ค) นั้น 
  (2)  ภายในระยะเวลา 10 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ ผู้ขออนุญาต
เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการดำเนินการ 
ที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต อันเป็นเหตทุีท่ำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  ทั้งนี้ ไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

(3)  อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรอืถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกบัทรัพยโ์ดยหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการดำเนินการที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตอันเป็นเหต ุ
ที่ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  ทั้งนี้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

(4)  เป็นบุคคลที่มเีหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการจัดรูปแบบเพือ่ให้บุคคลที่มีลักษณะตาม  
(1) (2) หรอื (3) หลีกเล่ียงมิให้สำนักงานใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตาม (1) (2) หรอื (3) กับบุคคลที่ม ี
ลักษณะดังกล่าวนั้น 

ข้อ 18   มิให้นำความในข้อ 17(1) และ (2) แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับกับผู้ขออนุญาต 
ซึ่งได้แก้ไขเปล่ียนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริหารจัดการ และการควบคุมการดำเนินงานที่ทำให้ 
ผู้ขออนุญาตมีลักษณะตามข้อ 17(1) หรือ (2) แล้ว 

ข้อ 19   ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ผู้ขออนุญาตต้อง 
จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย 
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ข้อ 19/14   ในกรณีหุ้นกู้ที่ประสงค์จะเสนอขายเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน 
เมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) ผู้ขออนุญาตต้องแสดงได้ว่าหุ้นกู้ดังกล่าวจะได้รับการจัดอันดับ 
ความน่าเช่ือถือของผู้ออกหุ้นกู้ (issuer rating) อยู่ในระดับที่ลงทุนได้ (investment grade) 

ส่วนที่ 2 
วิธีการยื่นและการพิจารณาคำขออนุญาต 

ในลักษณะรายครั้งและโครงการ 
______________________ 

ข้อ 20   ให้บริษทัที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้ยื่นคำขออนุญาตมาพรอ้มกับแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ต่อสำนักงานตามวิธีการที่กำหนดโดยข้อ 9 โดยให้ยื่นคำขออนุญาตได้
ตามลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้   

(1)  การขออนุญาตในลักษณะรายครั้ง  
(2)  การขออนุญาตในลักษณะโครงการ   
2ในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ให้ยื่นขออนุญาต 

ได้เฉพาะในลักษณะรายครั้งเท่านั้น 
  (1)  หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 
  (2)  หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) 
  (3)  หุ้นกู้แปลงสภาพ 

(4)  หุ้นกู้ที่มีอนพุันธ์แฝงซึ่งต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มอีนุพันธ์แฝง  
  (5)  หุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับต่ำกว่าที่ลงทุนได้ หรือหุ้นกู ้
ที่ไมไ่ด้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ  ทั้งนี้ การจัดอันดับความน่าเช่ือถือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
ในข้อ 35 วรรคหนึง่ โดยอนโุลม 

ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ให้สำนักงานสาขาเป็น
ผู้ดำเนินการยื่นคำขอได้ 

 

 
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 4/2564  เรือ่ง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 
(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 37/2563  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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ข้อ 212   ในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ตามข้อ 20 ให้ผู้ขออนญุาตยื่นคำขอความเห็นชอบ
บุคคลที่จะเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกูม้าพร้อมกับคำขออนญุาตด้วย  ทัง้นี้ ให้ถือว่าผู้ขออนุญาตไดร้ับความเห็นชอบ 
ในการแตง่ตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จากสำนกังานในวันทีไ่ดร้ับอนญุาตให้เสนอขายหุ้นกู ้

ข้อ 22   ให้ผู้ขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตต่อสำนักงานเมื่อสำนักงาน
ได้รับคำขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตที่ถกูต้องครบถ้วนตามคูม่ือ 
สำหรับประชาชนแล้ว  ทัง้นี ้อัตราค่าธรรมเนยีมให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย ์
ที่ออกใหม่ และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย ์

ข้อ 23   ผู้ขออนุญาตต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ร่วมจัดทำคำขออนุญาต  
เว้นแตใ่นกรณีที่เป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่ครบถ้วนดังต่อไปนี้ 

(1)  ไม่ใช่การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 
(2)  เป็นบริษัทจดทะเบียนซึ่งไมม่ีประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่

กำหนดในขอ้ 26 
(3)4  มีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือตามที่กำหนดในหมวดนี้ และได้รับการจัดอันดับ 

ความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับที่ลงทุนได้ (investment grade) 

ข้อ 24   ในกรณีที่สำนักงานมีความจำเป็นต้องไปเยี่ยมชมกิจการ หรือสถานที่อื่นใดของ 
ผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยซึ่งต้ังอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล ผู้ขออนุญาตต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่พักและค่ายานพาหนะเดินทางที่เกิดข้ึนจากการเยี่ยมชมกิจการที่เกิดข้ึน
จริงและเป็นไปตามสมควร โดยสำนักงานอาจกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในเรื่องดังกล่าวได้ 

ข้อ 25   เมื่อสำนักงานไดร้ับคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้  พรอ้มทั้งเอกสารหลักฐาน 
ที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว ให้สำนักงานพิจารณาตามหลักเกณฑ์และระยะเวลา
ดังต่อไปนี้  เว้นแต่เป็นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามข้อ 67 วรรคสอง 

(1)  การพิจารณาคำขออนุญาตกรณีเรง่ด่วน (fast track) ผู้ขออนุญาตต้องมีลักษณะ 
ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 23(2) และ (3) โดยให้สำนักงานดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาดังนี้ 

 
 

 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 37/2563  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 สงิหาคม พ.ศ. 2563) 
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 4/2564  เรือ่ง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 
(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) 
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(ก)  สอบทานข้อเท็จจริงตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน 
และแจ้งประเด็นข้อสังเกตที่ได้จากการสอบทานข้อเท็จจริงเพือ่ให้ผู้ขออนุญาตช้ีแจงข้อสังเกตนั้นภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งข้อสังเกต โดยต้องดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
ดังนี้ นับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน 

1.  ภายใน 10 วัน กรณีที่ร่างข้อกำหนดสิทธิของบริษัทที่ยื่นมาพร้อมกับ 
คำขออนุญาตเป็นไปตามตัวอย่างที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน 

2.  ภายใน 30 วัน กรณีที่ไม่เป็นไปตาม 1.  
(ข)  แจ้งผลการพิจารณาภายใน 14 วันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำช้ีแจง 

ต่อข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริงจากผู้ขออนุญาต 
(2)  การพิจารณาคำขออนุญาตกรณีทั่วไป ให้สำนักงานดำเนินการสอบทานข้อเท็จจริง 

ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชนและแจ้งประเด็นข้อสังเกตที่ได้จากการสอบทาน
ข้อเท็จจริงเพื่อให้ผู้ขออนุญาตช้ีแจงข้อสังเกตนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งข้อสังเกต  
โดยต้องดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐาน 
ที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน และให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 วันนับแต่ 
วันที่สำนักงานได้รับคำช้ีแจงต่อข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริงจากผู้ขออนุญาต 

ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตประสงค์จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ ให้ผู้ขออนุญาต 
ยื่นคำขอผ่อนผัน  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอผ่อนผันต่อสำนักงานก่อนที่สำนักงานจะเริ่ม 
การพิจารณาคำขออนุญาต  ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน โดยสำนักงาน 
จะพิจารณาคำขอผ่อนผันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเดียวกันกับการพิจารณาอนุญาต 

ข้อ 26   กรณีที่ถือว่ามีประเดน็เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ด ีได้แกก่รณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้   

(1)  อยู่ระหว่างดำเนินการตามคำส่ังของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการไมร่ักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างไม่เป็นธรรม หรือการเปิดเผยข้อมูล
ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป   

(2)  มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ ในช่วง 1 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต   
        (ก)  มีประวัติถูกสำนักงานส่ังให้แก้ไขงบการเงิน 
        (ข)  เป็นบริษัทที่เป็นเหตุให้สำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์ออกข่าวเตือนผู้ลงทุน
หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวเกี่ยวกับการพิจารณาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนหรือการใช้สิทธิ 
ออกเสียงของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ ของบริษัท 
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        (ค)  ถกูสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพยม์ีคำส่ังหรือมีหนังสือกำชับหรือตักเตือน
บริษัทเกี่ยวกับการไม่รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างไม่เป็นธรรมหรือการเปิดเผย
ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป   
  (3)  เป็นบริษัทที่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์ข้ึนเครื่องหมาย NP (Notice Pending) 
หรือตลาดหลักทรัพย์มีคำส่ังห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทเป็นการช่ัวคราวโดยข้ึน
เครื่องหมาย SP (Trading Suspension)    
  (4)  มีกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มอีำนาจควบคุมที่มีลักษณะดังนี้  
        (ก)  กรรมการหรอืผู้บริหารถูกสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์มีคำส่ังหรือ 
มีหนังสือกำชับหรือตักเตือนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของกรรมการหรือผู้บริหารด้วย 
ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซือ่สัตย์สุจริต หรือการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ หรอืมติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น ในช่วง 1 ปีก่อน 
วันยื่นคำขออนุญาต 
        (ข)  กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมอยู่ระหว่างถูกสำนักงานส่ังให้ช้ีแจง 
เนื่องจากมีเหตุสงสัยว่าบุคคลนั้นอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด การกระทำที่ต้องห้าม หรือ 
การกระทำที่เป็นเหตุให้มีลักษณะต้องห้าม  ทั้งนี้ เฉพาะกรณีดังนี้ และกรณีดังกล่าวยังอยู่ระหว่าง 
การพิจารณาของสำนักงาน   
    1.  การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
    2.  การเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จทีอ่าจทำให้ 
สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ 
ของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  
    3.  การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว  
        (ค)  กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมอยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ 
โดยหน่วยงานทางการซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรงของบริษัท หรอือยู่ระหว่าง 
ถูกดำเนินคดีอันเนื่องจากกรณทีี่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ ในมูลเหตุเนื่องจากการดำเนินงาน 
ที่มีลักษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริต เกี่ยวกับทรัพย์สินอันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหาย 
ในวงกว้าง  ทั้งนี้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

