
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้กู ้พนัธบตัร และต ัว๋เงนิ ตอ่บคุคลในวงจ ำกดั 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในกำรยืน่ค ำขอ : ผูย้ ืน่ค ำขออนุญำตตอ้งเป็นกจิกำรไทย กจิกำรตำ่งประเทศ หนว่ยงำน

ภำครฐัไทย หรอื กองทรสัต ์และตอ้งมคีุณสมบตัเิป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งันี ้

 

1) ตอ้งสามารถออกตราสารหนี้ไดภ้ายใตก้ฎหมายทีใ่ชบั้งคับกับผูย้ืน่ค าขอ  

 

ก. กรณีบรษัิทจ ากัดทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยตอ้งไดร้ับมตโิดยชดัแจง้จากคณะกรรมการบรษัิททีอ่นุมัตกิารออกหุน้กู ้ 

 

ข. กรณีบรษัิทมหาชนจ ากัดทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยตอ้งไดร้ับมตติามทีก่ าหนดในกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากัดอนุมัติ

การออกหุน้กู ้ 

 

ยกเวน้กรณีเป็นการเสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะ PP101 หรอื กรณีทีบ่รษัิทตอ้งออกตราสารหนี้ตามแผนฟ้ืนฟกูจิการตาม

กฎหมายว่าดว้ยลม้ละลายซึง่ศาลเห็นชอบดว้ยแผนนัน้แลว้  

 

2) ไมเ่คยมปีระวัตฝ่ิาฝืนขอ้ก าหนดเกีย่วกับลักษณะการเสนอขายทีจ่ ากัดเฉพาะผูล้งทนุสถาบัน ผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษ หรอื      

ผูล้งทนุรายใหญ ่เวน้แตไ่ดร้ับการผอ่นผันจากส านักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลา 2 ปีกอ่นวันยืน่จดขอ้จ ากัดการโอนตอ่

ส านักงาน ก.ล.ต. 

 

3) ไมเ่คยมปีระวัตฝ่ิาฝืนหลักเกณฑก์ารน าเงนิทีไ่ดร้ับจากการเสนอขายตราสารหนี้ไปใชผ้ดิวัตถปุระสงคภ์ายในระยะเวลา 2 ปี

กอ่นวันทีไ่ดร้ับอนุญาต 

 

4) กรณีเสนอขายหุน้กูม้ปีระกันหรอืหุน้กูท้ีจ่ัดใหม้ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ตอ้งจัดใหม้ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูต้ามลักษณะทีส่ านักงาน ก.ล.ต.

ก าหนด 

 

กรณีเสนอขายต่อผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษ หรอืผูล้งทนุรายใหญ่ ตอ้งปฏบัิตติามหลักเกณฑเ์พิม่เตมิดังตอ่ไปนี้ 

 

1) ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูครบถว้นในมำตรำ 69-70 ตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 

2) จัดท ำงบกำรเงนิและงบการเงนิรวมประจ างวดปีบัญชลีา่สดุ และงบการเงนิระหวา่งกาลงวดสดุทา้ย

ใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิตำมทีห่น่วยงำนก ำกับดแูลหลัก (lead regulator) ยอมรับ 

โดยตอ้งใชผู้ส้อบบัญชทีีส่ านักงาน ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบในกำรตรวจสอบหรอืสอบทาน (ในกรณีงบการเงนิรายไตรมาส) และ

รายงานการสอบบัญชตีอ้งไมแ่สดงว่ำถกูจ ำกัดขอบเขตกำรตรวจสอบหรอืแสดงความเห็นวา่งบการเงนิไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

 

3) ไม่อยูร่ะหว่ำงคำ้งกำรน ำสง่/ปรับปรุงแกไ้ขงบกำรเงนิหรอืรำยงำนเกีย่วกับฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิท 

ตอ่ส านักงาน ก.ล.ต.หรอื SET  ตามมาตรา 56 หรอื 57 หรอืปฏบัิตติามค าสั่งของส านักงาน ก.ล.ต. หรอื SET ตามมาตรา 58 

หรอืตามมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แลว้แตก่รณี 

 

4) ไม่อยูร่ะหว่ำงผดินัดช ำระหนี้เงนิตน้หรอืดอกเบีย้ของตรำสำรหนี้ หรอืผดินัดช ำระหนี้เงนิกูย้มืจำกธนำคำรพำณชิย ์

บรษัิทเงนิทนุ บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์หรอืสถำบันกำรเงนิทีม่กีฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึน้ 

 

5) ตอ้งไมม่ลีักษณะอย่างใดอยา่งหนึง่ดังนี้ ภายในระยะเวลา 5 ปีกอ่นวันยืน่ค าขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ เวน้แต่ไดแ้กไ้ข 

เปลีย่นแปลงเหต ุระบบงาน ระบบการบรหิารจัดการ และการควบคมุการด าเนนิงานทีท่ าใหผู้ย้ืน่ค าขอมลีักษณะตามขอ้นี้แลว้ 

 
1 การเสนอขายตราสารหน้ีตอ่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงในลักษณะใดลักษณะหนึง่ดังน้ี 

(1) การเสนอขายตอ่ผูล้งทุนสถาบัน ซึง่มจี านวนไม่เกนิ 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดอืนใด ๆ  
(2) การเสนอขายตอ่ผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษหรอืผูล้งทุนรายใหญ่ ซึง่มจี านวนไม่เกนิ 10 ราย และมมีูลค่ารวมกันทัง้สิน้ไม่เกนิ 50 ลา้นบาท ณ ขณะใดขณะหนึง่ ทัง้น้ี ในกรณีทีต่ราสารหน้ี 

ทีเ่สนอขายเป็นตั๋วเงนิหรอืมตีั๋วเงนิรวมอยู่ดว้ย ตั๋วเงนิทีเ่สนอขายตอ้งมจี านวนไม่เกนิ 10 ฉบับ ณ ขณะใดขณะหนึง่ ไม่วา่จะมจี านวนผูล้งทุนถงึ 10 รายหรอืไม่ก็ตาม 



 

ก. เคยมปีระวัตฝ่ิาฝืนหลักเกณฑห์รอืเงือ่นไขเกีย่วกับการเสนอขายหลักทรัพยใ์นเรือ่งทีม่นัียส าคัญ  

 

ข. เคยถกูส านักงาน ก.ล.ต. ปฏเิสธค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่เนื่องจากมเีหตทุีม่นัียส าคัญอันควรสงสยัเกีย่วกับ 

กลไกการบรหิารจัดการ ไดแ้ก ่ไมส่ามารถปฏบัิตติอ่ผูถ้อืหุน้ไดอ้ยา่งเป็นธรรม หรอื ไมส่ามารถรักษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้ได ้

 

ค. เคยถกูส านักงาน ก.ล.ต. ปฏเิสธค าขออนุญาตหรอืสัง่เพกิถอนการอนุญาตเสนอขายหลักทรัพยท์ีอ่อกใหม ่เนื่องจากมเีหต ุ    

