
 
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

ที� ทจ. 13/2552 
   เรื�อง  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่ 

 เพื�อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์
(ฉบับประมวล)  

           
 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535 ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2551 
และมาตรา 35 มาตรา 40(11) มาตรา 41(3) และ (4) มาตรา 42(10) มาตรา 43(3) และมาตรา 46 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 อนัเป็นพระราชบญัญติัที�มีบทบญัญติั 
บางประการเกี�ยวกบัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ�งมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 
มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัใหก้ระทาํ
ไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนออกขอ้กาํหนดไว้
ดงัต่อไปนี@  

ขอ้ 1   ประกาศนี@ใหใ้ชบ้งัคบัตั@งแต่วนัที�  31 มีนาคม พ.ศ. 2552  เป็นตน้ไป 

ขอ้ 2   ในประกาศนี@  
 (1)1 คาํวา่ “หุน้กูร้ะยะสั@น” “หุ้นกูอ้นุพนัธ์” “ผูล้งทุนสถาบนั” “ผูล้งทุนรายใหญ่” “บริษทัยอ่ย” 
“ผูบ้ริหาร” “ผูมี้อาํนาจควบคุม” “นิติบุคคลเฉพาะกิจ” และ “กิจการตามกฎหมายต่างประเทศ” ใหมี้
ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของคาํดงักล่าวที�กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการกาํหนดบทนิยามในประกาศเกี�ยวกบัการออกและเสนอขายตราสารหนี@
ทุกประเภท 
 (2)  “บริษทั”  หมายความวา่   บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั 
 (3)  “โครงการ”  หมายความวา่   โครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์
 (4)2  ยกเลิกทั@งวงเล็บ 4 

                                                           

1ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 4/2554 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่เพื�อ
การแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 18/03/2554 

2ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 4/2554 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่เพื�อการแปลง
สินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 18/03/2554 
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 (5)  “ผูมี้สิทธิเสนอโครงการ” (originator)  หมายความวา่   ผูที้�ประสงคใ์หสิ้นทรัพยข์องตนเป็น
สินทรัพยใ์นโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์
 (6)  “สถาบนัการเงิน”  หมายความวา่ 
  (ก)  ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายวา่ดว้ย
ธุรกิจสถาบนัการเงิน 
  (ข)  สถาบนัการเงินที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั@งขึ@นซึ� งเป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยดอกเบี@ยเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน 
 (7)  “ขอ้กาํหนดสิทธิ”  หมายความวา่   ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที�ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละ 
ผูถื้อหุน้กู ้
 (8)  “สมาคมตลาดตราสารหนี@ไทย”  หมายความวา่   สมาคมตลาดตราสารหนี@ไทยที�ไดรั้บ
ใบอนุญาตและจดทะเบียนกบัสาํนกังาน 
 (9)  “ตราสารหนี@ ขึ@นทะเบียน”  หมายความวา่   ตราสารหนี@ ที�ขึ@นทะเบียนกบัสมาคมตลาด             
ตราสารหนี@ไทย 
 (10)3  “หุน้กูที้�ออกใหม่ตามโครงการ”  หมายความวา่   หุน้กูที้�ออกใหม่ไม่วา่ชนิดใดๆ แต่ไม่
รวมถึงหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงซึ� งมีลกัษณะเป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
 (11)  “หุน้กูด้อ้ยสิทธิ”  หมายความวา่   หุน้กูไ้ม่มีประกนัที�มีการกาํหนดสิทธิของผูถื้อหุ้นกูไ้ว ้
ดอ้ยกวา่สิทธิของเจา้หนี@สามญัทั�วไป 
 (12)  “หุน้กูแ้ปลงสภาพ”  หมายความวา่   หุน้กูที้�อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุน้ได ้
 (13)  “ผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหนี@ ” (servicer)  หมายความวา่   ผูที้�ใหบ้ริการเรียกเก็บและรับชาํระหนี@
ที�เกิดจากการรับโอนสินทรัพยที์�เป็นสิทธิเรียกร้อง และดาํเนินการอื�นใดเพื�อประโยชน์ตามโครงการ 
แปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

ขอ้ 3   ผูใ้ดประสงคจ์ะเสนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่ตามโครงการ ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปนี@  
 (1)  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูที้�ออกใหม่ตามโครงการในกรณีทั�วไป  
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธีิการที�กาํหนดไวใ้นหมวด 1 และหมวด 2 
 (2)  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูที้�ออกใหม่ตามโครงการในวงจาํกดั 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธีิการที�กาํหนดไวใ้นหมวด 1 และหมวด 3 
 (3)  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูที้�ออกใหม่ตามโครงการที�จะเสนอขาย 

                                                           

3
 ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 14/2559  เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่เพื�อ

การแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 9) ลงวนัที� 04/05/2559 
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หุน้กูน้ั@นต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธีิการที�กาํหนดไวใ้นหมวด 1 
และหมวด 4 
 4ผูข้ออนุญาตอาจกาํหนดให้หุ้นกูที้�ออกใหม่ซึ� งขออนุญาตตามวรรคหนึ�ง (1) หรือ (2) มีการชาํระ
ค่าหุน้กูเ้ป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินตราต่างประเทศก็ได ้ ทั@งนี@  ในกรณีที�กาํหนดใหช้าํระค่าหุน้กูเ้ป็น 
สกุลเงินตราต่างประเทศ  ให้ผูข้ออนุญาตปฏิบติัตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดในหมวด 4/1 ดว้ย 
 

หมวด 1 
บททั�วไป 

 
 ขอ้ 4   ใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจยื�นคาํขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูที้�ออกใหม่ตามโครงการในแต่ละครั@ ง
ต่อสาํนกังานตามขอ้ 7 ก่อนการเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการนั@น 

ขอ้ 55   ยกเลิก 

ขอ้ 6   นิติบุคคลเฉพาะกิจที�จะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่ตามโครงการ จะตอ้ง
เป็นบริษทัที�จดัตั@งขึ@นตามกฎหมายไทยที�มีวตัถุประสงคจ์าํกดัเฉพาะการประกอบธุรกิจเฉพาะเพื�อ 
การแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ และตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี@  
 (1)  นิติบุคคลเฉพาะกิจไม่เคยไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูต้าม
โครงการอื�น  เวน้แต่สิทธิเรียกร้องตามหุน้กูด้งักล่าวจะระงบัไปทั@งหมดแลว้ 
 (2)  โครงการสาํหรับหุน้กูที้�ขออนุญาตเป็นไปตามขอ้กาํหนดของประกาศคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธีิการในการอนุมติัโครงการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลกัทรัพย ์และไดรั้บอนุมติัจากสาํนกังานแลว้ 
 (3)  มีวตัถุประสงคที์�ชดัเจนในการนาํเงินที�ไดจ้ากการจาํหน่ายหุน้กูไ้ปชาํระใหแ้ก่ผูมี้สิทธิเสนอ
โครงการเพื�อเป็นค่าตอบแทนในการโอนสินทรัพยต์ามโครงการ 

(4)6  ในกรณีที�ผูมี้สิทธิเสนอโครงการของนิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ 
และนิติบุคคลเฉพาะกิจจะเสนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่โดยใหช้าํระค่าหุน้กูเ้ป็นสกุลเงินบาท นิติบุคคล 

                                                           

4ถูกเพิ�ม โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 4/2554 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่เพื�อการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 18/03/2554 

5
 ถูกยกเลิกโดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 29/2558 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่เพื�อการแปลง

สินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 7) ลงวนัที� 10/07/2558 

6 ถูกเพิ�ม โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 4/2554 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่เพื�อการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 18/03/2554 
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เฉพาะกิจจะตอ้งไดรั้บการอนุญาตให้ออกหุน้กูส้กุลเงินบาทในประเทศไทยจากกระทรวงการคลงั 
ขอ้ 6/17   ในกรณีผูมี้สิทธิเสนอโครงการเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ หรือเป็นการ

เสนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่โดยมีการชาํระค่าหุน้กูเ้ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศพร้อมกนัหรือใน
ระยะเวลาใกลเ้คียงกนัในประเทศอื�นดว้ย ผูเ้สนอขายหุ้นกูอ้าจยื�นขอ้มูลหรือเอกสารต่อสาํนกังาน 
ที�จดัทาํเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ  ทั@งนี@  หากขอ้มูลหรือเอกสารดงักล่าวแปลมาจากขอ้มูลหรือ
เอกสารที�เป็นภาษาอื�น ผูเ้สนอขายหุน้กูด้งักล่าวตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี@ดว้ย 
 (1)  ดาํเนินการให้ผูแ้ปลรับรองความถูกตอ้งวา่ สาระของการแปลถูกตอ้งตรงตามสาระของ
ขอ้มูลหรือเอกสารที�เป็นตน้ฉบบั 
 (2)  ผูเ้สนอขายหุน้กูต้อ้งรับรองวา่ สาระของขอ้มูลหรือเอกสารที�แปลนั@นเป็นเรื�องที�เกิดขึ@น 
หรือมีอยูจ่ริง และมิไดมี้การปกปิดขอ้เทจ็จริงที�พึงเปิดเผย 