ข้อ 27   ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะโครงการสามารถเสนอขาย 
หุ้นกู้ได้ทุกลักษณะโดยไม่จำกัดมูลค่าและจำนวนครั้งที่เสนอขายนับแตวั่นที่ได้รับอนุญาตจาก 
สำนักงานตามข้อ 25 จนส้ินสุดอายุโครงการ รวมถึงให้ถือว่าผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวได้รับอนุญาต 
ให้เสนอหุ้นกู้ในวงจำกัดตอ่ผู้ลงทุนรายใหญ่ในลักษณะโครงการดว้ย  ทั้งนี้ ให้การอนุญาตเสนอขายหุ้นกู ้
ในลักษณะโครงการมอีาย ุ2 ปีนับแต่วันทีไ่ด้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เสนอขายหุ้นกู ้
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ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งมีสถานะเป็นสถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์  
หรือบริษทัประกนัชีวิต ให้ถือว่าผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวได้รับอนญุาตให้เสนอขายตั๋วเงนิในวงจำกัดตอ่ 
ผู้ลงทุนรายใหญ่ในลักษณะโครงการด้วย 

ข้อ 282   ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 27  หากปรากฏเหตุการณ์ลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ผู้ได้รับอนุญาตจะเสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะโครงการต่อไปไม่ได้จนกว่า 
จะดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติตาม (1) หรือแก้ไขให้หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 
อยู่ในระดับที่ลงทุนได้ตาม (2) ก่อนส้ินระยะเวลาตามข้อ 27 แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ ผู้ไดร้ับอนุญาต 
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อ 29 ด้วย 

(1)  ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะโครงการไม่สามารถดำรงคุณสมบัติ 
ให้เป็นไปตามส่วนที่ 1 ในหมวด 1 ของภาค 2 ได้ 

(2)  หุ้นกู้ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะโครงการได้รับการจัดอันดับ 
ความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับต่ำกว่าที่ลงทุนได้ หรือไมไ่ด้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 

หากผู้ได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นกู้โดยฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็น 
การเสนอขายหุ้นกู้โดยที่ไมไ่ด้รับอนุญาตตามประกาศนี ้

ส่วนที่ 3 
เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติภายหลังได้รับอนุญาตให้เสนอขาย 

หุ้นกู้ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป 
______________________ 

ข้อ 292   เมื่อปรากฏเหตุการณ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ผู้ได้รับอนุญาต 
เสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะโครงการแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวต่อสำนักงานภายใน 7 วันนับแต่วันที่รู้ 
หรือควรรู้ถึงเหตุการณ์นั้น 

(1)  ผู้ไดร้ับอนญุาตไม่สามารถดำรงคณุสมบัติตามข้อ 16(1) หรอืข้อ 17(2) และ (3) ได ้
(2)  หุ้นกูท้ี่ไดร้ับอนุญาตได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับต่ำกว่าที่ลงทุนได้ 

หรือไม่ไดร้ับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 
 

 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 37/2563  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 37/2563  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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ข้อ 29/13   ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ต้องนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขาย 
ไปใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล  เว้นแต่มีการเปล่ียนแปลง
วัตถุประสงค์การใช้เงินโดยชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 

ข้อ 30   ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้หุ้นกู้ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป 
มีลักษณะดังต่อไปนี้ด้วย 

(1)  มคีำเรยีกช่ือเป็นการเฉพาะเพือ่ประโยชน์ในการอ้างองิถึงหุ้นกู้ที่เสนอขายในแต่ละครัง้   
ทั้งนี้ คำเรียกช่ือหุ้นกู้ดังกล่าวต้องแสดงถึงปีที่ครบกำหนดไถ่ถอน และลักษณะพิเศษของหุน้กู้ (ถ้ามี)  
ไว้โดยชัดเจน 

(2)  มีการกำหนดอัตราดอกเบ้ียไว้อย่างแน่นอน หรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบ้ีย
ของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบ้ียอื่น 

(3)  มีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้  ทั้งนี ้ไม่ว่าหุ้นกู้นั้นจะมีการไถ่ถอน
ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง 

(4)  จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ ์
ในข้อ 40 ด้วย 

(5)4  มีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือตามหลักเกณฑ์ในข้อ 35 โดยในกรณีเป็นหุ้นกู้ 
ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) ต้องมีอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกหุ้นกู้  
(issuer rating) ในขณะที่เสนอขายอยู่ในระดับที่ลงทุนได ้(investment grade) ด้วย 

ข้อ 31   ในกรณีหุ้นกูท้ี่เสนอขายเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวต้อง 
ด้อยกว่าสิทธิของเจ้าหนี้สามัญเฉพาะในเรื่องการรับชำระหนี้ตามหุ้นกู้นั้นเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

(1)  ผู้ออกหุ้นกู้ถูกพิทกัษ์ทรพัย์ หรือถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย 
(2)  มีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกบริษัท  
(3)  กรณีอื่นใดทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 

ข้อ 32   ในกรณีหุ้นกูท้ี่เสนอขายเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถถ่อนเมื่อมีการเลิกบริษัท  
ต้องมีการระบุให้ชัดเจนถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ดงักล่าวในลักษณะใดลักษณะหนึง่ดงัต่อไปนี้ 

(1)  ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวก่อนมีการเลิกบริษัท 

 
3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 48/2563  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 สงิหาคม พ.ศ. 2563) 
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 4/2564  เรือ่ง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 
(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) 
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(2)  ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุน้กู้ดังกล่าวก่อนมีการเลิกบริษัท 
ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน 

ข้อ 33   ในกรณีหุ้นกูท้ี่เสนอขายเป็นหุ้นกู้มีประกันไม่ว่าหลักประกันของหุ้นกู้นัน้ 
จะได้จัดให้มีพร้อมกับการเสนอขายหุ้นกู้หรือจัดเพิ่มเตมิขึ้นในภายหลัง หลักประกันของหุ้นกู้ดังกล่าว 
ต้องมีลักษณะดังนี ้

(1)  เป็นทรัพย์สินหรือการค้ำประกนัที่มกีารดำเนินการให้มีผลบังคับได้ตามกฎหมาย 
โดยคำนึงถึงสภาพของหลักประกันแต่ละประเภท สามารถดำรงได้ตลอดอายุหุ้นกู้ และดูแลได้ 
โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

(2)  ในกรณีที่หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์หรอืสัญญาเช่าระยะยาว ผู้ออกหุ้นกู้ 
ต้องจัดให้มีการประเมินค่าของหลักประกันดังกล่าวโดยผู้ประเมินราคาทรพัย์สินที่อยู่ในบัญชีที่ 
สำนักงานให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้ การประเมินราคาหรือการคำนวณมูลค่าของหลักประกันต้อง 
คำนึงถึงสิทธิและภาระผูกพันใด ๆ ไม่ว่าจะเกิดข้ึนโดยบทกฎหมายหรือโดยสัญญาที่มีอยู่เหนือ 
ทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันนั้นด้วย และต้องจัดทำขึ้นไม่เกินกว่า 1 ปีก่อนวันที่ออกหุ้นกู้นั้น   
เว้นแต่จะเป็นกรณีที่ราคาหรือมูลค่าของหลักประกันได้เปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลา
ดังกล่าว ให้ผู้ออกหุ้นกู้จัดให้มีการประเมินค่าหลักประกันดังกล่าวใหม่ 

ข้อ 34   ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้มีประกันโดยหลักประกันเป็นอสังหาริมทรพัย์ 
หรือสังหาริมทรพัย์ประเภทที่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องดำเนินการจดทะเบียน 
ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้รับทรัพย์สินนั้นเป็นประกันตามกฎหมายดว้ย 

ข้อ 354   ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้หุ้นกู้ที่เสนอขายมีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 
อย่างใดอย่างหนึ่งตามตารางดังต่อไปนี้ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือที่ได้รับความเห็นชอบ 
จากสำนักงาน และจัดทำอย่างต่อเนื่องตลอดอายุของหุน้กู้ 

 
ลักษณะของหุ้นกู ้

     การจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 
ตราสาร  

(issue rating) 
ผู้ค้ำประกัน  
(guarantor 

rating) 

ผู้ออก  
(issuer 
rating) 

(1)  หุ้นกู้ที่มีการค้ำประกัน*   - 
(2)  หุ้นกู้ระยะส้ัน**  -  
(3)  หุ้นกู้ที่มีลักษณะตาม (1) และ (2)    
(4)  หุ้นกู้ที่ไมม่ีลักษณะตาม (1) (2) หรือ (3)  - - 

 
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 4/2564  เรือ่ง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 
(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) 
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*การค้ำประกนั         หมายถึง           มีการค้ำประกนัเต็มจำนวนที่มีผลบังคับให้ผู้ค้ำประกนัต้องรบัผิดรว่มกันกับลูกหนี ้
   โดยไม่สามารถเพกิถอนได้กอ่นครบกำหนดอายุของหุน้กู ้

**หุ้นกู้ระยะส้ัน         หมายถึง           หุน้กูแ้ปลงสภาพที่มีกำหนดเวลาชำระหนีไ้ม่เกิน 270 วนั นบัแต่วนัที่ออก หรอื 
   หุน้กูร้ะยะส้ันทีไ่ม่ใช่หุ้นกู้ด้อยสิทธ ิ

ผู้ได้รับอนุญาตที่เป็นธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศซึ่งประสงค์จะจัดอันดับความนา่เช่ือถอืของ 
ผู้ออกหุ้นกู ้(issuer rating) ตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึง่ตอ้งจัดอนัดับความน่าเช่ือถอืของสาขาธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศในไทยเพิม่เติมด้วย  เว้นแต่สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศดังกล่าวสามารถดำรงอัตราส่วน
เงินกองทุนในวันที่ยืน่คำขออนุญาตได้ตามวิธีการคำนวณดังตอ่ไปนี้ โดยต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล 
ตามขอ้ 36 ด้วย 

