
   

 

 

-ร่าง- 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ที่ ทจ. 42/2563 
เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่ 

เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์
___________________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551  
และมาตรา 35 มาตรา 40(11) มาตรา 41(3) และ (4) มาตรา 42(10) มาตรา 43(3) และมาตรา 46 
แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิก 
(1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 13/2552  เร่ือง การขออนุญาตและ

การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ลงวนัที่ 13 มีนาคม 
พ.ศ. 2552 

(2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2554  เร่ือง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัที ่2) ลงวนัที่ 
18 มีนาคม พ.ศ. 2554 

(3)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 38/2555  เร่ือง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที ่
9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 

(4)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 14/2556  เร่ือง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัที ่4) ลงวนัที่ 
11 มีนาคม พ.ศ. 2556 

(5)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2557  เร่ือง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัที ่5) ลงวนัที่ 
29 กนัยายน พ.ศ. 2557 
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(6)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 47/2557  เร่ือง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัที ่6) ลงวนัที่ 
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

(7)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2558  เร่ือง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัที ่7) ลงวนัที่ 
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

(8)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 59/2558  เร่ือง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัที ่8) ลงวนัที่ 
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

(9)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 14/2559  เร่ือง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัที ่9) ลงวนัที่ 
4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

(10)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 43/2559  เร่ือง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัที ่10) ลงวนัที่ 
12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 
“บริษทั”  หมายความว่า   บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั 
“โครงการ”  หมายความว่า   โครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์
“สินทรัพย”์  หมายความว่า   สินทรัพยต์ามพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการ

แปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2540 
“ผูใ้ห้บริการเรียกเก็บหน้ี” (servicer)  หมายความว่า   ผูท้ี่ให้บริการเรียกเก็บและ 

รับช าระหน้ีที่เกิดจากการรับโอนสินทรัพยท์ี่เป็นสิทธิเรียกร้อง และด าเนินการอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ 
ตามโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

“ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู”้  หมายความว่า   ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูซ่ึ้งมีรายช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือ
บุคคลที่มีคุณสมบตัิเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยคุณสมบตัิ
ของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และการกระท าตามอ านาจหนา้ที่ของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ 

“หุ้นกูท้ี่ออกใหม่ตามโครงการ”  หมายความว่า   หุ้นกูท้ี่ออกใหม่ไม่ว่าชนิดใด ๆ 
แต่ไม่รวมถึงหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงซ่ึงมีลกัษณะเป็นหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

“หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ”  หมายความว่า   หุ้นกูไ้ม่มีประกนัที่มีการก าหนดสิทธิของผูถื้อหุ้นกู้
ไวด้อ้ยกว่าสิทธิของเจา้หน้ีสามญัทัว่ไป 

“หุ้นกูแ้ปลงสภาพ”  หมายความว่า   หุ้นกูท้ี่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นได้ 
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“ขอ้ก าหนดสิทธิ”  หมายความว่า   ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุ้นกู้
และผูถื้อหุ้นกู้ 

“สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย”  หมายความว่า   สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยที่ไดร้ับ
ใบอนุญาตและจดทะเบียนกบัส านกังาน 

“ตราสารหน้ีข้ึนทะเบียน”  หมายความว่า   ตราสารหน้ีที่ข้ึนทะเบียนกบัสมาคม 
ตลาดตราสารหน้ีไทย 

“สถาบนัการเงิน”  หมายความว่า 
(1)  ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วย

ธุรกิจสถาบนัการเงิน 
(2)  สถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมาย 

ว่าดว้ยดอกเบี้ยเงินให้กูย้ืมของสถาบนัการเงิน 
“ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความว่า   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ค าว่า “หุ้นกูร้ะยะส้ัน” “หุ้นกูอ้นุพนัธ์” “ผูล้งทุนสถาบนั” “ผูล้งทุนรายใหญ่”  

“ผูถื้อหุ้นรายใหญ่” “บริษทัย่อย” “ผูบ้ริหาร” “ผูม้ีอ านาจควบคุม” “นิติบุคคลเฉพาะกิจ” และ “กิจการตาม
กฎหมายต่างประเทศ” ให้มีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวที่ก าหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบั
การออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท 

ภาค 1 

บททัว่ไป 

_________________ 

หมวด 1 

ขอบเขตของประกาศและหลกัเกณฑท์ัว่ไป 

________________ 

ขอ้ 4   ประกาศน้ีเป็นหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุ้นกูท้ี่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ซ่ึงรองรับกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1)  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่ตามโครงการต่อประชาชน
เป็นการทัว่ไป ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการที่ก าหนดไวใ้นภาค 1 และภาค 2 

(2)  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่ตามโครงการในวงจ ากดั 
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการที่ก าหนดไวใ้นภาค 1 และภาค 3 

(3)  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่ตามโครงการ ส าหรับ 
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โครงการทีจ่ะเสนอขายหุ้นกูน้ั้นต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ
ที่ก าหนดไวใ้นภาค 1 และภาค 4 

ผูข้ออนุญาตอาจก าหนดให้หุ้นกูท้ี่ออกใหม่ซ่ึงขออนุญาตตามวรรคหน่ึง (1) หรือ (2) 
มีการช าระค่าหุ้นกูเ้ป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินตราต่างประเทศก็ได ้ ทั้งน้ี ในกรณีที่ก าหนดให้ช าระ
ค่าหุ้นกูเ้ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ให้ผูข้ออนุญาตปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในภาค 5 ดว้ย 

ขอ้ 5   ให้นิตบิุคคลเฉพาะกิจยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการ 
ต่อส านกังานก่อนการเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการในแต่ละครั้ ง 

ขอ้ 6   นิติบุคคลเฉพาะกิจที่จะไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่ตามโครงการ 
จะตอ้งเป็นบริษทัที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยที่มีวตัถุประสงคจ์ ากดัเฉพาะการประกอบธุรกิจเฉพาะ 
เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์และตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ไม่เคยไดร้ับอนุญาตจากส านกังานให้ออกและเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการอ่ืน  
เวน้แต่สิทธิเรียกร้องตามหุ้นกูด้งักล่าวจะระงบัไปทั้งหมดแลว้ 

(2)  โครงการส าหรับหุ้นกูท้ี่ขออนุญาตเป็นไปตามขอ้ก าหนดของประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการอนุมตัิโครงการ
แปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์และไดร้ับอนุมตัิจากส านกังานแลว้ 

 ในกรณีสินทรัพยท์ี่จะโอนไปยงันิติบุคคลเฉพาะกิจตามโครงการตามวรรคหน่ึง
เป็นสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการอนุญาตให้ใชสิ้ทธิจากทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูม้ีสิทธิเสนอโครงการ 
ทรัพยสิ์นทางปัญญาดงักล่าวตอ้งจดทะเบยีนหรือจดแจง้กบักรมทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือกบัหน่วยงานอ่ืน
ในประเทศหรือต่างประเทศที่ก ากบัดูแลการจดทะเบียน จดแจง้ หรือการอื่นใดในท านองเดียวกนั
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญานั้นแลว้ 

(3)  มีวตัถุประสงคท์ี่ชดัเจนในการน าเงินที่ไดจ้ากการจ าหน่ายหุ้นกูไ้ปช าระให้แก่ 
ผูม้ีสิทธิเสนอโครงการเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการโอนสินทรัพยต์ามโครงการ 

(4)  ในกรณีที่ผูม้ีสิทธิเสนอโครงการของนิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นกิจการตามกฎหมาย
ต่างประเทศ และนิติบุคคลเฉพาะกิจจะเสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่โดยให้ช าระค่าหุ้นกูเ้ป็นสกุลเงินบาท 
นิติบุคคลเฉพาะกิจจะตอ้งไดร้บัการอนุญาตให้ออกหุ้นกูส้กุลเงินบาทในประเทศไทยจากกระทรวงการคลงั 

ขอ้ 7   เอกสารหรือหลกัฐานที่นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งยื่นต่อส านกังานตามที่ก าหนด
ในประกาศน้ี ไม่ว่าก่อนหรือภายหลงัไดร้ับอนุญาตตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการ 
ที่ส านกังานประกาศก าหนด 
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ขอ้ 8   ในกรณีผูม้ีสิทธิเสนอโครงการเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ หรือเป็น
การเสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหมโ่ดยมีการช าระค่าหุ้นกูเ้ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศพร้อมกนัหรือในระยะ 
เวลาใกลเ้คียงกนัในประเทศอื่นดว้ย ผูเ้สนอขายหุ้นกูอ้าจยื่นขอ้มูลหรือเอกสารต่อส านกังานที่จดัท าเป็น
ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ  ทั้งน้ี หากขอ้มูลหรือเอกสารดงักล่าวแปลมาจากขอ้มูลหรือเอกสารที่เป็น
ภาษาอ่ืน ผูเ้สนอขายหุ้นกูด้งักล่าวตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1)  ด าเนินการให้ผูแ้ปลรับรองความถูกตอ้งว่า สาระของการแปลถูกตอ้งตรงตามสาระ
ของขอ้มูลหรือเอกสารที่เป็นตน้ฉบบั 

(2)  ผูเ้สนอขายหุ้นกูต้อ้งรับรองว่า สาระของขอ้มูลหรือเอกสารที่แปลนั้นเป็นเร่ือง 
ที่เกิดข้ึนหรือมีอยู่จริง และไม่ไดม้ีการปกปิดขอ้เท็จจริงที่พึงเปิดเผย 

