-ร่ างประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 42/2563
เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่
เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
___________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
และมาตรา 35 มาตรา 40(11) มาตรา 41(3) และ (4) มาตรา 42(10) มาตรา 43(3) และมาตรา 46
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกากับตลาดทุน
ออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 13/2552 เรื่ อง การขออนุญาตและ
การอนุ ญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ ลงวันที่ 13 มีนาคม
พ.ศ. 2552
(2) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2554 เรื่ อง การขออนุญาตและ
การอนุ ญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่
18 มีนาคม พ.ศ. 2554
(3) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 38/2555 เรื่ อง การขออนุญาตและ
การอนุ ญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่
9 สิ งหาคม พ.ศ. 2555
(4) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 14/2556 เรื่ อง การขออนุญาตและ
การอนุ ญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่
11 มีนาคม พ.ศ. 2556
(5) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2557 เรื่ อง การขออนุญาตและ
การอนุ ญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่
29 กันยายน พ.ศ. 2557
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(6) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 47/2557 เรื่ อง การขออนุญาตและ
การอนุ ญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
(7) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2558 เรื่ อง การขออนุญาตและ
การอนุ ญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
(8) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 59/2558 เรื่ อง การขออนุญาตและ
การอนุ ญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
(9) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 14/2559 เรื่ อง การขออนุญาตและ
การอนุ ญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่
4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
(10) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 43/2559 เรื่ อง การขออนุญาตและ
การอนุ ญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่
12 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“บริ ษทั ” หมายความว่า บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด
“โครงการ” หมายความว่า โครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
“สินทรัพย์” หมายความว่า สิ นทรัพย์ตามพระราชกาหนดนิ ติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการ
แปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540
“ผูใ้ ห้บริ การเรี ยกเก็บหนี้” (servicer) หมายความว่า ผูท้ ี่ให้บริ การเรี ยกเก็บและ
รับชาระหนี้ที่เกิดจากการรับโอนสินทรัพย์ที่เป็ นสิ ทธิเรี ยกร้อง และดาเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์
ตามโครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
“ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู”้ หมายความว่า ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกูซ้ ่ ึงมีรายชื่ ออยู่ในบัญชีรายชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกูต้ ามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติ
ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้ และการกระทาตามอานาจหน้าที่ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้
“หุ้นกูท
้ ี่ออกใหม่ตามโครงการ” หมายความว่า หุ้นกูท้ ี่ออกใหม่ไม่ว่าชนิดใด ๆ
แต่ไม่รวมถึงหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงซึ่งมีลกั ษณะเป็ นหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ
“หุ้นกูด้ อ้ ยสิทธิ” หมายความว่า หุ้นกูไ้ ม่มีประกันที่มีการกาหนดสิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นกู้
ไว้ดอ้ ยกว่าสิ ทธิของเจ้าหนี้สามัญทัว่ ไป
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“หุ้นกูแ้ ปลงสภาพ” หมายความว่า หุ้นกูท้ ี่อาจแปลงสภาพแห่งสิ ทธิเป็ นหุ้นได้
“ข้อกาหนดสิทธิ” หมายความว่า ข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุ้นกู้
และผูถ้ ือหุ้นกู้
“สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย” หมายความว่า สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่ได้รับ
ใบอนุญาตและจดทะเบียนกับสานักงาน
“ตราสารหนี้ข้ นึ ทะเบียน” หมายความว่า ตราสารหนี้ที่ข้ นึ ทะเบียนกับสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งเป็ นสถาบันการเงินตามกฎหมาย
ว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กยู้ ืมของสถาบันการเงิน
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คาว่า “หุ้นกูร้ ะยะสั้น” “หุ้นกูอ้ นุพนั ธ์” “ผูล้ งทุนสถาบัน” “ผูล้ งทุนรายใหญ่”
“ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่” “บริ ษทั ย่อย” “ผูบ้ ริ หาร” “ผูม้ ีอานาจควบคุม” “นิติบุคคลเฉพาะกิจ” และ “กิจการตาม
กฎหมายต่างประเทศ” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคาดังกล่าวที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับ
การออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท
ภาค 1
บททัว่ ไป
_________________
หมวด 1
ขอบเขตของประกาศและหลักเกณฑ์ทวั่ ไป
________________
ข้อ 4 ประกาศนี้เป็ นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุ้นกูท้ ี่ออกใหม่เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ ซึ่งรองรับกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) การขออนุญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่ตามโครงการต่อประชาชน
เป็ นการทัว่ ไป ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดไว้ในภาค 1 และภาค 2
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(2) การขออนุญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่ตามโครงการในวงจากัด
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดไว้ในภาค 1 และภาค 3
(3) การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่ตามโครงการ สาหรับ
โครงการทีจ่ ะเสนอขายหุ้นกูน้ ้ นั ต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่กาหนดไว้ในภาค 1 และภาค 4
ผูข้ ออนุญาตอาจกาหนดให้หุ้นกูท้ ี่ออกใหม่ซ่ ึงขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง (1) หรื อ (2)
มีการชาระค่าหุ้นกูเ้ ป็ นสกุลเงินบาทหรื อสกุลเงินตราต่างประเทศก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณี ที่กาหนดให้ชาระ
ค่าหุ้นกูเ้ ป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ให้ผูข้ ออนุญาตปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในภาค 5 ด้วย
ข้อ 5 ให้นิตบิ ุคคลเฉพาะกิจยื่นคาขออนุ ญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการ
ต่อสานักงานก่อนการเสนอขายหุ้นกูต้ ามโครงการในแต่ละครั้ง
ข้อ 6 นิติบุคคลเฉพาะกิจที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่ตามโครงการ
จะต้องเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีวตั ถุประสงค์จากัดเฉพาะการประกอบธุรกิจเฉพาะ
เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ และต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ไม่เคยได้รับอนุญาตจากสานักงานให้ออกและเสนอขายหุ้นกูต้ ามโครงการอื่น
เว้นแต่สิทธิเรี ยกร้องตามหุ้นกูด้ งั กล่าวจะระงับไปทั้งหมดแล้ว
(2) โครงการสาหรับหุ้นกูท้ ี่ขออนุญาตเป็ นไปตามข้อกาหนดของประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการอนุมตั ิโครงการ
แปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ และได้รับอนุมตั ิจากสานักงานแล้ว
ในกรณีสินทรัพย์ที่จะโอนไปยังนิติบุคคลเฉพาะกิจตามโครงการตามวรรคหนึ่ง
เป็ นสิ ทธิเรี ยกร้องที่เกิดจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิจากทรัพย์สินทางปัญญาของผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการ
ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวต้องจดทะเบียนหรื อจดแจ้งกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา หรื อกับหน่วยงานอื่น
ในประเทศหรื อต่างประเทศที่กากับดูแลการจดทะเบียน จดแจ้ง หรื อการอื่นใดในทานองเดียวกัน
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญานั้นแล้ว
(3) มีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจนในการนาเงินที่ได้จากการจาหน่ ายหุ้นกูไ้ ปชาระให้แก่
ผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการเพื่อเป็ นค่าตอบแทนในการโอนสิ นทรัพย์ตามโครงการ
(4) ในกรณีที่ผมู้ ีสิทธิเสนอโครงการของนิติบุคคลเฉพาะกิจเป็ นกิจการตามกฎหมาย
ต่างประเทศ และนิติบุคคลเฉพาะกิจจะเสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่โดยให้ชาระค่าหุ้นกูเ้ ป็ นสกุลเงินบาท
