
 

-ร่าง- 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 42/2563 
เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ 

เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์
___________________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  
และมาตรา 35 มาตรา 40(11) มาตรา 41(3) และ (4) มาตรา 42(10) มาตรา 43(3) และมาตรา 46  
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563  เป็นตน้ไป 

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

การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 13 มีนาคม 
พ.ศ. 2552 

(2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 4/2554  เร่ือง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 
18 มีนาคม พ.ศ. 2554 

(3)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 38/2555  เร่ือง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 
9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 

(4)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 14/2556  เร่ือง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 
11 มีนาคม พ.ศ. 2556 

(5)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 34/2557  เร่ือง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 
29 กนัยายน พ.ศ. 2557 
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(6)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 47/2557  เร่ือง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

(7)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 29/2558  เร่ือง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

(8)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 59/2558  เร่ือง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

(9)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 14/2559  เร่ือง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 
4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

(10)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 43/2559  เร่ือง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 
12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

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

แปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2540 
“ผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ี” (servicer)  หมายความวา่   ผูท่ี้ใหบ้ริการเรียกเก็บและ 

รับช าระหน้ีท่ีเกิดจากการรับโอนสินทรัพยท่ี์เป็นสิทธิเรียกร้อง และด าเนินการอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ 
ตามโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

“ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู”้  หมายความวา่   ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูซ่ึ้งมีรายช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือ
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยคุณสมบติั
ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และการกระท าตามอ านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้

“หุ้นกูท่ี้ออกใหม่ตามโครงการ”  หมายความวา่   หุน้กูท่ี้ออกใหม่ไม่ว่าชนิดใด ๆ 
แต่ไม่รวมถึงหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงซ่ึงมีลกัษณะเป็นหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

“หุน้กูด้อ้ยสิทธิ”  หมายความวา่   หุน้กูไ้ม่มีประกนัท่ีมีการก าหนดสิทธิของผูถื้อหุ้นกู้
ไวด้อ้ยกวา่สิทธิของเจา้หน้ีสามญัทัว่ไป 
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“หุน้กูแ้ปลงสภาพ”  หมายความวา่   หุน้กูท่ี้อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุน้ได้ 
“ขอ้ก าหนดสิทธิ”  หมายความวา่   ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้

และผูถื้อหุน้กู ้
“สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย”  หมายความวา่   สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยท่ีไดรั้บ

ใบอนุญาตและจดทะเบียนกบัส านกังาน 
“ตราสารหน้ีขึ้นทะเบียน”  หมายความวา่   ตราสารหน้ีท่ีขึ้นทะเบียนกบัสมาคม 

ตลาดตราสารหน้ีไทย 
“สถาบนัการเงิน”  หมายความวา่ 
(1)  ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายวา่ดว้ย

ธุรกิจสถาบนัการเงิน 
(2)  สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมาย 

วา่ดว้ยดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน 
“ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ค าวา่ “หุน้กูร้ะยะสั้น” “หุน้กูอ้นุพนัธ์” “ผูล้งทุนสถาบนั” “ผูล้งทุนรายใหญ่”  

“ผูถื้อหุ้นรายใหญ่” “บริษทัย่อย” “ผูบ้ริหาร” “ผูมี้อ  านาจควบคุม” “นิติบุคคลเฉพาะกิจ” และ “กิจการตาม
กฎหมายต่างประเทศ” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบั
การออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท 

ภาค 1 
บททัว่ไป 

_________________ 

หมวด 1 
ขอบเขตของประกาศและหลกัเกณฑท์ัว่ไป 

________________ 

ขอ้ 4   ประกาศน้ีเป็นหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย
หุน้กูท่ี้ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ซ่ึงรองรับกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1)  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ตามโครงการต่อประชาชน
เป็นการทัว่ไป ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นภาค 1 และภาค 2 
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(2)  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ตามโครงการในวงจ ากดั 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นภาค 1 และภาค 3 

(3)  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ตามโครงการ ส าหรับ 
โครงการท่ีจะเสนอขายหุ้นกูน้ั้นต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ
ท่ีก าหนดไวใ้นภาค 1 และภาค 4 

ผูข้ออนุญาตอาจก าหนดให้หุ้นกูท่ี้ออกใหม่ซ่ึงขออนุญาตตามวรรคหน่ึง (1) หรือ (2) 
มีการช าระค่าหุน้กูเ้ป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินตราต่างประเทศก็ได ้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีก าหนดใหช้ าระ
ค่าหุน้กูเ้ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ใหผู้ข้ออนุญาตปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในภาค 5 ดว้ย 

ขอ้ 5   ใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจยืน่ค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ตามโครงการ 
ต่อส านกังานก่อนการเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการในแต่ละคร้ัง 

ขอ้ 6   นิติบุคคลเฉพาะกิจท่ีจะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ตามโครงการ 
จะตอ้งเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยท่ีมีวตัถุประสงคจ์ ากดัเฉพาะการประกอบธุรกิจเฉพาะ 
เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์และตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ไม่เคยไดรั้บอนุญาตจากส านกังานใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการอ่ืน  
เวน้แต่สิทธิเรียกร้องตามหุ้นกูด้งักล่าวจะระงบัไปทั้งหมดแลว้ 

(2)  โครงการส าหรับหุ้นกูท่ี้ขออนุญาตเป็นไปตามขอ้ก าหนดของประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการอนุมติัโครงการ
แปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์และไดรั้บอนุมติัจากส านกังานแลว้ 

ในกรณีสินทรัพยท่ี์จะโอนไปยงันิติบุคคลเฉพาะกิจตามโครงการตามวรรคหน่ึง
เป็นสิทธิเรียกร้องท่ีเกิดจากการอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิจากทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูมี้สิทธิเสนอโครงการ 
ทรัพยสิ์นทางปัญญาดงักล่าวตอ้งจดทะเบียนหรือจดแจง้กบักรมทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือกบัหน่วยงานอ่ืน
ในประเทศหรือต่างประเทศท่ีก ากบัดูแลการจดทะเบียน จดแจง้ หรือการอ่ืนใดในท านองเดียวกนั
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญานั้นแลว้ 

(3)  มีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนในการน าเงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายหุน้กูไ้ปช าระใหแ้ก่ 
ผูมี้สิทธิเสนอโครงการเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการโอนสินทรัพยต์ามโครงการ 

(4)  ในกรณีท่ีผูมี้สิทธิเสนอโครงการของนิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นกิจการตามกฎหมาย
ต่างประเทศ และนิติบุคคลเฉพาะกิจจะเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่โดยใหช้ าระค่าหุ้นกูเ้ป็นสกุลเงินบาท 
นิติบุคคลเฉพาะกิจจะตอ้งไดรั้บการอนุญาตให้ออกหุน้กูส้กุลเงินบาทในประเทศไทยจากกระทรวงการคลงั 
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ขอ้ 7   เอกสารหรือหลกัฐานท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งยืน่ต่อส านกังานตามท่ีก าหนด
ในประกาศน้ี ไม่วา่ก่อนหรือภายหลงัไดรั้บอนุญาตตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ 
ท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

ขอ้ 8   ในกรณีผูมี้สิทธิเสนอโครงการเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ หรือเป็น
การเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่โดยมีการช าระค่าหุ้นกูเ้ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศพร้อมกนัหรือในระยะ 
เวลาใกลเ้คียงกนัในประเทศอ่ืนดว้ย ผูเ้สนอขายหุ้นกูอ้าจยืน่ขอ้มูลหรือเอกสารต่อส านกังานท่ีจดัท าเป็น
ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ  ทั้งน้ี หากขอ้มูลหรือเอกสารดงักล่าวแปลมาจากขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเป็น
ภาษาอ่ืน ผูเ้สนอขายหุน้กูด้งักล่าวตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1)  ด าเนินการให้ผูแ้ปลรับรองความถูกตอ้งวา่ สาระของการแปลถูกตอ้งตรงตามสาระ
ของขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเป็นตน้ฉบบั 

(2)  ผูเ้สนอขายหุน้กูต้อ้งรับรองวา่ สาระของขอ้มูลหรือเอกสารท่ีแปลนั้นเป็นเร่ือง 
ท่ีเกิดขึ้นหรือมีอยูจ่ริง และไม่ไดมี้การปกปิดขอ้เทจ็จริงท่ีพึงเปิดเผย 

ขอ้ 9   ขอ้มูลหรือเอกสารท่ียื่นต่อส านกังานตามประกาศน้ี  หากไดจ้ดัท าเป็นภาษาใด
ในคร้ังแรก ใหจ้ดัท าโดยใชภ้าษานั้นต่อไปทุกคร้ัง  เวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสมควรและไดรั้บ 
การผอ่นผนัจากส านกังาน 