 เอกสารที�ยื�นต่อสาํนกังานตามประกาศนี@  หากไดจ้ดัทาํเป็นภาษาใดในครั@ งแรก ใหจ้ดัทาํโดยใช้
ภาษานั@นต่อไปทุกครั@ ง  เวน้แต่กรณีที�มีเหตุจาํเป็นสมควรและไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังาน 

 ขอ้ 7   เอกสารหรือหลกัฐานที�นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งยื�นต่อสาํนกังานตามที�ประกาศนี@กาํหนด 
ไม่วา่ก่อนหรือภายหลงัไดรั้บอนุญาต  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธีิการที�สํานกังาน
ประกาศกาํหนด 

ขอ้ 7/18   ในการจาํหน่ายหุน้กูที้�ออกใหม่ตามโครงการในกรณีทั�วไปตามหมวด 2 นิติบุคคล
เฉพาะกิจที�ไดรั้บอนุญาตมีหนา้ที�ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ย     
การจาํหน่ายตราสารหนี@และใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ที�ออกใหม่ของบริษทัที�ออกหลกัทรัพยด์ว้ย 

หมวด 2 

การเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการในกรณีทั�วไป 

 
       ส่วนที� 1 

หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 

 

                                                           

7ถูกเพิ�ม โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 4/2554 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่เพื�อการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 18/03/2554 

8 ถูกเพิ�ม โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 47/2557 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่เพื�อ 
การแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 6) ลงวนัที� 07/11/2557 
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ขอ้ 8   นิติบุคคลเฉพาะกิจจะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูที้�ออกใหม่ตามโครงการตาม 
หมวดนี@ได ้จะตอ้งมีลกัษณะเพิ�มเติมดงัต่อไปนี@  
 (1)  รายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี ที�ออกตามงบการเงินของผูข้ออนุญาตและงบการเงิน
รวมประจาํงวดการบญัชีปีล่าสุด และงบการเงินไตรมาสสุดทา้ยก่อนยื�นคาํขอ ตอ้งไม่มีความหมาย 
ในลกัษณะดงัต่อไปนี@  
  (ก)  ไม่แสดงความเห็นต่อการจดัทาํงบการเงินของผูข้ออนุญาตและงบการเงินรวม 
หรือแสดงความเห็นวา่งบการเงินไม่ถูกตอ้ง 
  (ข)  แสดงความเห็นอยา่งมีเงื�อนไขในรายการบญัชีที�เป็นสาระสาํคญัวา่ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีที�ใชบ้งัคบักบับริษทัมหาชนจาํกดั 
  (ค)  แสดงความเห็นวา่ถูกจาํกดัขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระทาํหรือไม่กระทาํ
ของผูข้ออนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหาร 
 (2)9  แสดงไดว้า่ไม่อยูร่ะหวา่งคา้งส่งรายงานที�มีหนา้ที�ตอ้งจดัทาํและจดัส่งต่อสาํนกังานหรือ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 57  และไม่อยูร่ะหวา่ง
มีประเด็นในการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุนทั�วไปในลกัษณะดงัต่อไปนี@  
  (ก)  คา้งการนาํส่งงบการเงินหรือรายงานที�มีหนา้ที�ตอ้งจดัทาํตามมาตรา 56 หรือ 
มาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 แลว้แต่กรณี 
  (ข)  ถูกสาํนกังานหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยสั�งใหป้รับปรุงแกไ้ขงบ
การเงิน หรือรายงานที�มีหนา้ที�ตอ้งจดัทาํตามมาตรา 56 หรือมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบ 
มาตรา 56 หรือมาตรา 57 แลว้แต่กรณี หรือ 
  (ค)  ถูกสาํนกังานหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยสั�งใหด้าํเนินการตามมาตรา 58 
หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แลว้แต่กรณี 
 (3)10  มีกรรมการและผูบ้ริหารเป็นบุคคลที�มีชื�ออยูใ่นระบบขอ้มูลรายชื�อกรรมการและผูบ้ริหาร
ของบริษทัที�ออกหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารแสดงชื�อ
บุคคลในระบบขอ้มูลรายชื�อกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัที�ออกหลกัทรัพย ์

(4)11  ในกรณีที�ผูมี้อาํนาจควบคุมมิไดเ้ป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ ตอ้งไม่ปรากฏ
ขอ้เทจ็จริงวา่ผูมี้อาํนาจควบคุมมีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

                                                           

9ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 4/2554 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่
เพื�อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 18/03/2554 

10ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 4/2554 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่
เพื�อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 18/03/2554 

11ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 4/2554 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่
เพื�อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 18/03/2554 
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หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการกาํหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทั โดยอนุโลม 
 (5)12  ภายในระยะเวลาหา้ปีก่อนวนัยื�นคาํขออนุญาต ผูข้ออนุญาตตอ้งไม่เคยฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติั
ตามกฎหมายวา่ดว้ยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื�อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์หรือเงื�อนไขภายหลงัการ
ไดรั้บอนุญาตอยา่งมีนยัสาํคญั 

(6)13  ไม่เคยเสนอขายหุน้กูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ ตัYวเงิน หรือศุกูก โดยฝ่าฝืนขอ้กาํหนดเกี�ยวกบั
ลกัษณะการเสนอขายที�จาํกดัเฉพาะผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลาสองปีก่อนวนั
ยื�นคาํขออนุญาต เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังาน โดยนิติบุคคลเฉพาะกิจแสดงไดว้า่มีเหตุจาํเป็น
และสมควร รวมทั@งมีมาตรการจดัการเกี�ยวกบัการเสนอขายอยา่งเหมาะสมแลว้ 

(7)14  แสดงไดว้า่ผูมี้สิทธิเสนอโครงการตอ้งไม่มีลกัษณะตามขอ้ 8/1  เวน้แต่ในกรณีที�ผูมี้สิทธิ
เสนอโครงการเป็นบริษทัที�มีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ผูมี้สิทธิเสนอโครงการดงักล่าวตอ้งไม่มีลกัษณะเฉพาะตามที�กาํหนดในขอ้ 8/1(1) (ก) 

ขอ้ 8/115   ผูมี้สิทธิเสนอโครงการตอ้งไม่มีลกัษณะดงัต่อไปนี#   เวน้แต่เป็นไปตามเงื(อนไขที(
กาํหนดในขอ้ 8/2 
 (1)  ภายในระยะเวลาหา้ปีก่อนวนัยื(นคาํขออนุญาตเสนอขายหุน้กูที้(ออกใหม่ตามโครงการ         
ผูมี้สิทธิเสนอโครงการตอ้งไม่มีลกัษณะดงัต่อไปนี#  
  (ก)  เคยมีประวติัฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รือเงื(อนไขเกี(ยวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยใ์น 
เรื(องที(มีนยัสาํคญั   
         (ข)  เคยถูกสาํนกังานปฏิเสธคาํขออนุญาตเสนอขายหุน้ที(ออกใหม่เนื(องจากมีเหตุที(มี
นยัสาํคญัอนัควรสงสัยเกี(ยวกบักลไกการบริหารจดัการในลกัษณะดงัต่อไปนี#  

1.  อาจไม่สามารถปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งเป็นธรรมโดยอาจมีการเอื#อประโยชน์
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กลุ่มใดกลุ่มหนึ(งซึ( งจะทาํใหไ้ดเ้ปรียบผูถื้อหุน้รายอื(นหรือไดป้ระโยชน์มากกวา่ผูถื้อหุน้รายอื(น 
โดยไม่สมควร 
   2.  อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นไดโ้ดยทาํใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ(ง               

                                                           

12
 ถูกยกเลิกโดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 59/2558 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่เพื�อการแปลง

สินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 8) ลงวนัที� 13/07/2558 

13 ถูกเพิ�ม โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 34/2557 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่เพื�อการแปลง
สินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 5) ลงวนัที� 29/09/2557 

14 ถูกเพิ�มโดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 59/2558 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่เพื�อการแปลง
สินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 8) ลงวนัที� 13/07/2558 

15 ถูกเพิ�มโดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 59/2558 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่เพื�อการแปลง
สินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 8) ลงวนัที� 13/07/2558 
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ไดรั้บประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากที(พึงไดต้ามปกติ หรือโดยทาํให้บริษทัเสียประโยชน์ 
ที(พึงไดรั้บ 