ขอ้ 9   ขอ้มูลหรือเอกสารที่ยื่นต่อส านักงานตามประกาศน้ี หากไดจ้ดัท าเป็นภาษาใด
ในครั้ งแรก ให้จดัท าโดยใชภ้าษานั้นต่อไปทุกครั้ ง  เวน้แต่กรณีที่มีเหตุจ าเป็นสมควรและไดร้ับ 
การผ่อนผนัจากส านกังาน 

ขอ้ 10   ในการจ าหน่ายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่ตามโครงการต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป
ตามภาค 2 นิติบุคคลเฉพาะกิจที่ไดร้ับอนุญาตมีหนา้ที่ปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจ าหน่ายตราสารหน้ีและใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ที่ออกใหม่ของบริษทั 
ที่ออกหลกัทรัพยด์ว้ย 

หมวด 2 

อ านาจของส านกังาน 

________________ 

ขอ้ 11   ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจริงต่อส านกังานที่เป็นเหตุอนัควรสงสัยกรณีใด 
กรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี ส านักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการตามค าขออนุญาตได ้

(1)  นิติบุคคลเฉพาะกิจหรือการเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการมีลกัษณะหรือรูปแบบ
เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขที่จะไดร้ับอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เท็จจริงซ่ึงท าให้พิจารณา
ไดว้่าความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระที่แทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการนั้น 
เขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงบทบญัญตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
หรือประกาศน้ี 

(2)  การเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการอาจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
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(3)  การเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือ 
ต่อตลาดทุนไทยโดยรวม 

(4)  การเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูล้งทุนโดยรวม 
หรืออาจท าให้ผูล้งทุนโดยรวมไม่ไดร้บัความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดร้ับขอ้มูลที่ถูกตอ้งหรือ
เพียงพอประกอบการตดัสินใจลงทุน 

ขอ้ 12   ในกรณีที่เขา้ลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจผ่อนผนั 
ไม่น าหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชพ้ิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเง่ือนไขตามประกาศน้ีมาใช้ 
บงัคบักบัการเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการที่ไดร้ับอนุญาตได ้

(1)  มีขอ้เท็จจริงที่ชดัเจนซ่ึงท าให้พจิารณาไดว้่าหลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขที่จะผ่อนผนั
ให้ไม่มีนยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ที่จะไดไ้ม่คุม้ค่ากบัตน้ทุน 
ในการปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขดงักล่าว 

(2)  นิติบุคคลเฉพาะกิจมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบตัิให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขที่จะผ่อนผนั 

(3)  นิติบุคคลเฉพาะกิจมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบตัิ 
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขที่จะผ่อนผนั 

การผ่อนผนัตามวรรคหน่ึงให้ค านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนด
เงื่อนไขให้นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งปฏิบตัิดว้ยก็ได ้

ขอ้ 13   ในกรณีที่ปรากฏต่อส านกังานภายหลงัการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ 
ตามโครงการว่าขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ที่ส านักงานน ามาพิจารณาเพื่ออนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ 
ตามโครงการเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงหากขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปนั้นปรากฏต่อส านกังาน
ก่อนการอนุญาต ส านกังานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการนั้น ให้ส านกังานมีอ านาจ
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ส่ังให้นิติบุคคลเฉพาะกิจ กรรมการ หรือผูบ้ริหารของนิติบุคคลเฉพาะกิจ ช้ีแจง
หรือเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด และระงบัการอนุญาตให้ออกหุ้นกูต้ามโครงการ
หรือให้นิติบุคคลเฉพาะกิจระงบัการเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการไวก่้อนจนกว่าจะไดช้ี้แจงหรือแกไ้ข
ให้ถูกตอ้ง และหากนิติบุคคลเฉพาะกิจ กรรมการ หรือผูบ้ริหารของนิติบุคคลเฉพาะกิจ ไม่สามารถ
ช้ีแจงหรือด าเนินการแกไ้ขให้ถูกตอ้งไดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนด ส านกังานอาจส่ังเพิกถอน 
การอนุญาตตาม (2) ได ้



7 
 

 

(2)  ส่ังเพิกถอนการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูต้ามโครงการในส่วนที่ยงัไม่ไดเ้สนอขาย
หรือยงัไม่มีผูจ้องซ้ือ 

ในการส่ังการตามวรรคหน่ึงให้ส านกังานค านึงถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ีประกอบการพิจารณา 
(1)  ความร้ายแรงของขอ้เท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป 
(2)  ผลกระทบต่อผูล้งทุนที่จองซ้ือหุ้นกูต้ามโครงการนั้น 

ขอ้ 14   ในกรณีที่ปรากฏว่านิติบุคคลเฉพาะกิจเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการต่อประชาชน
เป็นการทัว่ไปหรือเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการในวงจ ากดัต่อผูล้งทุนรายใหญ่ มีลกัษณะไม่เป็นไปตาม
ขอ้ 16(4) ในการแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาต ให้ส านกังานมีอ านาจก าหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไข
ในการพิจารณาค าขออนุญาตในคราวต่อไป โดยค านึงถึงความมีนยัส าคญัของพฤติกรรมอนัเป็นลกัษณะ
ตอ้งห้าม  ทั้งน้ี ในกรณีที่เป็นการก าหนดระยะเวลา ระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่เกิน 15 ปีนบัแต่วนัที่
ส านกังานแจง้ผลการพิจารณาดงักล่าวต่อนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

เมื่อพน้ระยะเวลาที่ส านกังานก าหนดตามวรรคหน่ึง หรือเมื่อนิติบุคคลเฉพาะกิจได้
ปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ส านกังานก าหนดแลว้ ไม่ให้ส านกังานน าขอ้เท็จจริงอนัเป็นเหตุแห่งการส่ังการ
ตามวรรคหน่ึงมาประกอบการพิจารณาค าขอในครั้ งใหม่อีก 

ในกรณีที่ส านกังานเห็นว่าเหตุที่ท าให้นิติบุคคลเฉพาะกิจมีลกัษณะไม่เป็นไปตาม 
ขอ้ 16(4) เป็นเร่ืองไม่ร้ายแรง หรือไดม้ีการแกไ้ขหรือก าหนดมาตรการป้องกนัแลว้ ส านกังานอาจไม่น า
ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการขาดลกัษณะดงักล่าวมาใชป้ระกอบการพิจารณาก็ได้ 

ขอ้ 15   ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจริงต่อส านกังานที่เป็นเหตุอนัควรสงสัยดงัต่อไปน้ี 
ส านกังานอาจส่ังไม่ให้การอนุญาตส าหรับการเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการในวงจ ากดัที่ไดร้ับอนุญาต 
มีผล ส่ังระงบัการเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการ หรือส่ังเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ 
ตามโครงการได ้แลว้แต่กรณี 

(1)  ผูท้ี่จะเสนอขายหุ้นกูม้ีขอ้บกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเก่ียวกบัการปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู ้หรือจะไม่สามารถปฏิบตัิตามประกาศน้ีได ้

(2)  การเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการมีลกัษณะที่อาจเขา้ข่ายเป็นการหลีกเล่ียง
กฎเกณฑท์ี่ออกภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายว่าดว้ยทรัสต์ 
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

(3)  การเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูล้งทุนหรืออาจ 
ท าให้ผูล้งทุนไม่ไดร้ับความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดร้ับขอ้มูลที่มีนัยส าคญัต่อการตดัสินใจลงทุน 
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ภาค 2 

การเสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่ตามโครงการ 
ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 

_________________ 

หมวด 1 

หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 

________________ 

ขอ้ 16   นิติบุคคลเฉพาะกิจจะไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการ 
ในภาคน้ีได ้ตอ้งมีลกัษณะเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 

(1)  งบการเงินของนิติบุคคลเฉพาะกิจและงบการเงินรวมประจ างวดการบญัชีปีล่าสุด 
และงบการเงินไตรมาสสุดทา้ยก่อนยื่นค าขออนุญาต ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก)  จดัท าข้ึนตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและเป็นไปตามหลกัเกณฑอ่ื์น 
ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัท างบการเงินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข  
และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัที่ออกหลกัทรัพย์ 

(ข)  รายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี ตอ้งไม่มีความหมายในลกัษณะดงัน้ี 
1.  ไมแ่สดงความเห็นต่องบการเงินของนิติบุคคลเฉพาะกิจและงบการเงินรวม

หรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกตอ้ง 
2.  แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบญัชีที่เป็นสาระส าคญัว่าไม่เป็นไป

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
3.  แสดงความเห็นว่าถูกจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระท าหรือ 

ไม่กระท าของนิติบุคคลเฉพาะกิจ หรือกรรมการหรือผูบ้ริหารของนิติบุคคลเฉพาะกิจ 
(2)  ไม่อยู่ระหว่างการด าเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงดงัน้ี  เวน้แต่ไดร้ับการผ่อนผนั 

จากส านกังาน 
(ก)  คา้งการน าส่งงบการเงินหรือรายงานที่มีหนา้ที่ตอ้งจดัท าตามมาตรา 56 
(ข)  คา้งส่งรายงานที่มีหนา้ที่ตอ้งจดัท าและจดัส่งต่อส านกังานตามมาตรา 57  

หรือคา้งส่งรายงานในลกัษณะเดียวกนัต่อตลาดหลกัทรัพย ์
(ค)  ปรับปรุงแกไ้ขงบการเงิน หรือรายงานที่มีหนา้ที่ตอ้งจดัท าตามมาตรา 56  