   เงินกองทนุทั้งส้ิน (total capital) ของสาขาธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศ            1.5 เทา่ของอตัราส่วนเงินกองทนุตามที ่
                           สินทรัพย์เส่ียง  +  X                                                        ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด 
  (X =  มูลค่าตราสารหนี้ที่จะเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้โดยอ้างอิงอัตรา risk weighted ที ่100%) 

  ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี ้
  (1)  สถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานได้มีหนังสือ 
แจ้งต่อสำนกังานว่าไม่สามารถทำการจัดอนัดับความน่าเช่ือถือได้โดยมเีหตุอนัสมควร และเหตุนัน้ไมไ่ด ้
เกิดจากผู้ไดร้ับอนญุาต สำนกังานอาจผ่อนผันให้การจัดอนัดับความน่าเช่ือถือนั้นกระทำโดยสถาบันจัดอันดับ 
ความน่าเช่ือถืออื่นที่สำนักงานกำหนดได้ 
  (2)  กรณีทีไ่ด้รับการผ่อนผันจากสำนกังานโดยมเีหตจุำเป็นและสมควร หรือเป็นกรณีที ่
พิจารณาได้ว่าไม่จำเป็นต้องมีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 

ข้อ 364   ผู้ได้รับอนุญาตที่เป็นธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศซึ่งได้รับยกเว้นการจัดอันดับ
ความน่าเช่ือถือของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในประเทศไทย ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ิน (total capital ratio) ของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ดำรงไว้  
ณ ส้ินวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน ภายในวันที ่25 ของเดือนถัดไปไว้บนเว็บไซตข์องสาขาธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ ตลอดอายุของหุ้นกู ้

ข้อ 37   ผู้ได้รับอนุญาตต้องยื่นคำขอให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยพิจารณารับ 
หุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันออกหุ้นกู้ดังกล่าว  เว้นแต่เป็น 
การเสนอขายหุ้นกู้ระยะส้ัน 

 
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 4/2564  เรือ่ง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 
(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) 
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ข้อ 38   ก่อนการเสนอขายหุ้นกู ้ผู้ไดร้ับอนุญาตตอ้งมีหนังสือถึงสำนักงานเพือ่รับรองว่า 
ได้จัดให้มีข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่มีความชัดเจนและไม่มีข้อกำหนดที่เป็นการเอาเปรียบคู่สัญญา 
อย่างไม่เป็นธรรม และมีการลงลายมือช่ือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ออกหุ้นกู้และประทับตราสำคัญของ 
ผู้ออกหุ้นกู้ (ถ้ามี)  ทั้งนี ้รายการและสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้ที่ได้รับอนุญาต 
ตามหมวดนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางของข้อกำหนดสิทธิตามที่สำนักงานประกาศกำหนด 

ข้อ 39   การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิ หน้าที่ ความรับผิด หรือหลักประกันตามหุ้นกู้ภายหลัง 
การออกหุ้นกู้นัน้ จะกระทำได้ต่อเมือ่การแกไ้ขเพิ่มเตมินั้นไม่ไดข้ัดหรือแย้งกับขอ้กำหนดของประกาศนี้  
และการแก้ไขเพิ่มเตมิดังกล่าวได้ดำเนินการโดยชอบตามข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ได้รับอนุญาตต้องแจ้ง 
การแกไ้ขเพิม่เตมิดงักล่าว  พรอ้มทัง้ส่งสำเนาเอกสารที่เกีย่วข้องตอ่สำนกังานและสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การแก้ไขเพิ่มเตมินั้นมีผลใช้บังคับ 

ในกรณีที่การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เป็นการแก้ไขเพิม่เติมขอ้กำหนดสิทธิซึ่งได้
กำหนดให้กระทำได้โดยการมมีติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ต้องระบุอย่างชัดเจน 
ถึงสาเหตุแห่งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ และผลกระทบที่เกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนกับผู้ถือหุ้นกู้ 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นกู้ 

ข้อ 40   ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความสอดคล้องกับ
ข้อกำหนดสิทธิ โดยอย่างน้อยต้องมีรายการและสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 

(1)  ช่ือและที่อยู่ของคู่สัญญา 
(2)  วันที่สัญญามีผลใช้บังคับ 
(3)  อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดของคู่สัญญา โดยมีข้อตกลงที่ระบุให้ผู้ได้รับอนุญาต 

และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ 
(4)  อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน หรือบำเหน็จในการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

ซึ่งต้องกำหนดไว้เป็นจำนวนที่แน่นอน  รวมทั้งอัตราและวิธีการจ่ายคืนเงินทดรองซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้
ได้จ่ายไปเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

(5)  การส้ินสุดของสัญญา 

ข้อ 41   ให้ผู้ได้รับอนุญาตส่งเอกสารดงัต่อไปนี ้ต่อสำนักงานตามวิธีการทีก่ำหนดโดยขอ้ 9  
(1)  รายงานการเปล่ียนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายหลังการออกหุ้นกู้  ทัง้นี ้เมื่อผู้ได้รับ 

อนุญาตได้ส่งเอกสารต่อสำนักงานครบถ้วนแล้ว ให้ผู้ได้รับอนุญาตเปล่ียนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกูไ้ด ้
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากสำนกังานแล้ว  

(2)  รายงานการไถ่ถอนหุ้นกู้กอ่นครบอาย ุ
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(3)3  รายงานการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ โดยในกรณีที่เป็นหุ้นกู้ทีม่ี 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้ได้รับอนุญาตรายงานต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย 

ข้อ 41/12   ให้ผู้ได้รับอนุญาตรายงานการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบ้ีย 
ต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 1 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุผิดนัด 

หมวด 2 
การเสนอขายตราสารหนี้ในวงจำกัด 

______________________ 

ข้อ 42   การเสนอขายตราสารหนี้ที่เข้าลักษณะเป็นการเสนอขายตราสารหนี้ 
ในวงจำกัดตามข้อ 43 หรือข้อ 44 แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้   

(1)  การเสนอขายตราสารหนี้ที่ไม่ใช่การเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ตาม (2)  
ให้ถือว่าได้รับอนุญาตเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั่วไปในข้อ 45 และหลักเกณฑ์ที่กำหนดในส่วนที่ 2 

(2)  การเสนอขายตราสารหนี้ตอ่ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามข้อ 43(3) หรือข้อ 44(2) แล้วแตก่รณี 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตตามทีก่ำหนดในส่วนที่ 3 

ส่วนที่ 1 
ลักษณะการเสนอขายในวงจำกัด 

และหลักเกณฑ์ทั่วไป 
__________________________ 

ข้อ 43   การเสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็น 
การเสนอขายในวงจำกัด 

(1)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบ
ระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ 

กรณีที่ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย์ ผู้รับฝากทรพัย์สิน นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
ผู้ค้าหลักทรัพย์หรือบุคคลอื่นใด มีการถือครองหุ้นกู้แทนบุคคลอื่น การนับจำนวนผู้ลงทุนตาม 
วรรคหนึ่งให้นับจากบุคคลที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงของหุ้นกู้นั้น 

(2)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน 

 
3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 48/2563  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 สงิหาคม พ.ศ. 2563) 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 37/2563  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 สงิหาคม พ.ศ. 2563) 
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(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่  ทั้งนี้ ไม่ว่าการเสนอขายในลักษณะดังกล่าว 
จะมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันด้วยหรือไม่ก็ตาม 

(4)  เสนอขายต่อบุคคลที่เป็นเจ้าหนี้ของบริษัทอยู่แล้วก่อนการเสนอขายหุ้นกู้ 
เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้ 

(5)  เสนอขายโดยได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน โดยผู้ที่จะได้รับอนุญาตต้องแสดงได้ว่า 
(ก)  มีเหตุจำเป็นและสมควร 
(ข)  การเสนอขายดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง  
(ค)  มีมาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอแล้ว 

ในการพิจารณาผู้ลงทุนตามวรรคหนึ่ง (2) และ (3) จะไม่พิจารณารวมถึงการเสนอขาย
ต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่ได้จดข้อจำกัดการโอนไว้ไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา  
4 เดือนใด ๆ ซึ่งกรณีดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการเสนอขายตามวรรคหนึ่ง (1) 

ข้อ 44   ต๋ัวเงินที่ออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นการออกตั๋วเงิน 
เพื่อเสนอขายในวงจำกัด 

(1)  ตั๋วเงินระยะส้ันที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน 
(2)  ตั๋วเงินระยะส้ันที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยผู้ออกและเสนอขายตั๋วเงิน 

ต้องมีสถานะเป็นสถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ หรอืบริษัทประกันชีวิต  ทั้งนี้ ไม่ว่าการเสนอขาย 
ในลักษณะดังกล่าวจะมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันด้วยหรือไม่ก็ตาม 

(3)  ตั๋วเงินที่ออก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เมื่อนับรวมตั๋วเงินที่ออกก่อนหน้านี้และยังไม่ครบ
กำหนดชำระเงินมีจำนวนไม่เกิน 10 ฉบับ  ทั้งนี้ ในการนับจำนวนฉบับดังกล่าว ไม่จำต้องนับตั๋วเงิน 
ที่ออกตาม (1) และ (2)  

ตั๋วเงินตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) จะต้องมีมูลค่าหน้าตั๋วไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท 
ตั๋วเงินตามวรรคหนึ่งต้องไมม่ีข้อตกลงใด ๆ ที่ทำให้ตั๋วเงินนั้นมลัีกษณะทำนองเดียวกับ 

หุ้นกู้ที่มีอนพุันธ์แฝง และไม่มีข้อกำหนดใด ๆ ที่ทำให้ผู้ถือตั๋วเงินมีภาระหนี้หรือภาระผูกพันเพิ่มเติมจาก 
การเป็นผู้ถือตั๋วเงินตามปกติ 

ข้อ 45   การเสนอขายตราสารหนี้ในวงจำกัดที่จะได้รับอนุญาตตามส่วนที่ 2 หรือ 
ส่วนที่ 3 ของหมวดนี้ แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