(ค)  เคยถูกสาํนกังานปฏิเสธคาํขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยที์(ออกใหม่เนื(องจาก 
มีเหตุที(ทาํใหส้งสัยเกี(ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชนที(ไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุน                    
หรือทาํใหผู้ล้งทุนสาํคญัผิด ซึ( งมีลกัษณะเป็นการปกปิดหรืออาํพราง หรือสร้างขอ้มูลที(อาจไม่มีอยูจ่ริง 
ในรายการหรือการดาํเนินการที(มีนยัสาํคญั  
             (ง)  เคยถอนคาํขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยที์(ออกใหม่โดยไม่มีการชี# แจง 
เหตุสงสัยตาม (ข) หรือ (ค) ต่อสาํนกังาน หรือโดยมีการชี# แจงแต่ไม่ได้แสดงขอ้เท็จจริงหรือเหตุผล
อย่างสมเหตุสมผลที(จะหักล้างขอ้สงสัยตาม (ข) หรือ (ค) นั#น 
 (2)  ภายในระยะเวลาสิบปีก่อนวนัยื(นคาํขออนุญาตเสนอขายหุน้กูที้(ออกใหม่ตามโครงการ 
 ผูมี้สิทธิเสนอโครงการเคยตอ้งคาํพิพากษาถึงที(สุดใหล้งโทษในความผดิเกี(ยวกบัทรัพยเ์ฉพาะในมูลเหตุ
เนื(องจากการดาํเนินการที(มีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริต อนัเป็นเหตุที(ทาํใหเ้กิดความเสียหายใน
วงกวา้ง  ทั#งนี#  ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
 (3)  อยูร่ะหวา่งถูกกล่าวโทษหรือถูกดาํเนินคดีในความผิดเกี(ยวกบัทรัพยโ์ดยหน่วยงานที(เกี(ยวขอ้ง 
เฉพาะในมูลเหตุเนื(องจากการดาํเนินการที(มีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตอนัเป็นเหตุที(ทาํให้เกิด
ความเสียหายในวงกวา้ง  ทั#งนี#  ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
 (4)  เป็นบุคคลที(มีเหตุอนัควรสงสัยวา่เป็นการจดัรูปแบบเพื(อใหบุ้คคลที(มีลกัษณะตาม (1) (2) หรือ 
(3) หลีกเลี(ยงมิใหส้าํนกังานใชห้ลกัเกณฑก์ารพิจารณาตาม (1) (2) หรือ (3) กบับุคคลที(มีลกัษณะดงักล่าวนั#น 

ขอ้ 8/216   มิใหน้าํความในขอ้ 8/1(1) และ (2) แลว้แต่กรณี มาใชบ้งัคบักบัผูมี้สิทธิเสนอโครงการ
ซึ( งไดแ้กไ้ขเปลี(ยนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริหารจดัการ และการควบคุมการดาํเนินงานที(ทาํให ้
ผูมี้สิทธิเสนอโครงการมีลกัษณะตามขอ้ 8/1(1) หรือ (2) แลว้ 

ขอ้ 917   เมื�อสาํนกังานไดรั้บคาํขออนุญาตพร้อมเอกสารหลกัฐานที�ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือ
สาํหรับประชาชนแลว้ ใหส้าํนกังานดาํเนินการสอบทานขอ้เทจ็จริงตามขั@นตอนและวธีิการที�ระบุใน
คู่มือสาํหรับประชาชนและแจง้ประเด็นขอ้สังเกตที�ไดจ้ากการสอบทานขอ้เทจ็จริงเพื�อใหนิ้ติบุคคล
เฉพาะกิจชี@แจงขอ้สังเกตนั@นภายในระยะเวลาที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือแจง้ขอ้สังเกต โดยตอ้งดาํเนินการ
ดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายในสี�สิบหา้วนันบัแต่วนัที�สาํนกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานที�ถูกตอ้งครบถว้น
ตามคู่มือสาํหรับประชาชน   

                                                           

16
 ถูกเพิ�มโดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 59/2558 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่เพื�อการแปลง

สินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 8) ลงวนัที� 13/07/2558 

17
 ถูกยกเลิกโดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 29/2558 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่เพื�อการแปลง

สินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 7) ลงวนัที� 10/07/2558 
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ใหส้าํนกังานแจง้ผลการพิจารณาคาํขอภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที�สาํนกังานไดรั้บคาํชี@แจงต่อ
ขอ้สังเกตจากการสอบทานขอ้เทจ็จริงจากนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

ในกรณีที�นิติบุคคลเฉพาะกิจประสงคจ์ะขอผอ่นผนัหลกัเกณฑต์ามประกาศนี@  ใหนิ้ติบุคคล
เฉพาะกิจยื�นคาํขอผอ่นผนัพร้อมทั@งเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอผอ่นผนัต่อสาํนกังานก่อนที�
สาํนกังานจะเริ�มการพิจารณาตามวรรคสอง  ทั@งนี@  ตามขั@นตอนและวธีิการที�ระบุในคู่มือสาํหรับ
ประชาชน โดยสาํนกังานจะพิจารณาคาํขอผอ่นผนัให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการพิจารณา
อนุญาตตามวรรคสอง 

ขอ้ 1018   ในกรณีที�ปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อสาํนกังานที�เป็นเหตุอนัควรสงสัยดงัต่อไปนี@  สาํนกังาน
อาจไม่อนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูต้ามโครงการตามคาํขออนุญาตได ้
 (1)  นิติบุคคลเฉพาะกิจหรือการเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการมีลกัษณะหรือรูปแบบเป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเงื�อนไขที�จะไดรั้บอนุญาตตามประกาศนี@  แต่มีขอ้เท็จจริงซึ� งทาํใหพ้ิจารณาไดว้า่ความมุ่งหมาย
หรือเนื@อหาสาระที�แทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการนั@นเขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเลี�ยง
บทบญัญติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือประกาศนี@  
 (2)  การเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการอาจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
 (3)  การเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื�อถือต่อตลาดทุนไทย
โดยรวม หรือ 
 (4)  การเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูล้งทุนโดยรวม หรืออาจ 
ทาํใหผู้ล้งทุนโดยรวมไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลที�ถูกตอ้งหรือเพียงพอ
ประกอบการตดัสินใจลงทุน 

ขอ้ 10/119   ในกรณีที�ปรากฏต่อสาํนกังานภายหลงัการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูต้ามโครงการวา่
ขอ้เทจ็จริงและพฤติการณ์ที�สาํนกังานนาํมาพิจารณาเพื�ออนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการ
เปลี�ยนแปลงไป ซึ� งหากขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไปนั@นปรากฏต่อสาํนกังานก่อน 
การอนุญาต สาํนกังานอาจไม่อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูต้ามโครงการนั@น ใหส้าํนกังานมีอาํนาจดงัต่อไปนี@  
 (1)  สั�งใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหารของผูไ้ดรั้บอนุญาต ชี@แจงหรือเปิดเผยขอ้มูล
เพิ�มเติมภายในระยะเวลาที�กาํหนด และระงบัการอนุญาตใหอ้อกหุ้นกูต้ามโครงการหรือใหผู้ไ้ดรั้บ
อนุญาตระงบัการเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการไวก่้อนจนกวา่จะไดชี้@แจงหรือแกไ้ขใหถู้กตอ้ง และหาก 

                                                           

18ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 4/2554 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่
เพื�อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 18/03/2554 

19ถูกเพิ�ม โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 38/2555 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่เพื�อ
การแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ (ฉบบัที� 3) ลงวนัที� 09/08/2555 
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ผูไ้ดรั้บอนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหารของผูไ้ดรั้บอนุญาต ไม่สามารถชี@แจงหรือดาํเนินการแกไ้ขให้
ถูกตอ้งไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด สาํนกังานอาจสั�งเพิกถอนการอนุญาตตาม (2) ได ้
 (2)  สั�งเพิกถอนการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูต้ามโครงการในส่วนที�ยงัมิไดเ้สนอขาย 
หรือยงัไม่มีผูจ้องซื@อ 
 ในการสั�งการตามวรรคหนึ�งใหส้าํนกังานคาํนึงถึงปัจจยัดงัต่อไปนี@ประกอบการพิจารณา 
 (1)  ความร้ายแรงของขอ้เทจ็จริงหรือพฤติการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป 
 (2)  ผลกระทบต่อผูล้งทุนที�จองซื@อหุน้กูต้ามโครงการนั@น 

ขอ้ 1120   ในกรณีที�เขา้ลกัษณะอยา่งหนึ�งอยา่งใดดงัต่อไปนี@  สาํนกังานอาจผอ่นผนัไม่นาํ
หลกัเกณฑต์ามประกาศนี@มาใชพ้ิจารณาคาํขออนุญาต หรือไม่นาํเงื�อนไขตามประกาศนี@มาใชบ้งัคบักบั
การเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการที�ไดรั้บอนุญาตได ้

(1) มีขอ้เทจ็จริงที�ชดัเจนซึ�งทาํใหพ้ิจารณาไดว้า่หลกัเกณฑห์รือเงื�อนไขที�จะผอ่นผนัให้ 
ไม่มีนยัสาํคญัสาํหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั@น และประโยชน์ที�จะไดไ้ม่คุม้ค่ากบัตน้ทุน 
ในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเงื�อนไขดงักล่าว 
 (2)  นิติบุคคลเฉพาะกิจมีขอ้จาํกดัตามกฎหมายอื�นที�ทาํใหไ้ม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเงื�อนไขที�จะผอ่นผนั 
 (3)  นิติบุคคลเฉพาะกิจมีมาตรการอื�นที�เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเงื�อนไขที�จะผอ่นผนั 
 การผอ่นผนัตามวรรคหนึ�ง ใหค้าํนึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูลประกอบ     
การตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นสาํคญั  ทั@งนี@  สาํนกังานอาจกาํหนดเงื�อนไขให ้        
นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้