หรือมาตรา 57 ตามที่ส านกังานแจง้ให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือปรับปรุงแกไ้ขในลกัษณะเดียวกนั 
ตามที่ตลาดหลกัทรัพยแ์จง้ใหด้ าเนินการ 
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(ง)  ปฏิบตัิตามค าส่ังของส านักงานหรือตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 58 หรือตาม 
มาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แลว้แต่กรณี 

(3)  มีกรรมการและผูบ้ริหารที่มีรายช่ืออยู่ในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร
ของบริษทัที่ออกหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารแสดงช่ือ
บุคคลในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัที่ออกหลกัทรัพย ์

(4)  ในกรณีที่ผูม้ีอ านาจควบคุมไม่ไดเ้ป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ ตอ้งไม่ปรากฏ
ขอ้เท็จจริงว่าผูม้ีอ านาจควบคุมมีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 
โดยอนุโลม 

(5)  ภายในระยะเวลา 5 ปีก่อนวนัยื่นค าขออนุญาต นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งไม่เคยฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์หรือเงื่อนไข
ภายหลงัการไดร้ับอนุญาตอย่างมีนยัส าคญั 

(6)  แสดงไดว้่าผูม้ีสิทธิเสนอโครงการตอ้งไม่มีลกัษณะตามขอ้ 17  เวน้แตใ่นกรณีที่ 
ผูม้ีสิทธิเสนอโครงการเป็นบริษทัที่มีหุ้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ผูม้ีสิทธิเสนอ
โครงการดงักล่าวตอ้งไม่มีลกัษณะเฉพาะตามที่ก าหนดในขอ้ 17(1) (ก) 

(7)  ไม่เคยเสนอขายหุ้นกูไ้ม่ว่าประเภทใด ๆ ตัว๋เงิน หรือศุกูก โดยฝ่าฝืนขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัลกัษณะการเสนอขายที่จ  ากดัเฉพาะผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลา 2 ปี 
ก่อนวนัยื่นค าขออนุญาต  เวน้แต่ไดร้ับการผ่อนผนัจากส านกังาน โดยนิติบุคคลเฉพาะกิจแสดงไดว้่ามี 
เหตุจ าเป็นและสมควร รวมทั้งมีมาตรการจดัการเก่ียวกบัการเสนอขายอย่างเหมาะสมแลว้ 

(8)  ไม่มีเหตุที่ท าให้สงสัยว่ามีพฤติกรรมการเปิดเผยขอ้มูลที่มีนยัส าคญัต่อประชาชน 
ไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุน หรือในลกัษณะที่อาจท าให้ผูล้งทุนส าคญัผิด 

(9)  ไม่อยู่ระหว่างผิดนดัช าระหน้ีเงินตน้หรือดอกเบี้ยของตราสารหน้ี หรือผิดนดั 
ช าระหน้ีเงินกูย้ืมจากธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบนัการเงิน 
ที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน 

(10)  ไม่อยู่ระหว่างผิดเงื่อนไขในการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดสิทธิ 

ขอ้ 17   ผูม้ีสิทธิเสนอโครงการตอ้งไม่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่เป็นไปตามเง่ือนไข 
ที่ก าหนดในขอ้ 18 

(1)  ภายในระยะเวลา 5 ปีก่อนวนัยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่ตามโครงการ 
ผูม้ีสิทธิเสนอโครงการตอ้งไม่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
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 (ก)  เคยมีประวตัิฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย  ์
ในเร่ืองที่มีนยัส าคญั 

 (ข)  เคยถูกส านกังานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ เน่ืองจาก 
มีเหตุที่มีนยัส าคญัอนัควรสงสัยเก่ียวกบักลไกการบริหารจดัการในลกัษณะดงัน้ี 

1.  อาจไม่สามารถปฏิบตัิต่อผูถื้อหุ้นไดอ้ย่างเป็นธรรมโดยอาจมีการเอ้ือประโยชน์
ให้แก่ผูถื้อหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงซ่ึงจะท าให้ไดเ้ปรียบผูถื้อหุ้นรายอื่นหรือไดป้ระโยชน์มากกว่าผูถื้อหุ้น 
รายอ่ืนโดยไม่สมควร 

2.  อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นไดโ้ดยท าให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงได้รับ
ประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือโดยท าให้บริษทัเสียประโยชน์ทีพ่ึงไดร้ับ 

 (ค)  เคยถูกส านกังานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท์ี่ออกใหม่เน่ืองจาก 
มีเหตุที่ท าให้สงสัยเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชนที่ไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุน
หรือท าให้ผูล้งทุนส าคญัผิด ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการปกปิดหรืออ าพราง หรือสร้างขอ้มูลที่อาจไม่มีอยู่จริง 
ในรายการหรือการด าเนินการที่มีนยัส าคญั 

 (ง)  เคยถอนค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท์ี่ออกใหม่โดยไม่มีการช้ีแจง 
เหตุสงสัยตาม (ข) หรือ (ค) ต่อส านกังาน หรือโดยมีการช้ีแจงแต่ไม่ไดแ้สดงขอ้เท็จจริงหรือเหตุผล 
อย่างสมเหตุสมผลที่จะหักลา้งขอ้สงสัยตาม (ข) หรือ (ค) นั้น 

(2)  ภายในระยะเวลา 10 ปีก่อนวนัยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหมต่ามโครงการ 
ผูม้ีสิทธิเสนอโครงการเคยตอ้งค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษในความผิดเก่ียวกบัทรัพยเ์ฉพาะในมูลเหตุ
เน่ืองจากการด าเนินการที่มีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต อนัเป็นเหตุทีท่  าให้เกิดความเสียหาย 
ในวงกวา้ง  ทั้งน้ี ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

(3)  อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีในความผิดเก่ียวกบัทรัพยโ์ดยหน่วยงาน 
ที่เก่ียวขอ้ง เฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการด าเนินการที่มีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตอนัเป็นเหตุ 
ที่ท าให้เกิดความเสียหายในวงกวา้ง  ทั้งน้ี ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

(4)  เป็นบุคคลที่มีเหตุอนัควรสงสัยว่าเป็นการจดัรูปแบบเพื่อให้บุคคลที่มีลกัษณะตาม (1) 
(2) หรือ (3) หลีกเล่ียงมิให้ส านกังานใชห้ลกัเกณฑก์ารพิจารณาตาม (1) (2) หรือ (3) กบับุคคลที่มีลกัษณะ
ดงักล่าวนั้น 

ขอ้ 18   มิให้น าความในขอ้ 17(1) และ (2) แลว้แต่กรณี มาใชบ้งัคบักบัผูม้ีสิทธิเสนอ
โครงการซ่ึงไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริหารจดัการ และการควบคุมการด าเนินงาน 
ที่ท าให้ผูม้ีสิทธิเสนอโครงการมีลกัษณะตามขอ้ 17(1) หรือ (2) แลว้ 

ขอ้ 19   นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งจดัให้มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ 
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หมวด 2 

วิธีการยื่นและการพิจารณาค าขออนุญาต 

________________ 

ขอ้ 20   ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจที่ประสงคจ์ะเสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่ตามโครงการ 
ในแต่ละครั้ งยื่นค าขออนุญาตมาพร้อมกบัแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุ้นกู้ต่อส านกังาน 
ตามวิธีการที่ก าหนดโดยขอ้ 7 

ขอ้ 21   ในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูต้ามขอ้ 20 ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจยื่นค าขอ 
ความเห็นชอบบุคคลที่จะเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูม้าพร้อมกบัค าขออนุญาตดว้ย  ทั้งน้ี ให้ถือว่านิติบุคคล
เฉพาะกิจไดร้ับความเห็นชอบในการแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้ากส านักงานในวนัที่ไดร้ับอนุญาต 
ให้เสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการ 

ขอ้ 22   ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตต่อส านกังาน 
เมื่อส านกังานไดร้ับค าขออนุญาต พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตที่ถูกตอ้งครบถว้น
ตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้  ทั้งน้ี อตัราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขาย
หลกัทรัพยท์ี่ออกใหม่ และการขออนุมตัิโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

ขอ้ 23   นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งจดัให้มีทีป่รึกษาทางการเงินเป็นผูร่้วมจดัท าค าขออนุญาต 

ขอ้ 24   เมื่อส านกังานไดร้ับค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการ พร้อมทั้งเอกสาร
หลกัฐานที่ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ ให้ส านกังานด าเนินการสอบทานขอ้เท็จจริง
ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือส าหรับประชาชนและแจง้ประเด็นขอ้สังเกตที่ไดจ้ากการสอบทาน
ขอ้เท็จจริงเพื่อให้นิติบุคคลเฉพาะกิจช้ีแจงขอ้สังเกตนั้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือแจง้
ขอ้สังเกต โดยตอ้งด าเนินการดงักล่าวให้แลว้เสร็จภายใน 90 วนันบัแต่วนัที่ส านกังานไดร้ับเอกสาร
หลกัฐานที่ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน และให้ส านกังานแจง้ผลการพิจารณาภายใน 30 วนั
นบัแต่วนัที่ส านกังานไดร้ับค าช้ีแจงต่อขอ้สังเกตจากการสอบทานขอ้เท็จจริงจากนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