(1)  บริษัทได้รับมติโดยชัดแจ้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ออกตราสารหนี้ได้  เว้นแต่ 
กรณีที่เป็นการออกหุ้นกู้โดยบริษทัมหาชนจำกัด บริษัทต้องไดร้ับมติให้ออกหุ้นกู้ที่เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด 
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(2)  บริษัทไม่เคยเสนอขายหุ้นกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ตั๋วเงิน หรอืศุกูก ที่เป็นการฝ่าฝืน
ลักษณะการขายที่จำกัดเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวันยื่นจด
ข้อจำกัดการโอน  เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน โดยบริษัทแสดงได้ว่ามีเหตุจำเป็นและสมควร  
รวมทั้งมมีาตรการจัดการเกี่ยวกับการเสนอขายอย่างเหมาะสมแล้ว 

(3)3  บริษัทไม่เคยมีประวัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การนำเงินที่ไดร้ับจากการเสนอขาย 
ตราสารหนี้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวันแจ้งวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับ 
จากการเสนอขายหุ้นกู้ต่อสำนักงาน หรือก่อนวันยื่นคำขออนุญาต แล้วแต่กรณี 

ความในวรรคหนึ่ง (1) ไม่ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทต้องออกตราสารหนี้ตามแผนฟื้นฟู
กิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว 

ส่วนที่ 2 
การเสนอขายตราสารหนี้ในวงจำกัดที่ไม่ใช่ 

การเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ 
__________________________ 

ข้อ 46   การเสนอขายหุ้นกู้ในวงจำกัดตามข้อ 43(1) (2) (4) และ (5) ให้ถือว่า 
ได้รับอนุญาตจากสำนักงานเมื่อบริษัทได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั่วไปในข้อ 45  
และหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดงัต่อไปนี ้

(1)  จดข้อจำกัดการโอนสำหรับหุ้นกู้ที่จะเสนอขายกับสำนักงาน โดยในการจดขอ้จำกัด 
การโอนหุ้นกู้ต้องมีข้อความซึ่งแสดงได้ว่าผู้ออกหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ  
หากการโอนหุ้นกู้ดังกล่าวจะทำให้หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนั้นไม่สามารถคงลักษณะการเสนอขาย 
ในวงจำกัดตามแต่ละลักษณะการเสนอขายที่กำหนดในข้อ 43 ได้  เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก   
ทั้งนี้ ให้ถือว่าสำนักงานรับจดข้อจำกัดการโอนดังกล่าวในวันที่สำนักงานได้รับการแสดงเจตนา 
จดข้อจำกัดการโอนที่มีข้อความดังกล่าวแล้ว 

(2)5  รายงานลักษณะหุ้นกู้ที่จะเสนอขายต่อสำนักงานตามวิธีการที่กำหนดโดยข้อ 9  
เว้นแตเ่ป็นการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไมเ่กิน 10 รายตามขอ้ 43 วรรคหนึ่ง (1) 

(3)  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้มีประกันหรือหุ้นกูท้ี่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
บริษัทได้เสนอร่างข้อกำหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มาพร้อมกับการจดข้อจำกัด 
การโอนตาม (1) 

 
3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 48/2563  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 สงิหาคม พ.ศ. 2563) 
5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 18/2564  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 
(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564) 
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(4)3  ในกรณีทีเ่ป็นการเสนอขายหุ้นกูต้ามข้อ 43(1) บริษทัได้แจ้งวัตถุประสงค์การใช้เงิน 
ที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ต่อสำนักงานมาพร้อมกับการจดข้อจำกัดการโอนตาม (1) 

ข้อ 475   การเสนอขายตั๋วเงินในวงจำกดัตามขอ้ 44(1) และ (3) ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจาก 
สำนักงานเมือ่บริษทัได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ทั่วไปในข้อ 45  ทั้งนี ้ในกรณีทีเ่ป็นการเสนอขายตั๋วเงิน 
ตามขอ้ 44(1) ตอ้งรายงานลักษณะของตั๋วเงินที่จะเสนอขายต่อสำนักงานตามวิธีการที่กำหนดโดยข้อ 9 ด้วย 

ส่วนที่ 3 
การเสนอขายตราสารหนี้ในวงจำกัด 

ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ 
__________________________ 

ข้อ 48   บริษัทที่ประสงค์จะเสนอขายตราสารหนี้ในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ 
ตามข้อ 43(3) และข้อ 44(2) ต้องยื่นคำขออนุญาตและจดข้อจำกัดการโอน (ถ้ามี) กับสำนักงาน   
ทั้งนี้ ให้นำความในข้อ 20 ข้อ 21 และข้อ 22 มาใช้บังคับกับการยื่นคำขออนุญาต โดยอนุโลม 

2ให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตภายใน 30 วันนับแต่วันที่สำนักงาน 
ได้รับคำขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถว้นตามคู่มือสำหรับประชาชน 

ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตประสงค์จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ ให้ผู้ขออนุญาต 
ยื่นคำขอผ่อนผัน  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอผ่อนผันต่อสำนักงานมาพร้อมกับการยื่น 
คำขออนุญาต  ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน โดยสำนักงานจะพิจารณา 
คำขอผ่อนผันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเดียวกันกับการพิจารณาอนุญาตตามวรรคสอง 

ข้อ 49   ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตตามข้อ 48 จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ขออนุญาตต้องให้ 
ที่ปรึกษาทางการเงินดังกล่าวเป็นผู้ร่วมจัดทำคำขออนุญาตด้วย   

ข้อ 50   ผู้ขออนุญาตจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ในวงจำกัดต่อ 
ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามข้อ 43(3) หรือข้อ 44(2) แล้วแต่กรณี เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั่วไปในข้อ 45  
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้

 
3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 48/2563  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 สงิหาคม พ.ศ. 2563) 
5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 18/2564  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 
(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564) 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 37/2563  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563) 
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(1)  แบบแสดงรายการข้อมูลมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน  ทั้งนี้ ในการขออนุญาต 
ในลักษณะโครงการ แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวให้หมายถึงเฉพาะแบบแสดงรายการข้อมูลที่ได้ยื่น 
มาพร้อมกับคำขออนุญาตเท่านั้น 
  (2)2  ผู้ขออนุญาตมีคุณสมบัติตามข้อ 16(1) (2) (3) (4) (5) และ (9) และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 17 และข้อ 18 ด้วย 
  (3)4  กรณีผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท  
(perpetual bond) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 19/1 ด้วย 

ข้อ 51   ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ ผู้ขออนุญาตต้องจัดให้มี 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย   

ข้อ 52   ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ในลักษณะโครงการ 
ตามข้อ 48 สามารถเสนอขายตราสารหนี้ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ได้ทุกลักษณะโดยไม่จำกัดมูลค่าและ 
จำนวนครั้งที่เสนอขายนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานตามข้อ 48 จนส้ินสุดอายุโครงการ   
ทั้งนี้ ให้การอนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะโครงการมอีายุ 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจาก
สำนักงานให้เสนอขายตราสารหนี้ 

  ข้อ 532   ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 52  หากปรากฏเหตุการณ์ลักษณะใด 
ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ผู้ได้รับอนุญาตจะเสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะโครงการต่อไปไม่ได้จนกว่า 
จะดำเนินการแก้ไขคณุสมบัติตาม (1) หรอืแกไ้ขให้หุ้นกูไ้ดร้ับการจัดอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับ 
ที่ลงทุนได้ตาม (2) แล้วแต่กรณี ก่อนส้ินระยะเวลาตามข้อ 52  ทั้งนี้ ผู้ไดร้ับอนุญาตมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ 
ตามข้อ 58 ด้วย 

(1)  ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะโครงการไม่สามารถดำรงคุณสมบัติ 
ให้เป็นไปตามข้อ 50 ได้ 

(2)  หุ้นกู้ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะโครงการได้รับการจัดอันดับ 
ความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับต่ำกว่าที่ลงทุนได้ หรือไมไ่ด้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 

หากผู้ได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นกู้โดยฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่า 
เป็นการเสนอขายหุ้นกู้โดยที่ไม่ไดร้ับอนุญาตตามประกาศนี้ 

 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 37/2563  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563) 
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 4/2564  เรือ่ง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 
(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 37/2563  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563) 
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ส่วนที่ 4 
เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติภายหลังได้รับอนุญาต 

ให้เสนอขายตราสารหนี้ในวงจำกัด 
__________________________ 

ข้อ 54   ผู้ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการให้หุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในวงจำกัด 
มีลักษณะดังต่อไปนี ้

(1)2  เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ และตอ้งมีข้อความในใบหุ้นกูท้ี่เสนอขายแต่ละครัง้ 
แสดงว่าผู้ได้รับอนุญาตจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใด ๆ  หากการโอนนั้นจะขัดกับ
ข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ ซึ่งต้องเป็นข้อจำกัดการโอนเดียวกับที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงาน   
เว้นแต่กรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ตามข้อ 43(3) ผู้ได้รับอนุญาตสามารถจดทะเบียน 
การโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ตอ่ผู้ลงทนุรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบันก็ได ้

(2)6  มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 30(1) (2) และ (3) และกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่ครบกำหนด 
ไถถ่อนเมื่อมกีารเลิกบริษัทต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ตามข้อ 43(3) ต้องมีลักษณะตามข้อ 30(5) ด้วย 

(3)  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 31 และข้อ 32 กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้
ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษทั แล้วแต่กรณี 

(4)  ในกรณทีี่ผู้ได้รับอนุญาตจัดให้มีเอกสารประกอบการเสนอขายหุ้นกู้ เอกสารดงักล่าว 
จะต้องมีข้อความที่ระบุถึงข้อจำกัดการโอน และในกรณทีี่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ให้ระบุ 
การด้อยสิทธินั้นไว้ให้ชัดเจน 

ข้อ 55   ผู้ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการให้ตั๋วเงินที่จะเสนอขายในวงจำกัดมีข้อความ
ดังต่อไปนี้ 

(1)  ข้อความบนด้านหน้าตั๋วเงินว่า “ตั๋วเงินนี้เป็นหลักทรัพย์ และได้รับอนุญาต 
ให้เสนอขายในวงจำกัด” 