ขอ้ 12   เมื�อไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังาน นิติบุคคลเฉพาะกิจอาจเสนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่ตาม
โครงการในลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงัต่อไปนี@  
 (1)  เสนอขายหุน้กูรุ่้นหนึ�งหรือหลายรุ่นในคราวเดียว 
 (2)  เสนอขายหุน้กูรุ่้นใหม่เพื�อไถ่ถอนหุน้กูรุ่้นเดิมภายใตว้งเงินที�ระบุไวต้ามโครงการ โดยหุน้กู้
ที�เสนอขายเพื�อไถ่ถอนหุน้กูเ้ดิมนั@นจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี@  
  (ก)  มีกาํหนดระยะเวลาการไถ่ถอนไวไ้ม่เกินอายุโครงการ 
  (ข)  เป็นหุน้กูที้�เสนอขายภายใตข้อ้กาํหนดสิทธิหลกัฉบบัเดียวกนัหรือที�ใหสิ้ทธิ
ประโยชน์แก่ผูถื้อหุน้กูที้�ออกใหม่ไม่ดอ้ยไปกวา่ผูถื้อหุน้กูรุ่้นเดิมที�จะไถ่ถอน  ทั@งนี@  หุ้นกูแ้ต่ละรุ่นอาจมี

                                                           

20ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 4/2554 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่
เพื�อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 18/03/2554 
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ขอ้กาํหนดในเชิงพาณิชย ์(commercial terms) ที�แตกต่างกนัได ้เช่น อตัราดอกเบี@ย อาย ุวนัที�ออก  วนัที�
ครบกาํหนดไถ่ถอน เป็นตน้ 
 สาํนกังานอาจผอ่นผนัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑต์ามวรรคหนึ�งได ้หากนิติบุคคลเฉพาะกิจแสดง
ไดว้า่การออกและเสนอขายหุ้นกูที้�ขออนุญาตจะไม่มีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นกูที้�นิติบุคคลเฉพาะกิจ 
เคยออกและเสนอขายไปแลว้ 

ขอ้ 13   ในการเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการที�ไดรั้บอนุญาตตามหมวดนี@   นิติบุคคลเฉพาะกิจ
ตอ้งดาํเนินการจดัใหหุ้น้กูที้�ออกและเสนอขายตามโครงการมีลกัษณะดงัต่อไปนี@  
 (1)  มีคาํเรียกชื�อเป็นการเฉพาะเพื�อประโยชน์ในการอา้งอิงถึงหุน้กูที้�เสนอขายในแต่ละครั@ ง 
ทั@งนี@  คาํเรียกชื�อหุน้กูต้ามโครงการดงักล่าวตอ้งแสดงถึงปีที�ครบกาํหนดไถ่ถอน และลกัษณะพิเศษของ
หุน้กูต้ามโครงการ (ถา้มี) ไวโ้ดยชดัเจน 
 (2)  มีการกาํหนดอตัราดอกเบี@ยไวอ้ยา่งแน่นอน หรือเป็นอตัราที�ผนัแปรตามอตัราดอกเบี@ยของ
สถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบี@ยอื�น 
 (3)  มีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากบัมูลค่าที�ตราไวข้องหุน้กูต้ามโครงการ  ทั@งนี@  ไม่วา่หุ้นกูต้าม
โครงการนั@นจะมีการไถ่ถอนครั@ งเดียวหรือหลายครั@ ง 
 (3/1)21  ในกรณีที�เป็นการออกและเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง หุน้กูด้งักล่าวตอ้งเป็นหุน้กูที้�
มีอนุพนัธ์แฝงที�ผูอ้อกมีสิทธิในการบงัคบัไถ่ถอนคืนก่อนกาํหนด (callable) หรือผูถื้อมีสิทธิเรียกใหผู้ ้
ออกชาํระหนี@ คืนก่อนกาํหนด (puttable) โดยมีการกาํหนดผลตอบแทนไวอ้ยา่งแน่นอนหรือเป็นอตัราที�
ผนัแปรตามอตัราดอกเบี@ยของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบี@ยอื�น และไม่มีการกาํหนดเงื�อนไขการจ่าย
ผลตอบแทนที�อา้งอิงกบัปัจจยัอา้งอิงอื�นเพิ�มเติมเท่านั@น 
 (4)  มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ เวน้แต่ในกรณีที�เป็นหุ้นกูร้ะยะสั@น 

ขอ้ 14   นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือในลกัษณะใดลกัษณะหนึ�ง
ดงัต่อไปนี@  โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน 
 (1)  อนัดบัความน่าเชื�อถือของหุน้กูที้�เสนอขายในแต่ละครั@ งตามโครงการ  หรือ 
 (2)22  อนัดบัความน่าเชื�อถือของผูค้ ํ@าประกนัหุน้กูต้ามโครงการ เฉพาะกรณีที�เป็นการคํ@าประกนั
เตม็จาํนวนที�มีผลบงัคบัใหผู้ค้ ํ@าประกนัตอ้งรับผิดร่วมกนักบัลูกหนี@  โดยไม่สามารถเพิกถอนไดก่้อนครบ
อายขุองหุน้กูต้ามโครงการ 
 ความในวรรคหนึ�งมิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีดงัต่อไปนี@  

                                                           

21
 ถูกเพิ�ม โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 14/2559  เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่เพื�อการแปลง
สินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 9) ลงวนัที� 04/05/2559 

22 ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 34/2557 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่เพื�อ
การแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 5) ลงวนัที� 29/09/2557 
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 (1)  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานไดมี้หนงัสือแจง้ต่อ
สาํนกังานวา่ไม่สามารถทาํการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือหุ้นกูต้ามโครงการนั@นไดโ้ดยมีเหตุอนัสมควร 
และเหตุนั@นมิไดเ้กิดจากนิติบุคคลเฉพาะกิจ สาํนกังานอาจผอ่นผนัใหก้ารจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือนั@น
กระทาํโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถืออื�นที�สาํนกังานกาํหนดได ้
 (2)  กรณีที�ไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังาน โดยมีเหตุจาํเป็นและสมควร หรือเป็นกรณีที�
พิจารณาไดว้า่ไม่จาํเป็นตอ้งมีการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ 
 

ส่วนที� 2 
เงื�อนไขการอนุญาต 

 
ขอ้ 15   นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งยื�นคาํขอใหส้มาคมตลาดตราสารหนี@ไทยพิจารณารับหุ้นกูที้�

ออกและเสนอขายตามโครงการเป็นตราสารหนี@ ขึ@นทะเบียนภายในสามสิบวนันบัแต่วนัออกหุ้นกูต้าม
โครงการดงักล่าว 

 นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งจดัให้มีการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือของหุ้นกูต้ามโครงการที�เป็นไปตาม   
ขอ้ 14 อยา่งต่อเนื�องจนกวา่สิทธิเรียกร้องตามหุน้กูต้ามโครงการจะระงบัลง  เวน้แต่ในกรณีที�มีเหตุจาํเป็น
และสมควร สาํนกังานอาจผอ่นผนัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือของหุน้กูต้ามโครงการ โดยกาํหนดเงื�อนเวลา
หรือเงื�อนไขไวด้ว้ยก็ได ้ ทั@งนี@  โดยคาํนึงถึงความจาํเป็นของผูล้งทุนในการมีขอ้มูลการจดัอนัดบัความ
น่าเชื�อถือนั@น 

ขอ้ 16   ก่อนการเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการ นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งมีหนงัสือถึงสาํนกังาน 
เพื�อรับรองวา่ไดจ้ดัใหมี้ขอ้กาํหนดสิทธิของหุน้กูที้�เสนอขายตามโครงการที�มีความชดัเจนและ 
ไม่มีขอ้กาํหนดที�เป็นการเอาเปรียบคู่สัญญาอยา่งไม่เป็นธรรม และมีการลงลายมือชื�อผูมี้อาํนาจลงนาม
ผกูพนันิติบุคคลเฉพาะกิจและประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (ถา้มี)  ทั@งนี@  รายการและ
สาระสาํคญัของขอ้กาํหนดสิทธิสาํหรับหุน้กูที้�ไดรั้บอนุญาตตามหมวดนี@  ใหเ้ป็นไปตามแนวทางของ
ขอ้กาํหนดสิทธิตามที�สาํนกังานประกาศกาํหนด 
 นอกจากรายการตามวรรคหนึ�งแลว้ ขอ้กาํหนดสิทธิของหุน้กูที้�เสนอขายตามโครงการอยา่งนอ้ย
ตอ้งมีรายการดงัต่อไปนี@ดว้ย 
 (1)  รายการทั�วไปของโครงการ ซึ� งอยา่งนอ้ยตอ้งระบุถึงชื�อและที�อยูข่องผูมี้สิทธิเสนอโครงการ  
รวมทั@งประเภท ลกัษณะและมูลค่าของสินทรัพยที์�นิติบุคคลเฉพาะกิจรับโอนมาจากผูมี้สิทธิเสนอ
โครงการ 
 (2)  ขอ้กาํหนดใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจหรือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้อ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้กู ้
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เพื�อพิจารณาดาํเนินการอนัจาํเป็นตามควรโดยไม่ชกัชา้  ในกรณีที�ผูมี้สิทธิเสนอโครงการ นิติบุคคล 
เฉพาะกิจ หรือบุคคลอื�นใดที�เป็นคู่สัญญาที�มีภาระผกูพนัตามสัญญาที�ก่อขึ@นเพื�อประโยชน์ 
ในการดาํเนินการตามโครงการ ไม่ปฏิบติัตามสัญญาในสาระสาํคญั 
 (3)  ชื�อและที�อยูข่องผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหนี@  และผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหนี@สาํรอง (ถา้มี)  รวมทั@ง
ขอ้กาํหนดใหก้ารแต่งตั@งผูใ้ห้บริการเรียกเก็บหนี@ รายใหม่ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
ก่อนการแต่งตั@ง 
 (4)  ขอ้กาํหนดใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งรายงานใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กู ้(ถา้มี) ทราบถึงการซื@อ
สินทรัพย ์รับโอน หรือโอนคืนสินทรัพยใ์หก้บัผูมี้สิทธิเสนอโครงการภายในกาํหนดระยะเวลาสิบหา้วนั
นบัแต่วนัสิ@นเดือนที�มีการทาํรายการดงักล่าว 