ทีท่ าใหส้งสยัเกีย่วกับการเปิดเผยขอ้มลูต่อประชาชนหรอืตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. ทีไ่มค่รบถว้น ไมต่รงตามความเป็นจรงิ หรอื         

ไมเ่พยีงพอต่อการตัดสนิใจลงทนุหรอืท าใหผู้ล้งทนุส าคัญผดิซึง่มลัีกษณะเป็นการปกปิดหรอือ าพราง 

 

ง. เคยถอนค าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยท์ีอ่อกใหมโ่ดยไม่มกีารชีแ้จงเหตสุงสยัตาม ข. หรอื ค. ต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรอื       

โดยมกีารชีแ้จงแตไ่ม่ไดแ้สดงขอ้เท็จจรงิหรอืเหตผุลอย่างสมเหตสุมผลทีจ่ะหักลา้งขอ้สงสยัตาม ข. หรอื ค. นัน้ 

 

6) ไมเ่คยตอ้งค าพพิากษาถงึทีส่ดุใหล้งโทษในความผดิเกีย่วกับทรัพยเ์ฉพาะในมลูเหตเุนื่องจากการด าเนนิการทีม่ลีักษณะ

หลอกลวง ฉอ้โกง หรอืทจุรติ อันเป็นเหตทุีท่ าใหเ้กดิความเสยีหายในวงกวา้ง ภายในระยะเวลา 10 ปีกอ่นวันยืน่ค าขออนุญาต 

เวน้แตไ่ดแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงเหต ุระบบงาน ระบบการบรหิารจัดการ และการควบคมุการด าเนนิงานทีท่ าใหผู้ย้ืน่ค าขอมลีักษณะ

ตามขอ้นี้แลว้ 

 

7) ไม่อยูร่ะหว่างถกูกลา่วโทษหรอืถกูด าเนนิคดใีนความผดิเกีย่วกับทรัพยโ์ดยหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เฉพาะในมลูเหตเุนื่องจาก

การด าเนนิการทีม่ลัีกษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรอืทุจรติอันเป็นเหตทุีท่ าใหเ้กดิความเสยีหายในวงกวา้ง ทัง้นี้ ไมว่่าตาม 

กฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ 

 

8) ไมเ่ป็นบคุคลทีม่เีหตอัุนควรสงสยัวา่เป็นการจัดรูปแบบเพือ่ใหบ้คุคลทีม่ลัีกษณะตาม 5) 6) หรอื 7) หลกีเลีย่งมใิหส้ านักงาน ก.ล.ต.

ใชห้ลักเกณฑก์ารพจิารณาตาม 5) 6) หรอื 7) กับบคุคลทีม่ลีักษณะดังกลา่วนัน้ 

 

9) กรณีเป็นบรษัิทจดทะเบยีน มใิหน้ าหลักเกณฑใ์นขอ้ 5) ข. ค. ง. 6) 7) และ 8) มาใชบั้งคับ 

 

10) กรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูม้อี ำนำจควบคมุมคีณุสมบัตเิป็นไปตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนด 

 

11) กรณีเสนอขายหุน้แบบโครงการ ตอ้งจัดใหม้ีการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอืตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด                              

โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ถอืทีไ่ดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. และจัดท าอยา่งตอ่เนื่องตลอดอายขุองหุน้กู ้

 

12) กรณีเสนอขายหน้กู ้ตอ้งจัดใหม้ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูต้ามลักษณะที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

 

กรณีเสนอขายตราสารหนี้โดยกจิการตา่งประเทศ ตอ้งปฏบัิตติามหลักเกณฑเ์พิม่เตมิดังต่อไปนี้ 

 

1) มบีคุคลทีไ่ดร้ับมอบหมายใหเ้ป็นตัวแทนในประเทศไทย เพือ่ท าหนา้ทีป่ระสานงานและตดิตอ่กับบคุคลตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับ

กจิการตามกฎหมายต่างประเทศ และจะตอ้งสามารถท าหนา้ที่ทีไ่ดร้ับมอบหมายอย่างตอ่เนื่องตลอดอายขุองตราสาร 

 

2) ไมม่เีหตอัุนควรสงสยัวา่หน่วยงานก ากับดูแลตลาดทนุของประเทศทีก่จิการดังกลา่วจัดตัง้ขึน้จะไมใ่หค้วามชว่ยเหลอื          

แกส่ านักงาน ก.ล.ต. ในการตรวจสอบหรอืใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วกับการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบัิตติามหลักเกณฑข์องกฎหมายว่าดว้ย

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และหลักเกณฑท์ีอ่อกตามกฎหมายดังกล่าว 

 

3) กรณีทีหุ่น้กูห้รอืพันธบัตรทีข่ออนุญาตเป็นสกลุเงนิบาททีเ่สนอขายในประเทศไทย ตอ้งมกีารด าเนนิการภายใตข้อ้ผูกพันที่

ก าหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลังแลว้  

 

กรณีเสนอขายหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง ตอ้งปฏบัิตติามหลักเกณฑเ์พิม่เตมิดังตอ่ไปนี้ 

 

1) ตอ้งเป็นกจิการไทย และมลีักษณะอยา่งใดอย่างหนึง่ดังนี้ 



 

ก. เป็นผูไ้ดร้ับอนุญาตหรอืจดทะเบยีนเป็นผูค้า้สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ตามพระราชบัญญัตสิญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ พ.ศ. 2546 

 

ข. แสดงไดว้า่มคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับปัจจัยอา้งองิ หรอืจะมฐีานะสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้กับผูไ้ดร้ับอนุญาตหรอืจดทะเบยีน

เป็นผูค้า้สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ตามพระราชบัญญัตสิญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546   

 

2)   การออกและเสนอขายหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงต่อบคุคลในวงจ ากัดทีจ่ะไดร้ับอนุญาตเป็นการท่ัวไป  หากเป็นกรณีของการเสนอ

ขายต่อผูล้งทนุสถาบันทีม่ลีักษณะอย่างใดอยา่งหนึง่ดังตอ่ไปนี้ 

 

ก. เป็นผูล้งทนุสถาบันทีจ่ัดตัง้ขึน้หรอืรับรองโดยกฎหมายตา่งประเทศ 

 

ข. เป็นผูล้งทนุสถาบันทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้ ซึง่ผูอ้อกหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงตอ้งไดร้ับอนุญาตหรอื

จดทะเบยีนเป็นผูค้า้สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้  

 1. ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ 

 

 2. บรษัิทหลักทรัพยท์ีไ่ดร้ับใบอนุญาตประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์การคา้

หลักทรัพย ์หรอืการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย ์ซึง่มไิดจ้ ากัดเฉพาะเพยีงบางประเภทหลักทรัพย ์

 

 3. สถาบันการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ซึง่เป็นสถาบันการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถาบัน

การเงนิ 

 

3) ปัจจัยอา้งองิของหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงจะตอ้งเป็นตัวแปร สนิคา้ หรอืดัชนี อย่างใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่งประกอบกัน ตามที่

ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

 

กรณีเสนอขายหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงในลักษณะโครงการ ต่อผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษ หรอืผูล้งทนุรายใหญ่ ตอ้งปฏบัิตติาม

หลักเกณฑเ์พิม่เตมิดังตอ่ไปนี้ 

 

1) ตอ้งเป็นบคุคลทีไ่ดร้ับอนุญาตหรอืจดทะเบยีนเป็นผูค้า้สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ 

ดังตอ่ไปนี้ 

 

ก. ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ 

 

ข. บรษัิทหลักทรัพยท์ีไ่ดร้ับใบอนุญาตประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์การคา้หลักทรัพย ์

หรอืการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย ์ซึง่มไิดจ้ ากัดเฉพาะเพยีงบางประเภทหลักทรัพย ์

 

ค. สถาบันการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ซึง่เป็นสถาบันการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถาบันการเงนิ  

 

กรณีเสนอขายหุน้กูท้ีค่รบก าหนดไถถ่อนเมือ่เลกิบรษัิท (perpetual bond) ตอ้งปฏบัิตติามหลักเกณฑเ์พิม่เตมิดังตอ่ไปนี้ 

 

1) ตอ้งไมเ่สนอขายโดยกองทรัสต ์

 

2) กรณีทีเ่ป็นการเสนอขายต่อผูล้งทนุรายใหญ ่ตอ้งแสดงไดว้า่ perpetual bond ไดร้ับ issue rating และ issuer rating 

 

กรณีเสนอขายหุน้กูโ้ดยกองทรัสต ์ตอ้งปฏบัิตติามหลักเกณฑเ์พิม่เตมิดังตอ่ไปนี้ 

 

1) ตอ้งเป็นหุน้กูท้ีไ่มม่ลีักษณะอยา่งใดอย่างหนึง่ดังต่อไปนี้ 

 

ก. หุน้กูท้ีค่รบก าหนดไถถ่อนเมือ่เลกิกองทรัสต ์(perpetual bond) 

 



ข. หุน้กูเ้พือ่การแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์

 

ค. หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง 

 

2) หลักเกณฑอ์ืน่ ๆ ตามประกาศก าหนด 

 

กรณีเสนอขายตราสารหนี้สง่เสรมิความย่ังยนื  

 

1) ตอ้งเป็นหุน้กูห้รอืพันธบัตรทีม่ลีักษณะดังตอ่ไปนี้ 

 

ก. อัตราดอกเบีย้คงที ่โดยอาจเปลีย่นแปลงในลักษณะขัน้บันไดตามเงือ่นไขทีก่ าหนดได ้ทัง้นี้ อัตราดอกเบีย้ทีเ่ปลีย่นแปลง   

ตอ้งไมส่ง่ผลใหก้ารช าระดอกเบีย้งวดใดงวดหนึง่มอัีตราเท่ากับหรอืนอ้ยกวา่ศนูย ์

 

ข. ไมม่ขีอ้ตกลงใด ๆ ทีท่ าใหต้ราสารหนี้นัน้มลีักษณะท านองเดยีวกับหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง 

 

ค. กรณีเสนอขายต่อผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษหรอืผูล้งทนุรายใหญ่ ตอ้งจัดใหม้ผีูป้ระเมนิภายนอกทีเ่ป็นอสิระ                 

(external review provider) ทีม่ปีระสบการณ์ ความเชีย่วชาญ ในการประเมนิหรอืใหก้ารรับรองตราสารหนี้ในกลุม่ความยั่งยนื 

หรอืดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกับความย่ังยนื หรอืการวัดผลความส าเร็จของตัวชีวั้ดและเป้าหมายดา้นความย่ังยนืซึง่เป็นทีย่อมรับ          

ในระดับประเทศหรอืระดับสากล เพือ่ท าหนา้ทีต่ามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

 

ง. ไมม่ลัีกษณะเป็นตราสารทีซ่ับซอ้น เชน่ หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิหรอื perpetual bond เป็นตน้ 

 

กรณีเสนอขายหุน้กูเ้พือ่การแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์ตอ้งปฏบัิตติามหลักเกณฑเ์พิม่เตมิดังตอ่ไปนี้ 

 

1) ตอ้งไมใ่ชหุ่น้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง ซึง่มลัีกษณะเป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 

2) SPV ทีอ่อกหุน้กูต้อ้งเป็นบรษัิททีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยทีม่วัีตถปุระสงคจ์ ากัดเฉพาะการประกอบธรุกจิเฉพาะเพือ่        

การแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์และเป็นไปตามหลักเกณฑ ์ก. ข. ดังนี้ 

 

ก. ไมเ่คยไดร้ับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพยอ์ืน่ เวน้แต่

สทิธเิรยีกรอ้งตามหุน้กูดั้งกล่าวจะระงับไปทัง้หมดแลว้ 

 

ข. มวัีตถปุระสงคท์ีช่ดัเจนในการน าเงนิทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายหุน้กูไ้ปช าระใหแ้กผู่ม้สีทิธเิสนอโครงการเพือ่เป็นค่าตอบแทน     

ในการโอนสนิทรัพยต์ามโครงการ securitization 

 

3) โครงการ securitization ตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ วา่ดว้ย

หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการอนุมัตโิครงการแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์และไดร้ับอนุมัตจิากส านักงาน ก.ล.ต. แลว้ 

 

4) กรณีสนิทรัพยท์ีจ่ะโอนไปยัง SPV เป็นสทิธเิรยีกรอ้งทีเ่กดิจากการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธจิากทรัพยส์นิทางปัญญาของ originator 

ทรัพยส์นิทางปัญญาดังกล่าวตอ้งจดทะเบยีนหรอืจดแจง้กับกรมทรัพยส์นิทางปัญญา หรอืกับหน่วยงานอืน่ในประเทศหรอื

ตา่งประเทศทีก่ ากับดแูลการจดทะเบยีน จดแจง้ หรอืการอืน่ใดในท านองเดยีวกันเกีย่วกับทรัพยส์นิทางปัญญานัน้แลว้ 

 

5) กรณีเสนอขายตอ่ผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษ หรอืผูล้งทนุรายใหญ ่originator ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑ ์ขอ้ 53 และ 54       

ในประกาศว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากัด และการเสนอขาย     

หุน้กูแ้ปลงสภาพตอ่บคุคลทีม่ลีักษณะเฉพาะ 

 

 

 

 



กรณีเสนอขายตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุ ตอ้งปฏบัิตติามหลักเกณฑเ์พิม่เตมิดังตอ่ไปนี้ 

 

1) ตอ้งแสดงไดว้า่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของผูย้ืน่ค าขอมมีตโิดยชัดแจง้ใหอ้อกตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุได ้         

โดยมตดัิงกลา่วเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากัด เวน้แต่กรณีทีเ่ป็นการออกตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่               

นับเป็นเงนิกองทนุตามแผนฟ้ืนฟกูจิการตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลายซึง่ศาลเห็นชอบดว้ยแผนนัน้แลว้ หรอืกรณีอืน่ใด            

ทีไ่ดร้ับการผ่อนผันจากส านักงาน ก.ล.ต. 