(2)  ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นสถาบันการเงินต้องจัดให้มีข้อความเพิ่มเติม 
บนด้านหน้าตั๋วเงินว่า “ตั๋วเงินนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก” 

(3)  ข้อความเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้   

 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 37/2563  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 สงิหาคม พ.ศ. 2563) 
6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 32/2564  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 
(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
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(ก)  กรณีตั๋วเงินที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันตามข้อ 44(1) ต้องมีข้อความ 
เพิ่มเติมบนด้านหน้าตั๋วเงินว่า “มีวัตถุประสงค์ให้เปล่ียนมือได้เฉพาะในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน” หรือ 
คำอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน 

(ข)  กรณีตั๋วเงินที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ตามข้อ 44(2) ต้องมีข้อความ 
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
   1.  ข้อความบนด้านหน้าต๋ัวเงินว่า “เปล่ียนมือไม่ได้” หรือคำอืน่ที่ม ี
ความหมายในทำนองเดียวกัน 
   2.  ข้อความด้านหลังตั๋วเงินที่รองรับการโอนโดยปราศจากสิทธิไล่เบ้ีย 
(without recourse) ในแต่ละทอด หากผู้โอนไม่ได้แสดงเจตนาเป็นประการอื่น 

(ค)  กรณีตั๋วเงินที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามข้อ 44(3) ต้องมี
ข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
   1.  ข้อความบนด้านหน้าตั๋วเงินว่า “เปล่ียนมือไม่ได้” หรือคำอืน่ที่มีความหมาย
ในทำนองเดียวกัน 
   2.  ข้อความด้านหลังตั๋วเงินที่รองรับการโอนโดยปราศจากสิทธิไล่เบ้ีย 
(without recourse) ในแต่ละทอด หากผู้โอนไมไ่ด้แสดงเจตนาเป็นประการอื่น และกรณทีี่ผู้ไดร้ับอนญุาต
ไม่ไดม้ีสถานะเป็นสถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษทัประกันชีวิต ต้องมีข้อความเพิม่เติมบน
ด้านหน้าตั๋วเงินว่า “มีวัตถุประสงค์ให้เปล่ียนมือได้เฉพาะในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ 
ผู้ลงทุนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับอนุญาต” หรือคำอืน่ที่มีความหมายในทำนองเดียวกันด้วย 

ข้อ 55/13   ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ในวงจำกัดต้องนำเงินที่ไดร้ับ 
จากการเสนอขายไปใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้แจ้งไว้ต่อสำนักงาน หรือที่เปิดเผยไว้ 
ในแบบแสดงรายการข้อมูล แล้วแต่กรณี  เว้นแต่มีการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินโดยชอบ 
ตามหลักเกณฑ์ทีก่ำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 

ข้อ 562   การเสนอขายตราสารหนี้ในวงจำกัดตามข้อ 43(1) และข้อ 44(3) ผู้ได้รับอนุญาต 
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้

(1)  เสนอขายตราสารหนี้ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลรวมกันดังนี ้
(ก)  ผู้ลงทุนสถาบัน 

 
3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 48/2563  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 สงิหาคม พ.ศ. 2563) 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 37/2563  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 
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(ข)  ผู้ลงทุนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับอนุญาตซึ่งจะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีไ่ด้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษทั โดยในการพิจารณานั้นจะต้องคำนงึถึงความเหมาะสม 
ในการลงทุนและการมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน  

ผู้ลงทุนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ 
กรรมการ ผู้บริหารของผู้ไดร้ับอนญุาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบริษัทในเครือของผู้ไดร้ับอนุญาต  
(บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน หรือบริษัทร่วม)  

เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคสอง  
1.  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หมายความว่า   ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับ 
การออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท 

2.  บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน  หมายความว่า   บริษัทยอ่ยตัง้แต่ 2 บริษัท 
ขึ้นไปที่มีบริษทัใหญ่เป็นบริษทัเดยีวกันไม่ว่าบริษทัย่อยนั้นจะอยู่ในช้ันลำดับใด ๆ  

(2)  ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายตั๋วเงินมีข้อตกลงนำทรัพย์สิน 
มาเป็นหลักประกันเพิ่มเติมสำหรับการชำระหนี้ตามตั๋วเงินดังกล่าว ผู้ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการให้
ข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงสภาพของทรัพย์สินแต่ละประเภท 

ข้อ 57   ในการเสนอขายตราสารหนี้ในวงจำกัดตามข้อ 43(1) (4) (5) หรือข้อ 44(3) 
ผู้ได้รับอนุญาตต้องไม่โฆษณาการเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าวและหุ้นรองรับ และหากจะมีการแจกจ่าย
เอกสารประกอบการเสนอขาย ผู้ได้รับอนุญาตต้องแจกจ่ายให้เฉพาะบุคคลที่มีลักษณะหรือมีจำนวน 
อยู่ในวงจำกัดตามที่กำหนดไว้ในข้อ 43(1) (4) (5) หรือข้อ 44(3) เท่านั้น 

ข้อ 582   เมือ่ปรากฏเหตกุารณ์ลักษณะใดลักษณะหนึง่ดังตอ่ไปนี้ ให้ผู้ได้รับอนุญาต 
เสนอขายตราสารหนี้ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ตามข้อ 43(3) และข้อ 44(2) ในลักษณะโครงการแจ้งเหตุการณ์
ดังกล่าวต่อสำนักงานภายใน 7 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุการณ์นั้น 

(1)  ผู้ไดร้ับอนญุาตไม่สามารถดำรงคณุสมบัติตามข้อ 16(1) หรอืข้อ 17(2) และ (3) ได ้
(2)  ตราสารหนี้ทีไ่ด้รับอนุญาตได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับต่ำกว่า 

ที่ลงทุนได้ หรอืไมไ่ด้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 
 
 
 

 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 37/2563  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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ข้อ 58/13   ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ในวงจำกัดตามข้อ 43(1) (2)  
และ (3) ต้องรายงานการใช้เงนิทีไ่ดร้ับจากการเสนอขายหุ้นกู้ต่อสำนักงานตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 9  
และกรณีที่เป็นหุ้นกู้ทีม่ีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้ได้รับอนุญาตรายงานต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย 

ข้อ 59   ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ต่อผู้ลงทุนสถาบันที่จัดข้ึนตาม 
กฎหมายไทยตามข้อ 43(2) และขอ้ 44(1) หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามข้อ 43(3) และขอ้ 44(2) ตอ้งจัดให้ม ี
การแจกสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) ให้แก่ผู้ลงทนุตามแต่ลักษณะกอ่นการเสนอขายตราสารหนี ้

ข้อ 60   ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบันตามข้อ 43(2) หรือผู้ลงทุน
รายใหญ่ตามข้อ 43(3) ต้องยื่นคำขอให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยพิจารณารับหุ้นกูท้ี่เสนอขายเป็น 
ตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันออกหุ้นกู้ดังกล่าว  เว้นแต่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ระยะส้ัน 

ข้อ 61   ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
ตามขอ้ 43(2) ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีข้อกำหนดสิทธิที่มีรายการอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ใน 
มาตรา 42(1) ถึง (9) และดำเนินการให้เป็นไปตามข้อ 39 วรรคหนึ่ง 

ข้อ 62   ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ 
ตามข้อ 43(3) และข้อ 44(2) ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเตมิดังต่อไปนี้  

(1)  ดำเนินการเกี่ยวกับข้อกำหนดสิทธิตามข้อ 38 ข้อ 39 และข้อ 40 โดยอนุโลม 
สำหรับกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ 

(2)  จัดให้มีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือตามข้อ 63 สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขาย 
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมือ่มีการเลิกบริษัท 

(3)2  จัดให้การชักชวนหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขายหรือลงทุนในตราสารหนี้
ดำเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ประเภทที่สามารถเป็นผู้ให้บริการดังกล่าวเกี่ยวกับตราสารหนี้ได้   
เว้นแต่ผู้ได้รับอนุญาตมีสถานะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้อยู่แล้ว โดยให้ 
ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทีก่ำหนดไว้สำหรับการให้บรกิารหรอืให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซือ้ขาย 
หรือลงทุนในตราสารหนี้ด้วย 

(4)2  ยกเลิก 
 

 
3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 48/2563  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 สงิหาคม พ.ศ. 2563) 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 37/2563  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 สงิหาคม พ.ศ. 2563) 
2 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 37/2563  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีที่ออกใหม่ 
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 สงิหาคม พ.ศ. 2563) 
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ข้อ 634   ในการเสนอขายหุ้นกู้ดอ้ยสิทธิหรือหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมือ่มกีารเลิกบริษทั 
(perpetual bond) ต่อผู้ลงทนุรายใหญ่ตามขอ้ 43(3) ให้ผู้ได้รับอนุญาตจัดให้มีการจัดอันดับความนา่เช่ือถอื 
ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 35 โดยให้นำข้อกำหนดเกี่ยวกับการผ่อนผันการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 
ตามที่กำหนดในข้อ 35 มาใช้บังคับด้วย 

ข้อ 642   ให้นำหลักเกณฑ์ในเรื่องการรายงานตามข้อ 41 และข้อ 41/1 มาใช้บังคับกับ 
ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ในวงจำกัด โดยอนุโลม 

ข้อ 65   ในการเสนอขายตราสารหนี้ในวงจำกัด หากผู้ได้รับอนุญาตประสงค์จะให้ม ี
ที่ปรกึษาทางการเงนิเป็นผู้วิเคราะห์ขอ้มูลของผู้ได้รับอนุญาตเพือ่ให้คำแนะนำในการกำหนดลักษณะ  
ข้อตกลง เงื่อนไข และอายุที่เหมาะสมในการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ผู้ได้รับอนุญาต 
ต้องมอบหมายให้ที่ปรึกษาทางการเงินนัน้วิเคราะห์ข้อมูลดงัต่อไปนี้ 
  (1)  ลักษณะการประกอบธุรกิจ และแผนธุรกิจในอนาคต 
  (2)  ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน หรือขอ้มูล 
การจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 
  (3)  วัตถุประสงค์การใช้เงิน 
  (4)  แหล่งเงินทุนสำรองในการชำระหนี้ 
  (5)  ทรัพย์สินทีอ่าจใช้เป็นหลักประกันในการชำระหนี้ 
  ผู้ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังนี้ด้วย 