ขอ้ 17   ในกรณีหุน้กูที้�เสนอขายตามโครงการเป็นหุน้กูที้�จดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้นิติบุคคล
เฉพาะกิจตอ้งจดัใหส้ัญญาแต่งตั@งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูมี้ความสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดสิทธิ โดยอยา่งนอ้ย
ตอ้งมีรายการและสาระสาํคญัดงัต่อไปนี@  
 (1)  ชื�อและที�อยูข่องคู่สัญญา 
 (2)  วนัที�สัญญามีผลใชบ้งัคบั 
 (3)  อาํนาจ หนา้ที� และความรับผดิของคู่สัญญา โดยมีขอ้ตกลงที�ระบุใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจ 
และผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูมี้อาํนาจ หนา้ที� และความรับผิดตามขอ้กาํหนดสิทธิทุกประการ 
 (4)  อตัราและวธีิการจ่ายค่าตอบแทน หรือบาํเหน็จในการปฏิบติัหนา้ที�ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ซึ� งตอ้ง
กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนที�แน่นอน รวมทั@งอตัราและวธีิการจ่ายคืนเงินทดรองซึ�งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ดจ่้ายไป
เนื�องจากการปฏิบติัหนา้ที�ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามขอ้กาํหนดภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 (5)  ขอ้กาํหนดใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูต้อ้งติดตามใหผู้มี้สิทธิเสนอโครงการ นิติบุคคลเฉพาะกิจ  
ผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหนี@และผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหนี@สาํรอง (ถา้มี) หรือบุคคลอื�นใดที�เป็นคู่สัญญาที�มี
ภาระผกูพนัตามสัญญาที�ก่อขึ@นเพื�อประโยชน์ในการเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการ ดาํเนินการตามสัญญา
ที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการ 
 (6)  การสิ@นสุดของสัญญา 

ขอ้ 18   ในการเปลี�ยนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูภ้ายหลงัการออกหุน้กูต้ามโครงการ ใหนิ้ติบุคคล
เฉพาะกิจส่งเอกสารต่อสาํนกังานตามขอ้ 7 เมื�อนิติบุคคลเฉพาะกิจไดส่้งเอกสารตามวรรคหนึ�งต่อ
สาํนกังานครบถว้นแลว้ ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจเปลี�ยนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูไ้ด ้โดยถือวา่ไดรั้บความ
เห็นชอบจากสาํนกังานแลว้ และใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจส่งสาํเนาสัญญาแต่งตั@งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต่้อ
สาํนกังานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัแต่งตั@งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามโครงการนั@น 
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ขอ้ 19   ในกรณีหุน้กูที้�เสนอขายตามโครงการเป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิ สิทธิของผูถื้อหุน้กูต้าม
โครงการดงักล่าวตอ้งดอ้ยกวา่สิทธิของเจา้หนี@สามญัเฉพาะในเรื�องการรับชาํระหนี@ตามหุน้กูต้าม
โครงการนั@นเมื�อเกิดกรณีดงัต่อไปนี@  
 (1)  นิติบุคคลเฉพาะกิจถูกพิทกัษท์รัพย ์หรือถูกศาลพิพากษาใหล้ม้ละลาย 
 (2)  มีการชาํระบญัชีเพื�อการเลิกนิติบุคคลเฉพาะกิจ หรือ 
 (3)  กรณีอื�นใดที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน 

ขอ้ 20   ในกรณีหุน้กูที้�เสนอขายตามโครงการเป็นหุน้กูมี้ประกนัไม่วา่หลกัประกนัของหุน้กู้
ตามโครงการนั@น จะไดจ้ดัให้มีพร้อมกบัการเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการหรือจดัเพิ�มเติมขึ@นในภายหลงั 
หลกัประกนัของหุน้กูต้ามโครงการดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะดงันี@  
 (1)23  เป็นทรัพยสิ์นหรือการคํ@าประกนัที�มีการดาํเนินการให้มีผลบงัคบัไดต้ามกฎหมายโดย
คาํนึงถึงสภาพของหลกัประกนัแต่ละประเภท สามารถดาํรงไดต้ลอดอายหุุ้นกูต้ามโครงการ และดูแลได้
โดยผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ ทั@งนี@  ทรัพยสิ์นที�เป็นหรือเกี�ยวขอ้งกบัหลกัประกนัซึ� งเป็นทรัพยสิ์นอื�นใดที�มิใช่
ตราสารทางการเงิน ทรัพยสิ์นดงักล่าวตอ้งอยูใ่นประเทศไทย” 
 (2)  ในกรณีที�หลกัประกนัเป็นอสังหาริมทรัพยห์รือสัญญาเช่าระยะยาว นิติบุคคลเฉพาะกิจ 
ตอ้งจดัใหมี้การประเมินค่าของหลกัประกนัดงักล่าวโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นที�อยูใ่นบญัชีที�
สาํนกังานใหค้วามเห็นชอบ  ทั@งนี@  การประเมินราคาหรือการคาํนวณมูลค่าของหลกัประกนัตอ้งคาํนึงถึง
สิทธิและภาระผกูพนัใด ๆ ไม่วา่จะเกิดขึ@นโดยบทกฎหมายหรือโดยสัญญาที�มีอยูเ่หนือทรัพยสิ์นอนัเป็น
หลกัประกนันั@นดว้ย และตอ้งจดัทาํขึ@นไม่เกินกวา่หนึ�งปีก่อนวนัที�ออกหุน้กูต้ามโครงการนั@น  เวน้แต่ 
จะเป็นกรณีที�ราคาหรือมูลค่าของหลกัประกนัไดเ้ปลี�ยนแปลงไปอยา่งมีนยัสาํคญัในช่วงเวลาดงักล่าว 
ใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจจดัให้มีการประเมินค่าหลกัประกนัดงักล่าวใหม่ 

ขอ้ 21   ในกรณีการออกหุน้กูต้ามโครงการมีประกนัโดยหลกัประกนัเป็นอสังหาริมทรัพย ์หรือ
สังหาริมทรัพยป์ระเภทที�ตอ้งจดทะเบียนตามกฎหมาย นิติบุคคลเฉพาะกิจจะตอ้งดาํเนินการจดทะเบียน
ใหผู้แ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ป็นผูรั้บทรัพยสิ์นนั@นเป็นประกนัตามกฎหมายดว้ย 

ขอ้ 22   การแกไ้ขเพิ�มเติมสิทธิ หนา้ที� ความรับผิด หรือหลกัประกนัตามหุน้กูต้ามโครงการ
ภายหลงัการออกหุ้นกูต้ามโครงการนั@น จะกระทาํไดต่้อเมื�อการแกไ้ขเพิ�มเติมนั@นมิไดข้ดัหรือแยง้กบั
ขอ้กาํหนดของหมวดนี@และการแกไ้ขเพิ�มเติมดงักล่าวไดด้าํเนินการโดยชอบตามขอ้กาํหนดสิทธิ  
โดยนิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งแจง้การแกไ้ขเพิ�มเติมดงักล่าวพร้อมทั@งส่งสาํเนาเอกสารที�เกี�ยวขอ้งต่อสาํนกังาน
และสมาคมตลาดตราสารหนี@ ไทยภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัที�การแกไ้ขเพิ�มเติมนั@นมีผลใชบ้งัคบั 
                                                           

23ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 4/2554 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่เพื�อ
การแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 18/03/2554 
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 ในกรณีที�การดาํเนินการตามวรรคหนึ�ง เป็นการแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้กาํหนดสิทธิซึ� งไดก้าํหนดให้
กระทาํไดโ้ดยการมีมติที�ประชุมผูถื้อหุน้กูต้ามโครงการ หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นกูต้ามโครงการตอ้งระบุ
อยา่งชดัเจนถึงสาเหตุแห่งการแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้กาํหนดสิทธิ และผลกระทบที�เกิดขึ@นหรืออาจเกิดขึ@นกบัผูถื้อ
หุน้กูต้ามโครงการ เพื�อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจของผูถื้อหุ้นกูต้ามโครงการ 