ขอ้ 10   ในการจ าหน่ายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ตามโครงการต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป
ตามภาค 2 นิติบุคคลเฉพาะกิจท่ีไดรั้บอนุญาตมีหนา้ท่ีปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจ าหน่ายตราสารหน้ีและใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ของบริษทั 
ท่ีออกหลกัทรัพยด์ว้ย 

หมวด 2 
อ านาจของส านกังาน 
________________ 

ขอ้ 11   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อส านกังานท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยกรณีใด 
กรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจไม่อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูต้ามโครงการตามค าขออนุญาตได้ 

(1)  นิติบุคคลเฉพาะกิจหรือการเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการมีลกัษณะหรือรูปแบบ
เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เท็จจริงซ่ึงท าใหพ้ิจารณา
ไดว้า่ความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการนั้น 
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เขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงบทบญัญติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
หรือประกาศน้ี 

(2)  การเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการอาจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
(3)  การเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือ 

ต่อตลาดทุนไทยโดยรวม 
(4)  การเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูล้งทุนโดยรวม 

หรืออาจท าให้ผูล้งทุนโดยรวมไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งหรือ
เพียงพอประกอบการตดัสินใจลงทุน 

ขอ้ 12   ในกรณีท่ีเขา้ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจผ่อนผนั 
ไม่น าหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชพ้ิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเง่ือนไขตามประกาศน้ีมาใช ้
บงัคบักบัการเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการท่ีไดรั้บอนุญาตได ้

(1)  มีขอ้เทจ็จริงท่ีชดัเจนซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั
ใหไ้ม่มีนยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ท่ีจะไดไ้ม่คุม้ค่ากบัตน้ทุน 
ในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขดงักล่าว 

(2)  นิติบุคคลเฉพาะกิจมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 

(3)  นิติบุคคลเฉพาะกิจมีมาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติั 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 

การผอ่นผนัตามวรรคหน่ึงใหค้  านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนด
เง่ือนไขให้นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้

ขอ้ 13   ในกรณีท่ีปรากฏต่อส านกังานภายหลงัการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กู้ 
ตามโครงการวา่ขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ท่ีส านกังานน ามาพิจารณาเพื่ออนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กู้ 
ตามโครงการเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงหากขอ้เทจ็จริงและพฤติการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้นปรากฏต่อส านกังาน
ก่อนการอนุญาต ส านกังานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการนั้น ใหส้ านกังานมีอ านาจ
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  สั่งใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจ กรรมการ หรือผูบ้ริหารของนิติบุคคลเฉพาะกิจ ช้ีแจง
หรือเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และระงบัการอนุญาตใหอ้อกหุน้กูต้ามโครงการ
หรือให้นิติบุคคลเฉพาะกิจระงบัการเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการไวก่้อนจนกวา่จะไดช้ี้แจงหรือแกไ้ข
ใหถู้กตอ้ง และหากนิติบุคคลเฉพาะกิจ กรรมการ หรือผูบ้ริหารของนิติบุคคลเฉพาะกิจ ไม่สามารถ
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ช้ีแจงหรือด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด ส านกังานอาจสั่งเพิกถอน 
การอนุญาตตาม (2) ได ้

(2)  สั่งเพิกถอนการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูต้ามโครงการในส่วนท่ียงัไม่ไดเ้สนอขาย
หรือยงัไม่มีผูจ้องซ้ือ 

ในการสั่งการตามวรรคหน่ึงใหส้ านกังานค านึงถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ีประกอบการพิจารณา 
(1)  ความร้ายแรงของขอ้เทจ็จริงหรือพฤติการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
(2)  ผลกระทบต่อผูล้งทุนท่ีจองซ้ือหุน้กูต้ามโครงการนั้น 

ขอ้ 14   ในกรณีท่ีปรากฏวา่นิติบุคคลเฉพาะกิจเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการต่อประชาชน
เป็นการทัว่ไปหรือเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการในวงจ ากดัต่อผูล้งทุนรายใหญ่ มีลกัษณะไม่เป็นไปตาม
ขอ้ 16(4) ในการแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาต ใหส้ านกังานมีอ านาจก าหนดระยะเวลาหรือเง่ือนไข
ในการพิจารณาค าขออนุญาตในคราวต่อไป โดยค านึงถึงความมีนยัส าคญัของพฤติกรรมอนัเป็นลกัษณะ
ตอ้งหา้ม  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นการก าหนดระยะเวลา ระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่เกิน 15 ปีนบัแต่วนัท่ี
ส านกังานแจง้ผลการพิจารณาดงักล่าวต่อนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

เม่ือพน้ระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนดตามวรรคหน่ึง หรือเม่ือนิติบุคคลเฉพาะกิจได้
ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีส านกังานก าหนดแลว้ ไม่ใหส้ านกังานน าขอ้เทจ็จริงอนัเป็นเหตุแห่งการสั่งการ
ตามวรรคหน่ึงมาประกอบการพิจารณาค าขอในคร้ังใหม่อีก 

ในกรณีท่ีส านกังานเห็นวา่เหตุท่ีท าให้นิติบุคคลเฉพาะกิจมีลกัษณะไม่เป็นไปตาม 
ขอ้ 16(4) เป็นเร่ืองไม่ร้ายแรง หรือไดมี้การแกไ้ขหรือก าหนดมาตรการป้องกนัแลว้ ส านกังานอาจไม่น า
ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการขาดลกัษณะดงักล่าวมาใชป้ระกอบการพิจารณาก็ได ้

ขอ้ 15   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อส านกังานท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยดงัต่อไปน้ี 
ส านกังานอาจสั่งไม่ใหก้ารอนุญาตส าหรับการเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการในวงจ ากดัท่ีไดรั้บอนุญาต 
มีผล สั่งระงบัการเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการ หรือสั่งเพิกถอนการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กู ้
ตามโครงการได ้แลว้แต่กรณี 

(1)  ผูท่ี้จะเสนอขายหุน้กูมี้ขอ้บกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเก่ียวกบัการปฏิบติั
ตามเง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตให้เสนอขายหุน้กู ้หรือจะไม่สามารถปฏิบติัตามประกาศน้ีได ้

(2)  การเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการมีลกัษณะท่ีอาจเขา้ข่ายเป็นการหลีกเล่ียง
กฎเกณฑท่ี์ออกภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายวา่ดว้ยทรัสต์ 
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

(3)  การเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูล้งทุนหรืออาจ 
ท าใหผู้ล้งทุนไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัต่อการตดัสินใจลงทุน 



8 
 

ภาค 2 
การเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ตามโครงการ 

ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 
_________________ 

หมวด 1 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 

________________ 

ขอ้ 16   นิติบุคคลเฉพาะกิจจะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ตามโครงการ 
ในภาคน้ีได ้ตอ้งมีลกัษณะเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 

(1)  งบการเงินของนิติบุคคลเฉพาะกิจและงบการเงินรวมประจ างวดการบญัชีปีล่าสุด 
และงบการเงินไตรมาสสุดทา้ยก่อนยืน่ค  าขออนุญาต ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก)  จดัท าขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและเป็นไปตามหลกัเกณฑอ่ื์น 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท างบการเงินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์ 

(ข)  รายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี ตอ้งไม่มีความหมายในลกัษณะดงัน้ี 
1.  ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของนิติบุคคลเฉพาะกิจและงบการเงินรวม

หรือแสดงความเห็นวา่งบการเงินไม่ถูกตอ้ง 
2.  แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในรายการบญัชีท่ีเป็นสาระส าคญัว่าไม่เป็นไป

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
3.  แสดงความเห็นวา่ถูกจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระท าหรือ 

ไม่กระท าของนิติบุคคลเฉพาะกิจ หรือกรรมการหรือผูบ้ริหารของนิติบุคคลเฉพาะกิจ 
(2)  ไม่อยูร่ะหวา่งการด าเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงดงัน้ี  เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผนั 

จากส านกังาน 
(ก)  คา้งการน าส่งงบการเงินหรือรายงานท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าตามมาตรา 56 
(ข)  คา้งส่งรายงานท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าและจดัส่งต่อส านกังานตามมาตรา 57  

หรือคา้งส่งรายงานในลกัษณะเดียวกนัต่อตลาดหลกัทรัพย  ์
(ค)  ปรับปรุงแกไ้ขงบการเงิน หรือรายงานท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าตามมาตรา 56  

