(บจ/ร 02-00)
ขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เรื่อง การรับตราสารหนี้เปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2547
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) และ (17) แหงพระราชบั ญญั ติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดวยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยออกขอกําหนดไวดังตอไปนี้
ขอ 1

ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 9 สิงหาคม 2547 เปนตนไป

ผลบังคับใช

ขอ 2 ใหยกเลิกขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหุนกู
หรือหุนกูแปลงสภาพเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544
ขอ 3 ในขอบังคับนี้
“ตลาดหลักทรัพย” หมายความวา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ ในกรณีที่มี
การมอบหมายให ผู จั ดการตลาดหลั กทรั พย ปฏิ บั ติ หน าที่ แทนคณะกรรมการตลาดหลั กทรั พย ตาม
ขอบังคับนี้ ใหหมายความรวมถึงผูจัดการตลาดหลักทรัพยที่ไดรับมอบหมายดังกลาว ยกเวนความในขอ
14 ขอ 17 และขอ 20
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย
“หุนกูแปลงสภาพ” หมายความวา หุนกูที่อาจแปลงสภาพแหงสิทธิเปนหุนได
“หุนกูระยะสั้น” หมายความวา หุนกูตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตั๋วเงินที่เปนหลักทรัพยและหุน
กูระยะสั้นที่ออกใหม
“หุนกูตามโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย” หมายความวา หุนกูที่ออกตาม
โครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยซึ่งไดรับอนุมัติจากสํานักงาน
“ตราสารหนี้” หมายความวา ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร หุนกู หุนกูแปลงสภาพ หุนกู
ระยะสั้น หุนกูตามโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกู หรือ
หลักทรัพยอื่นใดในทํานองเดียวกับหลักทรัพยดังกลาว
“ผูยื่นคําขอ” หมายความวา ผูที่ยื่นคําขอจดทะเบียนตราสารหนี้ตอตลาดหลักทรัพย
“บริษัทจดทะเบียน” หมายความวา บริษัทที่มีหุนสามัญจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย
“หลักทรัพยจดทะเบียน” หมายความวา ตราสารหนี้ที่ไดรับการจดทะเบียนหรือ
ไดรับการอนุญาตใหทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย
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“หนว ยงานของรัฐ ” หมายความวา ราชการสว นกลาง ราชการสว นภูมิภ าค
ราชการสว นทอ งถิ่น สํา นัก งานทรัพ ยสิน สว นพระมหากษัต ริย กระทรวงการคลัง ธนาคารแหง
ประเทศไทย กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และหนวยงานอื่นตามที่ตลาด
หลักทรัพยกําหนด
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณที่ไมใชบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด รวมถึงนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นที่
มิใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
“ผูอ อกตราสารหนี ้”
หมายความวา ผู อ อกตราสารหนี้ที ่มีต ราสารหนี้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
หมวด 1
คุณสมบัติของตราสารหนี้
ขอ 4

ตราสารหนี้ ที่ อ าจขอจดทะเบี ย นต อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย ต อ งมี คุ ณ สมบั ติ

ดังตอไปนี้

คุณสมบัติของ
ตราสารหนี้

(1) มูลคาการเสนอขายตราสารหนี้ตองมีจํานวนไมนอยกวา 100 ลานบาท
(2) เปนตราสารหนี้ที่ไดรับอนุญาตใหออกและเสนอขายจากหนวยงาน
ที่มีหนาที่กํากับดูแลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกลาว เฉพาะผูออกตราสารหนี้ที่มี
หนาที่ขออนุญาตออกและเสนอขายตราสารหนี้
หมวด 2

การยื่นคําขอและการพิจารณารับตราสารหนี้
สวนที่ 1
การยื่นคําขอ
ขอ 5

ใหผูยื่นคําขอยื่นขอจดทะเบียนตราสารหนี้ที่ออกทั้งหมดในแตละครั้งที่

ขอจดทะเบียน
ขอ 6 กรณีหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนใดอยูระหวางการถูกสั่งหามซื้อหรือ
ขายหลักทรัพยจดทะเบียน เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนดังกลาวมีเหตุอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ผูยื่น
คําขอที่เปนบริษัทจดทะเบียนนั้นไมอ าจยื่ น คํา ขอให รั บ ตราสารหนี้ เ ป น หลั ก ทรั พ ย จ ดทะเบี ย นได
(1) อยู ร ะหว า งการดํ า เนิ น การแก ไ ขเหตุ แ ห ง การเพิ ก ถอนหุ น สามั ญ
เมื่อไดรับแจงเหตุดังกลาวจากตลาดหลักทรัพย
(2) อยูร ะหวา งการดํา เนิน การตามแผนฟน ฟูกิจ การตามกฎหมายวา
ดวยลมละลายหรือ
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การยื่นขอจด
ทะเบียนตราสารหนี้
การยื่นขอจด
ทะเบียนตราสาร
หนี้ของบริษัท
จดทะเบียน