ในกรณีที่นิติบุคคลเฉพาะกิจประสงคจ์ะขอผ่อนผนัหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี 
ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจยื่นค าขอผ่อนผนั พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอผ่อนผนัต่อส านกังาน
ก่อนที่ส านกังานจะเร่ิมการพิจารณาค าขออนุญาต  ทั้งน้ี ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือส าหรับ
ประชาชน โดยส านกังานจะพิจารณาค าขอผ่อนผนัให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการพิจารณา
อนุญาต 
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หมวด 3 

เงื่อนไขที่ตอ้งปฏิบตัิภายหลงัไดร้ับอนุญาต 

________________ 

ขอ้ 25   เมื่อไดร้บัอนุญาตจากส านักงาน นิติบุคคลเฉพาะกิจอาจเสนอขายหุ้นกู้ 
ที่ออกใหม่ตามโครงการในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  เสนอขายหุ้นกูรุ่้นหน่ึงหรือหลายรุ่นในคราวเดียว 
(2)  เสนอขายหุ้นกูรุ่้นใหม่เพื่อไถ่ถอนหุ้นกูรุ่้นเดิมภายใตว้งเงนิที่ระบุไวต้ามโครงการ 

โดยหุ้นกูท้ี่เสนอขายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกูเ้ดิมนั้นจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 (ก)  มีก าหนดระยะเวลาการไถ่ถอนไวไ้ม่เกินอายุโครงการ 
 (ข)  เป็นหุ้นกูท้ี่เสนอขายภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิหลกัฉบบัเดียวกนัหรือที่ให้สิทธิ

ประโยชน์แก่ผูถื้อหุ้นกูท้ี่ออกใหม่ไม่ดอ้ยไปกว่าผูถื้อหุ้นกูรุ่้นเดิมที่จะไถ่ถอน  ทั้งน้ี หุ้นกูแ้ต่ละรุ่นอาจ 
มีขอ้ก าหนดในเชิงพาณิชย ์(commercial terms) ที่แตกต่างกนัได ้เช่น อตัราดอกเบี้ย อายุ วนัที่ออก 
วนัที่ครบก าหนดไถ่ถอน เป็นตน้ 

ส านกังานอาจผ่อนผนัการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑต์ามวรรคหน่ึงได ้หากนิติบุคคล
เฉพาะกิจแสดงไดว้่าการออกและเสนอขายหุ้นกูท้ี่ขออนุญาตจะไม่มีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นกูท้ี่นิติบุคคล
เฉพาะกิจเคยออกและเสนอขายไปแลว้ 

ขอ้ 26   ในการเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการที่ไดร้ับอนุญาตตามภาคน้ี นิติบุคคลเฉพาะกิจ
ตอ้งด าเนินการจดัให้หุ้นกูท้ี่ออกและเสนอขายตามโครงการมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1)  มีค าเรียกช่ือเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการอา้งอิงถึงหุ้นกูท้ี่เสนอขาย 
ในแต่ละครั้ ง  ทั้งน้ี ค าเรียกช่ือหุ้นกูต้ามโครงการดงักล่าวตอ้งแสดงถึงปีที่ครบก าหนดไถ่ถอน 
และลกัษณะพิเศษของหุ้นกูต้ามโครงการ (ถา้มี) ไวโ้ดยชดัเจน 

(2)  มีการก าหนดอตัราดอกเบี้ยไวอ้ย่างแน่นอน หรือเป็นอตัราที่ผนัแปรตามอตัรา
ดอกเบี้ยของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบี้ยอ่ืน 

(3)  มีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากบัมูลค่าที่ตราไวข้องหุ้นกูต้ามโครงการ  ทั้งน้ี ไม่ว่าหุ้นกู้
ตามโครงการนั้นจะมีการไถ่ถอนครั้ งเดียวหรือหลายครั้ ง 

(4)  ในกรณีที่เป็นการออกและเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝง หุ้นกูด้งักล่าวตอ้งเป็น
หุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงที่ผูอ้อกมีสิทธิในการบงัคบัไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด (callable) หรือผูถื้อมีสิทธิ 
เรียกให้ผูอ้อกช าระหน้ีคืนก่อนก าหนด (puttable) โดยมีการก าหนดผลตอบแทนไวอ้ย่างแน่นอนหรือ
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เป็นอตัราที่ผนัแปรตามอตัราดอกเบี้ยของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบี้ยอ่ืน และไม่มีการก าหนด
เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อา้งอิงกบัปัจจยัอา้งอิงอ่ืนเพิ่มเติมเท่านั้น 

(5)  จดัให้สัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 32 

ขอ้ 27   ในกรณีหุ้นกูท้ี่เสนอขายตามโครงการเป็นหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ สิทธิของผูถื้อหุ้นกู้
ตามโครงการดงักล่าวตอ้งดอ้ยกว่าสิทธิของเจา้หน้ีสามญัเฉพาะในเร่ืองการรับช าระหน้ีตามหุ้นกู้ 
ตามโครงการนั้นเมื่อเกิดกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1)  นิติบุคคลเฉพาะกิจถูกพิทกัษท์รัพย ์หรือถูกศาลพิพากษาให้ลม้ละลาย 
(2)  มีการช าระบญัชีเพื่อการเลิกนิติบุคคลเฉพาะกิจ 
(3)  กรณีอ่ืนใดที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังาน 

ขอ้ 28   ในกรณีหุ้นกูท้ี่เสนอขายตามโครงการเป็นหุ้นกูม้ีประกนัไม่ว่าหลกัประกนั
ของหุ้นกูต้ามโครงการนั้น จะไดจ้ดัใหม้ีพร้อมกบัการเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการหรือจดัเพิ่มเตมิข้ึน
ในภายหลงั หลกัประกนัของหุ้นกูต้ามโครงการดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1)  เป็นทรัพยสิ์นหรือการค ้าประกนัที่มีการด าเนินการให้มีผลบงัคบัไดต้ามกฎหมาย
โดยค านึงถึงสภาพของหลกัประกันแต่ละประเภท สามารถด ารงไดต้ลอดอายุหุ้นกูต้ามโครงการ และ
ดูแลไดโ้ดยผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ ทั้งน้ี ทรัพยสิ์นที่เป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัหลกัประกนัซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นอ่ืนใด
ที่ไม่ใช่ตราสารทางการเงิน ทรัพยสิ์นดงักล่าวตอ้งอยู่ในประเทศไทยและบงัคบัไดต้ามกฎหมายไทย 

(2)  ในกรณีที่หลกัประกนัเป็นอสังหาริมทรัพยห์รือสัญญาเช่าระยะยาว นิติบุคคล
เฉพาะกิจตอ้งจดัให้มีการประเมินค่าของหลกัประกนัดงักล่าวโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นที่อยู่ในบญัชี
ที่ส านกังานให้ความเห็นชอบ  ทั้งน้ี การประเมินราคาหรือการค านวณมูลค่าของหลกัประกันตอ้งค านึงถึง
สิทธิและภาระผูกพนัใด ๆ ไม่ว่าจะเกิดข้ึนโดยบทกฎหมายหรือโดยสัญญาที่มีอยู่เหนือทรัพยสิ์นอนัเป็น
หลกัประกันนั้นดว้ย และต้องจดัท าข้ึนไม่เกินกว่า 1 ปีก่อนวนัที่ออกหุ้นกูต้ามโครงการนั้น  เวน้แต่จะเป็น
กรณีที่ราคาหรือมูลค่าของหลกัประกันไดเ้ปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญัในช่วงเวลาดงักล่าว 
ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจจดัให้มีการประเมินค่าหลกัประกนัดงักล่าวใหม่ 

ขอ้ 29   ในกรณีการออกหุ้นกูต้ามโครงการมีประกนัโดยหลกัประกนัเป็นอสังหาริมทรัพย ์
หรือสังหาริมทรัพยป์ระเภทที่ตอ้งจดทะเบียนตามกฎหมาย นิติบุคคลเฉพาะกิจจะตอ้งด าเนินการ  
จดทะเบียนให้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ป็นผูร้ับทรัพยสิ์นนั้นเป็นประกนัตามกฎหมายดว้ย 

ขอ้ 30   ก่อนการเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการ นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งมีหนงัสือถึง
ส านกังานเพื่อรับรองว่าไดจ้ดัให้มีขอ้ก าหนดสิทธิของหุ้นกูท้ี่เสนอขายตามโครงการที่มีความชดัเจน
และไม่มีขอ้ก าหนดที่เป็นการเอาเปรียบคู่สัญญาอย่างไม่เป็นธรรม และมีการลงลายมือช่ือผูม้ีอ านาจ  
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ลงนามผูกพนันิติบุคคลเฉพาะกิจและประทบัตราส าคญัของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (ถา้มี)  ทั้งน้ี รายการ
และสาระส าคญัของขอ้ก าหนดสิทธิให้เป็นไปตามมาตรา 42 

นอกจากรายการตามวรรคหน่ึงแลว้ ขอ้ก าหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่เสนอขายตามโครงการ
อย่างนอ้ยตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1)  รายการทัว่ไปของโครงการ ซ่ึงอย่างนอ้ยตอ้งระบุถึงช่ือและที่อยู่ของผูม้ีสิทธิเสนอ
โครงการ รวมทั้งประเภท ลกัษณะและมูลค่าของสินทรัพยท์ี่นิติบุคคลเฉพาะกิจรับโอนมาจากผูม้ีสิทธิ
เสนอโครงการ 

