
 

 

-ร่าง- 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สจ. 41/2563 
เร่ือง  การยืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายตราสารหน้ี และรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

_______________________ 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 7/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการอนุมติัโครงการแปลงสินทรัพย ์                  
เป็นหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  ขอ้ 7 ประกอบกบัขอ้ 20 ขอ้ 35 ขอ้ 45 ขอ้ 50(9) ขอ้ 52(6) 
และขอ้ 54(1) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 42/2563  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาต 
ใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  
ขอ้ 9 ประกอบกบัขอ้ 20 วรรคหน่ึง ขอ้ 21 ขอ้ 41 ขอ้ 46(2) ขอ้ 47 ขอ้ 48 วรรคหน่ึง ขอ้ 62(4) ขอ้ 64  
และขอ้ 81(10) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 17/2561  เร่ือง การขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561  ขอ้ 8 ประกอบกบัขอ้ 24  
ขอ้ 25 ขอ้ 44 ขอ้ 50 วรรคสอง ขอ้ 57(7) ขอ้ 59(2) และขอ้ 61(1) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 62/2561  เร่ือง  การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  
ขอ้ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 64/2561  เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรสกุลเงินตรา
ต่างประเทศในประเทศไทยของกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561                    
ขอ้ 7 ประกอบกบัขอ้ 18 ขอ้ 19 ขอ้ 30 ขอ้ 43 ขอ้ 51 วรรคสอง ขอ้ 58(7) ขอ้ 60(1) และขอ้ 62(1)  
แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 63/2561  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารอนุญาตให้กิจการ
ต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ขอ้ 6 ประกอบ 
กบัขอ้ 17 ขอ้ 18 ขอ้ 30 ขอ้ 43 ขอ้ 53 วรรคสอง ขอ้ 60(3) ขอ้ 63(1) และขอ้ 65(1) (ค) แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 61/2561  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561  ขอ้ 14 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2559  เร่ือง การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้ออกและเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง ลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  และประกอบกบัขอ้ 19/2 
วรรคหน่ึง ขอ้ 24(2) ขอ้ 26 และขอ้ 27(6) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2559   
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เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง ลงวนัท่ี  4 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2559  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 68/2561  เร่ือง การขออนุญาต 
และการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
ขอ้ 5 ประกอบกบัขอ้ 18 วรรคสาม แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2557   
เร่ือง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นกองทุนของธนาคารพาณิชย ์ลงวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
ขอ้ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ 
ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ ลงวนัท่ี  
13 มีนาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 15/2557   
เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ 
ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557  และขอ้ 10 วรรคหน่ึง แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 82/2558  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย 
หุ้นกูท่ี้ออกใหม่ของกองทรัสต์ ลงวนัท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2560  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย 
หุน้กูท่ี้ออกใหม่ของกองทรัสต ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  ส านกังานออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ให้ยกเลิกประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ  
ตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สจ. 57/2561  เร่ือง การยื่นค าขออนุญาตเสนอขายตราสารหน้ี และการรายงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561   

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

(4)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตรา
ต่างประเทศในประเทศไทย 
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  (5)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายพนัธบตัรสกุลเงินตรา
ต่างประเทศในประเทศไทยของกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ 
  (6)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารอนุญาตใหกิ้จการ
ต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท  
  (7)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการเสนอขายตราสารหน้ีของ
หน่วยงานภาครัฐไทย 
  (8)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาต 
ใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง 

(9)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิ 
เพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์
  (10)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ 
ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ 
  (11)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาต 
ใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ของกองทรัสต ์ 

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

  ขอ้ 4   ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ผูข้ออนุญาตหรือผูท่ี้ไดรั้บอนุญาต แลว้แต่กรณี 
ด าเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดไวบ้นเว็บไซต์ของส านกังาน 
  (1)  การยื่นค าขออนุญาตเสนอขายตราสารหน้ีพร้อมเอกสารหรือหลกัฐาน  
  (2)  การยื่นขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของตราสารหน้ี  
  (3)  การรายงานการเปล่ียนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูภ้ายหลงัการออกหุ้นกู้  

(4)  การรายงานการไถ่ถอนตราสารหน้ีก่อนครบอายุ  
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ขอ้ 5   ใหช้ าระค่าธรรมเนียมค าขออนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย์ 
ตามขอ้ 3 และช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตตามขอ้ 4(1) ต่อส านกังานเม่ือส านกังานไดรั้บค าขอ
พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ 

  ขอ้ 6   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
                          (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
                          เลขาธิการ 
                          ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
  
 
 

 
 

 