นิติบุคคลเฉพาะกิจจะต้องได้รบั การอนุญาตให้ออกหุ้นกูส้ กุลเงินบาทในประเทศไทยจากกระทรวงการคลัง
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ข้อ 7 เอกสารหรื อหลักฐานที่นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องยื่นต่อสานักงานตามที่กาหนด
ในประกาศนี้ ไม่ว่าก่อนหรื อภายหลังได้รับอนุญาตต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่สานักงานประกาศกาหนด
ข้อ 8 ในกรณีผมู้ ีสิทธิเสนอโครงการเป็ นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ หรื อเป็ น
การเสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่โดยมีการชาระค่าหุ้นกูเ้ ป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศพร้อมกันหรื อในระยะ
เวลาใกล้เคียงกันในประเทศอื่นด้วย ผูเ้ สนอขายหุ้นกูอ้ าจยื่นข้อมูลหรื อเอกสารต่อสานักงานที่จดั ทาเป็ น
ภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ หากข้อมูลหรื อเอกสารดังกล่าวแปลมาจากข้อมูลหรื อเอกสารที่เป็ น
ภาษาอื่น ผูเ้ สนอขายหุ้นกูด้ งั กล่าวต้องดาเนินการดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ดาเนินการให้ผูแ้ ปลรับรองความถูกต้องว่า สาระของการแปลถูกต้องตรงตามสาระ
ของข้อมูลหรื อเอกสารที่เป็ นต้นฉบับ
(2) ผูเ้ สนอขายหุ้นกูต้ อ้ งรับรองว่า สาระของข้อมูลหรื อเอกสารที่แปลนั้นเป็ นเรื่ อง
ที่เกิดขึ้นหรื อมีอยู่จริ ง และไม่ได้มีการปกปิ ดข้อเท็จจริ งที่พึงเปิ ดเผย
ข้อ 9 ข้อมูลหรื อเอกสารที่ยื่นต่อสานักงานตามประกาศนี้ หากได้จดั ทาเป็ นภาษาใด
ในครั้งแรก ให้จดั ทาโดยใช้ภาษานั้นต่อไปทุกครั้ง เว้นแต่กรณี ที่มีเหตุจาเป็ นสมควรและได้รับ
การผ่อนผันจากสานักงาน
ข้อ 10 ในการจาหน่ายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่ตามโครงการต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป
ตามภาค 2 นิติบุคคลเฉพาะกิจที่ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยการจาหน่ายตราสารหนี้และใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ออกใหม่ของบริ ษทั
ที่ออกหลักทรัพย์ดว้ ย
หมวด 2
อานาจของสานักงาน
________________
ข้อ 11 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสานักงานที่เป็ นเหตุอนั ควรสงสัยกรณี ใด
กรณี หนึ่งดังต่อไปนี้ สานักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูต้ ามโครงการตามคาขออนุ ญาตได้
(1) นิติบุคคลเฉพาะกิจหรื อการเสนอขายหุ้นกูต้ ามโครงการมีลกั ษณะหรื อรู ปแบบ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีขอ้ เท็จจริ งซึ่งทาให้พิจารณา
ได้ว่าความมุ่งหมายหรื อเนื้อหาสาระที่แท้จริ ง (substance) ของการเสนอขายหุ้นกูต้ ามโครงการนั้น
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เข้าลักษณะเป็ นการหลีกเลี่ยงบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรื อประกาศนี้
(2) การเสนอขายหุ้นกูต้ ามโครงการอาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรื อนโยบายของรัฐ
(3) การเสนอขายหุ้นกูต้ ามโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ
ต่อตลาดทุนไทยโดยรวม
(4) การเสนอขายหุ้นกูต้ ามโครงการอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูล้ งทุนโดยรวม
หรื ออาจทาให้ผูล้ งทุนโดยรวมไม่ได้รบั ความเป็ นธรรม หรื อผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องหรื อ
เพียงพอประกอบการตัดสินใจลงทุน
ข้อ 12 ในกรณี ที่เข้าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้ สานักงานอาจผ่อนผัน
ไม่นาหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณาคาขออนุญาต หรื อไม่นาเงื่อนไขตามประกาศนี้มาใช้
บังคับกับการเสนอขายหุ้นกูต้ ามโครงการที่ได้รับอนุ ญาตได้
(1) มีขอ้ เท็จจริ งที่ชดั เจนซึ่งทาให้พจิ ารณาได้ว่าหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
ให้ไม่มีนยั สาคัญสาหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณี น้ นั และประโยชน์ที่จะได้ไม่คมุ ้ ค่ากับต้นทุน
ในการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขดังกล่าว
(2) นิติบุคคลเฉพาะกิจมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่นที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
(3) นิติบุคคลเฉพาะกิจมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
การผ่อนผันตามวรรคหนึ่งให้คานึ งถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ ครองผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ สานักงานอาจกาหนด
เงื่อนไขให้นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องปฏิบตั ิดว้ ยก็ได้
ข้อ 13 ในกรณีที่ปรากฏต่อสานักงานภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้
ตามโครงการว่าข้อเท็จจริ งและพฤติการณ์ที่สานักงานนามาพิจารณาเพื่ออนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้
ตามโครงการเปลีย่ นแปลงไป ซึ่งหากข้อเท็จจริ งและพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นปรากฏต่อสานักงาน
ก่อนการอนุญาต สานักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการนั้น ให้สานักงานมีอานาจ
ดังต่อไปนี้
(1) สั่งให้นิติบุคคลเฉพาะกิจ กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารของนิติบุคคลเฉพาะกิจ ชี้แจง
หรื อเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด และระงับการอนุญาตให้ออกหุ้นกูต้ ามโครงการ
หรื อให้นิติบุคคลเฉพาะกิจระงับการเสนอขายหุ้นกูต้ ามโครงการไว้ก่อนจนกว่าจะได้ช้ ีแจงหรื อแก้ไข
ให้ถูกต้อง และหากนิติบุคคลเฉพาะกิจ กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารของนิติบุคคลเฉพาะกิจ ไม่สามารถ
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ชี้แจงหรื อดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด สานักงานอาจสั่งเพิกถอน
การอนุ ญาตตาม (2) ได้
(2) สัง่ เพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูต้ ามโครงการในส่ วนที่ยงั ไม่ได้เสนอขาย
หรื อยังไม่มีผจู ้ องซื้อ
ในการสั่งการตามวรรคหนึ่งให้สานักงานคานึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา
(1) ความร้ายแรงของข้อเท็จจริ งหรื อพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
(2) ผลกระทบต่อผูล้ งทุนที่จองซื้อหุ้นกูต้ ามโครงการนั้น
ข้อ 14 ในกรณีที่ปรากฏว่านิติบุคคลเฉพาะกิจเสนอขายหุ้นกูต้ ามโครงการต่อประชาชน
เป็ นการทัว่ ไปหรื อเสนอขายหุ้นกูต้ ามโครงการในวงจากัดต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ มีลกั ษณะไม่เป็ นไปตาม
ข้อ 16(4) ในการแจ้งผลการพิจารณาคาขออนุญาต ให้สานักงานมีอานาจกาหนดระยะเวลาหรื อเงื่อนไข
ในการพิจารณาคาขออนุญาตในคราวต่อไป โดยคานึงถึงความมีนยั สาคัญของพฤติกรรมอันเป็ นลักษณะ
ต้องห้าม ทั้งนี้ ในกรณี ที่เป็ นการกาหนดระยะเวลา ระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกิน 15 ปี นับแต่วนั ที่
สานักงานแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวต่อนิติบุคคลเฉพาะกิจ
เมื่อพ้นระยะเวลาที่สานักงานกาหนดตามวรรคหนึ่ง หรื อเมื่อนิติบุคคลเฉพาะกิจได้
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่สานักงานกาหนดแล้ว ไม่ให้สานักงานนาข้อเท็จจริ งอันเป็ นเหตุแห่งการสั่งการ
ตามวรรคหนึ่งมาประกอบการพิจารณาคาขอในครั้งใหม่อีก
ในกรณีที่สานักงานเห็นว่าเหตุที่ทาให้นิติบุคคลเฉพาะกิจมีลกั ษณะไม่เป็ นไปตาม
ข้อ 16(4) เป็ นเรื่ องไม่ร้ายแรง หรือได้มีการแก้ไขหรื อกาหนดมาตรการป้องกันแล้ว สานักงานอาจไม่นา
ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการขาดลักษณะดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาก็ได้
ข้อ 15 ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสานักงานที่เป็ นเหตุอนั ควรสงสัยดังต่อไปนี้
สานักงานอาจสั่งไม่ให้การอนุญาตสาหรับการเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการในวงจากัดที่ได้รับอนุญาต
มีผล สั่งระงับการเสนอขายหุ้นกูต้ ามโครงการ หรื อสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้
ตามโครงการได้ แล้วแต่กรณี
(1) ผูท้ ี่จะเสนอขายหุ้นกูม้ ีขอ้ บกพร่ องหรื อมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ หรื อจะไม่สามารถปฏิบตั ิตามประกาศนี้ได้
(2) การเสนอขายหุ้นกูต้ ามโครงการมีลกั ษณะที่อาจเข้าข่ายเป็ นการหลีกเลี่ยง
กฎเกณฑ์ที่ออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
(3) การเสนอขายหุ้นกูต้ ามโครงการอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูล้ งทุนหรื ออาจ
ทาให้ผูล้ งทุนไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่มีนัยสาคัญต่อการตัดสิ นใจลงทุน

8
ภาค 2
การเสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่ตามโครงการ
ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป
_________________
หมวด 1
หลักเกณฑ์การอนุ ญาต
________________
ข้อ 16 นิติบุคคลเฉพาะกิจจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการ
ในภาคนี้ได้ ต้องมีลกั ษณะเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(1) งบการเงินของนิติบุคคลเฉพาะกิจและงบการเงินรวมประจางวดการบัญชีปีล่าสุ ด
และงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคาขออนุญาต ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) จัดทาขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์อื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทางบการเงินตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
(ข) รายงานการสอบบัญชี ของผูส้ อบบัญชี ต้องไม่มีความหมายในลักษณะดังนี้
1. ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของนิติบุคคลเฉพาะกิจและงบการเงินรวม
หรื อแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
2. แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็ นสาระสาคัญว่าไม่เป็ นไป
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
3. แสดงความเห็นว่าถูกจากัดขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระทาหรื อ
ไม่กระทาของนิติบุคคลเฉพาะกิจ หรื อกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของนิติบุคคลเฉพาะกิจ
(2) ไม่อยู่ระหว่างการดาเนินการในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งดังนี้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผัน
จากสานักงาน
(ก) ค้างการนาส่งงบการเงินหรื อรายงานที่มีหน้าที่ตอ้ งจัดทาตามมาตรา 56
(ข) ค้างส่งรายงานที่มีหน้าที่ตอ้ งจัดทาและจัดส่ งต่อสานักงานตามมาตรา 57
หรื อค้างส่งรายงานในลักษณะเดียวกันต่อตลาดหลักทรัพย์
(ค) ปรับปรุ งแก้ไขงบการเงิน หรื อรายงานที่มีหน้าที่ตอ้ งจัดทาตามมาตรา 56
หรื อมาตรา 57 ตามที่สานักงานแจ้งให้ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไข หรื อปรับปรุ งแก้ไขในลักษณะเดียวกัน
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แจ้งให้ดาเนินการ
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(ง) ปฏิบตั ิตามคาสั่งของสานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 58 หรื อตาม
มาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แล้วแต่กรณี
(3) มีกรรมการและผูบ้ ริ หารที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อ
บุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
(4) ในกรณีที่ผมู้ ีอานาจควบคุมไม่ได้เป็ นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ ต้องไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริ งว่าผูม้ ีอานาจควบคุมมีลกั ษณะขาดความน่ าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
โดยอนุโลม
(5) ภายในระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคาขออนุ ญาต นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องไม่เคยฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ หรื อเงื่อนไข
ภายหลังการได้รับอนุญาตอย่างมีนยั สาคัญ
(6) แสดงได้ว่าผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการต้องไม่มีลกั ษณะตามข้อ 17 เว้นแต่ในกรณี ที่
ผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการเป็ นบริ ษทั ที่มีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผูม้ ีสิทธิเสนอ
โครงการดังกล่าวต้องไม่มีลกั ษณะเฉพาะตามที่กาหนดในข้อ 17(1) (ก)
(7) ไม่เคยเสนอขายหุ้นกูไ้ ม่ว่าประเภทใด ๆ ตัว๋ เงิน หรื อศุกูก โดยฝ่ าฝื นข้อกาหนด
เกี่ยวกับลักษณะการเสนอขายที่จากัดเฉพาะผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลา 2 ปี
ก่อนวันยื่นคาขออนุญาต เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน โดยนิติบุคคลเฉพาะกิจแสดงได้ว่ามี
เหตุจาเป็ นและสมควร รวมทั้งมีมาตรการจัดการเกี่ยวกับการเสนอขายอย่างเหมาะสมแล้ว
(8) ไม่มีเหตุที่ทาให้สงสัยว่ามีพฤติกรรมการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีนยั สาคัญต่อประชาชน
ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน หรื อในลักษณะที่อาจทาให้ผูล้ งทุนสาคัญผิด
(9) ไม่อยู่ระหว่างผิดนัดชาระหนี้เงินต้นหรื อดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรื อผิดนัด
ชาระหนี้เงินกูย้ ืมจากธนาคารพาณิชย์ บริ ษทั เงินทุน บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ หรื อสถาบันการเงิน
ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(10) ไม่อยู่ระหว่างผิดเงื่อนไขในการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดสิ ทธิ
ข้อ 17 ผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการต้องไม่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็ นไปตามเงื่อนไข
ที่กาหนดในข้อ 18
(1) ภายในระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคาขออนุ ญาตเสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่ตามโครงการ
ผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการต้องไม่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
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(ก) เคยมีประวัติฝ่าฝื นหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
ในเรื่ องที่มีนยั สาคัญ
(ข) เคยถูกสานักงานปฏิเสธคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ เนื่องจาก
มีเหตุที่มีนยั สาคัญอันควรสงสัยเกี่ยวกับกลไกการบริ หารจัดการในลักษณะดังนี้
1. อาจไม่สามารถปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นได้อย่างเป็ นธรรมโดยอาจมีการเอื้อประโยชน์
ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งจะทาให้ได้เปรี ยบผูถ้ ือหุ้นรายอื่นหรื อได้ประโยชน์มากกว่าผูถ้ ือหุ้น
รายอื่นโดยไม่สมควร
2. อาจไม่สามารถรักษาสิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นได้โดยทาให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับ
ประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรื อโดยทาให้บริ ษทั เสี ยประโยชน์ ทพี่ ึงได้รับ
(ค) เคยถูกสานักงานปฏิเสธคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เนื่องจาก
มีเหตุที่ทาให้สงสัยเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลต่อประชาชนที่ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจลงทุน
หรื อทาให้ผูล้ งทุนสาคัญผิด ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นการปกปิ ดหรื ออาพราง หรื อสร้างข้อมูลที่อาจไม่มีอยู่จริ ง
ในรายการหรื อการดาเนินการที่มีนยั สาคัญ
(ง) เคยถอนคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยไม่มีการชี้แจง
เหตุสงสัยตาม (ข) หรื อ (ค) ต่อสานักงาน หรื อโดยมีการชี้แจงแต่ไม่ได้แสดงข้อเท็จจริ งหรื อเหตุผล
อย่างสมเหตุสมผลที่จะหักล้างข้อสงสัยตาม (ข) หรื อ (ค) นั้น
(2) ภายในระยะเวลา 10 ปี ก่อนวันยื่นคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่ตามโครงการ
ผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการเคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เฉพาะในมูลเหตุ
เนื่องจากการดาเนินการที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ต อันเป็ นเหตุทที่ าให้เกิดความเสี ยหาย
ในวงกว้าง ทั้งนี้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
(3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรื อถูกดาเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการดาเนินการที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ตอันเป็ นเหตุ
ที่ทาให้เกิดความเสี ยหายในวงกว้าง ทั้งนี้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
(4) เป็ นบุคคลที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าเป็ นการจัดรู ปแบบเพื่อให้บุคคลที่มีลกั ษณะตาม (1)
(2) หรื อ (3) หลีกเลี่ยงมิให้สานักงานใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตาม (1) (2) หรื อ (3) กับบุคคลที่มีลกั ษณะ
ดังกล่าวนั้น
ข้อ 18 มิให้นาความในข้อ 17(1) และ (2) แล้วแต่กรณี มาใช้บงั คับกับผูม้ ีสิทธิเสนอ
โครงการซึ่งได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริ หารจัดการ และการควบคุมการดาเนินงาน
ที่ทาให้ผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการมีลกั ษณะตามข้อ 17(1) หรื อ (2) แล้ว
ข้อ 19 นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องจัดให้มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้
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หมวด 2
วิธีการยื่นและการพิจารณาคาขออนุญาต
________________
ข้อ 20 ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่ตามโครงการ
ในแต่ละครั้งยื่นคาขออนุญาตมาพร้อมกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ต่อสานักงาน
ตามวิธีการที่กาหนดโดยข้อ 7
ข้อ 21 ในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูต้ ามข้อ 20 ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจยื่นคาขอ
ความเห็นชอบบุคคลที่จะเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกูม้ าพร้อมกับคาขออนุ ญาตด้วย ทั้งนี้ ให้ถือว่านิติบุคคล