ขอ้ 23   นิติบุคคลเฉพาะกิจที�ไดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี@  
 (1)  ดาํเนินการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยใ์หเ้ป็นไปตามโครงการ โดยตอ้งรับโอน
สินทรัพยต์ามจาํนวนขั@นตํ�าที�ระบุไวใ้นโครงการให้แลว้เสร็จภายในหกเดือนนบัแต่วนัที�สาํนกังาน
อนุมติัโครงการ  ทั@งนี@  เวน้แต่จะไดรั้บการผอ่นผนัจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 (2)  ตอ้งเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการที�ไดรั้บอนุญาตใหแ้ลว้เสร็จภายในสามปีนบัแต่วนัที�ไดรั้บ
อนุญาต  เวน้แต่เป็นการเสนอขายหุน้กูรุ่้นใหม่เพื�อไถ่ถอนหุน้กูรุ่้นเดิมตามขอ้ 12(2) 
 (3)  จดัใหมี้ผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหนี@  โดยอาจจดัใหมี้ผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหนี@สาํรองดว้ยก็ได ้
 ในกรณีที�ผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหนี@หรือผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหนี@สาํรอง (ถา้มี) ไม่ใช่ผูมี้สิทธิเสนอ
โครงการ  ผูใ้หบ้ริการดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัต่อไปนี@  
  (ก)  สถาบนัการเงิน 
  (ข)  บริษทัหลกัทรัพยที์�ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็น
นายหนา้ซื@อขายหลกัทรัพย ์
  (ค)  หน่วยงานที�จดัตั@งขึ@นเพื�อบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของสถาบนัการเงินตาม
กฎหมายหรือนโยบายของทางการ หรือ 
  (ง)  นิติบุคคลที�มีลกัษณะตามที�สาํนกังานประกาศกาํหนด  ทั@งนี@  โดยคาํนึงถึง
ความสามารถในการใหบ้ริการหรือการจดัใหมี้ระบบเพื�อรองรับการเรียกเก็บหนี@  
 (4)  ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามโครงการที�ไดรั้บอนุมติัจากสาํนกังาน 
 (5)  รายงานการไถ่ถอนหุน้กูก่้อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอนต่อสาํนกังานตามขอ้ 7 ภายในสิบหา้
วนันบัแต่วนัที�มีการไถ่ถอน 

ขอ้ 24   ในกรณีที�เป็นหุ้นกูที้�ออกภายใตโ้ครงการที�ไดรั้บอนุญาตตามพระราชกาํหนดนิติบุคคล
เฉพาะกิจเพื�อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2540 นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งดาํเนินการ
ดงัต่อไปนี@ดว้ย 
 (1)  ตอ้งระบุไวใ้หช้ดัเจนในคาํเรียกชื�อหุ้นกูด้ว้ยวา่เป็นหุ้นกูที้�ออกภายใตโ้ครงการที�ไดรั้บ
อนุมติัตามกฎหมายดงักล่าว และเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจที�ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหรือไม่ 
 (2)  เมื�อสถานะนิติบุคคลเฉพาะกิจสิ@นสุดลง  ใหโ้อนสินทรัพยแ์ละผลประโยชน์คงเหลือ
ทั@งหมดกลบัคืนใหผู้มี้สิทธิเสนอโครงการภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัสิ@นสุดสถานะดงักล่าว  เวน้แต่  
จะไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังานในกรณีมีเหตุจาํเป็นและสมควร และใหร้ายงานการโอนสินทรัพย์
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และผลประโยชน์ดงักล่าวต่อสาํนกังานตามขอ้ 7 ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัสิ@นสุดสถานะของนิติ
บุคคลเฉพาะกิจ 

ขอ้ 25   สัญญาแต่งตั@งผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหนี@อยา่งนอ้ยตอ้งมีสาระสาํคญัเกี�ยวกบัการปฏิบติั
หนา้ที�ของผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหนี@ดงัต่อไปนี@  

(1) การจดัใหมี้ระบบบญัชีสาํหรับการปฏิบติัหนา้ที�และจดัเก็บเอกสารที�เกี�ยวขอ้งแยกต่างหาก
จากส่วนงานอื�นของผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหนี@  
 (2)  หนา้ที�ของผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหนี@รายเดิมในการดาํเนินการใด ๆ เพื�อใหผู้ใ้หบ้ริการ 
เรียกเก็บหนี@ รายใหม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ไดอ้ยา่งต่อเนื�องในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงผูใ้หบ้ริการ 
เรียกเก็บหนี@  โดยตอ้งกาํหนดเหตุแห่งการเปลี�ยนแปลงผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหนี@ไวใ้หช้ดัเจน 
 (3)  การโอนเงินที�เรียกเก็บไดจ้ากสินทรัพยเ์ขา้บญัชีของนิติบุคคลเฉพาะกิจซึ� งตอ้งกระทาํ
โดยเร็วที�สุด แต่ตอ้งไม่เกินสิบหา้วนัทาํการนบัแต่วนัที�เรียกเก็บเงินไดด้งักล่าว โดยตอ้งกาํหนดขอ้หา้ม
นาํเงินซึ� งไดรั้บมาเพื�อนิติบุคคลเฉพาะกิจไปใชเ้พื�อการอื�นใด ในกรณีที�นิติบุคคลเฉพาะกิจมีขอ้ตกลง 
ที�จะหกักลบลบหนี@ค่าซื@อสินทรัพยห์รือค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัสินทรัพยก์บัผูมี้สิทธิเสนอโครงการซึ�ง
ทาํหนา้ที�เป็นผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหนี@ดว้ย ผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหนี@ มีสิทธิหกัค่าซื@อสินทรัพยจ์ากเงินที�
เรียกเก็บไดแ้ต่ตอ้งโอนเงินส่วนที�เหลือเขา้บญัชีของนิติบุคคลเฉพาะกิจภายในระยะเวลาเดียวกนั 
 (4)  การจดัทาํและนาํส่งรายงานเป็นรายไตรมาส ซึ� งอยา่งนอ้ยตอ้งแสดงรายละเอียดเกี�ยวกบั 
ผลการเรียกเก็บเงินจากสินทรัพย ์และยอดสินทรัพยค์งเหลือของโครงการต่อนิติบุคคลเฉพาะกิจและ
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้(ถา้มี) ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัสิ@นไตรมาส 
 ในกรณีที�มีการแต่งตั@งผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหนี@สาํรอง สัญญาแต่งตั@งผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหนี@
สาํรองตอ้งมีสาระสาํคญัเกี�ยวกบัการปฏิบติัหนา้ที�ของผูใ้ห้บริการเรียกเก็บหนี@สาํรองตามวรรคหนึ�งดว้ย
โดยอนุโลม 
 

หมวด 3 
การเสนอขายหุ้นกูต้ามโครงการในวงจาํกดั 

 
ส่วนที� 1 

ลกัษณะการขายในวงจาํกดัและการอนุญาต 

 
ขอ้ 26   การเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการในวงจาํกดัตอ้งมีลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงัต่อไปนี@  
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 (1)  เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่  แต่ไม่รวมถึงการเสนอขายต่อผูล้งทุน
สถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ที�ไดจ้ดขอ้จาํกดัการโอนไวไ้ม่เกินสิบราย ในรอบระยะเวลาสี�เดือนใด ๆ 
ซึ� งกรณีดงักล่าวใหถื้อวา่เป็นการเสนอขายตาม (2) 
 (2)  เสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ� งมีจาํนวนไม่เกินสิบราย ในรอบระยะเวลาสี�เดือนใด ๆ 
 ในกรณีที�ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น นายหนา้ซื@อขายหลกัทรัพย ์ผูค้า้หลกัทรัพย์
หรือบุคคลอื�นใด มีการถือครองหุน้กูต้ามโครงการแทนบุคคลอื�น การนบัจาํนวนผูล้งทุนตามวรรคหนึ�ง 
ใหน้บัจากบุคคลที�เป็นเจา้ของที�แทจ้ริงของหุน้กูต้ามโครงการนั@น 

(2) เสนอขายต่อบุคคลที�เป็นเจา้หนี@ของบริษทัอยูแ่ลว้ก่อนการเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการ  
เพื�อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี@  
 (4)  เสนอขายโดยไดรั้บผอ่นผนัจากสาํนกังาน โดยนิติบุคคลเฉพาะกิจจะไดรั้บอนุญาตต่อเมื�อ
แสดงไดว้า่ 
  (ก)  มีเหตุจาํเป็นและสมควร 
  (ข)  การเสนอขายดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง และ 
  (ค)  มีมาตรการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูล้งทุนอยา่งเพียงพอแลว้ 

ขอ้ 27   ในกรณีเป็นการขอผอ่นผนัเพื�อเสนอขายหุ้นกูที้�ออกใหม่ตามขอ้ 26(4)  นิติบุคคลเฉพาะกิจ    
ที�จะขอผอ่นผนัตอ้งแสดงไดถึ้งเหตุจาํเป็นและสมควรของกรณีดงักล่าว การไม่มีผลกระทบต่อผูล้งทุน          
ในวงกวา้ง และการมีมาตรการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูล้งทุนอยา่งเพียงพอ และสาํนกังานอาจผอ่นผนัให้นาํ
หลกัเกณฑห์รือเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นหมวดนี@  ไม่วา่ทั@งหมดหรือบางส่วน มาใชบ้งัคบักบัการเสนอขายหุ้นกู้
ตามโครงการดงักล่าวก็ไดเ้ท่าที�จาํเป็น โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมและเพียงพอของมาตรการคุม้ครองผูล้งทุน 