หรือมาตรา 57 ตามท่ีส านกังานแจง้ใหด้ าเนินการปรับปรุงแกไ้ข หรือปรับปรุงแกไ้ขในลกัษณะเดียวกนั 
ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์จง้ใหด้ าเนินการ 
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(ง)  ปฏิบติัตามค าสั่งของส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 58 หรือตาม 
มาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แลว้แต่กรณี 

(3)  มีกรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีรายช่ืออยูใ่นระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารแสดงช่ือ
บุคคลในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย  ์

(4)  ในกรณีท่ีผูมี้อ  านาจควบคุมไม่ไดเ้ป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ ตอ้งไม่ปรากฏ
ขอ้เทจ็จริงวา่ผูมี้อ  านาจควบคุมมีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 
โดยอนุโลม 

(5)  ภายในระยะเวลา 5 ปีก่อนวนัยืน่ค  าขออนุญาต นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งไม่เคยฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์หรือเง่ือนไข
ภายหลงัการไดรั้บอนุญาตอยา่งมีนยัส าคญั 

(6)  แสดงไดว้า่ผูมี้สิทธิเสนอโครงการตอ้งไม่มีลกัษณะตามขอ้ 17  เวน้แต่ในกรณีท่ี 
ผูมี้สิทธิเสนอโครงการเป็นบริษทัท่ีมีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ผูมี้สิทธิเสนอ
โครงการดงักล่าวตอ้งไม่มีลกัษณะเฉพาะตามท่ีก าหนดในขอ้ 17(1) (ก) 

(7)  ไม่เคยเสนอขายหุน้กูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ ตัว๋เงิน หรือศุกูก โดยฝ่าฝืนขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัลกัษณะการเสนอขายท่ีจ ากดัเฉพาะผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลา 2 ปี 
ก่อนวนัยืน่ค  าขออนุญาต  เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน โดยนิติบุคคลเฉพาะกิจแสดงไดว้า่มี 
เหตุจ าเป็นและสมควร  รวมทั้งมีมาตรการจดัการเก่ียวกบัการเสนอขายอยา่งเหมาะสมแลว้ 

(8)  ไม่มีเหตุท่ีท าใหส้งสัยวา่มีพฤติกรรมการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัต่อประชาชน 
ไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุน หรือในลกัษณะท่ีอาจท าใหผู้ล้งทุนส าคญัผิด 

(9)  ไม่อยูร่ะหวา่งผิดนดัช าระหน้ีเงินตน้หรือดอกเบ้ียของตราสารหน้ี หรือผิดนดั 
ช าระหน้ีเงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบนัการเงิน 
ท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 

(10)  ไม่อยูร่ะหวา่งผิดเง่ือนไขในการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดสิทธิ 

ขอ้ 17   ผูมี้สิทธิเสนอโครงการตอ้งไม่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่เป็นไปตามเง่ือนไข 
ท่ีก าหนดในขอ้ 18 

(1)  ภายในระยะเวลา 5 ปีก่อนวนัยืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ตามโครงการ 
ผูมี้สิทธิเสนอโครงการตอ้งไม่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
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(ก)  เคยมีประวติัฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย  ์
ในเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั 

(ข)  เคยถูกส านกังานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ เน่ืองจาก 
มีเหตุท่ีมีนยัส าคญัอนัควรสงสัยเก่ียวกบักลไกการบริหารจดัการในลกัษณะดงัน้ี 

1.  อาจไม่สามารถปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งเป็นธรรมโดยอาจมีการเอ้ือประโยชน์
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงซ่ึงจะท าใหไ้ดเ้ปรียบผูถื้อหุน้รายอ่ืนหรือไดป้ระโยชน์มากกวา่ผูถื้อหุน้ 
รายอ่ืนโดยไม่สมควร 

2.  อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นไดโ้ดยท าใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงไดรั้บ
ประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากท่ีพึงไดต้ามปกติ หรือโดยท าให้บริษทัเสียประโยชน์ ท่ีพึงไดรั้บ 

(ค)  เคยถูกส านกังานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่เน่ืองจาก 
มีเหตุท่ีท าใหส้งสัยเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชนท่ีไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุน
หรือท าให้ผูล้งทุนส าคญัผิด ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการปกปิดหรืออ าพราง หรือสร้างขอ้มูลท่ีอาจไม่มีอยูจ่ริง 
ในรายการหรือการด าเนินการท่ีมีนยัส าคญั 

(ง)  เคยถอนค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่โดยไม่มีการช้ีแจง 
เหตุสงสัยตาม (ข) หรือ (ค) ต่อส านกังาน หรือโดยมีการช้ีแจงแต่ไม่ไดแ้สดงขอ้เทจ็จริงหรือเหตุผล 
อยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะหกัลา้งขอ้สงสัยตาม (ข) หรือ (ค) นั้น 

(2)  ภายในระยะเวลา 10 ปีก่อนวนัยืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ตามโครงการ 
ผูมี้สิทธิเสนอโครงการเคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหล้งโทษในความผิดเก่ียวกบัทรัพยเ์ฉพาะในมูลเหตุ
เน่ืองจากการด าเนินการท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริต อนัเป็นเหตุท่ีท าใหเ้กิดความเสียหาย 
ในวงกวา้ง  ทั้งน้ี ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

(3)  อยู่ระหวา่งถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีในความผิดเก่ียวกบัทรัพยโ์ดยหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง เฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการด าเนินการท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริตอนัเป็นเหตุ 
ท่ีท าใหเ้กิดความเสียหายในวงกวา้ง  ทั้งน้ี ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

(4)  เป็นบุคคลท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่เป็นการจดัรูปแบบเพื่อใหบุ้คคลท่ีมีลกัษณะตาม (1) 
(2) หรือ (3) หลีกเล่ียงมิใหส้ านกังานใชห้ลกัเกณฑก์ารพิจารณาตาม (1) (2) หรือ (3) กบับุคคลท่ีมีลกัษณะ
ดงักล่าวนั้น 

ขอ้ 18   มิใหน้ าความในขอ้ 17(1) และ (2) แลว้แต่กรณี มาใชบ้งัคบักบัผูมี้สิทธิเสนอ
โครงการซ่ึงไดแ้กไ้ขเปลี่ยนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริหารจดัการ และการควบคุมการด าเนินงาน 
ท่ีท าใหผู้มี้สิทธิเสนอโครงการมีลกัษณะตามขอ้ 17(1) หรือ (2) แลว้ 

ขอ้ 19   นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งจดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
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หมวด 2 
วิธีการยืน่และการพิจารณาค าขออนุญาต 

________________ 

ขอ้ 20   ใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจท่ีประสงคจ์ะเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ตามโครงการ 
ในแต่ละคร้ังยืน่ค  าขออนุญาตมาพร้อมกบัแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุน้กู้ต่อส านกังาน 
ตามวิธีการท่ีก าหนดโดยขอ้ 7 

ขอ้ 21   ในการขออนุญาตเสนอขายหุน้กูต้ามขอ้ 20 ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจยืน่ค าขอ 
ความเห็นชอบบุคคลท่ีจะเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูม้าพร้อมกบัค าขออนุญาตดว้ย  ทั้งน้ี ให้ถือวา่นิติบุคคล
เฉพาะกิจไดรั้บความเห็นชอบในการแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้ากส านกังานในวนัท่ีไดรั้บอนุญาต 
ใหเ้สนอขายหุน้กูต้ามโครงการ 

ขอ้ 22   ใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตต่อส านกังาน 
เม่ือส านกังานไดรั้บค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตท่ีถูกตอ้งครบถว้น
ตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้  ทั้งน้ี อตัราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ และการขออนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย์ 

ขอ้ 23   นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งจดัใหมี้ท่ีปรึกษาทางการเงินเป็นผูร่้วมจดัท าค าขออนุญาต 

ขอ้ 24   เม่ือส านกังานไดรั้บค าขออนุญาตเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการ  พร้อมทั้งเอกสาร
หลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ ใหส้ านกังานด าเนินการสอบทานขอ้เท็จจริง
ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชนและแจง้ประเด็นขอ้สังเกตท่ีไดจ้ากการสอบทาน
ขอ้เทจ็จริงเพื่อให้นิติบุคคลเฉพาะกิจช้ีแจงขอ้สังเกตนั้นภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือแจง้
ขอ้สังเกต โดยตอ้งด าเนินการดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสาร
หลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน และใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาภายใน 30 วนั
นบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บค าช้ีแจงต่อขอ้สังเกตจากการสอบทานขอ้เทจ็จริงจากนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