เฉพาะกิจได้รับความเห็นชอบในการแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกูจ้ ากสานักงานในวันที่ได้รับอนุญาต
ให้เสนอขายหุ้นกูต้ ามโครงการ
ข้อ 22 ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจชาระค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตต่อสานักงาน
เมื่อสานักงานได้รับคาขออนุญาต พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขออนุญาตที่ถูกต้องครบถ้วน
ตามคู่มือสาหรับประชาชนแล้ว ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดค่าธรรมเนี ยมเกี่ยวกับการขออนุ ญาตเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมตั ิโครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
ข้อ 23 นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องจัดให้มีทปี่ รึ กษาทางการเงินเป็ นผูร้ ่ วมจัดทาคาขออนุญาต
ข้อ 24 เมื่อสานักงานได้รับคาขออนุ ญาตเสนอขายหุ้นกูต้ ามโครงการ พร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชนแล้ว ให้สานักงานดาเนินการสอบทานข้อเท็จจริ ง
ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสาหรับประชาชนและแจ้งประเด็นข้อสังเกตที่ได้จากการสอบทาน
ข้อเท็จจริ งเพื่อให้นิติบุคคลเฉพาะกิจชี้แจงข้อสังเกตนั้นภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสื อแจ้ง
ข้อสังเกต โดยต้องดาเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็ จภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับเอกสาร
หลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน และให้สานักงานแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ที่สานักงานได้รับคาชี้แจงต่อข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริ งจากนิติบุคคลเฉพาะกิจ
ในกรณี ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจประสงค์จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้
ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจยื่นคาขอผ่อนผัน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอผ่อนผันต่อสานักงาน
ก่อนที่สานักงานจะเริ่ มการพิจารณาคาขออนุ ญาต ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสาหรับ
ประชาชน โดยสานักงานจะพิจารณาคาขอผ่อนผันให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาเดียวกันกับการพิจารณา
อนุญาต
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หมวด 3
เงื่อนไขที่ตอ้ งปฏิบตั ิภายหลังได้รับอนุญาต
________________
ข้อ 25 เมื่อได้รบั อนุญาตจากสานักงาน นิติบุคคลเฉพาะกิจอาจเสนอขายหุ้นกู้
ที่ออกใหม่ตามโครงการในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เสนอขายหุ้นกูร้ ุ่ นหนึ่งหรื อหลายรุ่ นในคราวเดียว
(2) เสนอขายหุ้นกูร้ ุ่ นใหม่เพื่อไถ่ถอนหุ้นกูร้ ุ่ นเดิมภายใต้วงเงินที่ระบุไว้ตามโครงการ
โดยหุ้นกูท้ ี่เสนอขายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกูเ้ ดิมนั้นจะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) มีกาหนดระยะเวลาการไถ่ถอนไว้ไม่เกินอายุโครงการ
(ข) เป็ นหุ้นกูท้ ี่เสนอขายภายใต้ขอ้ กาหนดสิ ทธิหลักฉบับเดียวกันหรื อที่ให้สิทธิ
ประโยชน์แก่ผถู ้ ือหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่ไม่ดอ้ ยไปกว่าผูถ้ ือหุ้นกูร้ ุ่ นเดิมที่จะไถ่ถอน ทั้งนี้ หุ้นกูแ้ ต่ละรุ่ นอาจ
มีขอ้ กาหนดในเชิงพาณิ ชย์ (commercial terms) ที่แตกต่างกันได้ เช่น อัตราดอกเบี้ย อายุ วันที่ออก
วันที่ครบกาหนดไถ่ถอน เป็ นต้น
สานักงานอาจผ่อนผันการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งได้ หากนิติบุคคล
เฉพาะกิจแสดงได้ว่าการออกและเสนอขายหุ้นกูท้ ี่ขออนุ ญาตจะไม่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ้นกูท้ ี่ นิติบุคคล
เฉพาะกิจเคยออกและเสนอขายไปแล้ว
ข้อ 26 ในการเสนอขายหุ้นกูต้ ามโครงการที่ได้รับอนุญาตตามภาคนี้ นิติบุคคลเฉพาะกิจ
ต้องดาเนินการจัดให้หุ้นกูท้ ี่ออกและเสนอขายตามโครงการมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) มีคาเรี ยกชื่อเป็ นการเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงถึงหุ้นกูท้ ี่เสนอขาย
ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ คาเรี ยกชื่อหุ้นกูต้ ามโครงการดังกล่าวต้องแสดงถึงปี ที่ครบกาหนดไถ่ถอน
และลักษณะพิเศษของหุ้นกูต้ ามโครงการ (ถ้ามี) ไว้โดยชัดเจน
(2) มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยไว้อย่างแน่นอน หรื อเป็ นอัตราที่ผนั แปรตามอัตรา
ดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรื ออัตราดอกเบี้ยอื่น
(3) มีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกูต้ ามโครงการ ทั้งนี้ ไม่ว่าหุ้นกู้
ตามโครงการนั้นจะมีการไถ่ถอนครั้งเดียวหรื อหลายครั้ง
(4) ในกรณีที่เป็ นการออกและเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง หุ้นกูด้ งั กล่าวต้องเป็ น
หุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงที่ผอู้ อกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกาหนด (callable) หรื อผูถ้ ือมีสิทธิ
เรี ยกให้ผอู ้ อกชาระหนี้คืนก่อนกาหนด (puttable) โดยมีการกาหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่ นอนหรื อ
เป็ นอัตราที่ผนั แปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรื ออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการกาหนด
เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อา้ งอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติมเท่านั้น
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(5) จัดให้สัญญาแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกูเ้ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 32
ข้อ 27 ในกรณีหุ้นกูท้ ี่เสนอขายตามโครงการเป็ นหุ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ สิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นกู้
ตามโครงการดังกล่าวต้องด้อยกว่าสิ ทธิ ของเจ้าหนี้สามัญเฉพาะในเรื่ องการรับชาระหนี้ตามหุ้นกู้
ตามโครงการนั้นเมื่อเกิดกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) นิติบุคคลเฉพาะกิจถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ หรื อถูกศาลพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(2) มีการชาระบัญชีเพื่อการเลิกนิติบุคคลเฉพาะกิจ
(3) กรณีอื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ข้อ 28 ในกรณีหุ้นกูท้ ี่เสนอขายตามโครงการเป็ นหุ้นกูม้ ีประกันไม่ว่าหลักประกัน
ของหุ้นกูต้ ามโครงการนั้น จะได้จดั ให้มีพร้อมกับการเสนอขายหุ้นกูต้ ามโครงการหรื อจัดเพิ่มเติมขึ้น
ในภายหลัง หลักประกันของหุ้นกูต้ ามโครงการดังกล่าวต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) เป็ นทรัพย์สินหรื อการค้ าประกันที่มีการดาเนินการให้มีผลบังคับได้ตามกฎหมาย
โดยคานึงถึงสภาพของหลักประกันแต่ละประเภท สามารถดารงได้ตลอดอายุหุ้นกูต้ ามโครงการ และ
ดูแลได้โดยผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่เป็ นหรื อเกี่ยวข้องกับหลักประกันซึ่งเป็ นทรัพย์สินอื่นใด
ที่ไม่ใช่ตราสารทางการเงิน ทรัพย์สินดังกล่าวต้องอยู่ในประเทศไทยและบังคับได้ตามกฎหมายไทย
(2) ในกรณีที่หลักประกันเป็ นอสังหาริ มทรัพย์หรื อสัญญาเช่าระยะยาว นิติบุคคล
เฉพาะกิจต้องจัดให้มีการประเมินค่าของหลักประกันดังกล่าวโดยผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินที่อยู่ในบัญชี
ที่สานักงานให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ การประเมินราคาหรื อการคานวณมูลค่าของหลักประกันต้องคานึ งถึง
สิ ทธิและภาระผูกพันใด ๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยบทกฎหมายหรื อโดยสัญญาที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินอันเป็ น
หลักประกันนั้นด้วย และต้องจัดทาขึ้นไม่เกินกว่า 1 ปี ก่อนวันที่ออกหุ้นกูต้ ามโครงการนั้น เว้นแต่จะเป็ น
กรณี ที่ราคาหรื อมูลค่าของหลักประกันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญในช่วงเวลาดังกล่าว
ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจจัดให้มีการประเมินค่าหลักประกันดังกล่าวใหม่
ข้อ 29 ในกรณีการออกหุ้นกูต้ ามโครงการมีประกันโดยหลักประกันเป็ นอสังหาริ มทรัพย์
หรื อสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่ตอ้ งจดทะเบียนตามกฎหมาย นิติบุคคลเฉพาะกิจจะต้องดาเนินการ
จดทะเบียนให้ผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกูเ้ ป็ นผูร้ ับทรัพย์สินนั้นเป็ นประกันตามกฎหมายด้วย
ข้อ 30 ก่อนการเสนอขายหุ้นกูต้ ามโครงการ นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องมีหนังสื อถึง
สานักงานเพื่อรับรองว่าได้จดั ให้มีขอ้ กาหนดสิ ทธิของหุ้นกูท้ ี่เสนอขายตามโครงการที่มีความชัดเจน
และไม่มีขอ้ กาหนดที่เป็ นการเอาเปรี ยบคู่สัญญาอย่างไม่เป็ นธรรม และมีการลงลายมือชื่อผูม้ ีอานาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคลเฉพาะกิจและประทับตราสาคัญของนิ ติบุคคลเฉพาะกิจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ รายการ
และสาระสาคัญของข้อกาหนดสิทธิให้เป็ นไปตามมาตรา 42