(1)  จัดส่งข้อมูลที่จำเป็นซึ่งมีความถกูต้องและครบถ้วนให้ที่ปรึกษาทางการเงิน 
เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามวรรคหนึ่ง 

(2)  จัดให้มีข้อตกลงให้ที่ปรึกษาทางการเงินจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่จัดทำขึ้น 
ตามวรรคหนึ่งไว้อย่างน้อย 3 ปี 

ข้อ 66   ในกรณีทีม่ีบุคคลใดแสดงความประสงค์ต่อผู้ได้รับอนญุาตที่จะลงทะเบียน 
การโอนหุ้นกู้ ให้ผู้ได้รับอนุญาตตรวจสอบความถูกตอ้งของการโอนหุ้นกู ้ หากพบว่าเป็นการโอนที่ขัดตอ่
ข้อจำกัดการโอนที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงาน ผู้ไดร้ับอนญุาตต้องไม่ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้   
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

ในกรณทีี่ผู้ได้รับอนุญาตจัดให้มีนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ได้รับอนุญาตต้องดำเนนิการให้ 
นายทะเบียนหุ้นกู้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่งด้วย 

 
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 4/2564  เรือ่ง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 
(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 37/2563  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 สงิหาคม พ.ศ. 2563) 
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ภาค 3 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิม่เติมสำหรับการเสนอขาย 

หุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นรองรับ 
__________________________ 

หมวด 1 
บททั่วไป 

__________________________ 

ข้อ 67   นอกจากหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามส่วนที่ 1 ของหมวด 1 ในภาค 2 เมื่อเป็น 
การเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป หรือหมวด 2 ของภาค 2 เมื่อเป็นการเสนอขายในวงจำกัดแล้ว  
ให้การอนุญาตและการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงือ่นไขในภาคนี้ด้วย 

ให้กระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาในการรับคำขอและการพิจารณาคำขออนุญาต
เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่เป็นไปตามกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาในการรับคำขอ 
และการพิจารณาคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยอนุโลม 

ในกรณีหุ้นกู้แปลงสภาพทีเ่สนอขายมีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อ 5(5)(ข) ให้การขออนุญาต 
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับ 
ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มอีนพุันธ์แฝงด้วย 

ข้อ 68   การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้รวมถึงการอนุญาตให้เสนอขายหุ้น
รองรับด้วย 

ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต้องดำเนนิการให้มกีารใช้สิทธิแปลงสภาพ
ภายในอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ และเมือ่ส้ินสุดระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพแล้ว ให้การอนุญาต 
ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าวในส่วนที่ไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นอันส้ินสุดลง 
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หมวด 2 
การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นรองรับ 

ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป 
__________________________ 

ส่วนที่ 1 
หลักเกณฑ์การขออนุญาต 

__________________________ 

ข้อ 69   ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นรองรับ ผู้ขออนุญาตต้อง
ดำเนินการและมีลักษณะตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1)  จัดให้มีหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาตเพื่อขออนุมัติการออกหุ้นกู ้
แปลงสภาพและหุ้นรองรับ โดยหนังสือนัดประชุมดังกล่าวต้องระบุขอ้มูลตามที่กำหนดไว้ในข้อ 71 

(2)  จัดให้ได้มาซึ่งมติโดยชัดแจ้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ออกหุ้นเพื่อรองรับ 
การใช้สิทธิแปลงสภาพอย่างเพียงพอ  ทัง้นี้ มตอินุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นรองรับต้อง 
ได้มาไม่เกิน 1 ปีจนถึงวันยื่นคำขออนุญาต 

(3)  เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีลักษณะดังต่อไปนี ้
(ก)  มีหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นที่ออกใหม่ของผู้ขออนุญาต 

ในจำนวนไม่เกนิอตัราส่วนทีก่ำหนดในขอ้ 70  เว้นแต่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยไดร้ับ 
การผ่อนผันจากสำนักงานเนื่องจากเป็นกรณีทีม่ีเหตุจำเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ 
ผู้ขออนุญาตและผู้ถือหุ้นโดยรวม เนื่องจากผู้ขออนุญาตอยู่ในภาวะที่มคีวามจำเป็นตอ้งไดร้ับความช่วยเหลือ 
ทางการเงินหรอืเพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้ของผู้ขออนุญาต หรือกรณีอื่นใด 

(ข)  มีการกำหนดราคาและอัตราแปลงสภาพไว้อย่างแน่นอนและไม่มีการแก้ไข
เปล่ียนแปลง  เว้นแต่จะเป็นกรณีที่กำหนดไว้ในข้อ 73 

(ค)  ในกรณทีี่มีข้อกำหนดบังคับแปลงสภาพ หรอืข้อกำหนดที่ให้สิทธิผู้ขออนุญาต 
เรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนกำหนด ข้อกำหนดนั้นต้อง 

1.  ได้รับการรับรองจากผู้ขออนุญาตว่ามีความเป็นธรรม ชัดเจน และเหตุแห่ง 
การเรียกให้ใช้สิทธิก่อนกำหนดจะอ้างอิงเหตุการณ์หรือการกระทำที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมของบุคคลใด ๆ 

2.  กำหนดให้ผู้ขออนุญาตต้องบังคับแปลงสภาพหรือเรียกให้มีการใช้สิทธิ 
แปลงสภาพเมื่อมีเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้ 

3.  ได้รับการรับรองจากผู้ขออนุญาตว่ามีมาตรการที่เพียงพอซึง่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพในทอดต่อ ๆ ไปทราบถึงข้อกำหนดดังกล่าว 
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(ง)  ต้องมีระยะเวลาให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย 
ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ  เว้นแต่เป็นการแปลงสภาพตามข้อกำหนดบังคับการแปลงสภาพ 

(4)  มีลักษณะตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน 

ความในวรรคหนึ่ง (1) และ (2) มิให้ใช้บังคับกับกรณีต่อไปนี้ 
(1)  การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นรองรับของบริษัททีต่้องเพิ่มทุนตาม 

แผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว  ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดให้มี
หุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพที่ออกใหม่อย่างเพียงพอ 

(2)  กรณีอื่นใดทีม่ีเหตุจำเป็นและสมควร โดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน 

ข้อ 70   จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้น 
ที่ผู้ขออนุญาตจัดไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในครั้งอื่น ต้องไม่เกิน 
ร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ขออนุญาต 

การคำนวณจำนวนหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(1)  จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ขออนุญาต ให้รวมถึงจำนวนหุ้นอื่น

นอกจากหุ้นรองรับ ซึง่ผู้ขออนุญาตจะเสนอขายควบคู่ไปกับหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ (ถ้ามี) 
(2)  จำนวนหุ้นที่ผู้ขออนุญาตได้จัดไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญ 

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ไม่ให้รวมถงึจำนวนหุ้นเพือ่รองรับการเสนอขายตามประกาศเกีย่วกับการเสนอขาย
หลักทรัพย์ทีอ่อกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน 

ข้อ 71   หนังสือนัดประชุมตามข้อ 69(1) ต้องระบุข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
(1)  ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพ เช่น ราคาหรืออัตราที่คาดว่าจะเป็นราคา

หรืออตัราการแปลงสภาพ ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันส้ินสุดของการใช้สิทธิ และเหตุให้ตอ้งออกหุ้นใหม ่
เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในการใช้สิทธิแปลงสภาพ เป็นต้น 

(2)  ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้นของผู้ขออนญุาต (dilution effect) หากมกีารใช้สิทธิแปลงสภาพ
ครบถ้วนตามหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว โดยอย่างน้อยให้ระบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น  
(price dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม  
(control dilution) 

(3)  วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ 
(4)  ข้อมูลอื่นใดที่สำนักงานประกาศกำหนดโดยคำนึงถึงการคุ้มครองประโยชน์ของ 

ผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาต 
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ส่วนที่ 2 
การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ 

__________________________ 

ข้อ 72   ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ประสงค์จะเสนอขายให้เฉพาะ
บุคคลที่กำหนด (placement) และเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1)  ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้นให้บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ 
แปลงสภาพที่ออกใหม่ในราคาต่ำ บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน 
ก่อนวันประชุม 

(2)  หนังสือนัดประชุมตาม (1) มีข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น  
ซึ่งนอกจากต้องมีข้อมูลตามข้อ 71 แล้วอย่างน้อยต้องมรีายละเอียดดังต่อไปนี ้

(ก)  วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ 
(ข)  รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และหุ้นรองรับในเรื่อง 

จำนวนที่เสนอขาย ราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ ซึ่งเป็นการระบุราคา 
ที่แน่นอน หรือระบุส่วนลดสูงสุดที่แน่นอน 

(ค)  ราคาตลาดที่ใช้เปรียบเทียบกับราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและราคาใช้
สิทธิที่จะซื้อหุ้นตามหุ้นกู้แปลงสภาพ  รวมทั้งวิธีการคำนวณ 

(ง)  ในกรณีทีก่ำหนดราคาเสนอขายที่แน่นอน ต้องระบุกลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะ 
เสนอขาย 

(จ)  ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ 
ที่ขออนุมัติออกในครั้งนี้ โดยอย่างนอ้ยให้ระบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution)  
เมื่อมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียง 
ของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution) 

(ฉ)  สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำตาม (4) 
(ช)  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงถึงความจำเป็นในการเสนอขาย 

หุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ โดยอธิบายถึงความคุ้มค่าของประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับเปรียบเทียบกับ 
ส่วนต่างของราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและราคาใช้สิทธิแปลงสภาพกับราคาตลาดที่บริษัทต้อง
สูญเสียไป  รวมทัง้ความเหมาะสมและเหตผุลของราคาตลาดที่ใช้ และการกำหนดราคาเสนอขายดงักล่าว 