 

2) กรณีทีผู่ย้ืน่ค าขอเป็นบรษัิทประกันภัยตอ้งแสดงไดว้า่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของผูย้ืน่ค าขอมมีตโิดยชดัแจง้ใหอ้อกตราสาร      

ดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทุนได ้โดยมตดัิงกลา่วเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากัด และตอ้งไดร้ับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการก ากับและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกันภัยดว้ย เวน้แต่กรณีทีเ่ป็นการออกตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็น

เงนิกองทนุตามแผนฟ้ืนฟกูจิการตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลายซึง่ศาลเห็นชอบดว้ยแผนนัน้แลว้ หรอืกรณีอืน่ใดทีไ่ดร้ับการผอ่น

ผันจากส านักงาน ก.ล.ต. 

 

3) ตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุตอ้งมลีักษณะดังตอ่ไปนี้ 

 

ก. ก าหนดอัตราดอกเบีย้ไวอ้ย่างแน่นอน หรอืเป็นอัตราทีผั่นแปรตามอัตราดอกเบีย้ของสถาบันการเงนิหรอือัตราดอกเบีย้อืน่ 

 

ข. มกีารก าหนดเงือ่นไขใหผู้ถ้อืตราสารปลดหนี้ใหแ้กธ่นาคารพาณชิยห์รอืบรษัิทประกันภัยภายหลังการลดทนุของ            

ธนาคารพาณิชยห์รอืบรษัิทประกันภัย โดยการปลดหนี้ดังกล่าวตอ้งก าหนดไวไ้มม่ากกวา่อัตราสว่นการลดทนุนัน้ 

 

ค. ไมม่ลีักษณะเป็นหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง 

 

4) กรณีทีต่ราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุเป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพ ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี้ 

 

ก. ผูย้ืน่ค าขอตอ้งเป็นบรษัิทมหาชนจ ากัด 

 

ข. ก าหนดเงือ่นไขบังคับแปลงสภาพเป็นหุน้ทีอ่อกใหมข่องผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 

ค. ก าหนดอัตราและราคาแปลงสภาพไวอ้ยา่งชัดเจนในขอ้ก าหนดสทิธ ิโดยจะก าหนดอัตราทีแ่น่นอน หรอืก าหนดเป็นสตูร     

การค านวณก็ได ้ทัง้นี้ ราคาแปลงสภาพตอ้งไมต่ ่ากว่าอัตรา (floor conversion price) ตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด และ

แนวทางทีก่ าหนดโดยสมาคมธนาคารไทย สมาคมประกันชวีติไทย หรอืสมาคมประกันวนิาศภัยไทย แลว้แตก่รณี 

1. รอ้ยละ 50 ของราคาหุน้สามัญของผูย้ืน่ค าขอในชว่งกอ่นหรอืระหวา่งการเสนอขาย  

 

2. รอ้ยละ 50 ของราคาหุน้สามัญของผูย้ืน่ค าขอในชว่งทีม่เีหตุแหง่การปรับสทิธ ิในกรณีทีเ่ป็นการก าหนดราคา 

แปลงสภาพใหมเ่นื่องมาจากการปรับสทิธดัิงกลา่ว 

 

5) กรณีทีต่ราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุทีข่ออนุญาตเป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพ ใหน้ าหลักเกณฑก์ารอนุญาตเพิม่เตมิของ

การขออนุญาตเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพมาใชบั้งคับเทา่ทีไ่ม่ขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑใ์นสว่นนี้ เวน้แตห่ลักเกณฑใ์นเรือ่ง

ดังตอ่ไปนี้ 

 

ก. จ านวนหุน้ทีร่องรับหุน้กูแ้ปลงสภาพ การก าหนดอัตราและราคาแปลงสภาพ และการบังคับแปลงสภาพ 

 

ข. การขออนุญาตและการอนุญาตใหอ้อกหุน้รองรับ และการก าหนดลักษณะของผูย้ืน่ค าขอตามประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทนุ ว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ 

 

ทัง้นี้ หลักเกณฑใ์นกำรอนุญำตใหอ้อกเสนอขำยตรำสำรหนี้ทีอ่อกใหมม่รีำยละเอยีดตำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำร  

ก ำกับตลำดทนุว่ำดว้ยเรือ่งกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยตรำสำรหนี้ทีอ่อกใหม่ตอ่บุคคลในวงจ ากัด และการเสนอ

ขายหุน้กูแ้ปลงสภาพต่อบคุคลทีม่ลีักษณะเฉพาะ รวมถงึภาคผนวก 1 บัญชยีกเวน้ขอ้ก าหนดของหลักเกณฑท่ั์วไป และ



ภาคผนวก 2 หลักเกณฑเ์พิม่เตมิในการอนุญาต และเงือ่นไขเพิม่เตมิภายหลังการอนุญาตซึง่ผูย้ืน่ค าขอตอ้งปฎบัิต ิ

ใหเ้ป็นไปตำมประกำศดังกลำ่วดว้ย 

 

2 วธิกีำรยืน่ค ำขอ : ผูย้ ืน่ค ำขอยืน่แบบค ำขออนุญำต พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอตำมทีก่ ำหนดผำ่นระบบ 

Initial Product Offering System (IPOS) โดยมวีธิกีำรตำมแนวทำงกำรยืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยตรำสำรหนี ้

และรำยงำนตำ่ง ๆ ตำมทีก่ ำหนดไวบ้นเว็บไซตข์องส ำนกังำน ก.ล.ต. สรปุดงันี ้

 

1) บันทกึขอ้มลูในค าขออนุญาตทีจ่ัดไวใ้นระบบ IPOS และสง่แบบค าขอผ่านระบบ IPOS พรอ้ม upload เอกสารหลักฐาน 

ประกอบค าขอ 

 

2) เลอืกวธิกีารยืน่ขอ้มลู โดยแบง่ออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

 

(2.1) ยืน่ค าขอแบบ Partially paperless : 

 

- สง่ขอ้มลูและเอกสารหลักฐานผา่นระบบ IPOS โดยใช ้username/password ระดับผูอ้ านวยการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า 

(แตง่ตัง้ผ่านแบบฟอรม์ EF-3) 

 

- น าสง่ hard copy เฉพาะหนา้ลงนามรับรองขอ้มลูโดยผูม้อี านาจลงนามตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนด พรอ้มทัง้ upload หนา้ลงนาม

รับรองความถกูตอ้งทีม่ลีายเซ็นจรงิในระบบ IPOS หรอื 

 

(2.2) ยืน่ค าขอแบบ Paperless : 

 

- สง่ขอ้มลูและเอกสารหลักฐานผา่นระบบ IPOS โดยใช ้username/password ระดับผูอ้ านวยการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า 

(แตง่ตัง้ผ่านแบบฟอรม์ EF-3) 

 

- ลงนามรับรองขอ้มูลในระบบ IPOS ดว้ย Electronic signature ของผูม้อี านาจลงนามตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนด 

 