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นอกจากรายการตามวรรคหนึ่งแล้ว ข้อกาหนดสิ ทธิ ของหุ้นกู้ที่เสนอขายตามโครงการ
อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) รายการทัว่ ไปของโครงการ ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุถึงชื่อและที่อยู่ของผูม้ ีสิทธิเสนอ
โครงการ รวมทั้งประเภท ลักษณะและมูลค่าของสิ นทรัพย์ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจรับโอนมาจากผูม้ ีสิทธิ
เสนอโครงการ
(2) ข้อกาหนดให้นิติบุคคลเฉพาะกิจหรื อผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกูต้ อ้ งจัดให้มีการประชุม
ผูถ้ ือหุ้นกูเ้ พื่อพิจารณาดาเนินการอันจาเป็ นตามควรโดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที่ผมู ้ ีสิทธิเสนอโครงการ
นิติบุคคลเฉพาะกิจ หรื อบุคคลอื่นใดที่เป็ นคู่สัญญาที่มีภาระผูกพันตามสัญญาที่ก่อขึ้นเพื่อประโยชน์
ในการดาเนินการตามโครงการ ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาในสาระสาคัญ
(3) ชื่อและที่อยู่ของผูใ้ ห้บริ การเรี ยกเก็บหนี้ และผูใ้ ห้บริ การเรี ยกเก็บหนี้สารอง (ถ้ามี)
รวมทั้งข้อกาหนดให้การแต่งตั้งผูใ้ ห้บริ การเรี ยกเก็บหนี้รายใหม่ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผูแ้ ทน
ผูถ้ ือหุ้นกู้ก่อนการแต่งตั้ง
(4) ข้อกาหนดให้นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องรายงานให้ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้ (ถ้ามี) ทราบถึง
การซื้อสิ นทรัพย์ รับโอน หรื อโอนคืนสิ นทรัพย์ให้กบั ผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการภายในกาหนดระยะเวลา
15 วันนับแต่วนั สิ้ นเดือนที่มีการทารายการดังกล่าว
ข้อ 31 การแก้ไขเพิ่มเติมสิ ทธิ หน้าที่ ความรับผิด หรื อหลักประกันตามหุ้นกู้
ตามโครงการภายหลังการออกหุ้นกูต้ ามโครงการนั้น จะกระทาได้ต่อเมื่อการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นไม่ได้
ขัดหรื อแย้งกับข้อกาหนดของประกาศนี้ และการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวได้ดาเนินการโดยชอบ
ตามข้อกาหนดสิ ทธิ โดยนิติบุคคลเฉพาะกิจต้องแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว พร้อมทั้งส่ งสาเนา
เอกสารที่เกี่ยวข้องต่อสานักงานและสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทยภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่การแก้ไข
เพิ่มเติมนั้นมีผลใช้บงั คับ
ในกรณี ที่การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง เป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิ ทธิซ่ ึงได้
กาหนดให้กระทาได้โดยการมีมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นกูต้ ามโครงการ หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้น กู้
ตามโครงการต้องระบุอย่างชัดเจนถึงสาเหตุแห่งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิ ทธิ และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นหรื ออาจเกิดขึ้นกับผูถ้ ือหุ้นกูต้ ามโครงการ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุ้นกู้
ตามโครงการ
ข้อ 32 ในกรณีหุ้นกูท้ ี่เสนอขายตามโครงการเป็ นหุ้นกูท้ ี่จดั ให้มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้
นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องจัดให้สัญญาแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกูม้ ีความสอดคล้องกับข้อกาหนดสิ ทธิ
โดยอย่างน้อยต้องมีรายการและสาระสาคัญดังต่อไปนี้
(1) ชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญา
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(2) วันที่สัญญามีผลใช้บงั คับ
(3) อานาจ หน้าที่ และความรับผิดของคู่สัญญา โดยมีขอ้ ตกลงที่ระบุให้นิติบุคคล
เฉพาะกิจ และผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกูม้ ีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดตามข้อกาหนดสิ ทธิทุกประการ
(4) อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน หรื อบาเหน็จในการปฏิบตั ิหน้าที่ผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้
ซึ่งต้องกาหนดไว้เป็ นจานวนที่แน่นอน รวมทั้งอัตราและวิธีการจ่ายคืนเงินทดรองซึ่งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้
ได้จ่ายไปเนื่องจากการปฏิบตั ิหน้าที่ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้
(5) ข้อกาหนดให้ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกูต้ อ้ งติดตามให้ผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการ นิติบุคคล
เฉพาะกิจ ผูใ้ ห้บริ การเรี ยกเก็บหนี้และผูใ้ ห้บริ การเรี ยกเก็บหนี้สารอง (ถ้ามี) หรื อบุคคลอื่นใดที่เป็ น
คู่สัญญาที่มีภาระผูกพันตามสัญญาที่ก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหุ้นกูต้ ามโครงการดาเนินการ
ตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
(6) การสิ้ นสุ ดของสัญญา
ข้อ 33 นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานก่อนการเสนอขายหุ้นกูต้ ามโครงการ และจัดทา
อย่างต่อเนื่องตลอดอายุของหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกูท้ ี่เสนอขายในแต่ละครั้งตามโครงการ
(2) อันดับความน่าเชื่อถือของผูค้ ้ าประกันหุ้นกูต้ ามโครงการ เฉพาะในกรณี ที่เป็ น
การค้ าประกันเต็มจานวนที่มีผลบังคับให้ผคู ้ ้ าประกันต้องรับผิดร่ วมกันกับลูกหนี้ โดยไม่สามารถ
เพิกถอนได้ก่อนครบอายุของหุ้นกูต้ ามโครงการ
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บงั คับกับกรณี ดงั นี้
(1) สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานได้มีหนังสื อ
แจ้งต่อสานักงานว่าไม่สามารถทาการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกูต้ ามโครงการนั้นได้โดยมีเหตุ
อันสมควร และเหตุดงั กล่าวไม่ได้เกิดจากนิติบุคคลเฉพาะกิจ สานักงานอาจผ่อนผันให้การจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือนั้นกระทาโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออื่นที่สานักงานกาหนดได้
(2) กรณีที่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน โดยมีเหตุจาเป็ นและสมควร หรื อเป็ น
กรณี ที่พิจารณาได้ว่าไม่จาเป็ นต้องมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ข้อ 34 นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องยื่นคาขอให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยพิจารณารับ
หุ้นกูท้ ี่ออกและเสนอขายตามโครงการเป็ นตราสารหนี้ข้ ึนทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วนั ออกหุ้นกู้
ตามโครงการดังกล่าว เว้นแต่เป็ นการเสนอขายหุ้นกูร้ ะยะสั้น
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ข้อ 35 ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจส่ งรายงานดังต่อไปนี้ ต่อสานักงานตามวิธีการที่กาหนด
โดยข้อ 7
(1) รายงานการเปลี่ยนแปลงผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกูภ้ ายหลังการออกหุ้นกูต้ ามโครงการ
ทั้งนี้ เมื่อนิติบุคคลเฉพาะกิจได้ส่งเอกสารต่อสานักงานครบถ้วนแล้ว ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจเปลี่ยนแปลง
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกูไ้ ด้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากสานักงานแล้ว และให้นิติบุคคลเฉพาะกิจส่ งสาเนา
สัญญาแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกูต้ ่อสานักงานภายใน 15 วันนับแต่วนั แต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกูต้ ามโครงการนั้น
(2) รายงานการไถ่ถอนหุ้นกูก้ ่อนวันครบกาหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ภายใน 15 วันนับแต่
วันที่มีการไถ่ถอน
ข้อ 36 นิติบุคคลเฉพาะกิจที่ได้รับอนุญาตต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ดาเนินการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ให้เป็ นไปตามโครงการ โดยต้องรับโอน
สิ นทรัพย์ตามจานวนขั้นต่าที่ระบุไว้ในโครงการให้แล้วเสร็ จภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ที่สานักงานอนุมตั ิ
โครงการ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) ต้องเสนอขายหุ้นกูต้ ามโครงการที่ได้รับอนุญาตให้แล้วเสร็ จภายใน 3 ปี นับแต่วนั ที่
ได้รับอนุญาต เว้นแต่เป็ นการเสนอขายหุ้นกูร้ ุ่ นใหม่เพื่อไถ่ถอนหุ้นกูร้ ุ่ นเดิมตามข้อ 25(2)
(3) จัดให้มีผใู ้ ห้บริ การเรี ยกเก็บหนี้ โดยอาจจัดให้มีผใู ้ ห้บริ การเรี ยกเก็บหนี้ สารองด้วยก็ได้
ในกรณีที่ผใู้ ห้บริ การเรี ยกเก็บหนี้หรื อผูใ้ ห้บริ การเรี ยกเก็บหนี้สารอง (ถ้ามี) ไม่ใช่
ผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการ ผูใ้ ห้บริ การดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
(ก) สถาบันการเงิน
(ข) บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
(ค) หน่วยงานที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อบริ หารสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพของสถาบันการเงิน
ตามกฎหมายหรื อนโยบายของทางการ