(2)  ขอ้ก าหนดให้นิติบุคคลเฉพาะกิจหรือผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูต้อ้งจดัให้มีการประชุม 
ผูถื้อหุ้นกูเ้พื่อพิจารณาด าเนินการอนัจ าเป็นตามควรโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีที่ผูม้ีสิทธิเสนอโครงการ  
นิติบุคคลเฉพาะกิจ หรือบุคคลอ่ืนใดที่เป็นคู่สัญญาที่มีภาระผูกพนัตามสัญญาที่ก่อข้ึนเพื่อประโยชน์ 
ในการด าเนินการตามโครงการ ไม่ปฏิบตัิตามสัญญาในสาระส าคญั 

(3)  ช่ือและที่อยู่ของผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ี และผูใ้ห้บริการเรียกเก็บหน้ีส ารอง (ถา้มี) 
รวมทั้งขอ้ก าหนดให้การแต่งตั้งผูใ้ห้บริการเรียกเก็บหน้ีรายใหม่ ตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากผูแ้ทน 
ผูถื้อหุ้นกู้ก่อนการแต่งตั้ง 

(4)  ขอ้ก าหนดให้นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งรายงานให้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้(ถา้มี) ทราบถึง
การซ้ือสินทรัพย ์รับโอน หรือโอนคืนสินทรัพยใ์ห้กบัผูม้ีสิทธิเสนอโครงการภายในก าหนดระยะเวลา 
15 วนันบัแต่วนัส้ินเดือนที่มีการท ารายการดงักล่าว 

ขอ้ 31   การแกไ้ขเพิ่มเติมสิทธิ หนา้ที่ ความรับผิด หรือหลกัประกนัตามหุ้นกู้ 
ตามโครงการภายหลงัการออกหุ้นกูต้ามโครงการนั้น จะกระท าไดต้่อเมื่อการแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นไม่ได ้
ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดของประกาศน้ี และการแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวไดด้ าเนินการโดยชอบ 
ตามขอ้ก าหนดสิทธิ โดยนิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งแจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าว พร้อมทั้งส่งส าเนา
เอกสารที่เก่ียวขอ้งต่อส านกังานและสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่การแกไ้ข
เพิ่มเติมนั้นมีผลใชบ้งัคบั 

ในกรณีที่การด าเนินการตามวรรคหน่ึง เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิซ่ึงได้
ก าหนดให้กระท าไดโ้ดยการมีมติที่ประชุมผูถื้อหุ้นกูต้ามโครงการ หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นกู้ 
ตามโครงการตอ้งระบุอย่างชดัเจนถึงสาเหตุแห่งการแก้ไขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิ และผลกระทบ 
ที่เกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนกบัผูถื้อหุ้นกูต้ามโครงการ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจของผูถื้อหุ้นกู้
ตามโครงการ 
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ขอ้ 32   ในกรณีหุ้นกูท้ี่เสนอขายตามโครงการเป็นหุ้นกูท้ี่จดัให้มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ 
นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งจดัให้สัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูม้ีความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดสิทธิ 
โดยอย่างนอ้ยตอ้งมีรายการและสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(1)  ช่ือและที่อยู่ของคู่สัญญา 
(2)  วนัที่สัญญามีผลใชบ้งัคบั 
(3)  อ านาจ หนา้ที่ และความรับผิดของคู่สัญญา โดยมีขอ้ตกลงที่ระบุให้นิติบุคคล

เฉพาะกิจ และผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูม้ีอ านาจ หนา้ที่ และความรับผิดตามขอ้ก าหนดสิทธิทุกประการ  
(4)  อตัราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน หรือบ าเหน็จในการปฏิบตัิหนา้ที่ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ 

ซ่ึงตอ้งก าหนดไวเ้ป็นจ านวนที่แน่นอน รวมทั้งอตัราและวิธีการจ่ายคืนเงินทดรองซ่ึงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
ไดจ้่ายไปเน่ืองจากการปฏิบตัิหนา้ที่ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ 

(5)  ขอ้ก าหนดให้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูต้อ้งติดตามให้ผูม้ีสิทธิเสนอโครงการ นิติบุคคล
เฉพาะกิจ ผูใ้ห้บริการเรียกเก็บหน้ีและผูใ้ห้บริการเรียกเก็บหน้ีส ารอง (ถา้มี) หรือบุคคลอ่ืนใดที่เป็น
คู่สัญญาที่มีภาระผูกพนัตามสัญญาที่ก่อข้ึนเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการด าเนินการ
ตามสัญญาที่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 

(6)  การส้ินสุดของสัญญา 

ขอ้ 33   นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งจดัให้มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือโดยสถาบนัจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังานก่อนการเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการ และจดัท า
อย่างต่อเน่ืองตลอดอายุของหุ้นกู ้ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกูท้ี่เสนอขายในแต่ละครั้ งตามโครงการ 
(2)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูค้ ้าประกันหุ้นกูต้ามโครงการ เฉพาะในกรณีที่เป็น 

การค ้าประกันเต็มจ านวนที่มีผลบงัคบัให้ผูค้ ้าประกนัตอ้งรับผิดร่วมกนักบัลูกหน้ี โดยไม่สามารถ 
เพิกถอนไดก่้อนครบอายุของหุ้นกูต้ามโครงการ 

ความในวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบักบักรณีดงัน้ี 
(1)  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานไดม้ีหนงัสือ

แจง้ต่อส านกังานว่าไม่สามารถท าการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือหุ้นกูต้ามโครงการนั้นไดโ้ดยมีเหตุ 
อนัสมควร และเหตุดงักล่าวไม่ไดเ้กิดจากนิติบุคคลเฉพาะกิจ ส านกังานอาจผ่อนผนัให้การจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือนั้นกระท าโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออ่ืนที่ส านกังานก าหนดได ้

(2)  กรณีที่ไดร้ับการผ่อนผนัจากส านกังาน โดยมีเหตุจ าเป็นและสมควร หรือเป็น
กรณีที่พิจารณาไดว้่าไม่จ าเป็นตอ้งมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
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ขอ้ 34   นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งยื่นค าขอให้สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยพิจารณารับ
หุ้นกูท้ี่ออกและเสนอขายตามโครงการเป็นตราสารหน้ีข้ึนทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัออกหุ้นกู้
ตามโครงการดงักล่าว  เวน้แต่เป็นการเสนอขายหุ้นกูร้ะยะส้ัน 

ขอ้ 35   ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจส่งรายงานดงัต่อไปน้ี ต่อส านักงานตามวิธีการที่ก าหนด 
โดยขอ้ 7 

(1)  รายงานการเปล่ียนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูภ้ายหลงัการออกหุ้นกูต้ามโครงการ 
ทั้งน้ี เมื่อนิติบุคคลเฉพาะกิจไดส่้งเอกสารต่อส านักงานครบถว้นแลว้ ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจเปล่ียนแปลง
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูไ้ด ้โดยถือว่าไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังานแลว้ และให้นิติบุคคลเฉพาะกิจส่งส าเนา
สัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูต้่อส านกังานภายใน 15 วนันบัแต่วนัแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูต้ามโครงการนั้น 

(2)  รายงานการไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนวนัครบก าหนดไถ่ถอน  ทั้งน้ี ภายใน 15 วนันบัแต่
วนัที่มีการไถ่ถอน 

ขอ้ 36   นิติบุคคลเฉพาะกิจที่ไดร้ับอนุญาตตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(1)  ด าเนินการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยใ์ห้เป็นไปตามโครงการ โดยตอ้งรับโอน

สินทรัพยต์ามจ านวนขั้นต ่าที่ระบุไวใ้นโครงการให้แลว้เสร็จภายใน 6 เดือนนบัแต่วนัที่ส านกังานอนุมตัิ
โครงการ  ทั้งน้ี เวน้แต่จะไดร้ับการผ่อนผนัจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2)  ตอ้งเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการที่ไดร้ับอนุญาตให้แลว้เสร็จภายใน 3 ปีนบัแตว่นัที่
ไดร้ับอนุญาต  เวน้แต่เป็นการเสนอขายหุ้นกูรุ่้นใหม่เพื่อไถ่ถอนหุ้นกูรุ่้นเดิมตามขอ้ 25(2) 

(3)  จดัให้มีผูใ้ห้บริการเรียกเก็บหน้ี โดยอาจจดัให้มีผูใ้ห้บริการเรียกเก็บหน้ีส ารองดว้ยก็ได้ 
 ในกรณีที่ผูใ้ห้บริการเรียกเก็บหน้ีหรือผูใ้ห้บริการเรียกเก็บหน้ีส ารอง (ถา้มี) ไม่ใช่ 

ผูม้ีสิทธิเสนอโครงการ ผูใ้ห้บริการดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 
 (ก)  สถาบนัการเงิน 
 (ข)  บริษทัหลกัทรัพยท์ี่ไดร้ับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท 

การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์
 (ค)  หน่วยงานที่จดัตั้งข้ึนเพื่อบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของสถาบนัการเงิน 

ตามกฎหมายหรือนโยบายของทางการ 
 (ง)  นิติบุคคลที่มีลกัษณะตามที่ส านกังานประกาศก าหนด  ทั้งน้ี โดยค านึงถึง

ความสามารถในการให้บริการหรือการจดัให้มีระบบเพื่อรองรับการเรียกเก็บหน้ี 
(4)  ปฏิบตัใิห้เป็นไปตามโครงการที่ไดร้ับอนุมตัิจากส านกังาน 
(5)  รายงานการผิดนดัช าระหน้ีเงินตน้หรือดอกเบี้ยต่อผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูภ้ายใน 1 วนั 