ในกรณีท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจประสงคจ์ะขอผอ่นผนัหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี 
ใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจยืน่ค าขอผอ่นผนั  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอผ่อนผนัต่อส านกังาน
ก่อนท่ีส านกังานจะเร่ิมการพิจารณาค าขออนุญาต  ทั้งน้ี ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีระบุในคู่มือส าหรับ
ประชาชน โดยส านกังานจะพิจารณาค าขอผอ่นผนัให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการพิจารณา
อนุญาต 
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หมวด 3 
เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาต 

________________ 

ขอ้ 25   เม่ือไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน นิติบุคคลเฉพาะกิจอาจเสนอขายหุน้กู้ 
ท่ีออกใหม่ตามโครงการในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  เสนอขายหุน้กูรุ่้นหน่ึงหรือหลายรุ่นในคราวเดียว 
(2)  เสนอขายหุน้กูรุ่้นใหม่เพื่อไถ่ถอนหุน้กูรุ่้นเดิมภายใตว้งเงินท่ีระบุไวต้ามโครงการ 

โดยหุน้กูท่ี้เสนอขายเพื่อไถ่ถอนหุน้กูเ้ดิมนั้นจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
(ก)  มีก าหนดระยะเวลาการไถ่ถอนไวไ้ม่เกินอายุโครงการ 
(ข)  เป็นหุน้กูท่ี้เสนอขายภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิหลกัฉบบัเดียวกนัหรือท่ีใหสิ้ทธิ

ประโยชน์แก่ผูถื้อหุน้กูท่ี้ออกใหม่ไม่ดอ้ยไปกวา่ผูถื้อหุน้กูรุ่้นเดิมท่ีจะไถ่ถอน  ทั้งน้ี หุ้นกูแ้ต่ละรุ่นอาจ 
มีขอ้ก าหนดในเชิงพาณิชย ์(commercial terms) ท่ีแตกต่างกนัได ้เช่น อตัราดอกเบ้ีย อาย ุวนัท่ีออก 
วนัท่ีครบก าหนดไถ่ถอน เป็นตน้ 

ส านกังานอาจผ่อนผนัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑต์ามวรรคหน่ึงได ้ หากนิติบุคคล
เฉพาะกิจแสดงไดว้า่การออกและเสนอขายหุน้กูท่ี้ขออนุญาตจะไม่มีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้กูท่ี้นิติบุคคล
เฉพาะกิจเคยออกและเสนอขายไปแลว้ 

ขอ้ 26   ในการเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการท่ีไดรั้บอนุญาตตามภาคน้ี นิติบุคคลเฉพาะกิจ
ตอ้งด าเนินการจดัใหหุ้น้กูท่ี้ออกและเสนอขายตามโครงการมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1)  มีค าเรียกช่ือเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการอา้งอิงถึงหุน้กูท่ี้เสนอขาย 
ในแต่ละคร้ัง  ทั้งน้ี ค  าเรียกช่ือหุน้กูต้ามโครงการดงักล่าวตอ้งแสดงถึงปีท่ีครบก าหนดไถ่ถอน 
และลกัษณะพิเศษของหุน้กูต้ามโครงการ (ถา้มี) ไวโ้ดยชดัเจน 

(2)  มีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียไวอ้ยา่งแน่นอน หรือเป็นอตัราท่ีผนัแปรตามอตัรา
ดอกเบ้ียของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบ้ียอ่ืน 

(3)  มีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้กูต้ามโครงการ  ทั้งน้ี ไม่วา่หุ้นกู้
ตามโครงการนั้นจะมีการไถ่ถอนคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง 

(4)  ในกรณีท่ีเป็นการออกและเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง หุน้กูด้งักล่าวตอ้งเป็น
หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงท่ีผูอ้อกมีสิทธิในการบงัคบัไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด (callable) หรือผูถื้อมีสิทธิ 
เรียกใหผู้อ้อกช าระหน้ีคืนก่อนก าหนด (puttable) โดยมีการก าหนดผลตอบแทนไวอ้ยา่งแน่นอนหรือ
เป็นอตัราท่ีผนัแปรตามอตัราดอกเบ้ียของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบ้ียอ่ืน และไม่มีการก าหนด
เง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนท่ีอา้งอิงกบัปัจจยัอา้งอิงอ่ืนเพิ่มเติมเท่านั้น 
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(5)  จดัใหส้ัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 32 

ขอ้ 27   ในกรณีหุน้กูท่ี้เสนอขายตามโครงการเป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิ สิทธิของผูถื้อหุน้กู้
ตามโครงการดงักล่าวตอ้งดอ้ยกวา่สิทธิของเจา้หน้ีสามญัเฉพาะในเร่ืองการรับช าระหน้ีตามหุน้กู ้
ตามโครงการนั้นเม่ือเกิดกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1)  นิติบุคคลเฉพาะกิจถูกพิทกัษท์รัพย ์หรือถูกศาลพิพากษาใหล้ม้ละลาย 
(2)  มีการช าระบญัชีเพื่อการเลิกนิติบุคคลเฉพาะกิจ 
(3)  กรณีอ่ืนใดท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

ขอ้ 28   ในกรณีหุน้กูท่ี้เสนอขายตามโครงการเป็นหุน้กูมี้ประกนัไม่วา่หลกัประกนั
ของหุน้กูต้ามโครงการนั้น จะไดจ้ดัใหมี้พร้อมกบัการเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการหรือจดัเพิ่มเติมขึ้น
ในภายหลงั หลกัประกนัของหุน้กูต้ามโครงการดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1)  เป็นทรัพยสิ์นหรือการค ้าประกนัท่ีมีการด าเนินการให้มีผลบงัคบัไดต้ามกฎหมาย
โดยค านึงถึงสภาพของหลกัประกนัแต่ละประเภท สามารถด ารงไดต้ลอดอายหุุน้กูต้ามโครงการ และ
ดูแลไดโ้ดยผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ ทั้งน้ี ทรัพยสิ์นท่ีเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัหลกัประกนัซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นอ่ืนใด
ท่ีไม่ใช่ตราสารทางการเงิน ทรัพยสิ์นดงักล่าวตอ้งอยูใ่นประเทศไทยและบงัคบัไดต้ามกฎหมายไทย 

(2)  ในกรณีท่ีหลกัประกนัเป็นอสังหาริมทรัพยห์รือสัญญาเช่าระยะยาว นิติบุคคล
เฉพาะกิจตอ้งจดัใหมี้การประเมินค่าของหลกัประกนัดงักล่าวโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นบญัชี
ท่ีส านกังานให้ความเห็นชอบ  ทั้งน้ี การประเมินราคาหรือการค านวณมูลค่าของหลกัประกนัตอ้งค านึงถึง
สิทธิและภาระผกูพนัใด ๆ ไม่วา่จะเกิดขึ้นโดยบทกฎหมายหรือโดยสัญญาท่ีมีอยูเ่หนือทรัพยสิ์นอนัเป็น
หลกัประกนันั้นดว้ย และตอ้งจดัท าขึ้นไม่เกินกวา่ 1 ปีก่อนวนัท่ีออกหุ้นกูต้ามโครงการนั้น  เวน้แต่จะเป็น
กรณีท่ีราคาหรือมูลค่าของหลกัประกนัไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัในช่วงเวลาดงักล่าว 
ใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจจดัให้มีการประเมินค่าหลกัประกนัดงักล่าวใหม่ 

ขอ้ 29   ในกรณีการออกหุ้นกูต้ามโครงการมีประกนัโดยหลกัประกนัเป็นอสังหาริมทรัพย ์
หรือสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีตอ้งจดทะเบียนตามกฎหมาย นิติบุคคลเฉพาะกิจจะตอ้งด าเนินการ 
จดทะเบียนใหผู้แ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ป็นผูรั้บทรัพยสิ์นนั้นเป็นประกนัตามกฎหมายดว้ย 

ขอ้ 30   ก่อนการเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการ นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งมีหนงัสือถึง
ส านกังานเพื่อรับรองวา่ไดจ้ดัใหมี้ขอ้ก าหนดสิทธิของหุน้กูท่ี้เสนอขายตามโครงการท่ีมีความชดัเจน
และไม่มีขอ้ก าหนดท่ีเป็นการเอาเปรียบคู่สัญญาอยา่งไม่เป็นธรรม และมีการลงลายมือช่ือผูมี้อ านาจ 
ลงนามผกูพนันิติบุคคลเฉพาะกิจและประทบัตราส าคญัของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (ถา้มี)  ทั้งน้ี รายการ
และสาระส าคญัของขอ้ก าหนดสิทธิใหเ้ป็นไปตามมาตรา 42 
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นอกจากรายการตามวรรคหน่ึงแลว้ ขอ้ก าหนดสิทธิของหุน้กูท่ี้เสนอขายตามโครงการ
อยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1)  รายการทัว่ไปของโครงการ ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งระบุถึงช่ือและท่ีอยูข่องผูมี้สิทธิเสนอ
โครงการ  รวมทั้งประเภท ลกัษณะและมูลค่าของสินทรัพยท่ี์นิติบุคคลเฉพาะกิจรับโอนมาจากผูมี้สิทธิ
เสนอโครงการ 

