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ขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เร่ือง  การรับตราสารหนี้เปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2547 

  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1)  และ  (17) แหงพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   ดวยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยออกขอกําหนดไวดังตอไปนี้  

 
ขอ 1 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 9 สิงหาคม 2547 เปนตนไป  

 
ขอ 2  ใหยกเลิกขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหุนกู

หรือหุนกูแปลงสภาพเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่  22  มกราคม 2544 
 

ขอ 3 ในขอบังคับนี้  
“ตลาดหลักทรัพย” หมายความวา  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมี

การมอบหมายใหผูจัดการตลาดหลักทรัพยปฏิบัติหนาท่ีแทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยตาม
ขอบังคับนี้  ใหหมายความรวมถึงผูจัดการตลาดหลักทรัพยท่ีไดรับมอบหมายดังกลาว ยกเวนความในขอ
14 ขอ 17 และขอ 20  

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย  

“หุนกูแปลงสภาพ”  หมายความวา  หุนกูท่ีอาจแปลงสภาพแหงสิทธิเปนหุนได 
 “หุนกูระยะสั้น” หมายความวา  หุนกูตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตั๋วเงินที่เปนหลักทรัพยและหุน
กูระยะสั้นที่ออกใหม 

 “หุนกูตามโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย”  หมายความวา หุนกูท่ีออกตาม
โครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยซึ่งไดรับอนุมัติจากสํานักงาน 

“ตราสารหนี้”  หมายความวา  ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร หุนกู  หุนกูแปลงสภาพ หุนกู
ระยะสั้น หุนกูตามโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนกู หรือ
หลักทรัพยอื่นใดในทํานองเดียวกับหลักทรัพยดังกลาว  

“ผูยื่นคําขอ”  หมายความวา ผูท่ียื่นคําขอจดทะเบียนตราสารหนี้ตอตลาดหลักทรัพย 
“บริษัทจดทะเบียน” หมายความวา บริษัทที่มีหุนสามัญจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย 
“หลักทรัพยจดทะเบียน” หมายความวา    ตราสารหนี้ท่ีไดรับการจดทะเบียนหรือ

ไดรับการอนุญาตใหทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย  

ผลบังคับใช

นิยาม
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“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค 
ราชการสวนทองถิ่น สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย กระทรวงการคลัง ธนาคารแหง
ประเทศไทย กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  และหนวยงานอื่นตามที่ตลาด
หลักทรัพยกําหนด 
 “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณที่ไมใชบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด รวมถึงนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นที่
มิใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  
  “ผูออกตราสารหนี้” หมายความวา  ผู ออกตราสารหนี้ที ่มีตราสารหนี้           
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
 

หมวด 1 
คุณสมบัติของตราสารหนี้ 

 
ขอ 4 ตราสารหนี้ ท่ีอาจขอจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยตองมีคุณสมบัติ

ดังตอไปนี้ 
(1)  มูลคาการเสนอขายตราสารหนี้ตองมีจํานวนไมนอยกวา 100  ลานบาท 

  (2)  เปนตราสารหนี้ที่ไดรับอนุญาตใหออกและเสนอขายจากหนวยงาน
ท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกลาว เฉพาะผูออกตราสารหนี้ท่ีมี
หนาท่ีขออนุญาตออกและเสนอขายตราสารหนี้  
 

หมวด 2 
การยื่นคําขอและการพิจารณารับตราสารหนี้ 

สวนที่ 1 
การยื่นคําขอ 

 
ขอ 5 ใหผูยื่นคําขอยื่นขอจดทะเบียนตราสารหนี้ท่ีออกทั้งหมดในแตละครั้งท่ี

ขอจดทะเบียน  
 

ขอ 6 กรณีหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนใดอยูระหวางการถูกสั่งหามซื้อหรือ
ขายหลักทรัพยจดทะเบียน เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนดังกลาวมีเหตุอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ผูยื่น  
คําขอท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนนั้นไมอาจยื่นคําขอใหรับตราสารหนี้เปนหลักทรัพยจดทะเบียนได 

(1) อยูระหวางการดําเนินการแกไขเหตุแหงการเพิกถอนหุนสามัญ         
เมื่อไดรับแจงเหตุดังกลาวจากตลาดหลักทรัพย 

(2) อยูระหวางการดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการตามกฎหมายวา
ดวยลมละลายหรือ 

การย่ืนขอจด 
ทะเบียนตราสารหนี้

คุณสมบัติของ 
ตราสารหนี้

การย่ืนขอจด 
ทะเบียนตราสาร 
หนี้ของบริษัท 
จดทะเบียน 
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( 3 )   มีการดําเนินการที่มีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน           
อยางรายแรง           

        
ขอ 7  ใหผูยื่นคําขอยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยและเอกสารอื่นตามที่ตลาด