(ซ)  ข้อมูลอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด 
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(3)  จัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ราย ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถเข้าประชุมและใช้สิทธิ 
ออกเสียงด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ และในกรณีทีก่รรมการอิสระ
ดังกล่าวเป็นบุคคลที่อาจได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ขออนุมัติ ให้แสดงส่วนได้เสียพิเศษของ
กรรมการอิสระดงักล่าวด้วย 

(4)  ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงและไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกนัตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุม 
และออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นรองรับนั้น 

ให้นำความในข้อ 69 วรรคสองมาใช้กับกรณีตามวรรคหนึ่งด้วย 

ส่วนที่ 3 
เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติภายหลังได้รับอนุญาตให้เสนอขาย 

หุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นรองรับ 
__________________________ 

ข้อ 73   นอกจากรายการและสาระสำคัญที่กำหนดไว้ในข้อ 38 แล้ว ผู้ได้รับอนุญาต 
ให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต้องจัดให้ข้อกำหนดสิทธิมีเงื่อนไขการเปล่ียนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ  
รวมทัง้วิธีการคำนวณการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเพือ่มิให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม เมื่อมีเหตกุารณ์ดังต่อไปนี ้

(1)  ผู้ได้รับอนุญาตมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของผู้ได้รับอนุญาต 
อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 

(2)  ผู้ได้รับอนุญาตมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ 
(3)  ผู้ได้รับอนุญาตมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ หรือมีการเสนอขาย

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาต่ำ 
(4)  ผู้ได้รับอนญุาตจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรอืบางส่วนเป็นหุ้นทีอ่อกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
(5)  ผู้ได้รับอนุญาตจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 
(6)  กรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) ถึง (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ 

ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม 
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงที่เข้าลักษณะตาม (1) ถึง (6)  

ซึ่งได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน โดยแสดงได้ว่าจะมีมาตรการอยา่งเพียงพอเพื่อให้ผู้ลงทุนที่จะได้รับ 
ผลกระทบจากการไม่เปล่ียนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพนั้นทราบก่อนการลงทุนว่า ผู้ได้รับอนุญาต 
ให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ดำเนินการเปล่ียนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ 
ดังกล่าว 
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8เมื่อมีเหตุการณท์ี่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้ได้รับอนุญาตให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 
ต้องแจ้งการเปล่ียนแปลงการใช้สิทธิดงักล่าวให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้ดำเนินการ
เปล่ียนแปลงการใช้สิทธินั้น  ทั้งนี้ ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน 

ข้อ 74   ในกรณีทีม่ีการเปล่ียนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพไม่ว่าจะด้วยเหตทุี่กำหนดไว้ 
ในประกาศนี้หรือไม่ก็ตาม  หากต้องมกีารออกหุ้นที่ออกใหม่เพิม่เติมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 
การใช้สิทธิดังกล่าว ผู้ได้รับอนุญาตจะสามารถออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงการใช้สิทธิ 
แปลงสภาพดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้มกีารยื่นมตทิี่ประชมุผู้ถือหุ้นทีอ่นุมัติให้ออกหุ้นเพื่อรองรับ 
การเปล่ียนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพอย่างเพียงพอต่อสำนักงานแล้ว 

ข้อ 75   ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพกำหนดราคาและอัตราการแปลงสภาพไว้แบบผันแปร
ตามราคาตลาดของหุ้นรองรับ และจำเป็นต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ  
ผู้ได้รับอนุญาตจะสามารถออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมดังกล่าวได้ต่อเมือ่ได้มีการยืน่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ที่อนุมัติให้ออกหุ้นเพือ่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพอย่างเพียงพอต่อสำนักงานแล้ว 

ข้อ 76   ให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจัดให้ข้อกำหนดสิทธิมีขอ้ตกลง
เกี่ยวกับค่าเสียหายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับ ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตไม่สามารถจัดให้มีหุ้น 
เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพได้ 

ในการกำหนดค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าส่วนต่างของ 
ราคาตลาดของหุ้นของผู้ได้รับอนุญาตซึง่เป็นประเภทเดยีวกับหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ  
ณ วันที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ กับราคาที่คำนวณได้จากอัตราการแปลงสภาพ 

ข้อ 77   การแก้ไขเพิ่มเติมให้หุ้นกู้มีสิทธิแปลงสภาพภายหลังการออกหุ้นกู้นั้น  
จะกระทำได้ต่อเมื่อไดร้ับอนุญาตจากสำนักงานแล้ว ในการนี้ ให้นำหลักเกณฑ์การอนุญาต 
ในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของหมวดนี้มาใช้บังคับ โดยอนุโลม 

หมวด 3 
การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นรองรับในวงจำกัด 

__________________________ 

ข้อ 78   ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และหุ้นรองรับที่เป็น 
การเสนอขายในวงจำกัดตามขอ้ 43 จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1)  จัดให้มีหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพือ่ขออนมุัติการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพและหุ้นรองรับ  
โดยหนังสือนัดประชุมดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้  

 
8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 63/2564  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 
(ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 
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(ก)  กรณทีี่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นบริษทัจดทะเบียน หนงัสือนัดประชุมผู้ถอืหุ้นต้องมีขอ้มูล 
ตามทีก่ำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทนุว่าด้วยรายการในหนงัสือนดัประชุมผู้ถอืหุ้นของบริษัท 
จดทะเบียนเพือ่ขออนุมัตกิารออกและเสนอขายหลักทรัพย ์สำหรบัการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในกรณีดังกล่าว 

(ข)  กรณีอืน่นอกจาก (ก) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นตอ้งมีขอ้มูลตามทีก่ำหนดในข้อ 71 
(2)  จัดให้ได้มาซึ่งมติโดยชัดแจ้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ออกหุ้นเพื่อรองรับ 

การใช้สิทธิแปลงสภาพอย่างเพียงพอ 
(3)  เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี 

นับแตวั่นที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ผู้ได้รับอนุญาตออกหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นเพื่อรองรับ 
การใช้สิทธิแปลงสภาพ 

(4)  หุ้นกู้แปลงสภาพต้องมีราคาและอัตราแปลงสภาพและจำนวนหุ้นรองรับเป็นไปตาม 
ที่กำหนดในขอ้ 69(3) (ก) และ (ข) 

(5)  ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาตำ่ ตอ้งดำเนินการดังนี ้
(ก)  กรณีที่ผู้ไดร้ับอนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียน ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็น 

ไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 72 วรรคหนึ่ง (1) (3) และ (4) และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพือ่ขออนุมัต ิ
ให้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวต้องมีข้อมูลตามทีก่ำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
ว่าด้วยรายการในหนงัสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษทัจดทะเบียนเพื่อขออนมุัติการออกและเสนอขาย
หลักทรพัย์ สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ 

(ข)  กรณีอืน่นอกจาก (ก) ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 72 
(6)  ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 74 เมื่อมกีารเปล่ียนแปลงการใช้สิทธิ

แปลงสภาพไม่ว่าด้วยเหตุใด ซึ่งทำให้ต้องมีการออกหุ้นใหม่เพือ่รองรับการเปล่ียนแปลงการใช้สิทธิ 
แปลงสภาพดังกล่าว 

(7)  ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 75 ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพกำหนด
ราคาและอัตราการแปลงสภาพไว้แบบผันแปรตามราคาตลาดของหุ้นรองรับ ซึง่ทำให้ต้องมีการออก 
หุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าว 

(8)  จัดให้มีข้อตกลงเกี่ยวกับค่าเสียหายหรือมาตรการเยียวยาอื่น ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ 
แปลงสภาพจะได้รับ ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพได้ 

(9)  ในกรณีที่เป็นการออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ลงทุนรายใหญ่อาจใช้สิทธิแปลงสภาพได้ 
ผู้ลงทุนรายใหญ่นั้นต้องมีจำนวนหรือลักษณะที่อยู่ในข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับ 
ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ซึ่งประกาศดังกล่าวอนุญาต 
ให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานด้วย 
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ความในวรรคหนึ่งที่กำหนดเกีย่วกับหนงัสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและมตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ไม่ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทต้องออกหุ้นกู้ตามแผนฟืน้ฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาล
เห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว หรือกรณีอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน 

ข้อ 79   การแก้ไขเพิ่มเติมให้หุ้นกู้มีสิทธิแปลงสภาพภายหลังการออกหุ้นกู้นั้น  
จะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ได้รับอนุญาตได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นและได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ตามเงือ่นไขที่กำหนดในข้อ 78(1) และ (2)  รวมทัง้ผู้ถือหุ้นกูท้ี่จะใช้สิทธิแปลงสภาพทีเ่ป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ 
ต้องมีจำนวนหรอืลักษณะตามเงื่อนไขทีก่ำหนดในข้อ 78(9) ด้วย  ทั้งนี ้เมื่อได้ให้สิทธิแปลงสภาพแล้ว  
การแปลงสภาพนั้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 78(4) (6) (7) และ (8) 

การให้สิทธิแปลงสภาพตามวรรคหนึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่ 
วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนมุัติให้ผู้ได้รับอนุญาตออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ 

ข้อ 80   ในกรณีผู้ได้รับอนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียน หากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 
และหุ้นรองรับตามหมวดนี ้มีลักษณะทำนองเดยีวกับเหตอุันควรสงสัยตามขอ้ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
กำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558  เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคล 
ในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  โดยอนุโลม สำนักงานอาจส่ังระงับการเสนอขายหรือส่ังยกเลิก 
การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และหุ้นรองรับในส่วนที่ยังไม่ได ้
เสนอขายได้ 

ภาค 4 
การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อผู้ถือหุ้นของบริษทั  

และหุ้นรองรับ 
__________________________ 

  ข้อ 817   การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 5(4) หรือ (5) (ข)  
ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่ผู้ที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพอาจไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ให้บริษัทตามข้อ 6 ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
ซึ่งมีหน้าที่ตามมาตรา 56 ไม่ว่าหน้าที่นั้นจะเกิดจากการเสนอขายโดยบริษัทมหาชนจำกัดเองหรือ 
โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด สามารถเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และหุ้นรองรับได้  
โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้ว และให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 
 