ท าการนบัแต่วนัที่ปรากฏเหตุผิดนดั 
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ขอ้ 37   ในกรณีที่เป็นหุ้นกูท้ี่ออกภายใตโ้ครงการที่ไดร้ับอนุญาตตามพระราชก าหนด
นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2540  นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1)  ตอ้งระบุไวใ้ห้ชดัเจนในค าเรียกช่ือหุ้นกูด้ว้ยว่าเป็นหุ้นกูท้ี่ออกภายใตโ้ครงการที่ไดร้ับ
อนุมตัิตามกฎหมายดงักล่าว และเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจที่ไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหรือไม่  

(2)  เมื่อสถานะนิติบุคคลเฉพาะกิจส้ินสุดลง ให้โอนสินทรัพยแ์ละผลประโยชน์คงเหลือ
ทั้งหมดกลบัคืนให้ผูม้ีสิทธิเสนอโครงการภายใน 30 วนันบัแต่วนัส้ินสุดสถานะดงักล่าว  เวน้แต่จะไดร้ับ
การผ่อนผนัจากส านกังานในกรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควร และให้รายงานการโอนสินทรัพยแ์ละ
ผลประโยชน์ดงักล่าวต่อส านกังานตามขอ้ 7 ภายใน 30 วนันบัแต่วนัส้ินสุดสถานะของนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

ขอ้ 38   สัญญาแต่งตั้งผูใ้ห้บริการเรียกเก็บหน้ีอย่างนอ้ยตอ้งมีสาระส าคญัเก่ียวกบั 
การปฏิบตัิหนา้ที่ของผูใ้ห้บริการเรียกเก็บหน้ีดงัต่อไปน้ี 

(1)  การจดัให้มรีะบบบญัชีส าหรับการปฏิบตัิหนา้ที่และจดัเก็บเอกสารที่เก่ียวขอ้ง  

แยกต่างหากจากส่วนงานอ่ืนของผูใ้ห้บริการเรียกเก็บหน้ี 
(2)  หนา้ที่ของผูใ้ห้บริการเรียกเก็บหน้ีรายเดิมในการด าเนินการใด ๆ เพื่อให้ผูใ้ห้บริการ 

เรียกเก็บหน้ีรายใหม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างต่อเน่ืองในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงผูใ้ห้บริการ 
เรียกเก็บหน้ี โดยตอ้งก าหนดเหตุแห่งการเปล่ียนแปลงผูใ้ห้บริการเรียกเก็บหน้ีไวใ้ห้ชดัเจน 

(3)  การโอนเงินที่เรียกเก็บไดจ้ากสินทรัพยเ์ขา้บญัชีของนิติบุคคลเฉพาะกิจซ่ึงตอ้ง
กระท าโดยเร็วที่สุด แตต่อ้งไม่เกิน 15 วนัท าการนบัแต่วนัที่เรียกเก็บเงินไดด้งักล่าว โดยตอ้งก าหนด 
ขอ้ห้ามน าเงินซ่ึงไดร้ับมาเพื่อนิติบุคคลเฉพาะกิจไปใชเ้พื่อการอื่นใด ในกรณีที่นิติบุคคลเฉพาะกิจ 
มีขอ้ตกลงที่จะหักกลบลบหน้ีค่าซ้ือสินทรัพยห์รือค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยก์บัผูม้ีสิทธิเสนอ
โครงการซ่ึงท าหนา้ที่เป็นผูใ้ห้บริการเรียกเก็บหน้ีดว้ย ผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ีมีสิทธิหักค่าซ้ือสินทรัพย์
จากเงินที่เรียกเก็บไดแ้ต่ตอ้งโอนเงินส่วนที่เหลือเขา้บญัชีของนิติบุคคลเฉพาะกิจภายในระยะเวลาเดยีวกนั 

(4)  การจดัท าและน าส่งรายงานเป็นรายไตรมาส ซ่ึงอย่างนอ้ยตอ้งแสดงรายละเอียด
เก่ียวกบัผลการเรียกเก็บเงินจากสินทรัพย ์และยอดสินทรัพยค์งเหลือของโครงการต่อนิติบุคคลเฉพาะกิจ
และผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้(ถา้มี) ภายใน 15 วนันบัแต่วนัส้ินไตรมาส 

ในกรณีทีม่ีการแต่งตั้งผูใ้ห้บริการเรียกเก็บหน้ีส ารอง สัญญาแตง่ตั้งผูใ้ห้บริการเรียกเก็บหน้ี
ส ารองต้องมีสาระส าคญัเก่ียวกบัการปฏิบตัิหน้าที่ของผูใ้ห้บริการเรียกเก็บหน้ีส ารองตามวรรคหน่ึงดว้ย 
โดยอนุโลม 
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ภาค 3 

การเสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่ตามโครงการในวงจ ากดั 

_________________ 

ขอ้ 39   การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่ตามโครงการในวงจ ากดั ใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ ให้กระท าไดต้่อเมื่อไดร้ับอนุญาตจากส านกังาน
ตามหลกัเกณฑก์ารอนุญาตและการยื่นค าขออนุญาตในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของหมวด 2  ทั้งน้ี 
นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขในส่วนที่ 3 ของหมวด 2 ดว้ย 

(2)  การเสนอขายลกัษณะอื่นที่ไมใ่ช่การเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ตาม (1) ให้ถือว่า
ไดร้ับอนุญาตเมื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นส่วนที่ 1 ของหมวด 3  ทั้งน้ี นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งปฏิบตัิ
ตามเงื่อนไขในส่วนที่ 2 ของหมวด 3 ดว้ย 

หมวด 1 

ลกัษณะการเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการในวงจ ากดั 

________________ 

ขอ้ 40   การเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ให้ถือ
เป็นการเสนอขายในวงจ ากดั 

(1)  เสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงมีจ านวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบ
ระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ 

(2)  เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั 
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ 
(4)  เสนอขายต่อบุคคลที่เป็นเจา้หน้ีของบริษทัอยู่แลว้ก่อนการเสนอขายหุ้นกู้ 

ตามโครงการ เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหน้ี 
(5)  เสนอขายโดยไดร้ับผ่อนผนัจากส านกังาน โดยนิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งแสดงไดว้่า 

 (ก)  มีเหตุจ าเป็นและสมควร 
 (ข)  การเสนอขายดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 
 (ค)  มีมาตรการให้ความคุม้ครองแก่ผูล้งทุนอย่างเพียงพอแลว้ 

ขอ้ 41   การพิจารณาลกัษณะการเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการในวงจ ากดัตามขอ้ 40 
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
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  (1)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามขอ้ 40(1) หากเป็นกรณีที่ศูนยร์ับฝาก
หลกัทรัพย ์ผูร้ับฝากทรัพยสิ์น นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ผูค้า้หลกัทรัพย ์หรือบุคคลอ่ืนใด ถือครอง
หุ้นกูต้ามโครงการแทนบุคคลอ่ืน ให้นบัจ านวนผูล้งทุนจากบุคคลที่เป็นเจา้ของที่แทจ้ริงของหุ้นกู้ 
ตามโครงการนั้น 

(2)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 40(2) หรือการเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่
ตามขอ้ 40(3) ไม่รวมถึงการเสนอขายต่อผูล้งทุนดงักล่าวที่ไดจ้ดขอ้จ ากดัการโอนไวไ้ม่เกิน 10 ราย 
ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ โดยให้ถือว่ากรณีดงักล่าวเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง
ตามขอ้ 40(1) 

(3)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 40(3) ให้หมายความรวมถึง การเสนอขาย
ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ที่มีการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัดว้ย 

หมวด 2 

การเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการในวงจ ากดั 

ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ 

________________ 

ขอ้ 42   ความในหมวดน้ีให้ใชบ้งัคบักบัการเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการในวงจ ากดั 
ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 40(3) 

ส่วนที่ 1 

หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 

________________ 

ขอ้ 43   นิติบุคคลเฉพาะกิจจะไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการในวงจ ากดั
ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ เมื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 16(1) (2) (3) (4) (6) (7) และ (9) 
ขอ้ 17 และขอ้ 18 

(2)  แบบแสดงรายการขอ้มูลมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถว้น 
(3)  ไดร้ับมติโดยชดัแจง้จากคณะกรรมการให้ออกหุ้นกู้ตามโครงการได ้ เวน้แต ่

นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ตอ้งไดร้ับมตใิห้ออกหุ้นกู้ตามโครงการที่เป็นไปตาม
กฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 
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ความในวรรคหน่ึงไม่ใชก้บักรณีที่บริษทัตอ้งออกหุ้นกูต้ามแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
ตามกฎหมายว่าดว้ยลม้ละลายซ่ึงศาลเห็นชอบดว้ยแผนนั้นแลว้ หรือกรณีอ่ืนใดที่ไดร้ับการผ่อนผนั 
จากส านกังาน 

ขอ้ 44   นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งจดัให้มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ 

ส่วนที่ 2 

การยื่นค าขออนุญาต 

________________ 

ขอ้ 45   นิติบุคคลเฉพาะกิจที่ประสงคจ์ะเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการในวงจ ากดั 
ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ตอ้งยื่นค าขออนุญาตและจดขอ้จ ากดัการโอน (ถา้มี) กบัส านักงาน และให้น าความ
ในขอ้ 20 ขอ้ 21 และขอ้ 22 มาใชบ้งัคบักบัการยื่นค าขออนุญาตในส่วนน้ี โดยอนุโลม 