หลักทรัพยกําหนด พรอมทั้งชําระคาธรรมเนียมในการยื่นคําขอ  
 
ขอ 8 ความในสวนนี้ไมใชบังคับกับตราสารหนี้ที่ออกโดยหนวยงานของรัฐ

หรือรัฐวิสาหกิจ 
 

สวนที่ 2 
การพิจารณารับตราสารหนี้ที่ออกโดยหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 

 
ขอ 9  ในการรับตราสารหนี้ท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเปน

หลักทรัพยจดทะเบียน ผูจัดการตลาดหลักทรัพยจะประกาศวันเริ่มรับตราสารหนี้ดังกลาวเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนใหทราบ 

เมื่อผูจัดการตลาดหลักทรัพยประกาศวันเริ่มรับตราสารหนี้ตามวรรคหนึ่งแลว  
ใหถือวาคณะกรรมการสั ่งรับตราสารหนี ้ที ่ม ีการประมูลหรือออกโดยหนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจหลังวันที่ผู จัดการตลาดหลักทรัพยประกาศเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในวันที่มีการ
ประมูลตราสารหนี้นั้นครั้งแรก หรือวันที่มีการออกตราสารหนี้นั้นครั้งแรก แลวแตวันใดจะถึงกอน  

เมื่อผูจัดการตลาดหลักทรัพยประกาศเริ่มรับตราสารหนี้ตามวรรคหนึ่งแลว 
ใหถือวาคณะกรรมการสั่งรับตราสารหนี้ที่มีการประมูลหรือออกโดยหนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจกอนวันที่ผูจัดการตลาดหลักทรัพยประกาศเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในวันที่ผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยกําหนดวันที ่ถ ือวาคณะกรรมการสั ่งรับตราสารหนี ้ดังกลาวเปนหลักทรัพย        
จดทะเบียน 
 

ขอ 10  ตราสารหนี้ ท่ีคณะกรรมการจะสั่งรับเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอง             
มีคุณสมบัติถูกตองตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการตามขอบังคับนี้    

 
ขอ 11  ใหหลักทรัพยจดทะเบียนตามขอ 9 เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย      

ไดภายใน  2 วันทําการนับแตวันที่คณะกรรมการสั่งรับหลักทรัพยจดทะเบียน ยกเวนกรณีที่มี  
เหตุจําเปนอันเปนผลใหไมสมควรทําการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนนั้นในตลาดหลักทรัพย
ภายในระยะเวลาด ังกลาว  ใหผู จ ัดการตลาดหลักทรัพยกําหนดวันเริ ่มทําการซื ้อขายเปน        
อยางอื่นได  
 
 
 

วิธีการย่ืนคาํขอ 

ขอยกเวน 

ตราสารหนีท้ี่ออก 
โดยหนวยงานของ 
รัฐหรือรัฐวิสาหกจิ 

คุณสมบัติของ 
ตราสารหนี ้

วันเริ่มทําการ 
ซื้อขาย 
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สวนที่ 3 
การพิจารณารับตราสารหนี้ที่ไมไดออกโดยหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 

  
ขอ 12 ในระหวางพิจารณาคําขอ  หากผูยื่นคําขอประสงคจะแกไขเพิ่มเติมขอมูล

หรือเอกสารที่ยื่นไวตอตลาดหลักทรัพยตามขอ 7 ใหยื่นขอแกไขเพิ่มเติมไดโดยตองแสดงขอแตกตาง
และเหตุผลใหชัดเจน ยกเวนคณะกรรมการพิจารณาเห็นวาเปนการขอแกไขเพิ่มเติมท่ีเปนสาระสําคัญ 
อาจกําหนดใหการแกไขเพิ่มเติมนั้นมีผลเปนการยื่นคําขอใหม 

 
ขอ 13 ในการพิจารณาคําขอ  ตลาดหลักทรัพยอาจเรียกใหผูยื่นคําขอมาชี้แจง สง

เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กําหนด 
 

ขอ 14 ในการพิจารณาคําขอและสั ่งร ับตราสารหนี ้  คณะกรรมการอาจ
มอบหมายใหผูจัดการตลาดหลักทรัพยทําหนาท่ีพิจารณาคุณสมบัติของตราสารหนี้  และสั่งรับตราสาร
หนี้ท่ียื่นขอจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนเมื่อเห็นวาตราสารหนี้ดังกลาวมีคุณสมบัติถูกตองตาม
หลักเกณฑ  เงื่อนไข  และวิธีการตามขอบังคับนี้ 

 
ขอ 15 คณะกรรมการจะพิจารณาคําขอใหเสร็จภายใน 7 วันนับแตวันที่ตลาด

หลักทรัพยไดรับเอกสารหลักฐานที่ถูกตองครบถวนจากผูยื่นคําขอแลว  
การนับเวลาตามวรรคหนึ่ง  มิใหนับเวลาตั้งแตวันที่ผู ยื ่นคําขอไดขอแกไข