(2)  ขอ้ก าหนดใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจหรือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้อ้งจดัใหมี้การประชุม 
ผูถื้อหุน้กูเ้พื่อพิจารณาด าเนินการอนัจ าเป็นตามควรโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีผูมี้สิทธิเสนอโครงการ 
นิติบุคคลเฉพาะกิจ หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีเป็นคู่สัญญาท่ีมีภาระผกูพนัตามสัญญาท่ีก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ 
ในการด าเนินการตามโครงการ ไม่ปฏิบติัตามสัญญาในสาระส าคญั 

(3)  ช่ือและท่ีอยูข่องผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ี และผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ีส ารอง (ถา้มี)  
รวมทั้งขอ้ก าหนดใหก้ารแต่งตั้งผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ีรายใหม่ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูแ้ทน 
ผูถื้อหุน้กูก่้อนการแต่งตั้ง 

(4)  ขอ้ก าหนดใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งรายงานใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กู้ (ถา้มี) ทราบถึง
การซ้ือสินทรัพย ์รับโอน หรือโอนคืนสินทรัพยใ์หก้บัผูมี้สิทธิเสนอโครงการภายในก าหนดระยะเวลา 
15 วนันบัแต่วนัส้ินเดือนท่ีมีการท ารายการดงักล่าว 

ขอ้ 31   การแกไ้ขเพิ่มเติมสิทธิ หนา้ท่ี ความรับผิด หรือหลกัประกนัตามหุน้กู ้
ตามโครงการภายหลงัการออกหุ้นกูต้ามโครงการนั้น จะกระท าไดต่้อเม่ือการแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นไม่ได ้
ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดของประกาศน้ี และการแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวไดด้ าเนินการโดยชอบ 
ตามขอ้ก าหนดสิทธิ โดยนิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งแจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าว  พร้อมทั้งส่งส าเนา
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อส านกังานและสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีการแกไ้ข
เพิ่มเติมนั้นมีผลใชบ้งัคบั 

ในกรณีท่ีการด าเนินการตามวรรคหน่ึง เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิซ่ึงได้
ก าหนดใหก้ระท าไดโ้ดยการมีมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูต้ามโครงการ หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้กู ้
ตามโครงการตอ้งระบุอยา่งชดัเจนถึงสาเหตุแห่งการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิ และผลกระทบ 
ท่ีเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกบัผูถื้อหุน้กูต้ามโครงการ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจของผูถื้อหุน้กู้
ตามโครงการ 

ขอ้ 32   ในกรณีหุน้กูท่ี้เสนอขายตามโครงการเป็นหุน้กูท่ี้จดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งจดัให้สัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูมี้ความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดสิทธิ 
โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการและสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(1)  ช่ือและท่ีอยูข่องคู่สัญญา 
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(2)  วนัท่ีสัญญามีผลใชบ้งัคบั 
(3)  อ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดของคู่สัญญา โดยมีขอ้ตกลงท่ีระบุใหนิ้ติบุคคล

เฉพาะกิจ และผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูมี้อ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดตามขอ้ก าหนดสิทธิทุกประการ 
(4)  อตัราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน หรือบ าเหน็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ 

ซ่ึงตอ้งก าหนดไวเ้ป็นจ านวนท่ีแน่นอน  รวมทั้งอตัราและวิธีการจ่ายคืนเงินทดรองซ่ึงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
ไดจ่้ายไปเน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

(5)  ขอ้ก าหนดใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูต้อ้งติดตามใหผู้มี้สิทธิเสนอโครงการ นิติบุคคล
เฉพาะกิจ ผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ีและผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ีส ารอง (ถา้มี) หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีเป็น
คู่สัญญาท่ีมีภาระผกูพนัตามสัญญาท่ีก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการด าเนินการ
ตามสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ 

(6)  การส้ินสุดของสัญญา 

ขอ้ 33   นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือโดยสถาบนัจัดอนัดบั
ความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานก่อนการเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการ และจดัท า
อยา่งต่อเน่ืองตลอดอายขุองหุ้นกู ้ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กูท่ี้เสนอขายในแต่ละคร้ังตามโครงการ 
(2)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูค้  ้าประกนัหุน้กูต้ามโครงการ เฉพาะในกรณีท่ีเป็น 

การค ้าประกนัเตม็จ านวนท่ีมีผลบงัคบัใหผู้ค้  ้าประกนัตอ้งรับผิดร่วมกนักบัลูกหน้ี โดยไม่สามารถ 
เพิกถอนไดก่้อนครบอายขุองหุน้กูต้ามโครงการ 

ความในวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบักบักรณีดงัน้ี 
(1)  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานไดมี้หนงัสือ

แจง้ต่อส านกังานวา่ไม่สามารถท าการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือหุน้กูต้ามโครงการนั้นไดโ้ดยมีเหตุ 
อนัสมควร และเหตุดงักล่าวไม่ไดเ้กิดจากนิติบุคคลเฉพาะกิจ ส านกังานอาจผ่อนผนัให้การจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือนั้นกระท าโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออ่ืนท่ีส านกังานก าหนดได ้

(2)  กรณีท่ีไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน โดยมีเหตุจ าเป็นและสมควร หรือเป็น
กรณีท่ีพิจารณาไดว้า่ไม่จ าเป็นตอ้งมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

ขอ้ 34   นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งยืน่ค  าขอใหส้มาคมตลาดตราสารหน้ีไทยพิจารณารับ
หุน้กูท่ี้ออกและเสนอขายตามโครงการเป็นตราสารหน้ีขึ้นทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัออกหุน้กู้
ตามโครงการดงักล่าว  เวน้แต่เป็นการเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้น 
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ขอ้ 35   ใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจส่งรายงานดงัต่อไปน้ี ต่อส านกังานตามวิธีการท่ีก าหนด 
โดยขอ้ 7 

(1)  รายงานการเปล่ียนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูภ้ายหลงัการออกหุน้กูต้ามโครงการ 
ทั้งน้ี เม่ือนิติบุคคลเฉพาะกิจไดส่้งเอกสารต่อส านกังานครบถว้นแลว้ ใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจเปลี่ยนแปลง
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูไ้ด ้โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานแลว้ และใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจส่งส าเนา
สัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้่อส านกังานภายใน 15 วนันบัแต่วนัแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูต้ามโครงการนั้น 

(2)  รายงานการไถ่ถอนหุน้กูก่้อนวนัครบก าหนดไถ่ถอน  ทั้งน้ี ภายใน 15 วนันบัแต่
วนัท่ีมีการไถ่ถอน 

ขอ้ 36   นิติบุคคลเฉพาะกิจท่ีไดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(1)  ด าเนินการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยใ์หเ้ป็นไปตามโครงการ โดยตอ้งรับโอน

สินทรัพยต์ามจ านวนขั้นต ่าท่ีระบุไวใ้นโครงการให้แลว้เสร็จภายใน 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีส านกังานอนุมติั
โครงการ  ทั้งน้ี เวน้แต่จะไดรั้บการผ่อนผนัจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2)  ตอ้งเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการท่ีไดรั้บอนุญาตใหแ้ลว้เสร็จภายใน 3 ปีนบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บอนุญาต  เวน้แต่เป็นการเสนอขายหุน้กูรุ่้นใหม่เพื่อไถ่ถอนหุน้กูรุ่้นเดิมตามขอ้ 25(2) 

(3)  จดัใหมี้ผูใ้หบ้ริการเรียกเกบ็หน้ี โดยอาจจดัใหมี้ผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ีส ารองดว้ยก็ได ้
ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ีหรือผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ีส ารอง (ถา้มี) ไม่ใช่ 

ผูมี้สิทธิเสนอโครงการ ผูใ้ห้บริการดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 
(ก)  สถาบนัการเงิน 
(ข)  บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท 

การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์
(ค)  หน่วยงานท่ีจดัตั้งขึ้นเพื่อบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของสถาบนัการเงิน 