ขอ้ 2824   ในกรณีที�นิติบุคคลเฉพาะกิจเสนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่ตามโครงการในวงจาํกดัตามขอ้ 26  
เมื�อโครงการไดรั้บอนุมติัจากสาํนกังานแลว้และเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี@  ใหถื้อวา่นิติบุคคลเฉพาะกิจ
ดงักล่าวไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่นั@นแลว้  
  (1)  ดาํเนินการจดขอ้จาํกดัการโอนหุ้นกูที้�จะเสนอขายตามโครงการกบัสาํนกังาน  
ตามความในวรรคสอง และยื(นเอกสารตามวรรคสามแลว้ 

 (2)  ไม่เคยเสนอขายหุน้กูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ ตัGวเงิน หรือศุกูก ที(เป็นการฝ่าฝืนลกัษณะ 
การขายที(จาํกดัเฉพาะผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลาสองปีก่อนวนัยื(นจด
ขอ้จาํกดัการโอน  เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังาน โดยนิติบุคคลเฉพาะกิจแสดงไดว้า่มีเหตุจาํเป็น
และสมควร รวมทั#งมีมาตรการจดัการเกี(ยวกบัการเสนอขายอยา่งเหมาะสมแลว้ 

                                                           

24 ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 34/2557 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่เพื�อ
การแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 5) ลงวนัที� 29/09/2557 
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 การจดขอ้จาํกดัการโอนหุ้นกูต้ามโครงการกบัสาํนกังานตามวรรคหนึ�งตอ้งมีขอ้ความซึ� งแสดง
ไดว้า่นิติบุคคลเฉพาะกิจจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุน้กูไ้ม่วา่ทอดใด ๆ หากการโอนหุน้กูด้งักล่าวจะ
ทาํใหหุ้น้กูที้�เสนอขายตามโครงการในครั@ งนั@น ไม่สามารถคงลกัษณะตามขอ้ 26(1) (2) (3) หรือ (4) 
แลว้แต่กรณีเวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก ทั@งนี@  ใหถื้อวา่สํานกังานรับจดขอ้จาํกดัการโอนดงักล่าว 
ในวนัที�สาํนกังานไดรั้บการแสดงเจตนาจดขอ้จาํกดัการโอนที�มีขอ้ความดงักล่าวแลว้ 
 ในกรณีที�เป็นการเสนอขายหุ้นกูมี้ประกนัหรือหุ้นกูที้�จดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ใหนิ้ติบุคคล
เฉพาะกิจเสนอร่างขอ้กาํหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั@งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูม้าพร้อมกบัการจดขอ้จาํกดั 
การโอนดว้ย 

ส่วนที� 2 
เงื�อนไขการอนุญาต 

 
ขอ้ 2925   ในกรณีที�เป็นการเสนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่ตามโครงการต่อผูล้งทุนรายใหญ่ 

ตามขอ้ 26(1) ใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถืออยา่งใดอยา่งหนึ�งดงัต่อไปนี@   
โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก่อนการเสนอขายหุ้นกูต้าม
โครงการ 
 (1)  อนัดบัความน่าเชื�อถือของหุน้กูที้�เสนอขายในแต่ละครั@ งตามโครงการ 
 (2)  อนัดบัความน่าเชื�อถือของผูค้ ํ@าประกนัหุน้กูต้ามโครงการ เฉพาะในกรณีที�เป็น 
การคํ@าประกนัเตม็จาํนวนที�มีผลบงัคบัใหผู้ค้ ํ@าประกนัตอ้งรับผดิร่วมกนักบัลูกหนี@  โดยไม่สามารถ 
เพิกถอนไดก่้อนครบกาํหนดอายขุองหุน้กูต้ามโครงการ 

ใหน้าํขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือตามขอ้ 14 วรรคสองและการจดัใหมี้การ
จดัอนัดบัความน่าเชื�อถืออยา่งต่อเนื�องตามขอ้ 15 วรรคสองมาใชบ้งัคบักบักรณีตามวรรคหนึ�งดว้ย 

ขอ้ 30   นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี@  
 (1)   จดัใหไ้ดม้าซึ� งมติโดยชดัแจง้จากคณะกรรมการใหอ้อกหุน้กูต้ามโครงการได ้ก่อนการ
เสนอขายหุน้กูต้ามโครงการนั@น เวน้แต่ผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ตอ้งไดรั้บมติใหอ้อกหุน้กู้
ตามโครงการที�เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั 
 ความใน (1) มิใหน้าํมาใชบ้งัคบักบักรณีที�บริษทัตอ้งออกหุน้กูต้ามแผนฟื@ นฟูกิจการตาม
กฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลายซึ�งศาลเห็นชอบดว้ยแผนนั@นแลว้ หรือกรณีอื�นใดที�ไดรั้บการผอ่นผนัจาก
สาํนกังาน 

                                                           

25 ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 34/2557 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่เพื�อ
การแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 5) ลงวนัที� 29/09/2557 
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 (2)   จดัใหหุ้น้กูที้�จะออกและเสนอขายตามโครงการมีลกัษณะดงันี@  
  (ก)  เป็นหุ้นกูช้นิดระบุชื�อผูถื้อ และตอ้งมีขอ้ความในใบหุ้นกูที้�เสนอขายตามโครงการ 
แสดงวา่นิติบุคคลเฉพาะกิจจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกูต้ามโครงการไม่วา่ในทอดใด ๆ หากการ 
โอนนั@นจะขดักบัขอ้จาํกดัการโอนหุ้นกูต้ามโครงการตามที�ระบุไว ้ซึ� งตอ้งเป็นขอ้จาํกดัการโอนเดียวกบั 
ที�ไดจ้ดทะเบียนไวก้บัสาํนกังาน 

 26(ข)  มีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 12 และขอ้ 13(1) (2) (3) และ (3/1) 
  (ค)  เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 19  กรณีเป็นการเสนอขาย
หุน้กูด้อ้ยสิทธิตามโครงการ 
  (ง)  ในกรณีที�เป็นการเสนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่ต่อผูล้งทุนสถาบนัที�จดัตั@งขึ@นตาม
กฎหมายไทยหรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 26(1) ตอ้งจดัให้มีขอ้กาํหนดสิทธิที�มีรายการอยา่งนอ้ยตามที�
กาํหนดไวใ้นมาตรา 42(1) ถึง (9) และดาํเนินการให้เป็นไปตามขอ้ 22 วรรคหนึ�ง 
 (3)  ในกรณีที�เป็นการเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการในวงจาํกดัตามขอ้ 26(2) (3) หรือ (4) ผูไ้ดรั้บ
อนุญาตตอ้งไม่โฆษณาการเสนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่ตามโครงการ และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสาร
ประกอบการเสนอขาย นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งแจกจ่ายให้เฉพาะบุคคลที�มีลกัษณะหรือมีจาํนวนอยู่
ภายในขอบเขตที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 26(2) (3) หรือ (4) ตามที�ไดรั้บอนุญาตเท่านั@น 
 (4)  จดัใหเ้อกสารประกอบการเสนอขาย (ถา้มี) มีขอ้ความที�ระบุถึงขอ้จาํกดัการโอนตาม (2)(ก) 
และในกรณีที�เป็นการเสนอขายหุน้กูด้อ้ยสิทธิ ใหร้ะบุการดอ้ยสิทธินั@นไวใ้หช้ดัเจน 
 (5)  เป็นไปตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดไวใ้นขอ้ 23(1) (2) วรรคหนึ�งของ (3) (4) และ (5) 
 (6)  ดาํเนินการให้เป็นไปตามขอ้ 24 ในกรณีที�เป็นการเสนอขายหุน้กูที้�ออกภายใตโ้ครงการที�
ไดรั้บอนุญาตตามพระราชกาํหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื�อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2540 
 (7)27\28  ในกรณีที�เป็นการเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการต่อผูล้งทุนสถาบนัที�จดัตั@งขึ@นตาม
กฎหมายไทยหรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 26(1) นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งดาํเนินการยื�นคาํขอต่อสมาคม
ตลาดตราสารหนี@ไทยตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 15 วรรคหนึ�งดว้ย 
 (8)29\30  ในกรณีที�เป็นการเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการต่อผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 26(1)  
นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งดาํเนินการผา่นบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทที�สามารถเป็นผูใ้หบ้ริการในการชกัชวน

                                                           

26 ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 43/2559  เรื�อง  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่เพื�อการแปลงสินทรัพยเ์ป็น
หลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 10)  ลงวนัที� 12/10/2559 

27ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 14/2556 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่เพื�อ
การแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย(์ฉบบัที� 4) ลงวนัที� 11/03/2556 

28 ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 34/2557 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่เพื�อ
การแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 5) ลงวนัที� 29/09/2557 