ขอ้ 46   เมื่อส านกังานไดร้ับค าขออนุญาตพร้อมเอกสารหลกัฐานที่ถูกตอ้งครบถว้น 
ตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ ให้ส านกังานด าเนินการสอบทานขอ้เท็จจริงตามขั้นตอนและวิธีการ 
ที่ระบุในคู่มือส าหรับประชาชนและแจง้ประเด็นขอ้สังเกตที่ไดจ้ากการสอบทานขอ้เท็จจริงเพื่อให้ 
นิติบุคคลเฉพาะกิจช้ีแจงขอ้สังเกตนั้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือแจง้ขอ้สังเกต โดยตอ้ง
ด าเนินการดงักล่าวให้แลว้เสร็จภายใน 45 วนันบัแต่วนัที่ส านกังานไดร้ับเอกสารหลกัฐานที่ถูกตอ้ง
ครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน และให้ส านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขอภายใน 30 วนันบัแต่ 
วนัที่ส านกังานไดร้ับค าช้ีแจงต่อขอ้สังเกตจากการสอบทานขอ้เท็จจริงจากนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

ในกรณีที่นิติบุคคลเฉพาะกิจประสงคจ์ะขอผ่อนผนัหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี 
ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจยื่นค าขอผ่อนผนั พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอผ่อนผนัต่อส านกังาน 
มาพร้อมกบัการยื่นค าขออนุญาต  ทั้งน้ี ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือส าหรับประชาชน 
โดยส านกังานจะพิจารณาค าขอผ่อนผนัให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการพิจารณาอนุญาต  
ตามวรรคหน่ึง 

ส่วนที่ 3 

เงื่อนไขที่ตอ้งปฏิบตัิภายหลงัไดร้ับอนุญาต 

________________ 

ขอ้ 47   ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจที่ไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการ 
ในวงจ ากดัต่อผูล้งทุนรายใหญ่ปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ก าหนดในส่วนน้ี 
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ขอ้ 48   นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งด าเนินการให้หุ้นกูต้ามโครงการที่เสนอขาย 
ในวงจ ากดัต่อผูล้งทุนรายใหญ่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1)  มีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 25 และขอ้ 26(1) (2) (3) และ (4) 
(2)  เป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ และมีขอ้ความในใบหุ้นกูท้ี่เสนอขายตามโครงการ 

แต่ละครั้งแสดงวา่นิติบุคคลเฉพาะกิจจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกูต้ามโครงการไมว่่าในทอดใด ๆ 
หากการโอนนั้นจะขดักบัขอ้จ ากดัการโอนหุ้นกูต้ามโครงการตามที่ระบุไว ้ซ่ึงตอ้งเป็นขอ้จ ากดัการโอน
เดียวกบัที่ไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส านกังาน  เวน้แต่กรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกูต้่อผูล้งทุนรายใหญ่ 
ตามขอ้ 40(3) นิติบุคคลเฉพาะกิจสามารถจดทะเบียนการโอนหุ้นกูไ้ม่ว่าในทอดใด ๆ ต่อผูล้งทุนรายใหญ่
และผูล้งทุนสถาบนัก็ได้ 

(3)  กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในขอ้ 27 
(4)  กรณีที่นิติบุคคลเฉพาะกิจจดัให้มีเอกสารประกอบการเสนอขายหุ้นกู ้เอกสาร

ดงักล่าวจะตอ้งมีขอ้ความที่ระบุถึงขอ้จ ากดัการโอน และในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 
ให้ระบุการดอ้ยสิทธินั้นไวใ้ห้ชดัเจน 

ขอ้ 49   ในกรณีที่นิติบุคคลเฉพาะกิจประสงคจ์ะจดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินเป็น 
ผูว้ิเคราะห์ขอ้มูลของนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อให้ค าแนะน าในการก าหนดลกัษณะ ขอ้ตกลง เงื่อนไข 
และอายุที่เหมาะสมในการออกและเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการ นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งมอบหมายให้
ที่ปรึกษาทางการเงินนั้นวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

(1)  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และแผนธุรกิจในอนาคต 
(2)  ขอ้มูลทางการเงินที่ส าคญัตามที่ก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน หรือขอ้มูล

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
(3)  วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน 
(4)  แหล่งเงินทุนส ารองในการช าระหน้ี 
(5)  ทรัพยสิ์นที่อาจใชเ้ป็นหลกัประกนัในการช าระหน้ี 
นิติบุคคลเฉพาะกิจตามวรรคหน่ึงมีหนา้ที่ตอ้งด าเนินการดงัน้ีดว้ย 
(1)  จดัส่งขอ้มูลที่จ  าเป็นซ่ึงมีความถูกตอ้งและครบถว้นให้ที่ปรึกษาทางการเงิน 

เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวรรคหน่ึง 
(2)  จดัให้มีขอ้ตกลงให้ที่ปรึกษาทางการเงินจดัเก็บเอกสารหลกัฐานที่จดัท าข้ึน 

ตามวรรคหน่ึงไวอ้ย่างนอ้ย 3 ปี 

ขอ้ 50   นิติบุคคลเฉพาะกิจที่ไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการในวงจ ากดั
ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ ตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
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(1)  จดัให้การชกัชวนหรือให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการซ้ือขายหรือลงทุนในหุ้นกู้ 
ตามโครงการต่อผูล้งทุนรายใหญ่ด าเนินการผ่านบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทที่สามารถเป็นผูใ้ห้บริการ
ดงักล่าวเก่ียวกบัหุ้นกูไ้ด ้

(2)  จดัให้มีการแจกสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (factsheet) ให้แก่ผูล้งทุนก่อน 
การเสนอขาย 

(3)  ด าเนินการเก่ียวกบัขอ้ก าหนดสิทธิตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 30 ขอ้ 31 และขอ้ 32  
(4)  จดัให้มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตามขอ้ 33 
(5)  ด าเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นขอ้ 36(1) (2) (3) วรรคหน่ึง 

และ (4) 
(6)  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกภายใตโ้ครงการที่ไดร้ับอนุญาตตาม 

พระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2540  ตอ้งด าเนินการ
ให้เป็นไปตามขอ้ 37 

(7)  ยื่นค าขอใหส้มาคมตลาดตราสารหน้ีไทยพิจารณารับหุ้นกูท้ี่เสนอขายตามโครงการ
เป็นตราสารหน้ีข้ึนทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัออกหุ้นกู้ดงักล่าว  เวน้แต่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้
ระยะส้ัน 

(8)  ในกรณีที่มีบุคคลใดแสดงความประสงคต์่อนิติบุคคลเฉพาะกิจที่จะลงทะเบียน
การโอนหุ้นกูต้ามโครงการ ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจตรวจสอบความถูกตอ้งของการโอนหุ้นกู ้หากพบว่า
เป็นการโอนที่ขดัต่อขอ้จ ากดัการโอนที่ไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส านกังาน นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งไม่
ลงทะเบียนการโอนหุ้นกูต้ามโครงการ  เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง หากนิติบุคคลเฉพาะกิจจดัให้มีนายทะเบียนหุ้นกู ้ 
นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งด าเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกูป้ฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในวรรคหน่ึงดว้ย 

(9)  ส่งรายงานตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในขอ้ 35 และขอ้ 36(5) 

หมวด 3 
การเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการในวงจ ากดัลกัษณะอ่ืน 

ที่ไม่ใช่การเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ 

________________ 

ขอ้ 51   ความในหมวดน้ีให้ใชบ้งัคบักบัการเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการในวงจ ากดั 
ตามขอ้ 40(1) (2) (4) และ (5) 
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ส่วนที่ 1 

หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 

________________ 

ขอ้ 52   การเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการในวงจ ากดัต่อผูล้งทุนตามขอ้ 40(1) (2) (4) 
และ (5) ให้ถือว่าไดร้ับอนุญาตจากส านกังานเมื่อนิติบุคคลเฉพาะกิจปฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  นิติบุคคลเฉพาะกิจมีลกัษณะตามขอ้ 16(7) 
(2)  จดขอ้จ ากดัการโอนส าหรับหุ้นกูต้ามโครงการที่จะเสนอขายกบัส านกังาน 

โดยในการจดขอ้จ ากดัการโอนดงักล่าวตอ้งมีขอ้ความซ่ึงแสดงไดว้า่นิติบุคคลเฉพาะกิจจะไม่รับจดทะเบียน
การโอนหุ้นกูไ้ม่ว่าทอดใด ๆ หากการโอนหุ้นกูด้งักล่าวจะท าให้หุ้นกูท้ี่เสนอขายตามโครงการในครั้ งนั้น
ไม่สามารถคงลกัษณะการเสนอขายในวงจ ากดัตามแต่ละลกัษณะการเสนอขายที่ก าหนดในขอ้ 40 ได ้  
เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(3)  นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งไดร้ับมตใิห้ออกหุ้นกูต้ามโครงการไดต้ามหลกัเกณฑ ์
ในขอ้ 43(3) 

(4)  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกูม้ีประกนัหรือหุ้นกูท้ี่จดัให้มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ 
นิติบุคคลเฉพาะกิจไดเ้สนอร่างขอ้ก าหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูม้าพร้อมกบั 
การจดขอ้จ ากดัการโอนตาม (2) 

(5)  ในกรณีที่จดัให้มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูต้อ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ในบทนิยามของค าดงักล่าว 