3) สง่ e-mail แจง้เจา้หนา้ที ่ก.ล.ต. เพือ่จัดท าใบแจง้คา่ธรรมเนียม โดยแจง้ ชือ่ ทีอ่ยู ่และรายละเอยีดตราสารหนี้ทีจ่ะเสนอขาย 

 

4) พมิพใ์บแจง้คา่ธรรมเนียมจากระบบ IPOS และช าระเงนิเมือ่ผูร้ับค าขออนุญาตตรวจรับแบบค าขออนุญาตแลว้ 

 

5) ส านักงาน ก.ล.ต. จะเริม่นับระยะเวลาเพือ่ด าเนนิการสอบทานขอ้เท็จจรงิและแจง้ผลการพจิารณาตัง้แตวั่นทีเ่จา้หนา้ที่

ตรวจสอบ เอกสำรถกูตอ้งครบถว้นตำมทีร่ะบุไวใ้นคูม่อืประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่มรีำยละเอยีดของขัน้ตอนตำมทีก่ ำหนด 

โดยในกำรตรวจสอบควำมครบถว้น ผูร้ับค ำขอจะด ำเนนิกำรดังนี้ 

 

(5.1) กรณีด ำเนนิกำรตำม 2) และสง่เอกสำรครบถว้น ใหผู้ย้ืน่ค ำขอช ำระค่ำธรรมเนียมโดยสง่หลักฐานการช าระเงนิผ่าน Email 

 

(5.2) กรณีเอกสำรไมค่รบถว้น ผูร้ับค ำขอจะด ำเนนิกำรดังนี้ 

 

- กรณีจัดสง่ค ำขอตำมวธิกีำรขอ้ (2.1) หำกค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไมถ่กูตอ้งหรอืครบถว้น และไม่อำจแกไ้ข 

/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผูร้ับค ำขอและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบันทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกัน 

พรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ 

 

1) เมือ่ผูย้ืน่ค ำขอน ำสง่เอกสำรถกูตอ้งครบถว้นภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดใหด้ ำเนนิกำรตำม (5.1) ต่อไป 

 

2) เมือ่พน้ระยะเวลาทีก่ าหนดแลว้ หากผูย้ืน่ไม่สามารถยืน่เอกสารตามบันทกึขอ้ตกลง ส านักงาน ก.ล.ต. จะคนืค าขอตามมาตรา 9 

แหง่พระรำชบัญญัตกิำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพจิำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 

 

 



ทัง้นี้ หำกผูย้ืน่ค ำขอไม่ไดม้ำดว้ยตนเอง แตม่อบหมำยใหผู้อ้ืน่เป็นผูม้ำยืน่ค ำขอแทน ผูม้ำยืน่ค ำขอแทนตอ้งมเีอกสำรแสดงวำ่ 

เป็นผูท้ีไ่ดร้ับมอบอ ำนำจจำกผูย้ืน่ค ำขอ 

 

- กรณีจัดสง่ค ำขอตำมวธิกีำรขอ้ (2.2) หำกค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ครบถว้น และไมอ่ำจ 

แกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผูร้ับค ำขอจะแจง้ควำมบกพร่องของค ำขอและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนใหแ้กผู่ย้ืน่ค ำขอทรำบ 

ทำงจดหมำยอเิล็กทรอนกิส ์หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำ 30 วัน นับแตวั่นทีไ่ดร้ับแจง้ขำ้งตน้ 

ผูร้ับค ำขอจะคนืค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบนัน้แกผู่ย้ืน่ค ำขอ 

 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งกรอกขอ้มลูในระบบ IPOS ตามวธิทีีก่ าหนดใน

คูม่อื และสง่ขอ้มูลผ่านระบบ IPOS/เว็บไซตแ์ละชอ่งทาง
ออนไลน ์โทรศัพท ์1207 กด 3 / อเีมล : helpdesk@sec.or.th   

(หมายเหต:ุ -)   

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารจัดสง่ตลอด   
24 ชั่วโมง (หมายเหต:ุ พจิารณาในวันและเวลาท าการ 
08.30 – 16.30 น.) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 24 ถงึ 120 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

• ผูย้ืน่ค าขอยืน่แบบค ำขออนุญำต 

พรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอตำมวธิกีำรในขอ้ 1 

• ใหผู้ย้ืน่ค ำขอช ำระคำ่ธรรมเนียมเมือ่ส านักงาน ก.ล.ต.

พจิำรณำแลว้ 

เห็นวำ่ค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอครบถว้นถกูตอ้ง 

• ส านักงาน ก.ล.ต. แจง้รับค ำขอและเอกสำรหลักฐำน 

ประกอบค ำขอโดยกำรสง่เป็นจดหมำยอเิล็กทรอนกิส ์

(หมายเหต:ุ (• ด ำเนนิกำรผ่ำนระบบ IPOS))  

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ 

ตลำดหลักทรัพย ์

 

2) กำรพจิำรณำ 

• ตรวจสอบรำยละเอยีดและควำมครบถว้นชัดเจนของขอ้มลู 

ทีจ่ะตอ้งใชพ้จิำรณำตำมเกณฑอ์นุญำต 

• ในกรณีทีม่ขีอ้มูลไม่ชดัเจน หรอืมเีหตสุงสัยในประเด็นที ่

กระทบต่อกำรพจิำรณำ ส านักงาน ก.ล.ต. อำจขอใหช้ีแ้จง 

ในประเด็นดังกลำ่วเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีค่รบถว้นเพยีงพอต่อ 

กำรพจิำรณำ 

• ผูย้ืน่ค าขอชีแ้จงต่อส านักงาน ก.ล.ต. โดยสง่ขอ้มลูผำ่นระบบ 

IPOS 

1. กรณีสนอขายหุน้กูเ้พือ่การแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย/์ 

หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง/ตราสารหนี้ดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุ

ของธนาคารพาณชิยห์รอืบรษัิทประกันภัย 

2. กรณีเสนอขายตราสารหนี้อิน่นอกเหนือจาก 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 วัน 

 

 

15 วัน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ 

ตลำดหลักทรัพย ์

 

3) กำรพจิำรณำ 

• ส านักงาน ก.ล.ต. จะพจิำรณำค ำขอพรอ้มทัง้เอกสำรหลักฐำน 

ทีถ่กูตอ้งและครบถว้นตำมหลักเกณฑเ์งือ่นไขทีก่ ำหนดตำม 

มำตรำ 35 แหง่ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ 

• หำกส านักงาน ก.ล.ต. ยังคงเห็นวำ่ผูย้ืน่ค าขอ เขำ้ข่ำย 

มคีณุสมบัต ิไมเ่ป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด ส านักงาน ก.ล.ต.

อำจแจง้ให ้ผูย้ืน่ค าขอโตแ้ยง้ แสดงหลักฐำน (right to be 

heard) ได ้หำกมรีะยะเวลำเหลอืเพยีงพอทีจ่ะด ำเนนิกำร))  

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ 

ตลำดหลักทรัพย ์

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1. กรณีสนอขายหุน้กูเ้พือ่การแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย/์ 
หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง/ตราสารหนี้ดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุ
ของธนาคารพาณชิยห์รอืบรษัิทประกันภัย 

2. กรณีเสนอขายตราสารหนี้อิน่นอกเหนือจาก 1. 