29 ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 34/2557 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่เพื�อ
การแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 5) ลงวนัที� 29/09/2557 
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หรือให้คาํแนะนาํเกี�ยวกบัการซื@อขายหรือลงทุนในหุ้นกูต้ามโครงการได ้และนิติบุคคลเฉพาะกิจดงักล่าว
ตอ้งปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจาํหน่ายตราสารหนี@และใบสาํคญั 
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ที�ออกใหม่ของบริษทัที�ออกหลกัทรัพยด์ว้ย โดยอนุโลม 

(9)31   ในกรณีที�เป็นการเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการต่อผูล้งทุนสถาบนัที�จดัตั@งขึ@นตามกฎหมายไทย
หรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 26(1) นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งจดัใหมี้การแจกสรุปขอ้มูลสาํคญัของตราสาร 
(factsheet) ใหแ้ก่ผูล้งทุนดงักล่าวก่อนการเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการ 

ขอ้ 31   ในกรณีที�มีบุคคลใดแสดงความประสงคต่์อนิติบุคคลเฉพาะกิจที�จะลงทะเบียนการโอน
หุน้กูต้ามโครงการ ใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจตรวจสอบความถูกตอ้งของการโอนหุ้นกู ้หากพบวา่เป็น 
การโอนที�ขดัต่อขอ้จาํกดัการโอนที�ไดจ้ดทะเบียนไวก้บัสาํนกังาน  นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งไม่ลงทะเบียน
การโอนหุน้กูต้ามโครงการ  เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 
 ในกรณีที�นิติบุคคลเฉพาะกิจจดัใหมี้นายทะเบียนหุ้นกู ้นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งดาํเนินการให้
นายทะเบียนหุน้กูป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดในวรรคหนึ�งดว้ย 
 

หมวด 4 
หลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขเฉพาะสาํหรับโครงการที�จะเสนอขายต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ 

 
ขอ้ 32   ความในส่วนนี@ใหใ้ชบ้งัคบัเฉพาะกบัการเสนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่ตามโครงการต่อ 

ผูล้งทุนในต่างประเทศ โดยหุ้นกูที้�เสนอขายมีขอ้ตกลงที�จะชาํระดอกเบี@ย และไถ่ถอนหุ้นกูเ้ป็น 
สกุลเงินตราต่างประเทศ 

ขอ้ 33   นิติบุคคลเฉพาะกิจจะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่ตามหมวดนี@  ต่อเมื�อ
เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี@  
 (1)  สามารถแสดงไดว้า่การเสนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่ที�ยื�นขออนุญาตจะกระทาํต่อผูล้งทุน 
ในต่างประเทศ 
 (2)  สามารถแสดงไดว้า่การซื@อขาย หรือการโอนหุน้กูที้�ยื�นขออนุญาตไม่วา่ทอดใด ๆ จะกระทาํ
ในต่างประเทศ 

                                                                                                                                                                             

30 ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 47/2557 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่เพื�อ 
การแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 6) ลงวนัที� 07/11/2557 

31 ถูกเพิ�ม โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 47/2557 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่เพื�อ 
การแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 6) ลงวนัที� 07/11/2557 



20 

ขอ้ 34   ใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจที�ไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่ตามหมวดนี@ปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขดงัต่อไปนี@  
 (1)  เสนอขายหุน้กูต้ามโครงการตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดไวใ้นขอ้ 12 
 (2)  ตอ้งมีคาํเรียกชื�อหุน้กูต้ามโครงการ อตัราดอกเบี@ย และมูลค่าไถ่ถอนที�เป็นไปตามขอ้ 13(1) 
(2) และ (3) 
 (3)  เป็นไปตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดไวใ้นขอ้ 23(1) (2) วรรคหนึ�งของ (3) (4) และ (5) 
 (4)  ดาํเนินการให้เป็นไปตามขอ้ 24  ในกรณีที�เป็นการเสนอขายหุน้กูที้�ออกภายใตโ้ครงการที�
ไดรั้บอนุญาตตามพระราชกาํหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื�อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2540 

ขอ้ 35   ในกรณีที�มีการจดัให้มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งจดัใหมี้การขอความ
เห็นชอบบุคคลที�จะแต่งตั@งเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ ทั@งนี@  บุคคลดงักล่าวจะไดรั้บความเห็นชอบต่อเมื�อ
สามารถแสดงไดว้า่บุคคลนั@นมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงัต่อไปนี@  
 (1)  เป็นทรัสตีไดต้ามกฎหมายแห่งประเทศใดประเทศหนึ�งที�จะเสนอขายหุน้กูน้ั@นหรือประเทศ
ที�จะนาํหุน้กูด้งักล่าวไปจดทะเบียนซื@อขายในตลาดหลกัทรัพย ์หรือ 
 (2)  เป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ�งที�จะเสนอขายหุน้กูน้ั@น หรือ
ประเทศที�จะนาํหุ้นกูด้งักล่าวไปจดทะเบียนซื@อขายในตลาดหลกัทรัพย ์เมื�อแสดงไดว้า่กฎหมายของ
ประเทศดงักล่าวมีขอ้หา้มการจดัตั@งทรัสต ์
 การใหค้วามเห็นชอบผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามวรรคหนึ�ง ไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศอื�นที�
เกี�ยวกบัคุณสมบติัของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละการกระทาํตามอาํนาจหนา้ที�ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูที้�ออกตาม
มาตรา 41(3) และมาตรา 46 

ขอ้ 36   ใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจหรือบุคคลที�ไดรั้บมอบหมายจากนิติบุคคลเฉพาะกิจแจง้ให้
ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบถึงการขายหุน้กูต่้อผูล้งทุนในต่างประเทศภายในสามวนัทาํการนบัแต่ 
วนัปิดการเสนอขาย  โดยให้แนบเอกสารประกอบการเสนอขายไปพร้อมกบัการแจง้ดงักล่าวดว้ย 
 

     หมวด 4/132 
หลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขเฉพาะสาํหรับโครงการที�จะเสนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่เป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ 

 

                                                           

32ถูกเพิ�ม โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 4/2554 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่เพื�อ 
การแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 18/03/2554 
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ขอ้ 36/1   ความในส่วนนี@ใหใ้ชบ้งัคบัเฉพาะกบัการเสนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่ตามโครงการที�มี
ขอ้ตกลงใหช้าํระค่าหุ้นกูเ้ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

ขอ้ 36/233   เพื�อใหเ้ป็นไปตามแนวทางในการควบคุมการใชเ้งินตราต่างประเทศสาํหรับผูล้งทุน
ที�ธนาคารแห่งประเทศไทยยงัมิไดอ้นุมติัใหล้งทุนในเงินตราต่างประเทศไดโ้ดยตรง หรือผูล้งทุนใน 
หุน้กูต้ามโครงการไม่ไดเ้ป็นผูล้งทุนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเกี�ยวกบัการกาํหนด
หลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติัเกี�ยวกบัการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพนัธ์ นิติบุคคลเฉพาะกิจ
ตอ้งจดัใหก้ารเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการกระทาํโดยบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัจาํหน่าย
หลกัทรัพยห์รือการคา้หลกัทรัพย ์  
 

หมวด 5 
บทเฉพาะกาล 

 
ขอ้ 37   ใหป้ระกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดงัต่อไปนี@  

ยงัคงมีผลใชบ้งัคบัภายใตป้ระกาศนี@จนกวา่จะไดมี้การเปลี�ยนแปลงเป็นอยา่งอื�น 
 (1)  ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที� สจ. 35/2545  
เรื�อง ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที�ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้ลงวนัที� 6 สิงหาคม พ.ศ. 2545 
 (2)  ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที� สย. 45/2549  
เรื�อง การจดัสรรกระแสรายรับตามโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์และการรายงานการโอน
สินทรัพยแ์ละผลประโยชน์คงเหลือของนิติบุคคลเฉพาะกิจ ลงวนัที� 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 
 (3)  ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที� สย. 37/2549  
เรื�อง การใหค้วามเห็นชอบสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือในการเสนอขายตราสารหนี@   ลงวนัที�  
6 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 

 ประกาศ   ณ   วนัที�  13 มีนาคม พ.ศ. 2552 
   

(นายวจิิตร  สุพินิจ) 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
 

                                                           

33ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 14/2556 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่เพื�อ
การแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย(์ฉบบัที� 4) ลงวนัที� 11/03/2556 



22 

หมายเหตุ: 
          ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 13/2552 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่เพื�อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ลงวนัที� 13/03/2552  
          ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 4/2554 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่เพื�อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 18/03/2554  
          ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 38/2555 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่เพื�อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ (ฉบบัที� 3) ลงวนัที� 09/08/2555  
          ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 14/2556 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่เพื�อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย(์ฉบบัที� 4) ลงวนัที� 11/03/2556  

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 34/2557 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่เพื�อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 5) ลงวนัที� 29/09/2557 

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 47/2557 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่เพื�อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 6) ลงวนัที� 07/11/2557 

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 29/2558 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่เพื�อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 7) ลงวนัที� 10/07/2558 

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 59/2558 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่เพื�อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 8) ลงวนัที� 13/07/2558 

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 14/2559 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่เพื�อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 9) ลงวนัที� 04/05/2559 

 