(6)  รายงานลกัษณะหุ้นกูต้ามโครงการที่จะเสนอขายต่อส านักงานตามวิธีการที่ก าหนด
โดยขอ้ 7 

ขอ้ 53   ให้ถือว่าส านกังานรับจดขอ้จ ากดัการโอนหุ้นกูต้ามขอ้ 52(2) ในวนัที่ส านกังาน
ไดร้ับการแสดงเจตนาจดขอ้จ ากดัการโอนที่มีขอ้ความตามขอ้ 52(2) ครบถว้นแลว้ 

ส่วนที่ 2 

เงื่อนไขที่ตอ้งปฏิบตัิภายหลงัไดร้ับอนุญาต 

________________ 

ขอ้ 54   ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจที่ไดร้ับอนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการในวงจ ากดั
ลกัษณะอ่ืนที่ไม่ใช่การเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี โดยอนุโลม 

(1)  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัส่งรายงานตามขอ้ 35 และขอ้ 36(5) 
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(2)  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัลกัษณะของหุ้นกูต้ามขอ้ 48 
(3)  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัที่ปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) ตามขอ้ 49 
(4)  หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นขอ้ 50(5) และ (6) 
(5)  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการลงทะเบียนการโอนหุ้นกูต้ามขอ้ 50(8) 

ขอ้ 55   การเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการในวงจ ากดัต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง 
ตามขอ้ 40(1) นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 

(1)  เสนอขายต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายบุคคลรวมกนัดงัน้ี 
                                 (ก)  ผูล้งทุนสถาบนั 
                                 (ข)  ผูล้งทุนที่มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกับนิติบุคคลเฉพาะกิจซ่ึงจะตอ้งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ี่ไดร้ับอนุมตัิจากคณะกรรมการนิติบุคคลเฉพาะกิจ โดยในการพิจารณานั้นจะตอ้ง
ค านึงถึงความเหมาะสมในการลงทุนและการมีขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลงทุนของผูล้งทุน 

ผูล้งทุนที่มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบันิติบุคคลเฉพาะกิจตามวรรคหน่ึง
ไดแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหารของนิติบุคคลเฉพาะกิจ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และบริษทัในเครือของนิติบุคคล
เฉพาะกิจ (บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัย่อยในล าดบัเดียวกนั หรือบริษทัร่วม) 

เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคสอง ค าว่า “บริษทัย่อยในล าดบัเดียวกนั”  
หมายความว่า   บริษทัย่อยตั้งแต่ 2 บริษทัข้ึนไปที่มีบริษทัใหญ่เป็นบริษทัเดียวกนัไม่ว่าบริษทัย่อยนั้น 
จะอยู่ในชั้นล าดบัใด ๆ 

(2)  ไม่โฆษณาการเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการดงักล่าว และหากจะมีการแจกจ่าย
เอกสารประกอบการเสนอขาย นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งแจกจ่ายให้เฉพาะบุคคลที่มีลกัษณะหรือ 
มีจ านวนอยู่ในวงจ ากดัตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 40(1) เท่านั้น 

ขอ้ 56   การเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการในวงจ ากดัต่อผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 40(2) 
นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 
ให้ด าเนินการดงัน้ี 

(ก)  จดัให้มีขอ้ก าหนดสิทธิที่มีรายการอย่างนอ้ยตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรา 42 และ
ด าเนินการให้เป็นไปตามขอ้ 31 วรรคหน่ึง 

(ข)  จดัใหม้ีการแจกสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (factsheet) ให้แก่ผูล้งทุนก่อน 
การเสนอขาย 

(2)  ยื่นค าขอให้สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยรับพิจารณารับหุ้นกูท้ี่เสนอขายเป็น 
ตราสารหน้ีข้ึนทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัออกหุ้นกูด้งักล่าว  เวน้แต่เป็นการเสนอขายหุ้นกูร้ะยะส้ัน 



25 
 

 

ขอ้ 57   การเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการในวงจ ากดัตามขอ้ 40(4) และ (5) นิติบุคคล
เฉพาะกิจตอ้งไม่โฆษณาการเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการดงักล่าว และหากมีการแจกจ่ายเอกสาร
ประกอบการเสนอขาย นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งแจกจ่ายให้เฉพาะบุคคลที่มีลกัษณะหรือมีจ านวน 
อยู่ในวงจ ากดัตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 40(4) และ (5) เท่านั้น 

ภาค 4 

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขเฉพาะส าหรับโครงการ 
ที่จะเสนอขายต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ 

_________________ 

ขอ้ 58   ความในส่วนน้ีให้ใชบ้งัคบัเฉพาะกบัการเสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่ตามโครงการ
ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ โดยหุ้นกูท้ี่เสนอขายมีขอ้ตกลงที่จะช าระดอกเบี้ย และไถ่ถอนหุ้นกูเ้ป็น 
สกุลเงินตราต่างประเทศ 

ขอ้ 59   นิติบุคคลเฉพาะกิจจะไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามภาคน้ี 
ต่อเมื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  สามารถแสดงไดว้่าการเสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่ที่ยื่นขออนุญาตจะกระท า 
ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ 

(2)  สามารถแสดงไดว้่าการซ้ือขาย หรือการโอนหุ้นกูท้ี่ยื่นขออนุญาตไม่ว่าทอดใด ๆ 
จะกระท าในต่างประเทศ 

ขอ้ 60   ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจที่ไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่ตามภาคน้ี
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

(1)  เสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นขอ้ 25 
(2)  ตอ้งมีค าเรียกช่ือหุ้นกูต้ามโครงการ อตัราดอกเบี้ย และมูลค่าไถ่ถอนที่เป็นไป 

ตามขอ้ 26(1) (2) และ (3) 
(3)  เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นขอ้ 36(1) (2) (3) วรรคหน่ึง (4) และ (5) 
(4)  ด าเนินการให้เป็นไปตามขอ้ 37 ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกภายใต้

โครงการที่ไดร้ับอนุญาตตามพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2540 



26 
 

 

ขอ้ 61   ในกรณีที่มีการจดัใหม้ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งจดัให้มี 
การขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแตง่ตั้งเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ ทั้งน้ี บุคคลดงักล่าวจะไดร้บัความเห็นชอบ
ต่อเมื่อสามารถแสดงไดว้่าบุคคลนั้นมีคุณสมบตัิอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  เป็นทรัสตีไดต้ามกฎหมายแห่งประเทศใดประเทศหน่ึงทีจ่ะเสนอขายหุ้นกูน้ั้น
หรือประเทศที่จะน าหุ้นกูด้งักล่าวไปจดทะเบยีนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

(2)  เป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมายของประเทศใดประเทศหน่ึงที่จะเสนอขายหุ้นกู้นั้น
หรือประเทศที่จะน าหุ้นกูด้งักล่าวไปจดทะเบยีนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์เมื่อแสดงไดว้่ากฎหมาย
ของประเทศดงักล่าวมีขอ้ห้ามการจดัตั้งทรัสต ์

การให้ความเห็นชอบผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูต้ามวรรคหน่ึง ไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศอ่ืน 
ที่เก่ียวกบัคุณสมบตัิของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูแ้ละการกระท าตามอ านาจหนา้ที่ของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูท้ี่ออก
ตามมาตรา 41(3) และมาตรา 46 

ขอ้ 62   ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจหรือบุคคลที่ไดร้ับมอบหมายจากนิติบุคคลเฉพาะกิจ
แจง้ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบถึงการขายหุ้นกูต้่อผูล้งทุนในต่างประเทศภายใน 3 วนัท าการ 
นบัแต่วนัปิดการเสนอขาย โดยให้แนบเอกสารประกอบการเสนอขายไปพร้อมกบัการแจง้ดงักล่าวดว้ย 

ภาค 5 

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขเฉพาะส าหรับโครงการที่จะเสนอขาย 
หุ้นกูท้ี่ออกใหม่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

_________________ 

ขอ้ 63   ความในส่วนน้ีให้ใชบ้งัคบัเฉพาะกบัการเสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่ตามโครงการ
ที่มีขอ้ตกลงให้ช าระค่าหุ้นกูเ้ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

ขอ้ 64   เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางในการควบคุมการใชเ้งินตราต่างประเทศส าหรับ 
ผูล้งทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยยงัไม่ไดอ้นุมตัิให้ลงทุนในเงินตราต่างประเทศไดโ้ดยตรง หรือผูล้งทุน
ในหุ้นกูต้ามโครงการไม่ไดเ้ป็นผูล้งทุนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเก่ียวกบัการก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบตัิเก่ียวกบัการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพนัธ์ นิติบุคคลเฉพาะกิจ
ตอ้งจดัให้การเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการกระท าโดยบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัจ าหน่าย
หลกัทรัพยห์รือการคา้หลกัทรัพย ์  
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ภาค 6 

บทเฉพาะกาล 
_________________ 

ขอ้ 65   ใหบ้รรดาประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ค าส่ัง และหนงัสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ที่ ทจ. 13/2552  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่เพื่อ 
การแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ลงวนัที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัที่
ประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต้่อไปเท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี 
จนกว่าจะไดม้ีประกาศ ค าส่ัง และหนงัสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบตัิตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

ขอ้ 66   ในกรณีที่มีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ที่ ทจ. 13/2552  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหมเ่พื่อการแปลงสินทรพัย์
เป็นหลกัทรัพย ์ลงวนัที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  ให้การอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

   ประกาศ  ณ  วนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563                                             
 
 
 
 (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