25 วัน 

 

 

10 วัน 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ฝ่ำยงำนน ำเสนอต่อผูม้อี ำนำจพจิำรณำตำมล ำดับชัน้ 

เพือ่ลงนำมในหนังสอืแจง้ผลกำรพจิำรณำ 

4 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ 

ตลำดหลักทรัพย ์

 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

กรณีตราสารหนี้ทั่วไป 

1) 

 

สว่นรบัรองควำมถูกตอ้งของแบบค ำขออนุญำตโดยผูม้อี ำนำจ    

ลงนำม 

หมำยเหต ุ(• ตำมแบบทีจ่ัดไวบ้นระบบ IPOS 

• กรณีเลอืกวธิกีำรตำม 2. ขอ้ (2.1) ใหน้ ำสง่ hard copy ตอ่ส านักงาน 

ก.ล.ต. ดว้ย 

• ยกเวน้กรณีขออนุญาตเสนอขายหุน้กูเ้พือ่การแปลงสนิทรัพยเ์ป็น

หลักทรัพย ์หรอืตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุ) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ 

หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

2) 

 

แบบค ำขออนุญำตทีแ่สดงรำยชือ่กรรมกำรและผูบ้รหิำร 

หมำยเหต ุ(ตำมแบบทีจ่ัดไวบ้นระบบ IPOS ) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ 

หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

3) 

 

มตคิณะกรรมกำร / มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีอ่นุมตัใิหอ้อก 

ตรำสำรหนีท้ ีจ่ะเสนอขำย 

หมำยเหต ุ(• หำกมตมิอีำยเุกนิ 1 ปี ใหม้หีนังสอืยนืยันกำรมผีลบังคับ 

ใชข้องมต ิและยังมวีงเงนิทีไ่ดร้ับอนุมัตคิงเหลอืเพยีงพอ) 

- 

4) 

 

สญัญำใหบ้คุคลอืน่มอี ำนำจเด็ดขำดในกำรบรหิำรงำน(ถำ้ม)ี 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) 

 

รำยงำนกำรสอบบญัชขีองผูส้อบบญัชทีีอ่อกตำมงบกำรเงนิและ 

งบกำรเงนิรวมประจ ำงวดกำรบญัชลีำ่สุดและงบกำรเงนิระหวำ่ง

กำลงวดสุดทำ้ยกอ่นยืน่ค ำขอทีผู่ส้อบบญัชลีงนำมแลว้ 

หมำยเหต ุ(• หำกมกีำรยืน่งบกำรเงนิเป็นสว่นหนึง่ของแบบแสดง 

รำยกำรขอ้มลูมำพรอ้มกับค ำขอนี้แลว้ ไม่ตอ้งยืน่ซ ้ำอกี 

• ยกเวน้กรณีการเสนอขายหุน้กูเ้พือ่การแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย)์ 

- 

6) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 

หมำยเหต ุ(ในกรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจลงนำมในค ำขอนี้) 

- 

7) 

 

หนงัสอืขอผอ่นผนัและเอกสำรหลกัฐำนอำ้งองิทีใ่ชป้ระกอบกำร 

ขอผอ่นผนัในกรณีทีไ่มส่ำมำรถปฏบิตัติำมหลกัเกณฑเ์รือ่งใด 

เรือ่งหนึง่ได ้

หมำยเหต ุ(ถำ้ม)ี 

- 

8) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรปฏบิตัหินำ้ทีข่องทีป่รกึษำทำงกำรเงนิส ำหรบั 

กำรเสนอขำยตรำสำรหนี ้(ถำ้ม)ี หรอืหนงัสอืรบัรองกำรปฏบิตั ิ

หนำ้ทีข่องบรษิทัหลกัทรพัยท์ีท่ ำหนำ้ทีจ่ ำหนำ่ยตรำสำรหนี/้ 

ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ (ถำ้ม)ี 

หมำยเหต ุ- 

- 

9) 

 

หนงัสอืขอจดขอ้จ ำกดักำรโอนหุน้กู ้ 

หมำยเหต ุ- 

 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

10) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูและรำ่งหนงัสอืชีช้วน 

หมำยเหต ุ(• ยืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูและร่ำงหนังสอืชีช้วน 

รวมเป็นเอกสำรชดุเดยีวกัน) 

- 

11) หนงัสอืรบัรองวำ่ไดจ้ดัใหม้ขีอ้ก ำหนดสทิธขิองหุน้กูท้ ีม่คีวำม

ชดัเจนและไมม่ขีอ้ก ำหนดทีเ่ป็นกำรเอำเปรยีบคูส่ญัญำอยำ่ง       

ไมเ่ป็นธรรม 

หมำยเหต ุ(• เฉพาะกรณียืน่ค าขออนุญาตเสนอขายพันธบัตร            

ตราสารหนี้ทั่วไป ตราสารหนี้สง่เสรมิความย่ังยนื หรอืเสนอขายโดย

กองทรัสตต์อ่ผูล้งทนุรายใหญพเิศษและ/หรอืผูล้งทนุรายใหญ)่ 

- 

12) หนงัสอืขอควำมเห็นชอบบคุคลทีจ่ะแตง่ต ัง้เป็นผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

พรอ้มค ำรบัรองกำรไมม่คีวำมสมัพนัธก์บัผูอ้อกหุน้กูต้ำมประกำศ  

ทีเ่กีย่วกบัขอ้ก ำหนดเกีย่วกบัคณุสมบตัขิองผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้     

และกำรกระท ำตำมอ ำนำจหนำ้ทีข่องผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ซึง่ลงนำม

โดยผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทั(ถำ้ม)ี       

หมำยเหต ุ- 

- 

13) รำ่งสญัญำแตง่ต ัง้ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้(ถำ้ม)ี       

หมำยเหต ุ- 
- 

14) หนงัสอืแสดงกำรยอมรบักำรแตง่ต ัง้เป็นผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูข้องบคุคล

ทีผู่ย้ ืน่ค ำขอเสนอขำยหูน้กูย้ ืน่ขอควำมเห็นชอบใหเ้ป็นผูแ้ทนผูถ้อื

หุน้กู ้ซึง่ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพนับรษิทัผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

พรอ้มประทบัตรำ (ถำ้ม)ี       

หมำยเหต ุ- 

- 

15) หนงัสอืน ำแจง้กำรยืน่ค ำขอ 

หมำยเหต ุ- 

- 

16) 

 