 
7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 51/2564  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 
(ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 สงิหาคม พ.ศ. 2564) 
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  (1)  ก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีหนังสือนัดประชุม 
ผู้ถือหุ้นที่เป็นไปตามขอ้ 71 และต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 45(1)  
และข้อ 78(2) 
  (2)  เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ของบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ   
เว้นแต่เป็นกรณีการเสนอขายที่เข้าลักษณะตามข้อ 5 วรรคสอง ให้เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนมุัติให้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ 
  (3)  ต้องมีคำเรียกช่ือหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบ้ีย ลักษณะ และมูลค่าไถ่ถอน 
ที่เป็นไปตามข้อ 30(1) (2) และ (3) 
  (4)  หุ้นกู้แปลงสภาพต้องมีลักษณะเป็นไปตามทีก่ำหนดในข้อ 69(3) 
  (5)  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 31 และข้อ 32 กรณีเป็นการเสนอขาย 
หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมือ่มีการเลิกบริษทั แล้วแต่กรณี 
  (6)  ออกตามข้อกำหนดสิทธิที่เป็นไปตามข้อ 38 ข้อ 39 ข้อ 73 และข้อ 76 
  (7)  จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้   
  (8)  ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 74 เมื่อมกีารเปล่ียนแปลงการใช้สิทธิ 
แปลงสภาพไม่ว่าด้วยเหตุใด ซึ่งทำให้ต้องมีการออกหุ้นใหม่เพือ่รองรับการเปล่ียนแปลงการใช้สิทธิ 
แปลงสภาพดังกล่าว 
  (9)  ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 75 ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพกำหนด 
ราคาและอตัราการแปลงสภาพไว้แบบผันแปรตามราคาตลาดของหุ้นรองรับ ซึ่งทำให้ต้องมกีารออกหุ้นใหม ่
เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าว 
  (10)  ให้รายงานลักษณะของหุ้นกู้แปลงสภาพต่อสำนักงานตามวิธีการที่กำหนดโดยข้อ 9  
  ความในวรรคหนึ่ง (1) ไม่ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทต้องออกหุ้นกู้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว หรือกรณีอื่นใดทีไ่ด้รับการผ่อนผัน 
จากสำนักงาน 
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ภาค 4/17 
การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่เป็นเจ้าหนี้ 

ของบริษัทตามแผนฟื้นฟกูิจการ และหุ้นรองรับ 
    

ข้อ 81/17   ให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นรองรับ  
โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
  (1)  เป็นการเสนอขายต่อเจ้าหนี้ของบริษัทตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลให้ 
ความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายได้ และแผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าวกำหนดให้เจ้าหนี้ 
ต้องรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่แทนการรับชำระหนี้ 
  (2)  บริษัทได้ดำเนินการจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะเสนอขายนั้น 
กับสำนักงาน ซึ่งมีข้อความที่แสดงว่าบริษัทจะไม่รับจดทะเบียนการโอน หุ้นกู้แปลงสภาพ 
ไม่ว่าในทอดใด ๆ  หากการโอนดังกล่าวจะทำให้หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนั้น 
ไม่จำกัดอยู่เฉพาะบุคคลดังต่อไปนี้  เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 
        (ก)  เจ้าหนี้ของบริษัทตาม (1)  
        (ข)  ผู้ลงทุนสถาบัน 
        (ค)  ผู้ลงทุนใด ๆ ที่มีจำนวนไม่เกินห้าสิบราย ณ ขณะใดขณะหนึ่ง  ทั้งนี้ ไม่นับรวม 
ส่วนที่โอนให้แก่ผู้ลงทุนตาม (ก) และ (ข) 
        ให้ถือว่าสำนักงานรับจดข้อจำกัดการโอนตามวรรคหนึ่ง ในวันที่สำนักงาน 
ได้รับการแสดงเจตนาจดข้อจำกัดการโอนที่มีข้อความดังกล่าวแล้ว 

  ข้อ 81/27   บริษัทที่ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการดังต่อไปนี้  
  (1)  จัดให้มีข้อกำหนดสิทธิที่มีรายการอย่างนอ้ยตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 42 
  (2)  ดำเนินการให้หุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ  
และต้องมีขอ้ความในใบหุ้นกู้ทีเ่สนอขายแต่ละครัง้แสดงว่าผู้ได้รับอนุญาตจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู ้
ไม่ว่าในทอดใด ๆ  หากการโอนนัน้จะขัดกับข้อจำกัดการโอนหุ้นกูต้ามทีร่ะบุไว้ ซึง่ต้องเป็นขอ้จำกดัการโอน 
เดียวกับที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงาน   
 

 
7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 51/2564  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 
(ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 สงิหาคม พ.ศ. 2564) 
7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 51/2564  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 
(ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 สงิหาคม พ.ศ. 2564) 
7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 51/2564  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 
(ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 สงิหาคม พ.ศ. 2564) 
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  (3)  เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่แผนฟื้นฟูกิจการกำหนด 
  (4)  ดำเนินการให้การลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ในข้อ 66 โดยอนุโลม 
  (5)  ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานพร้อมกับรายงานผลการขาย  ทั้งนี้ ตามรายการ 
ที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน 
  (6)  ในกรณีที่มกีารเปล่ียนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบอายุ  
หรือมีการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบ้ีย ให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทีก่ำหนด 
ในขอ้ 41(1) หรือ (2) หรือข้อ 41/1 แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม 

  ข้อ 81/37   ในกรณีที่บริษัทที่ได้รับอนุญาตมีการเปล่ียนแปลงการใช้สิทธิตาม 
หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีการกำหนดราคาและอัตราการแปลงสภาพไว้ 
แบบผันแปรตามราคาตลาดของหุ้นรองรับ หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม ให้ถือว่าบริษัท 
ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับดังกล่าวเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งดงัต่อไปนี้ 
  (1)  การออกหุ้นเพิม่เติมดังกล่าวเป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการทีศ่าลให้ความเห็นชอบ 
ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย  
  (2)  บริษัทได้ยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับ 
การเปล่ียนแปลงการใช้สิทธิอย่างเพียงพอต่อสำนักงาน 

ภาค 5 
บทเฉพาะกาล 

____________________ 

ข้อ 82   คำขออนญุาตที่ได้ยืน่ตอ่สำนกังานหรอืได้รับอนุญาตจากสำนกังานตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที ่ทจ. 9/2552  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี ้
ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 13 มนีาคม พ.ศ. 2552  ก่อนวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561  ให้การขออนุญาตและ 
การอนุญาตยังคงเป็นไปตามประกาศดังกล่าวและประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ข้อ 83   ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามขอ้ 19 และข้อ 51 ไม่ใช้
บังคับกับการขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะรายครั้งทีไ่ดย้ื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานก่อน 
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  และเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้    

(1)  การเสนอขายหุ้นกู้ระยะส้ันต่อประชาชนเป็นการทั่วไป 
(2)  การเสนอขายหุ้นกู้ในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ 

 
7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 51/2564  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 
(ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 สงิหาคม พ.ศ. 2564) 
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ข้อ 84   ให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถเสนอขายตั๋วเงินต่อประชาชนเป็นการทั่วไปได้ 
หากเป็นไปตามเงื่อนไขและได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1)  บริษัทมหาชนจำกัดดังกล่าวจะเสนอขายตั๋วเงินได้ตามระยะเวลาดังนี้ 
(ก)  กรณีบริษทัต้องมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามกฎหมาย 

ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ให้บริษัทเสนอขายตั๋วเงินได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
(ข)  กรณีอืน่นอกเหนอืจาก (ก) ให้บริษทัเสนอขายตั๋วเงินได้ภายในระยะเวลา  

60 วันนับแต่วันที่บริษัทมีการจัดประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจำปีตามกฎหมาย 
(2)  ให้นำหลักเกณฑ์ในเรือ่งเสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่ตอ่ประชาชนเป็นการทั่วไป 

ตามประกาศนี ้มาใช้บังคับกับการเสนอขายตั๋วเงนิทีอ่อกใหม่ตอ่ประชาชนเป็นการทั่วไปของบริษทั 
โดยอนุโลม 

(3)  ให้นำหลักเกณฑ์ในเรื่องลักษณะของตั๋วเงินตามข้อ 22 และข้อความบนตั๋วเงิน 
ตามข้อ 30 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552  เรื่อง การขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
มาใช้บังคับกับการเสนอขายตั๋วเงนิทีอ่อกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปของบริษทัดว้ย โดยอนโุลม 

ข้อ 85   ให้บริษัทมหาชนจำกัดซึ่งไม่ได้มีสถานะเป็นสถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ 
หรือบริษัทประกันชีวิต เสนอขายตั๋วเงินต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 84(1)  
โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเสนอขายตราสารหนี้ในวงจำกัดตามหมวด 2 ของภาค 2 ตามประกาศนี ้

ข้อ 86   ให้ตราสารหนี้ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตามประกาศคณะกรรมการกำกับ 
ตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่  
ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  ไปแล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ยังคงอยู่ภายใต้บังคับของ
ประกาศดงักล่าวและประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป   

ข้อ 87   ในกรณีที่มีประกาศฉบับอืน่ใดอ้างองิประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
ที่ ทจ. 9/2552  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ลงวันที่  
13 มีนาคม พ.ศ. 2552  ให้การอา้งองิประกาศดงักล่าวหมายถึงการอา้งองิประกาศฉบับนี ้
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  ข้อ 88   ให้บรรดาประกาศสำนกังานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
คำส่ัง และหนงัสือเวียน ทีอ่อกหรอืวางแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที ่ทจ. 9/2552   
เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552   
ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนด 
แห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ คำส่ัง และหนังสือเวียน ที่ออกหรอืวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ 
ใช้บังคับ 

   ประกาศ  ณ  วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 
 
 
 
                     (นายรพี  สุจริตกุล) 
                    เลขาธิการ 
                     สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
                   ประธานกรรมการ 
                    คณะกรรมการกำกับตลาดทุน 