เพิ่มเติมขอมูลหรือเอกสารตามขอ 12  หรือวันที่ตลาดหลักทรัพยไดสั่งการตามขอ 13 จนถึงวันท่ีตลาด
หลักทรัพยไดรับขอมูลหรือเอกสารโดยถูกตองครบถวน 
 

ขอ 16 เมื ่อคณะกรรมการพิจารณาคําขอแลวเห็นวาตราสารหนี้ที ่ยื ่นขอจด
ทะเบียนมีคุณสมบัติถูกตองตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตามขอบังคับนี้  ใหคณะกรรมการสั่งรับตรา
สารหนี้ดังกลาวเปนหลักทรัพยจดทะเบียน   

ในการสั่งรับตราสารหนี้ของผูยื่นคําขอที่เปนบริษัทจดทะเบียน ใหคณะกรรมการ
สั่งรับตราสารหนี้ดังกลาวเปนหลักทรัพยจดทะเบียนพรอมกับหรือภายหลังการสั่งรับหุนสามัญ
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนและคณะกรรมการอาจกําหนดเงื่อนไขไดตามที่เห็นสมควร  

ใหหลักทรัพยจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองเริ่มทําการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยไดภายใน  2 วันทําการนับแตวันที่สั่งรับหลักทรัพยจดทะเบียน ยกเวนกรณีท่ีมีเหตุจําเปนอัน
เปนผลใหไมสมควรทําการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนนั้นในตลาดหลักทรัพยภายในระยะเวลา
ดังกลาว ใหผูจัดการตลาดหลักทรัพยกําหนดวันเริ่มทําการซื้อขายเปนอยางอื่นได  

 
ขอ 17 ใหผูยื่นคําขอชําระคาธรรมเนียมในการรับตราสารหนี้เปนหลักทรัพยจด

ทะเบียนตามอัตราและภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนด ยกเวนกรณีหนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจที่ออกตราสารหนี้ไมตองชําระคาธรรมเนียมดังกลาว 
  

การแกไขเพ่ิมเติม
ขอมูล 

การเรียกเอกสาร
เพิ่มเติม 

การพิจารณาคํา 
ขอและสั่งรับ 

ระยะเวลาในการ
พิจารณา 

การสั่งรับตราสาร 
หนี้เปนหลักทรัพย 
จดทะเบียน 

คาธรรมเนียมในการ 
รับตราสารหนี ้
เปนหลักทรัพย 
จดทะเบียน 
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หมวด 3 
เบ็ดเตล็ด 

   
ขอ 18 ใหผูออกตราสารหนี้มอบหมายใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ

ไทย) จํากัด หรือบุคคลภายนอกที่ตลาดหลักทรัพยใหความเห็นชอบทําหนาที่เปนนายทะเบียน
หลักทรัพยจดทะเบียน 

 
 ขอ 19 ใหผูออกตราสารหนี้ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติคณะกรรมการ หรือขอตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย 
ตลอดจนหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพยโดยเครงครัด 

     
ขอ 20 คณะกรรมการมีอํานาจในการกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไป

ตามวัตถุประสงคตามขอบังคับนี้          
 

หมวด 4 
บทเฉพาะกาล 

 
  ขอ 21 ใหบรรดาข อกําหนดของตลาดหลักทร ัพย ที ่ออกตามความใน
ขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามขอ  2 และคําสั่งหรือหนังสือเวียนของตลาด
หลักทรัพยเกี่ยวกับการรับหุนกู หรือหุนกูแปลงสภาพเปนหลักทรัพยจดทะเบียนซึ่งใชบังคับอยู
กอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับคงใชบังคับตอไปกับผูออกตราสารหนี้ท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนจนกวาจะ
มีการกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข หรือวิธีการใด ๆ  ในเรื่องดังกลาวขึ้นใหมออกใชบังคับ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2547 
 

             ลงนาม (วิจิตร สุพินิจ) 
  

(นายวิจิตร สุพินิจ)  
ประธานกรรมการ 

    ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 
 
เหตุผลในการประกาศใช:   เพื่อเปนการสนับสนุนและพัฒนาตลาดรองการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดหลักทรัพย 
ซึ่งจะชวยเพิ่มชองทางการลงทุนของนักลงทุน และเปนแหลงระดมทุนของผูออกตราสาร จึงสมควรเพิ่มตราสาร
หนี้ที่เปนหลักทรัพยจดทะเบียนใหหลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น ทั้งในเรื่องของประเภทตราสารหนี้และผู
ออกตราสารหนี้ 

นายทะเบียน 
หลักทรัพย 

การกําหนด 
แนวทางปฏิบัต ิ

หนาที่ทั่วไปของ 
ผูออกหลักทรัพย 
จดทะเบียน 