เอกสำรอืน่ใดทีเ่ป็นประโยชนต์อ่กำรพจิำรณำ  (ถำ้ม)ี 

หมำยเหต ุ- 

- 

กรณีเสนอขายหุน้กูโ้ดยกองทรัสตต์อ้งมเีอกสารและหลักฐานประกอบเพิม่เตมิ ดังนี้ 

1) หนงัสอืรบัทรำบกำรจดัต ัง้ทรสัต ์

หมำยเหต ุ- 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ 

หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

2) มตผิูถ้อืหนว่ยทรสัตท์ีอ่นุมตัใิหอ้อกตรำสำรหนีท้ ีจ่ะเสนอขำยและ

หนงัสอืรบัรองมตผิูถ้อืหนว่ยทรสัต ์จำกทรสัต ี

(กรณีทีม่กีำรขอมตจิำกผูถ้อืหนว่ยทรสัตเ์นือ่งดว้ยโครงกำรไมไ่ด้

ระบถุงึกำรออกตรำสำรหนีไ้วห้รอื เป็นกำรกูย้มืโดยกำรออก      

ตรำสำรหนี้ ้ท ีท่ ำใหอ้ตัรำสว่นกูย้มืเกนิจำกอตัรำทีร่ะบไุวใ้น

โครงกำร) 

หมำยเหต ุ(• หากมตมิอีายเุกนิ 1 ปี ใหม้หีนังสอืยนืยันการมผีลบังคับใช ้

ของมตแิละยังมวีงเงนิทีไ่ดร้ับอนุมัตคิงเหลอืเพยีงพอ) 

- 

3) สญัญำกอ่ต ัง้ทรสัต ์

หมำยเหต ุ- 

- 

4) สญัญำแตง่ต ัง้ผูจ้ดักำรกองทรสัต ์

หมำยเหต ุ- 

- 

5) หนงัสอืมอบอ ำนำจจำกทรสัตใีหผู้จ้ดักำรกองทรสัตก์ ำเนนิกำรแทน

กองทรสัตใ์นกำรและเสนอขำยตรำสำรหนี ้

หมำยเหต ุ- 

- 

กรณีเสนอขายหุน้กูโ้ดยหน่วยงานภาครัฐไทยตอ้งมเีอกสารและหลักฐานประกอบเพิม่เตมิ ดังนี้ 

1) กฎหมำยจดัต ัง้หนว่ยงำนทีม่กีำรลงนำม 

หมำยเหต ุ- 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

2) หนงัสอืทีผู่ม้อี ำนำจส ัง่กำรของหนว่ยงำนอนุมตั/ิอนุญำตให้

หนว่ยงำนภำครฐัออกตรำสำรหนีไ้ด ้

หมำยเหต ุ- 

- 

กรณีเสนอขายหุน้กูโ้ดยกจิการตา่งประเทศและเสนอขายในสกลุเงนิบาท หรอืหุน้กูส้กลุเงนิต่างประเทศ ตอ้งมเีอกสารและ

หลักฐานประกอบเพิม่เตมิ ดังนี้ 

1) เอกสำรหลกัฐำนทีแ่สดงไดว้ำ่เป็นผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนักจิกำร

ตำ่งประเทศทีจ่ะเสนอขำยตรำสำรหนี ้

หมำยเหต ุ- 

- 

2) หนงัสอือนุญำตจำกกระทรวงกำรคลงัใหเ้สนอขำยพนัธบตัร/หุน้กู ้

ท ีอ่อกใหมท่ีล่งนำมรบัรองโดยผูท้ ีม่อี ำนำจลงนำมผูกพนักจิกำร

ตำ่งประเทศ พรอ้มประทบัตรำ (ถำ้ม)ี 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) เอกสำรรบัรองควำมมตีวัตนและหลกัฐำนทีแ่สดงไดว้ำ่กำรออกและ

เสนอขำยตรำสำรหนีก้ระท ำไดโ้ดยชอบตำมกฎหมำยและ

กฎเกณฑข์องตำ่งประเทศทีใ่ชบ้งัคบักบักจิกำรดงักลำ่ว 

หมำยเหต ุ- 

- 

4) หนงัสอืรบัรองกำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพนั (Notary 

Public) 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) หนงัสอืรบัรองควำมถูกตอ้งของขอ้มลูและเอกสำรทีผู่แ้ปลรบัรอง

วำ่ถูกตอ้งตรงตำมขอ้มูลและเอกสำรตน้ฉบบั 

หมำยเหต ุ(• ในกรณีขอ้มลูหรอืเอกสารทีย่ืน่แปลมาจากขอ้มูลหรอื

เอกสารทีเ่ป็นภาษาอืน่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ) 

- 

กรณีเสนอขายหุน้กูเ้พือ่การแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์ตอ้งมเีอกสารและหลักฐานประกอบเพิม่เตมิ ดังนี้ 

1) เอกสำรประกอบกำรเสนอขำย 

หมำยเหต ุ(• ในกรณีทีเ่สนอขายต่อผูล้งทนุในต่างประเทศ) 

- 

2) รำ่งสญัญำแตง่ต ัง้ผูบ้รหิำรโครงกำร (ถำ้ม)ี       

หมำยเหต ุ- 

- 

3) รำ่งสญัญำแตง่ต ัง้ผูใ้หบ้รหิำรเรยีกเก็บหนี/้ ผูใ้หบ้รกิำรเรยีกเก็บ

หนีส้ ำรอง (ถำ้ม)ี       

หมำยเหต ุ- 

- 

4) รำ่งสญัญำกำรโอนสทิธเิรยีกรอ้ง 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) หนงัสอือนุญำตจำกกระทรวงกำรคลงัใหเ้สนอขำยหุน้กูท้ ีอ่อกใหม่

ตำมโครงกำรแปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัยก์รณีผูข้ออนุมตั ิ

โครงกำรเป็นนติบิคุคลตำ่งประเทศโดยจะมกีำรเสนอขำยหุน้กู ้

เป็นสกุลเงนิบำท 

หมำยเหต ุ- 

- 

6) รำ่งขอ้ก ำหนดสทิธ ิ

หมำยเหต ุ- 

 

กรณีเสนอขายตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณิชย ์ตอ้งมเีอกสารและหลักฐานประกอบเพิม่เตมิ ดังนี้ 

1) รำ่งขอ้ก ำหนดสทิธ ิ

หมำยเหต ุ- 

 

2) หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นไปตำมประกำศ ซึง่ลงนำมโดย     

ผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทั พรอ้มประทบัตรำ 

หมำยเหต ุ(• เฉพาะทีม่เีงือ่นไขบังคับแปลงสภาพ) 

 

 

 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

กรณีเสนอขายตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิทประกันภัย ตอ้งมเีอกสารและหลักฐานประกอบเพิม่เตมิ ดังนี้ 

1) รำ่งขอ้ก ำหนดสทิธ ิ

หมำยเหต ุ- 

 

2) หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นไปตำมประกำศ ซึง่ลงนำมโดย      

ผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทั พรอ้มประทบัตรำ 

หมำยเหต ุ(• เฉพาะทีม่เีงือ่นไขบังคับแปลงสภาพ) 

 

3) หนงัสอือนุญำตใหอ้อกและเสนอขำยตรำสำรหนีเ้พือ่นบัเป็น

เงนิกองทุนของบรษิทัประกนัภยั 

หมำยเหต ุ- 

 

กรณีเสนอขายตราสารหนี้สง่เสรมิความย่ังยนื ตอ้งมเีอกสารและหลักฐานประกอบเพิม่เตมิ ดังนี้ 