ตามกฎหมายหรือนโยบายของทางการ 
(ง)  นิติบุคคลท่ีมีลกัษณะตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด  ทั้งน้ี โดยค านึงถึง

ความสามารถในการใหบ้ริการหรือการจดัใหมี้ระบบเพื่อรองรับการเรียกเก็บหน้ี 
(4)  ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัจากส านกังาน 
(5)  รายงานการผิดนดัช าระหน้ีเงินตน้หรือดอกเบ้ียต่อผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูภ้ายใน 1 วนั 

ท าการนบัแต่วนัท่ีปรากฏเหตุผิดนดั 

ขอ้ 37   ในกรณีท่ีเป็นหุ้นกูท่ี้ออกภายใตโ้ครงการท่ีไดรั้บอนุญาตตามพระราชก าหนด
นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2540  นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ีดว้ย 
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(1)  ตอ้งระบุไวใ้หช้ดัเจนในค าเรียกช่ือหุ้นกูด้ว้ยวา่เป็นหุน้กูท่ี้ออกภายใตโ้ครงการท่ี
ไดรั้บอนุมติัตามกฎหมายดงักล่าว และเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหรือไม่ 

(2)  เม่ือสถานะนิติบุคคลเฉพาะกิจส้ินสุดลง ใหโ้อนสินทรัพยแ์ละผลประโยชน์คงเหลือ
ทั้งหมดกลบัคืนใหผู้มี้สิทธิเสนอโครงการภายใน 30 วนันบัแต่วนัส้ินสุดสถานะดงักล่าว  เวน้แต่จะไดรั้บ
การผอ่นผนัจากส านกังานในกรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควร และใหร้ายงานการโอนสินทรัพยแ์ละ
ผลประโยชน์ดงักล่าวต่อส านกังานตามขอ้ 7 ภายใน 30 วนันบัแต่วนัส้ินสุดสถานะของนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

ขอ้ 38   สัญญาแต่งตั้งผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ีอยา่งนอ้ยตอ้งมีสาระส าคญัเก่ียวกบั 
การปฏิบติัหนา้ท่ีของผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ีดงัต่อไปน้ี 

(1)  การจดัใหมี้ระบบบญัชีส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีและจดัเก็บเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

แยกต่างหากจากส่วนงานอ่ืนของผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ี 
(2)  หนา้ท่ีของผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ีรายเดิมในการด าเนินการใด ๆ เพื่อใหผู้ใ้หบ้ริการ 

เรียกเก็บหน้ีรายใหม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงผูใ้หบ้ริการ 
เรียกเก็บหน้ี โดยตอ้งก าหนดเหตุแห่งการเปล่ียนแปลงผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ีไวใ้หช้ดัเจน 

(3)  การโอนเงินท่ีเรียกเก็บไดจ้ากสินทรัพยเ์ขา้บญัชีของนิติบุคคลเฉพาะกิจซ่ึงตอ้ง
กระท าโดยเร็วท่ีสุด แต่ตอ้งไม่เกิน 15 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีเรียกเก็บเงินไดด้งักล่าว โดยตอ้งก าหนด 
ขอ้หา้มน าเงินซ่ึงไดรั้บมาเพื่อนิติบุคคลเฉพาะกิจไปใชเ้พื่อการอ่ืนใด ในกรณีท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจ 
มีขอ้ตกลงท่ีจะหกักลบลบหน้ีค่าซ้ือสินทรัพยห์รือค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยก์บัผูมี้สิทธิเสนอ
โครงการซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ีดว้ย ผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ีมีสิทธิหกัค่าซ้ือสินทรัพย์
จากเงินท่ีเรียกเก็บไดแ้ต่ตอ้งโอนเงินส่วนท่ีเหลือเขา้บญัชีของนิติบุคคลเฉพาะกิจภายในระยะเวลาเดียวกนั 

(4)  การจดัท าและน าส่งรายงานเป็นรายไตรมาส ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งแสดงรายละเอียด
เก่ียวกบัผลการเรียกเก็บเงินจากสินทรัพย ์และยอดสินทรัพยค์งเหลือของโครงการต่อนิติบุคคลเฉพาะกิจ
และผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้(ถา้มี) ภายใน 15 วนันบัแต่วนัส้ินไตรมาส 

ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งผูใ้ห้บริการเรียกเก็บหน้ีส ารอง สัญญาแต่งตั้งผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ี
ส ารองตอ้งมีสาระส าคญัเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูใ้ห้บริการเรียกเก็บหน้ีส ารองตามวรรคหน่ึงดว้ย 
โดยอนุโลม 
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ภาค 3 
การเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ตามโครงการในวงจ ากดั 

_________________ 

ขอ้ 39   การอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ตามโครงการในวงจ ากดั ให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ ใหก้ระท าไดต้่อเม่ือไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน
ตามหลกัเกณฑก์ารอนุญาตและการยืน่ค าขออนุญาตในส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ของหมวด 2  ทั้งน้ี 
นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขในส่วนท่ี 3 ของหมวด 2 ดว้ย 

(2)  การเสนอขายลกัษณะอ่ืนท่ีไม่ใช่การเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ตาม (1) ใหถื้อวา่
ไดรั้บอนุญาตเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นส่วนท่ี 1 ของหมวด 3  ทั้งน้ี นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งปฏิบติั
ตามเง่ือนไขในส่วนท่ี 2 ของหมวด 3 ดว้ย 

หมวด 1 
ลกัษณะการเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการในวงจ ากดั 

________________ 

ขอ้ 40   การเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ใหถื้อ
เป็นการเสนอขายในวงจ ากดั 

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

(2)  เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั 
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ 
(4)  เสนอขายต่อบุคคลท่ีเป็นเจา้หน้ีของบริษทัอยูแ่ลว้ก่อนการเสนอขายหุ้นกู ้

ตามโครงการ เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหน้ี 
(5)  เสนอขายโดยไดรั้บผ่อนผนัจากส านกังาน โดยนิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งแสดงไดว้า่ 

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

ขอ้ 41   การพิจารณาลกัษณะการเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการในวงจ ากดัตามขอ้ 40 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
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  (1)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามขอ้ 40(1)  หากเป็นกรณีท่ีศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ผูค้า้หลกัทรัพย ์หรือบุคคลอ่ืนใด ถือครองหุน้
กูต้ามโครงการแทนบุคคลอ่ืน ใหน้บัจ านวนผูล้งทุนจากบุคคลท่ีเป็นเจา้ของท่ีแทจ้ริงของหุน้กู ้
ตามโครงการนั้น 

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

(3)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 40(3) ใหห้มายความรวมถึง การเสนอขาย
ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ที่มีการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัดว้ย 

หมวด 2 
การเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการในวงจ ากดั 

ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ 
________________ 

ขอ้ 42   ความในหมวดน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการในวงจ ากดั 
ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 40(3) 

ส่วนท่ี 1 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 

________________ 

ขอ้ 43   นิติบุคคลเฉพาะกิจจะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูต้ามโครงการในวงจ ากดั
ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ เม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

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

(2)  แบบแสดงรายการขอ้มูลมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้น 
(3)  ไดรั้บมติโดยชดัแจง้จากคณะกรรมการให้ออกหุน้กูต้ามโครงการได ้ เวน้แต่ 

นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ตอ้งไดรั้บมติใหอ้อกหุ้นกูต้ามโครงการท่ีเป็นไปตาม
กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 



20 
 

ความในวรรคหน่ึงไม่ใชก้บักรณีท่ีบริษทัตอ้งออกหุ้นกูต้ามแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลายซ่ึงศาลเห็นชอบดว้ยแผนนั้นแลว้ หรือกรณีอ่ืนใดท่ีไดรั้บการผอ่นผนั 
จากส านกังาน 

ขอ้ 44   นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งจดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

ส่วนท่ี 2 
การยืน่ค าขออนุญาต 
________________ 

ขอ้ 45   นิติบุคคลเฉพาะกิจท่ีประสงคจ์ะเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการในวงจ ากดั 
ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ตอ้งยืน่ค าขออนุญาตและจดขอ้จ ากดัการโอน (ถา้มี) กบัส านกังาน และใหน้ าความ
ในขอ้ 20 ขอ้ 21 และขอ้ 22 มาใชบ้งัคบักบัการยืน่ค าขออนุญาตในส่วนน้ี โดยอนุโลม 