(ง) นิติบุคคลที่มีลกั ษณะตามที่สานักงานประกาศกาหนด ทั้งนี้ โดยคานึงถึง
ความสามารถในการให้บริ การหรื อการจัดให้มีระบบเพื่อรองรับการเรี ยกเก็บหนี้
(4) ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมตั ิจากสานักงาน
(5) รายงานการผิดนัดชาระหนี้เงินต้นหรื อดอกเบี้ยต่อผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกูภ้ ายใน 1 วัน
ทาการนับแต่วนั ที่ปรากฏเหตุผิดนัด
ข้อ 37 ในกรณีที่เป็ นหุ้นกูท้ ี่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกาหนด
นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องดาเนินการ
ดังต่อไปนี้ดว้ ย
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(1) ต้องระบุไว้ให้ชดั เจนในคาเรี ยกชื่ อหุ้นกูด้ ว้ ยว่าเป็ นหุ้นกูท้ ี่ออกภายใต้โครงการที่
ได้รับอนุมตั ิตามกฎหมายดังกล่าว และเป็ นนิติบุคคลเฉพาะกิจที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลหรื อไม่
(2) เมื่อสถานะนิติบุคคลเฉพาะกิจสิ้ นสุ ดลง ให้โอนสิ นทรัพย์และผลประโยชน์คงเหลือ
ทั้งหมดกลับคืนให้ผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ้ นสุ ดสถานะดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับ
การผ่อนผันจากสานักงานในกรณีมีเหตุจาเป็ นและสมควร และให้รายงานการโอนสิ นทรัพย์และ
ผลประโยชน์ดงั กล่าวต่อสานักงานตามข้อ 7 ภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ้ นสุ ดสถานะของนิติบุคคลเฉพาะกิจ
ข้อ 38 สัญญาแต่งตั้งผูใ้ ห้บริ การเรี ยกเก็บหนี้อย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิหน้าที่ของผูใ้ ห้บริ การเรี ยกเก็บหนี้ดงั ต่อไปนี้
(1) การจัดให้มรี ะบบบัญชีสาหรับการปฏิบตั ิหน้าที่และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง
แยกต่างหากจากส่วนงานอื่นของผูใ้ ห้บริ การเรี ยกเก็บหนี้
(2) หน้าที่ของผูใ้ ห้บริ การเรี ยกเก็บหนี้รายเดิมในการดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ผใู ้ ห้บริ การ
เรี ยกเก็บหนี้รายใหม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงผูใ้ ห้บริ การ
เรี ยกเก็บหนี้ โดยต้องกาหนดเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงผูใ้ ห้บริ การเรี ยกเก็บหนี้ไว้ให้ชดั เจน
(3) การโอนเงินที่เรี ยกเก็บได้จากสิ นทรัพย์เข้าบัญชีของนิติบุคคลเฉพาะกิจซึ่งต้อง
กระทาโดยเร็วที่สุด แต่ตอ้ งไม่เกิน 15 วันทาการนับแต่วนั ที่เรี ยกเก็บเงินได้ดงั กล่าว โดยต้องกาหนด
ข้อห้ามนาเงินซึ่งได้รับมาเพื่อนิติบุคคลเฉพาะกิจไปใช้เพื่อการอื่นใด ในกรณี ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจ
มีขอ้ ตกลงที่จะหักกลบลบหนี้ ค่าซื้ อสิ นทรัพย์หรื อค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์กบั ผูม้ ีสิทธิเสนอ
โครงการซึ่งทาหน้าที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การเรี ยกเก็บหนี้ดว้ ย ผูใ้ ห้บริ การเรี ยกเก็บหนี้มีสิทธิหักค่าซื้อสิ นทรัพย์
จากเงินที่เรียกเก็บได้แต่ตอ้ งโอนเงินส่วนที่เหลือเข้าบัญชีของนิติบุคคลเฉพาะกิจภายในระยะเวลาเดียวกัน
(4) การจัดทาและนาส่ งรายงานเป็ นรายไตรมาส ซึ่งอย่างน้อยต้องแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับผลการเรี ยกเก็บเงินจากสิ นทรัพย์ และยอดสิ นทรัพย์คงเหลือของโครงการต่อนิติบุคคลเฉพาะกิจ
และผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้ (ถ้ามี) ภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ้ นไตรมาส
ในกรณี ทมี่ ีการแต่งตั้งผูใ้ ห้บริ การเรี ยกเก็บหนี้สารอง สัญญาแต่งตั้งผูใ้ ห้บริ การเรี ยกเก็บหนี้
สารองต้องมีสาระสาคัญเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูใ้ ห้บริ การเรี ยกเก็บหนี้ สารองตามวรรคหนึ่ งด้วย
โดยอนุโลม
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ภาค 3
การเสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่ตามโครงการในวงจากัด
_________________
ข้อ 39 การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่ตามโครงการในวงจากัด ให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) การเสนอขายต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ ให้กระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสานักงาน
ตามหลักเกณฑ์การอนุญาตและการยื่นคาขออนุญาตในส่ วนที่ 1 และส่ วนที่ 2 ของหมวด 2 ทั้งนี้
นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในส่ วนที่ 3 ของหมวด 2 ด้วย
(2) การเสนอขายลักษณะอื่นที่ไม่ใช่การเสนอขายต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ตาม (1) ให้ถือว่า
ได้รับอนุญาตเมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในส่ วนที่ 1 ของหมวด 3 ทั้งนี้ นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขในส่วนที่ 2 ของหมวด 3 ด้วย
หมวด 1
ลักษณะการเสนอขายหุ้นกูต้ ามโครงการในวงจากัด
________________
ข้อ 40 การเสนอขายหุ้นกูต้ ามโครงการในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือ
เป็ นการเสนอขายในวงจากัด
(1) เสนอขายต่อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจานวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบ
ระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ
(2) เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบัน
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนรายใหญ่
(4) เสนอขายต่อบุคคลที่เป็ นเจ้าหนี้ ของบริ ษทั อยู่แล้วก่อนการเสนอขายหุ้นกู้
ตามโครงการ เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้
(5) เสนอขายโดยได้รับผ่อนผันจากสานักงาน โดยนิติบุคคลเฉพาะกิจต้องแสดงได้ว่า
(ก) มีเหตุจาเป็ นและสมควร
(ข) การเสนอขายดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
(ค) มีมาตรการให้ความคุม้ ครองแก่ผลู ้ งทุนอย่างเพียงพอแล้ว
ข้อ 41 การพิจารณาลักษณะการเสนอขายหุ้นกูต้ ามโครงการในวงจากัดตามข้อ 40
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
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(1) การเสนอขายต่อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามข้อ 40(1) หากเป็ นกรณี ที่ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผูค้ า้ หลักทรัพย์ หรื อบุคคลอื่นใด ถือครองหุ้น
กูต้ ามโครงการแทนบุคคลอื่น ให้นบั จานวนผูล้ งทุนจากบุคคลที่เป็ นเจ้าของที่แท้จริ งของหุ้นกู้
ตามโครงการนั้น
(2) การเสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันตามข้อ 40(2) หรื อการเสนอขายต่อผูล้ งทุนรายใหญ่
ตามข้อ 40(3) ไม่รวมถึงการเสนอขายต่อผูล้ งทุนดังกล่าวที่ได้จดข้อจากัดการโอนไว้ไม่เกิน 10 ราย
ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ โดยให้ถือว่ากรณี ดงั กล่าวเป็ นการเสนอขายต่อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง
ตามข้อ 40(1)
(3) การเสนอขายต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ตามข้อ 40(3) ให้หมายความรวมถึง การเสนอขาย
ต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ที่มีการเสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันด้วย
หมวด 2
การเสนอขายหุ้นกูต้ ามโครงการในวงจากัด
ต่อผูล้ งทุนรายใหญ่
________________
ข้อ 42 ความในหมวดนี้ให้ใช้บงั คับกับการเสนอขายหุ้นกูต้ ามโครงการในวงจากัด
ต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ตามข้อ 40(3)
ส่ วนที่ 1
หลักเกณฑ์การอนุ ญาต
________________
ข้อ 43 นิติบุคคลเฉพาะกิจจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการในวงจากัด
ต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ เมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16(1) (2) (3) (4) (6) (7) และ (9)
ข้อ 17 และข้อ 18
(2) แบบแสดงรายการข้อมูลมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
(3) ได้รับมติโดยชัดแจ้งจากคณะกรรมการให้ออกหุ้นกู้ตามโครงการได้ เว้นแต่
นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด ต้องได้รับมติให้ออกหุ้นกู้ตามโครงการที่เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
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ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้กบั กรณี ที่บริ ษทั ต้องออกหุ้นกูต้ ามแผนฟื้ นฟูกิจ การ
ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว หรื อกรณี อื่นใดที่ได้รับการผ่อนผัน
จากสานักงาน
ข้อ 44 นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องจัดให้มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้
ส่ วนที่ 2
การยื่นคาขออนุญาต
________________
ข้อ 45 นิติบุคคลเฉพาะกิจที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นกูต้ ามโครงการในวงจากัด
ต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ตอ้ งยื่นคาขออนุญาตและจดข้อจากัดการโอน (ถ้ามี) กับสานักงาน และให้นาความ
ในข้อ 20 ข้อ 21 และข้อ 22 มาใช้บงั คับกับการยื่นคาขออนุ ญาตในส่ วนนี้ โดยอนุโลม
ข้อ 46 เมื่อสานักงานได้รับคาขออนุ ญาตพร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน
ตามคู่มือสาหรับประชาชนแล้ว ให้สานักงานดาเนินการสอบทานข้อเท็จจริ งตามขั้นตอนและวิธีการ
ที่ระบุในคู่มือสาหรับประชาชนและแจ้งประเด็นข้อสังเกตที่ได้จากการสอบทานข้อเท็จจริ งเพื่อให้
นิติบุคคลเฉพาะกิจชี้แจงข้อสังเกตนั้นภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสื อแจ้งข้อสังเกต โดยต้อง
ดาเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน และให้สานักงานแจ้งผลการพิจารณาคาขอภายใน 30 วันนับแต่
วันที่สานักงานได้รับคาชี้แจงต่อข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริ งจากนิติบุคคลเฉพาะกิจ
ในกรณี ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจประสงค์จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้
ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจยื่นคาขอผ่อนผัน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอผ่อนผันต่อสานักงาน
มาพร้อมกับการยื่นคาขออนุญาต ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสาหรับประชาชน
โดยสานักงานจะพิจารณาคาขอผ่อนผันให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาเดียวกันกับการพิจารณาอนุญาต
ตามวรรคหนึ่ง
ส่ วนที่ 3
เงื่อนไขที่ตอ้ งปฏิบตั ิภายหลังได้รับอนุญาต
________________
ข้อ 47 ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูต้ ามโครงการ
ในวงจากัดต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดในส่ วนนี้
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ข้อ 48 นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องดาเนินการให้หุ้นกูต้ ามโครงการที่เสนอขาย
ในวงจากัดต่อผูล้ งทุนรายใหญ่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้อ 25 และข้อ 26(1) (2) (3) และ (4)
(2) เป็ นหุ้นกูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ และมีขอ้ ความในใบหุ้นกูท้ ี่เสนอขายตามโครงการ
แต่ละครั้งแสดงว่านิติบุคคลเฉพาะกิจจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกูต้ ามโครงการไม่ว่าในทอดใด ๆ
หากการโอนนั้นจะขัดกับข้อจากัดการโอนหุ้นกูต้ ามโครงการตามที่ระบุไว้ ซึ่งต้องเป็ นข้อจากัดการโอน
เดียวกับที่ได้จดทะเบียนไว้กบั สานักงาน เว้นแต่กรณี ที่เป็ นการเสนอขายหุ้นกูต้ ่อผูล้ งทุนรายใหญ่
ตามข้อ 40(3) นิติบุคคลเฉพาะกิจสามารถจดทะเบียนการโอนหุ้นกูไ้ ม่ว่าในทอดใด ๆ ต่อผูล้ งทุนรายใหญ่
และผูล้ งทุนสถาบันก็ได้
(3) กรณีเป็ นการเสนอขายหุ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 27
(4) กรณีที่นิติบุคคลเฉพาะกิจจัดให้มีเอกสารประกอบการเสนอขายหุ้นกู้ เอกสาร
ดังกล่าวจะต้องมีขอ้ ความที่ระบุถึงข้อจากัดการโอน และในกรณี ที่เป็ นการเสนอขายหุ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ
ให้ระบุการด้อยสิ ทธิน้ นั ไว้ให้ชดั เจน
ข้อ 49 ในกรณี ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจประสงค์จะจัดให้มีที่ปรึ กษาทางการเงินเป็ น
ผูว้ ิเคราะห์ขอ้ มูลของนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อให้คาแนะนาในการกาหนดลักษณะ ข้อตกลง เงื่อนไข
และอายุที่เหมาะสมในการออกและเสนอขายหุ้นกูต้ ามโครงการ นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องมอบหมายให้
ที่ปรึ กษาทางการเงินนั้นวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
(1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ และแผนธุรกิจในอนาคต
(2) ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญตามที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน หรื อข้อมูล
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(3) วัตถุประสงค์การใช้เงิน
(4) แหล่งเงินทุนสารองในการชาระหนี้
(5) ทรัพย์สินที่อาจใช้เป็ นหลักประกันในการชาระหนี้
นิติบุคคลเฉพาะกิจตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ตอ้ งดาเนินการดังนี้ ดว้ ย
(1) จัดส่งข้อมูลที่จาเป็ นซึ่งมีความถูกต้องและครบถ้วนให้ที่ปรึ กษาทางการเงิน
เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวรรคหนึ่ง
(2) จัดให้มีขอ้ ตกลงให้ที่ปรึ กษาทางการเงินจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่จดั ทาขึ้น
ตามวรรคหนึ่งไว้อย่างน้อย 3 ปี
ข้อ 50 นิติบุคคลเฉพาะกิจที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการในวงจากัด
ต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้

22
(1) จัดให้การชักชวนหรื อให้คาแนะนาเกี่ยวกับการซื้อขายหรื อลงทุนในหุ้นกู้
ตามโครงการต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ดาเนินการผ่านบริ ษทั หลักทรัพย์ประเภทที่สามารถเป็ นผูใ้ ห้บริ การ
ดังกล่าวเกี่ยวกับหุ้นกูไ้ ด้
(2) จัดให้มีการแจกสรุ ปข้อมูลสาคัญของตราสาร (factsheet) ให้แก่ผูล้ งทุนก่อน
การเสนอขาย
(3) ดาเนินการเกี่ยวกับข้อกาหนดสิ ทธิตามหลักเกณฑ์ในข้อ 30 ข้อ 31 และข้อ 32
(4) จัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามข้อ 33
(5) ดาเนินการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 36(1) (2) (3) วรรคหนึ่ง
และ (4)
(6) ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตาม
พระราชกาหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ต้องดาเนินการ
ให้เป็ นไปตามข้อ 37
(7) ยื่นคาขอให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยพิจารณารับหุ้นกูท้ ี่เสนอขายตามโครงการ
เป็ นตราสารหนี้ข้ นึ ทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วนั ออกหุ้นกู้ดงั กล่าว เว้นแต่เป็ นการเสนอขายหุ้นกู้
ระยะสั้น
(8) ในกรณีที่มีบุคคลใดแสดงความประสงค์ต่อนิติบุคคลเฉพาะกิจที่จะลงทะเบียน
การโอนหุ้นกูต้ ามโครงการ ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจตรวจสอบความถูกต้องของการโอนหุ้นกู้ หากพบว่า
เป็ นการโอนที่ขดั ต่อข้อจากัดการโอนที่ได้จดทะเบียนไว้กบั สานักงาน นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องไม่
ลงทะเบียนการโอนหุ้นกูต้ ามโครงการ เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง หากนิติบุคคลเฉพาะกิจจัดให้มีนายทะเบียนหุ้นกู้
นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องดาเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกูป้ ฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในวรรคหนึ่งด้วย
(9) ส่งรายงานตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 35 และข้อ 36(5)
หมวด 3
การเสนอขายหุ้นกูต้ ามโครงการในวงจากัดลักษณะอื่น
ที่ไม่ใช่การเสนอขายต่อผูล้ งทุนรายใหญ่
________________
ข้อ 51 ความในหมวดนี้ให้ใช้บงั คับกับการเสนอขายหุ้นกูต้ ามโครงการในวงจากัด
ตามข้อ 40(1) (2) (4) และ (5)
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ส่ วนที่ 1
หลักเกณฑ์การอนุ ญาต
________________
ข้อ 52 การเสนอขายหุ้นกูต้ ามโครงการในวงจากัดต่อผูล้ งทุนตามข้อ 40(1) (2) (4)
และ (5) ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากสานักงานเมื่อนิติบุคคลเฉพาะกิจปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) นิติบุคคลเฉพาะกิจมีลกั ษณะตามข้อ 16(7)
(2) จดข้อจากัดการโอนสาหรับหุ้นกูต้ ามโครงการที่จะเสนอขายกับสานักงาน
โดยในการจดข้อจากัดการโอนดังกล่าวต้องมีขอ้ ความซึ่งแสดงได้วา่ นิติบุคคลเฉพาะกิจจะไม่รับจดทะเบียน
การโอนหุ้นกูไ้ ม่ว่าทอดใด ๆ หากการโอนหุ้นกูด้ งั กล่าวจะทาให้หุ้นกูท้ ี่เสนอขายตามโครงการในครั้งนั้น
ไม่สามารถคงลักษณะการเสนอขายในวงจากัดตามแต่ละลักษณะการเสนอขายที่กาหนดในข้อ 40 ได้
เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(3) นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องได้รับมติให้ออกหุ้นกูต้ ามโครงการได้ตามหลักเกณฑ์
ในข้อ 43(3)
(4) ในกรณี ที่เป็ นการเสนอขายหุ้นกูม้ ีประกันหรื อหุ้นกูท้ ี่จดั ให้มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้
นิติบุคคลเฉพาะกิจได้เสนอร่ างข้อกาหนดสิ ทธิและร่ างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกูม้ าพร้อมกับ
การจดข้อจากัดการโอนตาม (2)
(5) ในกรณีที่จดั ให้มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกูต้ อ้ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ในบทนิยามของคาดังกล่าว
(6) รายงานลักษณะหุ้นกูต้ ามโครงการทีจ่ ะเสนอขายต่อสานักงานตามวิธีการที่กาหนด
โดยข้อ 7 เว้นแต่เป็ นการเสนอขายหุ้นกูต้ ่อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจานวนไม่เกิน 10 รายตามข้อ 40(1)
ข้อ 53 ให้ถือว่าสานักงานรับจดข้อจากัดการโอนหุ้นกูต้ ามข้อ 52(2) ในวันที่สานักงาน
ได้รับการแสดงเจตนาจดข้อจากัดการโอนที่มีขอ้ ความตามข้อ 52(2) ครบถ้วนแล้ว



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2564 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่
เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564)
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ส่ วนที่ 2
เงื่อนไขที่ตอ้ งปฏิบตั ิภายหลังได้รับอนุญาต
________________
ข้อ 54 ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจที่ได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการในวงจากัด
ลักษณะอื่นที่ไม่ใช่การเสนอขายต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ โดยอนุโลม
(1) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดส่ งรายงานตามข้อ 35 และข้อ 36(5)
(2) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของหุ้นกูต้ ามข้อ 48
(3) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่ปรึ กษาทางการเงิน (ถ้ามี) ตามข้อ 49
(4) หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 50(5) และ (6)
(5) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทะเบียนการโอนหุ้นกูต้ ามข้อ 50(8)
ข้อ 55 การเสนอขายหุ้นกูต้ ามโครงการในวงจากัดต่อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง
ตามข้อ 40(1) นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(1) เสนอขายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรื อหลายบุคคลรวมกันดังนี้
(ก) ผูล้ งทุนสถาบัน
(ข) ผูล้ งทุนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลเฉพาะกิจซึ่งจะต้องเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการนิติบุคคลเฉพาะกิจ โดยในการพิจารณานั้นจะต้อง
คานึงถึงความเหมาะสมในการลงทุนและการมีขอ้ มูลประกอบการตัดสิ นใจลงทุนของผูล้ งทุน
ผูล้ งทุนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลเฉพาะกิจตามวรรคหนึ่ง
ได้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริหารของนิติบุคคลเฉพาะกิจ ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ และบริ ษทั ในเครื อของนิติบุคคล
เฉพาะกิจ (บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อยในลาดับเดียวกัน หรื อบริ ษทั ร่ วม)
เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคสอง คาว่า “บริ ษทั ย่อยในลาดับเดียวกัน”
หมายความว่า บริ ษทั ย่อยตั้งแต่ 2 บริ ษทั ขึ้นไปที่มีบริ ษทั ใหญ่เป็ นบริ ษทั เดียวกันไม่ว่าบริ ษทั ย่อยนั้น
จะอยู่ในชั้นลาดับใด ๆ
(2) ไม่โฆษณาการเสนอขายหุ้นกูต้ ามโครงการดังกล่าว และหากจะมีการแจกจ่าย
เอกสารประกอบการเสนอขาย นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องแจกจ่ายให้เฉพาะบุคคลที่มีลกั ษณะหรื อ
มีจานวนอยู่ในวงจากัดตามที่กาหนดไว้ในข้อ 40(1) เท่านั้น
ข้อ 56 การเสนอขายหุ้นกูต้ ามโครงการในวงจากัดต่อผูล้ งทุนสถาบันตามข้อ 40(2)
นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
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(1) กรณีเป็ นการเสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
ให้ดาเนินการดังนี้
(ก) จัดให้มีขอ้ กาหนดสิ ทธิที่มีรายการอย่างน้อยตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 42 และ
ดาเนินการให้เป็ นไปตามข้อ 31 วรรคหนึ่ง
(ข) จัดให้มีการแจกสรุ ปข้อมูลสาคัญของตราสาร (factsheet) ให้แก่ผลู ้ งทุนก่อน
การเสนอขาย
(2) ยื่นคาขอให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยรับพิจารณารับหุ้นกูท้ ี่เสนอขายเป็ น
ตราสารหนี้ข้ นึ ทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วนั ออกหุ้นกูด้ งั กล่าว เว้นแต่เป็ นการเสนอขายหุ้นกูร้ ะยะสั้น
ข้อ 57 การเสนอขายหุ้นกูต้ ามโครงการในวงจากัดตามข้อ 40(4) และ (5) นิติบุคคล
เฉพาะกิจต้องไม่โฆษณาการเสนอขายหุ้นกูต้ ามโครงการดังกล่าว และหากมีการแจกจ่ายเอกสาร
ประกอบการเสนอขาย นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องแจกจ่ายให้เฉพาะบุคคลที่มีลกั ษณะหรื อมีจานวน
อยู่ในวงจากัดตามที่กาหนดไว้ในข้อ 40(4) และ (5) เท่านั้น
ภาค 4
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเฉพาะสาหรับโครงการ
ที่จะเสนอขายต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศ
_________________
ข้อ 58 ความในส่ วนนี้ให้ใช้บงั คับเฉพาะกับการเสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่ตามโครงการ
ต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศ โดยหุ้นกูท้ ี่เสนอขายมีขอ้ ตกลงที่จะชาระดอกเบี้ย และไถ่ถอนหุ้นกูเ้ ป็ น
สกุลเงินตราต่างประเทศ
ข้อ 59 นิติบุคคลเฉพาะกิจจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามภาคนี้
ต่อเมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) สามารถแสดงได้ว่าการเสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่ที่ยื่นขออนุญาตจะกระทา
ต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศ
(2) สามารถแสดงได้ว่าการซื้อขาย หรื อการโอนหุ้นกูท้ ี่ยื่นขออนุญาตไม่ว่าทอดใด ๆ
จะกระทาในต่างประเทศ
ข้อ 60 ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามภาคนี้
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) เสนอขายหุ้นกูต้ ามโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 25
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(2) ต้องมีคาเรี ยกชื่อหุ้นกูต้ ามโครงการ อัตราดอกเบี้ย และมูลค่าไถ่ถอนที่เป็ นไป
ตามข้อ 26(1) (2) และ (3)
(3) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 36(1) (2) (3) วรรคหนึ่ง (4) และ (5)
(4) ดาเนินการให้เป็ นไปตามข้อ 37 ในกรณี ที่เป็ นการเสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกภายใต้
โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกาหนดนิ ติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
พ.ศ. 2540
ข้อ 61 ในกรณีที่มีการจัดให้มีผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้ นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องจัดให้มี
การขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะได้รบั ความเห็นชอบ
ต่อเมื่อสามารถแสดงได้ว่าบุคคลนั้นมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็ นทรัสตีได้ตามกฎหมายแห่งประเทศใดประเทศหนึ่งทีจ่ ะเสนอขายหุ้นกูน้ ้ นั
หรื อประเทศที่จะนาหุ้นกูด้ งั กล่าวไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
(2) เป็ นสถาบันการเงินตามกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งที่จะเสนอขายหุ้นกู้น้ นั
หรื อประเทศที่จะนาหุ้นกูด้ งั กล่าวไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อแสดงได้ว่ากฎหมาย
ของประเทศดังกล่าวมีขอ้ ห้ามการจัดตั้งทรัสต์
การให้ความเห็นชอบผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกูต้ ามวรรคหนึ่ง ไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับของประกาศอื่น
ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกูแ้ ละการกระทาตามอานาจหน้าที่ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกูท้ ี่ออก
ตามมาตรา 41(3) และมาตรา 46
ข้อ 62 ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจหรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากนิติบุคคลเฉพาะกิจ
แจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบถึงการขายหุ้นกูต้ ่อผูล้ งทุนในต่างประเทศภายใน 3 วันทาการ
นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย โดยให้แนบเอกสารประกอบการเสนอขายไปพร้อมกับการแจ้งดังกล่าวด้วย
ภาค 5
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเฉพาะสาหรับโครงการที่จะเสนอขาย
หุ้นกูท้ ี่ออกใหม่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
_________________
ข้อ 63 ความในส่ วนนี้ให้ใช้บงั คับเฉพาะกับการเสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่ตามโครงการ
ที่มีขอ้ ตกลงให้ชาระค่าหุ้นกูเ้ ป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
ข้อ 64 เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางในการควบคุมการใช้เงินตราต่างประเทศสาหรับ
ผูล้ งทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่ได้อนุมตั ิให้ลงทุนในเงินตราต่างประเทศได้โดยตรง หรื อผูล้ งทุน
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ในหุ้นกูต้ ามโครงการไม่ได้เป็ นผูล้ งทุนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพนั ธ์ นิติบุคคลเฉพาะกิจ
ต้องจัดให้การเสนอขายหุ้นกูต้ ามโครงการกระทาโดยบริ ษทั หลักทรัพย์ประเภทการจัดจาหน่าย
หลักทรัพย์หรื อการค้าหลักทรัพย์
ภาค 6
บทเฉพาะกาล
_________________
ข้อ 65 ให้บรรดาประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คาสั่ง และหนังสื อเวียน ที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 13/2552 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่เพื่อ
การแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งใช้บงั คับอยู่ในวันก่อนวันที่
ประกาศนี้ใช้บงั คับ ยังคงใช้บงั คับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อกาหนดแห่งประกาศนี้
จนกว่าจะได้มีประกาศ คาสั่ง และหนังสื อเวียนที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศนี้ใช้บงั คับ
ข้อ 66 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 13/2552 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์
เป็ นหลักทรัพย์ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
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