1) เอกสำรทีแ่สดงวำ่จดัใหม้ ีหรอืจะจดัใหม้ ี(เมือ่จะออกและเสนอขำย

ตรำสำรแตล่ะคร ัง้ในอนำคต ส ำหรบักำรเสนอขำยในลกัษณะ

โครงกำร) ผูป้ระเมนิภำยนอกทีเ่ป็นอสิระ (external review 

provider) 

หมำยเหต ุ(• เฉพาะกรณีเสนอขายตอ่ผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษหรอืผู ้

ลงทนุรายใหญ)่ 

 

กรณีเสนอขายหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง ตอ้งมเีอกสารและหลักฐานประกอบเพิม่เตมิ ดังนี้ 

1) หนงัสอืแสดงกำรไดร้บัอนุญำตหรอืไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนให้

ประกอบธุรกจิเป็นผูค้ำ้สญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ตำมพระรำชบญัญตัิ

สญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ พ.ศ. 2546 ซึง่ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจ 

ลงนำมผกูพนับรษิทั พรอ้มประทบัตรำ (ถำ้ม)ี 

หมำยเหต ุ(• กรณีผูย้ืน่ค าขอเป็นบรษัิททีไ่ดร้ับการขึน้ทะเบยีนให ้

ประกอบธรุกจิเป็นผูค้า้สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ตามพระราชบัญญัต ิ  

สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ พ.ศ. 2546) 

 

2) หนงัสอืแสดงขอ้ผกูพนัตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. วำ่กอ่นกำรเสนอขำย

หุน้กู ้อนุพนัธ ์ผูย้ ืน่ค ำขอจะมฐีำนะสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้กบัผู ้

ไดร้บัอนุญำตหรอืผูท้ ีไ่ดร้บักำรขึน้ทะเบยีนใหป้ระกอบธุรกจิเป็น

ผูค้ำ้สญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ตำมพระรำชบญัญตัสิญัญำซือ้ขำย

ลว่งหนำ้ พ.ศ. 2546 ซึง่ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพนับรษิทั

พรอ้มประทบัตรำ (ถำ้ม)ี เพือ่ป้องกนัควำมเสีย่งท ัง้หมดทีอ่ำจ

เกดิขึน้จำกกำรออกและเสนอขำยหุน้กูท้ ีม่อีนุพนัธแ์ฝง 

หมำยเหต ุ(• กรณีผูย้ืน่ค าขอมใิชบ่รษัิททีไ่ดร้ับการขึน้ทะเบยีนให ้

ประกอบธรุกจิเป็นผูค้า้สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ตามพระราชบัญญัตสิัญญา

ซือ้ขายลว่งหนา้ พ.ศ. 2546) 

 

3) หนงัสอืแสดงขอ้ผูกพนัตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. วำ่ในกำรเสนอขำยหุน้กู ้

ท ีม่อีนุพนัธแ์ฝงทีอ่ำจมกีำรช ำระหนีท้ ัง้หมดหรอืบำงสว่นโดยสง่

มอบเป็นหุน้ ผูไ้ดร้บัอนุญำตจะไมเ่ป็นบคุคลภำยในของบรษิทัที่

ออกหุน้อำ้งองิน ัน้ซึง่ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทั

พรอ้มประทบัตรำ (ถำ้ม)ี 

หมำยเหต ุ- 

 

4) หนงัสอืแสดงขอ้ผูกพนัตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. วำ่ในกำรเสนอขำยหุน้กู ้

ท ีม่อีนุพนัธแ์ฝงทีอ่ำจมกีำรช ำระหนีท้ ัง้หมดหรอืบำงสว่นโดยสง่

มอบเป็นหุน้ซึง่ผูไ้ดร้บัอนุญำตเป็นบุคคลภำยในของบรษิทัทีอ่อก

หุน้อำ้งองิน ัน้ ผูไ้ดร้บัอนุญำตมหีุน้อำ้งองิในจ ำนวนทีเ่พยีงพอ

ส ำหรบักำรสง่มอบเพือ่ช ำระหนีต้ำม หุน้กูด้งักลำ่ว และมกีลไกใน

กำรดูแลรกัษำหุน้อำ้งองิโดยกลไกน ัน้จะตอ้งสำมำรถป้องกนัมใิหม้ี

กำรน ำหุน้อำ้งองิไปใชเ้พือ่กำรอืน่ได ้และ ผูไ้ดร้บัอนุญำตจะมกีำร

 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

เปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูล้งทุนอยำ่งชดัเจนวำ่ ผูไ้ดร้บัอนุญำตเป็นบคุคล

ภำยในของบรษิทั 

หมำยเหต ุ(• เฉพาะกรณีผูย้ืน่ค าขอเป็นบคุคลภายในของบรษัิททีอ่อก

หุน้อา้งองิ) 

5) กฎหมำยจดัต ัง้หนว่ยงำนส ำหรบักรณีผูย้ ืน่แบบเป็นสถำบนักำรเงนิ

ทีม่กีฎหมำยเฉพำะจดัต ัง้ขึน้ซึง่เป็นสถำบนักำรเงนิตำมกฎหมำยวำ่

ดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถำบนักำรเงนิ 

หมำยเหต ุ- 

 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เสนอขำยตรำสำรหนีท้กุประเภท 

(หมายเหต:ุ ยกเวน้เป็นการเสนอขายตาม 2) หรอื 3)) 

 คำ่ธรรมเนยีม 10,000 บำท 

  

2) เสนอขำยตรำสำรดอ้ยสทิธเิพือ่นบัเป็นเงนิกองทุน 

(หมายเหต:ุ -) 

 คำ่ธรรมเนยีม 30,000 บำท 

3) เสนอขำยหุน้กูต้ำมโครงกำรแปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์

(หมายเหต:ุ -) 

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) หน่วยงำน ณ จุดยืน่ค ำขอ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ 

แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรุงเทพมหำนคร 10900 

(หมายเหต:ุ -)  

2) โทรศัพท ์1207 หรอื 0 2033 9999 ระหว่ำงเวลำ 08.30 - 16.30 น. 

(หมายเหต:ุ -)  

3) อเีมล ์complain@sec.or.th 

(หมายเหต:ุ -)  

4) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

5) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทุจรติในภำครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 

- สำยดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 

ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุต่ำงชำต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืกำรกรอกขอ้มลู 

(หมายเหต:ุ (ใชล้งิคป์ลำยทำง))  
 

หมำยเหตุ 

- 
 



Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: ค าขออนุญาตเสนอขายหุน้กู ้พันธบัตร และตั๋วเงนิ ตอ่บคุคลในวงจ ากัด  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: - 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  

  

2)ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ ว่ำดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหมต่อ่บคุคลใน

วงจ ากัด และการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพต่อบคุคลทีม่ลีักษณะเฉพาะ 

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคัญดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุวำ่ดว้ยการขออนุญาตและการ

อนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหมต่่อบุคคลในวงจ ากัด และการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพต่อบคุคลทีม่ลีักษณะเฉพาะ 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 120.0 วัน 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