ขอ้ 46   เม่ือส านกังานไดรั้บค าขออนุญาตพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้น 
ตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ ใหส้ านกังานด าเนินการสอบทานขอ้เทจ็จริงตามขั้นตอนและวิธีการ 
ท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชนและแจง้ประเด็นขอ้สังเกตท่ีไดจ้ากการสอบทานขอ้เท็จจริงเพื่อให้ 
นิติบุคคลเฉพาะกิจช้ีแจงขอ้สังเกตนั้นภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือแจง้ขอ้สังเกต โดยตอ้ง
ด าเนินการดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายใน 45 วนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้ง
ครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน และใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขอภายใน 30 วนันบัแต่ 
วนัท่ีส านกังานไดรั้บค าช้ีแจงต่อขอ้สังเกตจากการสอบทานขอ้เท็จจริงจากนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

ในกรณีท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจประสงคจ์ะขอผอ่นผนัหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี 
ใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจยืน่ค าขอผอ่นผนั  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอผ่อนผนัต่อส านกังาน 
มาพร้อมกบัการยืน่ค  าขออนุญาต  ทั้งน้ี ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชน 
โดยส านกังานจะพิจารณาค าขอผอ่นผนัใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการพิจารณาอนุญาต 
ตามวรรคหน่ึง 

ส่วนท่ี 3 
เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาต 

________________ 

ขอ้ 47   ใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจท่ีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุน้กูต้ามโครงการ 
ในวงจ ากดัต่อผูล้งทุนรายใหญ่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในส่วนน้ี 
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ขอ้ 48   นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งด าเนินการให้หุน้กูต้ามโครงการท่ีเสนอขาย 
ในวงจ ากดัต่อผูล้งทุนรายใหญ่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1)  มีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 25 และขอ้ 26(1) (2) (3) และ (4) 
(2)  เป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ และมีขอ้ความในใบหุ้นกูท่ี้เสนอขายตามโครงการ 

แต่ละคร้ังแสดงวา่นิติบุคคลเฉพาะกิจจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกูต้ามโครงการไม่วา่ในทอดใด ๆ 
หากการโอนนั้นจะขดักบัขอ้จ ากดัการโอนหุน้กูต้ามโครงการตามท่ีระบุไว ้ซ่ึงตอ้งเป็นขอ้จ ากดัการโอน
เดียวกบัท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส านกังาน  เวน้แต่กรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูต้่อผูล้งทุนรายใหญ่ 
ตามขอ้ 40(3) นิติบุคคลเฉพาะกิจสามารถจดทะเบียนการโอนหุ้นกูไ้ม่วา่ในทอดใด ๆ ต่อผูล้งทุนรายใหญ่
และผูล้งทุนสถาบนัก็ได ้

(3)  กรณีเป็นการเสนอขายหุน้กูด้อ้ยสิทธิ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 27 
(4)  กรณีท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจจดัใหมี้เอกสารประกอบการเสนอขายหุน้กู ้เอกสาร

ดงักล่าวจะตอ้งมีขอ้ความท่ีระบุถึงขอ้จ ากดัการโอน และในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 
ใหร้ะบุการดอ้ยสิทธินั้นไวใ้หช้ดัเจน 

ขอ้ 49   ในกรณีท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจประสงคจ์ะจดัใหมี้ท่ีปรึกษาทางการเงินเป็น 
ผูว้ิเคราะห์ขอ้มูลของนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อใหค้  าแนะน าในการก าหนดลกัษณะ ขอ้ตกลง เง่ือนไข 
และอายท่ีุเหมาะสมในการออกและเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการ นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งมอบหมายให้
ท่ีปรึกษาทางการเงินนั้นวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

(1)  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และแผนธุรกิจในอนาคต 
(2)  ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัตามท่ีก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน หรือขอ้มูล

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
(3)  วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน 
(4)  แหล่งเงินทุนส ารองในการช าระหน้ี 
(5)  ทรัพยสิ์นท่ีอาจใชเ้ป็นหลกัประกนัในการช าระหน้ี 
นิติบุคคลเฉพาะกิจตามวรรคหน่ึงมีหนา้ท่ีตอ้งด าเนินการดงัน้ีดว้ย 
(1)  จดัส่งขอ้มูลท่ีจ าเป็นซ่ึงมีความถูกตอ้งและครบถว้นให้ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวรรคหน่ึง 
(2)  จดัใหมี้ขอ้ตกลงใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินจดัเก็บเอกสารหลกัฐานท่ีจดัท าขึ้น 

ตามวรรคหน่ึงไวอ้ยา่งนอ้ย 3 ปี 

ขอ้ 50   นิติบุคคลเฉพาะกิจท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูต้ามโครงการในวงจ ากดั
ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
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(1)  จดัใหก้ารชกัชวนหรือให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการซ้ือขายหรือลงทุนในหุน้กู ้
ตามโครงการต่อผูล้งทุนรายใหญ่ด าเนินการผา่นบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทท่ีสามารถเป็นผูใ้หบ้ริการ
ดงักล่าวเก่ียวกบัหุน้กูไ้ด ้

(2)  จดัใหมี้การแจกสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (factsheet) ใหแ้ก่ผูล้งทุนก่อน 
การเสนอขาย 

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

และ (4) 
(6)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกภายใตโ้ครงการท่ีไดรั้บอนุญาตตาม 

พระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2540  ตอ้งด าเนินการ
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 37 

(7)  ยื่นค าขอใหส้มาคมตลาดตราสารหน้ีไทยพิจารณารับหุ้นกูท่ี้เสนอขายตามโครงการ
เป็นตราสารหน้ีขึ้นทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัออกหุ้นกูด้งักล่าว  เวน้แต่เป็นการเสนอขายหุน้กู้
ระยะสั้น 

(8)  ในกรณีท่ีมีบุคคลใดแสดงความประสงคต์่อนิติบุคคลเฉพาะกิจท่ีจะลงทะเบียน
การโอนหุน้กูต้ามโครงการ ใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจตรวจสอบความถูกตอ้งของการโอนหุน้กู ้หากพบวา่
เป็นการโอนท่ีขดัต่อขอ้จ ากดัการโอนท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส านกังาน นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งไม่
ลงทะเบียนการโอนหุน้กูต้ามโครงการ  เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง หากนิติบุคคลเฉพาะกิจจดัใหมี้นายทะเบียนหุน้กู ้ 
นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งด าเนินการใหน้ายทะเบียนหุ้นกูป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในวรรคหน่ึงดว้ย 

(9)  ส่งรายงานตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 35 และขอ้ 36(5) 

หมวด 3 
การเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการในวงจ ากดัลกัษณะอ่ืน 

ท่ีไม่ใช่การเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ 
________________ 

ขอ้ 51   ความในหมวดน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการในวงจ ากดั 
ตามขอ้ 40(1) (2) (4) และ (5) 
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ส่วนท่ี 1 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 

________________ 

ขอ้ 52   การเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการในวงจ ากดัต่อผูล้งทุนตามขอ้ 40(1) (2) (4) 
และ (5) ใหถื้อวา่ไดรั้บอนุญาตจากส านกังานเม่ือนิติบุคคลเฉพาะกิจปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปน้ี 

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

โดยในการจดขอ้จ ากดัการโอนดงักล่าวตอ้งมีขอ้ความซ่ึงแสดงไดว้า่นิติบุคคลเฉพาะกิจจะไม่รับจดทะเบียน
การโอนหุน้กูไ้ม่วา่ทอดใด ๆ  หากการโอนหุ้นกูด้งักล่าวจะท าใหหุ้น้กูท่ี้เสนอขายตามโครงการในคร้ังนั้น
ไม่สามารถคงลกัษณะการเสนอขายในวงจ ากดัตามแต่ละลกัษณะการเสนอขายท่ีก าหนดในขอ้ 40 ได ้  
เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(3)  นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งไดรั้บมติให้ออกหุน้กูต้ามโครงการไดต้ามหลกัเกณฑ ์
ในขอ้ 43(3) 

(4)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูมี้ประกนัหรือหุ้นกูท่ี้จดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 
นิติบุคคลเฉพาะกิจไดเ้สนอร่างขอ้ก าหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูม้าพร้อมกบั 
การจดขอ้จ ากดัการโอนตาม (2) 

(5)  ในกรณีท่ีจดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้อ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ในบทนิยามของค าดงักล่าว 

(6)  รายงานลกัษณะหุ้นกูต้ามโครงการท่ีจะเสนอขายต่อส านกังานตามวิธีการท่ีก าหนด 
โดยขอ้ 7  เวน้แต่เป็นการเสนอขายหุน้กูต้่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงมีจ านวนไม่เกิน 10 รายตามขอ้ 40(1) 

ขอ้ 53   ใหถื้อวา่ส านกังานรับจดขอ้จ ากดัการโอนหุน้กูต้ามขอ้ 52(2) ในวนัท่ีส านกังาน
ไดรั้บการแสดงเจตนาจดขอ้จ ากดัการโอนท่ีมีขอ้ความตามขอ้ 52(2) ครบถว้นแลว้ 

 

 

 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 23/2564  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ 
เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2564) 
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ส่วนท่ี 2 
เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาต 

________________ 

ขอ้ 54   ใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจท่ีไดรั้บอนุญาตเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการในวงจ ากดั
ลกัษณะอ่ืนท่ีไม่ใช่การเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ ปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี โดยอนุโลม 

(1)  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัส่งรายงานตามขอ้ 35 และขอ้ 36(5) 
(2)  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัลกัษณะของหุน้กูต้ามขอ้ 48 
(3)  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) ตามขอ้ 49 
(4)  หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 50(5) และ (6) 
(5)  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการลงทะเบียนการโอนหุ้นกูต้ามขอ้ 50(8) 

ขอ้ 55   การเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการในวงจ ากดัต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง 
ตามขอ้ 40(1) นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 

(1)  เสนอขายต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายบุคคลรวมกนัดงัน้ี 
(ก)  ผูล้งทุนสถาบนั 
(ข)  ผูล้งทุนท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบันิติบุคคลเฉพาะกิจซ่ึงจะตอ้งเป็นไป

ตามหลกัเกณฑท่ี์ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการนิติบุคคลเฉพาะกิจ โดยในการพิจารณานั้นจะตอ้ง
ค านึงถึงความเหมาะสมในการลงทุนและการมีขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลงทุนของผูล้งทุน 

ผูล้งทุนท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบันิติบุคคลเฉพาะกิจตามวรรคหน่ึง
ไดแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหารของนิติบุคคลเฉพาะกิจ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และบริษทัในเครือของนิติบุคคล
เฉพาะกิจ (บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยในล าดบัเดียวกนั หรือบริษทัร่วม) 

เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคสอง ค าวา่ “บริษทัยอ่ยในล าดบัเดียวกนั”  
หมายความวา่   บริษทัยอ่ยตั้งแต่ 2 บริษทัขึ้นไปท่ีมีบริษทัใหญ่เป็นบริษทัเดียวกนัไม่วา่บริษทัยอ่ยนั้น 
จะอยูใ่นชั้นล าดบัใด ๆ 

(2)  ไม่โฆษณาการเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการดงักล่าว และหากจะมีการแจกจ่าย
เอกสารประกอบการเสนอขาย นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งแจกจ่ายใหเ้ฉพาะบุคคลท่ีมีลกัษณะหรือ 
มีจ านวนอยูใ่นวงจ ากดัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 40(1) เท่านั้น 

ขอ้ 56   การเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการในวงจ ากดัต่อผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 40(2) 
นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 
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(1)  กรณีเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
ใหด้ าเนินการดงัน้ี 

(ก)  จดัใหมี้ขอ้ก าหนดสิทธิท่ีมีรายการอยา่งนอ้ยตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 42 และ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ 31 วรรคหน่ึง 

(ข)  จดัใหมี้การแจกสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (factsheet) ใหแ้ก่ผูล้งทุนก่อน 
การเสนอขาย 

(2)  ยืน่ค าขอใหส้มาคมตลาดตราสารหน้ีไทยรับพิจารณารับหุน้กูท่ี้เสนอขายเป็น 
ตราสารหน้ีขึ้นทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัออกหุน้กูด้งักล่าว  เวน้แต่เป็นการเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้น 

ขอ้ 57   การเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการในวงจ ากดัตามขอ้ 40(4) และ (5) นิติบุคคล
เฉพาะกิจตอ้งไม่โฆษณาการเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการดงักล่าว และหากมีการแจกจ่ายเอกสาร
ประกอบการเสนอขาย นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งแจกจ่ายให้เฉพาะบุคคลท่ีมีลกัษณะหรือมีจ านวน 
อยูใ่นวงจ ากดัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 40(4) และ (5) เท่านั้น 

ภาค 4 
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเฉพาะส าหรับโครงการ 

ท่ีจะเสนอขายต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ 
_________________ 

ขอ้ 58   ความในส่วนน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเฉพาะกบัการเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ตามโครงการ
ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ โดยหุน้กูท่ี้เสนอขายมีขอ้ตกลงท่ีจะช าระดอกเบ้ีย และไถ่ถอนหุน้กูเ้ป็น 
สกุลเงินตราต่างประเทศ 

ขอ้ 59   นิติบุคคลเฉพาะกิจจะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ตามภาคน้ี 
ต่อเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  สามารถแสดงไดว้า่การเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ท่ียืน่ขออนุญาตจะกระท า 
ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ 

(2)  สามารถแสดงไดว้า่การซ้ือขาย หรือการโอนหุน้กูท่ี้ยืน่ขออนุญาตไม่วา่ทอดใด ๆ 
จะกระท าในต่างประเทศ 

ขอ้ 60   ใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจท่ีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ตามภาคน้ี
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

(1)  เสนอขายหุน้กูต้ามโครงการตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 25 
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(2)  ตอ้งมีค าเรียกช่ือหุน้กูต้ามโครงการ อตัราดอกเบ้ีย และมูลค่าไถ่ถอนท่ีเป็นไป 
ตามขอ้ 26(1) (2) และ (3) 

(3)  เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 36(1) (2) (3) วรรคหน่ึง (4) และ (5) 
(4)  ด าเนินการให้เป็นไปตามขอ้ 37 ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกภายใต้

โครงการท่ีไดรั้บอนุญาตตามพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2540 

ขอ้ 61   ในกรณีท่ีมีการจดัให้มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งจดัใหมี้ 
การขอความเห็นชอบบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ ทั้งน้ี บุคคลดงักล่าวจะไดรั้บความเห็นชอบ
ต่อเม่ือสามารถแสดงไดว้า่บุคคลนั้นมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  เป็นทรัสตีไดต้ามกฎหมายแห่งประเทศใดประเทศหน่ึงท่ีจะเสนอขายหุน้กูน้ั้น
หรือประเทศท่ีจะน าหุน้กูด้งักล่าวไปจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

(2)  เป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมายของประเทศใดประเทศหน่ึงท่ีจะเสนอขายหุน้กูน้ั้น
หรือประเทศท่ีจะน าหุน้กูด้งักล่าวไปจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์เม่ือแสดงไดว้า่กฎหมาย
ของประเทศดงักล่าวมีขอ้หา้มการจดัตั้งทรัสต ์

การใหค้วามเห็นชอบผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามวรรคหน่ึง ไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศอ่ืน 
ท่ีเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละการกระท าตามอ านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูท่ี้ออก
ตามมาตรา 41(3) และมาตรา 46 

ขอ้ 62   ใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากนิติบุคคลเฉพาะกิจ
แจง้ใหธ้นาคารแห่งประเทศไทยทราบถึงการขายหุน้กูต้่อผูล้งทุนในต่างประเทศภายใน 3 วนัท าการ 
นบัแต่วนัปิดการเสนอขาย โดยใหแ้นบเอกสารประกอบการเสนอขายไปพร้อมกบัการแจง้ดงักล่าวดว้ย 

ภาค 5 
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเฉพาะส าหรับโครงการท่ีจะเสนอขาย 

หุน้กูท่ี้ออกใหม่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
_________________ 

ขอ้ 63   ความในส่วนน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเฉพาะกบัการเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ตามโครงการ
ท่ีมีขอ้ตกลงใหช้ าระค่าหุ้นกูเ้ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

ขอ้ 64   เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแนวทางในการควบคุมการใชเ้งินตราต่างประเทศส าหรับ 
ผูล้งทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยยงัไม่ไดอ้นุมติัใหล้งทุนในเงินตราต่างประเทศไดโ้ดยตรง หรือผูล้งทุน
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ในหุน้กูต้ามโครงการไม่ไดเ้ป็นผูล้งทุนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเก่ียวกบัการก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพนัธ์ นิติบุคคลเฉพาะกิจ
ตอ้งจดัใหก้ารเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการกระท าโดยบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัจ าหน่าย
หลกัทรัพยห์รือการคา้หลกัทรัพย ์

ภาค 6 
บทเฉพาะกาล 

_________________ 

ขอ้ 65   ใหบ้รรดาประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ค าสั่ง และหนงัสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 13/2552  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่เพื่อ 
การแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ี
ประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี 
จนกวา่จะไดมี้ประกาศ ค าสั่ง และหนงัสือเวียนท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

ขอ้ 66   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 13/2552  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

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