(3) มี ก ารดํ า เนิ น การที่ มี ผ ลกระทบต อ สิ ท ธิ ป ระโยชน ข องผู ถื อ หุ น
อยางรายแรง
ขอ 7 ให ผู ยื่ นคํ าขอยื่ นคํ าขอต อตลาดหลั กทรั พย และเอกสารอื่ นตามที่ ตลาด
หลักทรัพยกําหนด พรอมทั้งชําระคาธรรมเนียมในการยื่นคําขอ
ขอ 8

ความในสวนนี้ไมใชบังคับกับตราสารหนี้ที่ออกโดยหนวยงานของรัฐ

วิธีการยื่นคําขอ

ขอยกเวน

หรือรัฐวิสาหกิจ
สวนที่ 2
การพิจารณารับตราสารหนี้ที่ออกโดยหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
ขอ 9 ในการรั บตราสารหนี้ ที่ ออกโดยหน วยงานของรั ฐหรื อรั ฐวิ สาหกิ จเป น
หลั กทรั พย จดทะเบี ยน ผู จั ด การตลาดหลั ก ทรั พ ย จ ะประกาศวั น เริ่ ม รั บ ตราสารหนี้ ดั ง กล า วเป น
หลักทรัพยจดทะเบียนใหทราบ
เมื่อ ผูจัดการตลาดหลักทรัพยประกาศวันเริ่มรับตราสารหนี้ตามวรรคหนึ่งแลว
ใหถ ือ วา คณะกรรมการสั ่ง รับ ตราสารหนี ้ที ่ม ีก ารประมูล หรือ ออกโดยหนว ยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หลัง วันที่ผูจัดการตลาดหลัก ทรัพยประกาศเปน หลักทรัพ ยจดทะเบียนในวัน ที่มีการ
ประมูลตราสารหนี้นั้นครั้งแรก หรือวันที่มีการออกตราสารหนี้นั้นครั้งแรก แลวแตวันใดจะถึงกอน
เมื่อ ผูจัด การตลาดหลัก ทรัพ ยป ระกาศเริ่ม รับ ตราสารหนี้ต ามวรรคหนึ่ง แลว
ใหถือ วา คณะกรรมการสั่ง รับ ตราสารหนี้ที่มีก ารประมูล หรือ ออกโดยหนว ยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจกอนวันที่ผูจัดการตลาดหลักทรัพยประกาศเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในวันที่ผูจัดการ
ตลาดหลัก ทรัพ ยกํ า หนดวัน ที ่ถ ือ วา คณะกรรมการสั ่ง รับ ตราสารหนี ้ด ัง กลา วเปน หลัก ทรัพ ย
จดทะเบียน

ตราสารหนีท้ ี่ออก
โดยหนวยงานของ
รัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

ข อ 10 ตราสารหนี้ ที่ ค ณะกรรมการจะสั่ ง รั บ เป น หลั ก ทรั พ ย จ ดทะเบี ย นต อ ง
มีคุณสมบัติถูกตองตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการตามขอบังคับนี้

คุณสมบัติของ
ตราสารหนี้

ขอ 11 ใหหลักทรัพยจดทะเบียนตามขอ 9 เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
ไดภายใน 2 วัน ทํา การนับ แตวัน ที่ค ณะกรรมการสั่ง รับ หลัก ทรัพ ยจ ดทะเบีย น ยกเว น กรณี ที่ มี
เหตุ จํา เป น อั น เป น ผลใหไมสมควรทําการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนนั้นในตลาดหลักทรัพ ย
ภายในระยะเวลาดัง กลา ว ใหผู จ ัด การตลาดหลัก ทรัพ ยกํ า หนดวัน เริ ่ม ทํ า การซื ้อ ขายเปน
อยางอื่นได

วันเริ่มทําการ
ซื้อขาย
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สวนที่ 3
การพิจารณารับตราสารหนี้ที่ไมไดออกโดยหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
ขอ 12 ในระหวางพิจารณาคําขอ หากผูยื่นคําขอประสงคจะแกไขเพิ่มเติมขอมูล
หรือเอกสารที่ยื่นไวตอตลาดหลักทรัพยตามขอ 7 ใหยื่นขอแกไขเพิ่มเติมไดโดยตองแสดงขอแตกตาง
และเหตุผลใหชัดเจน ยกเวนคณะกรรมการพิจารณาเห็นวาเปนการขอแกไขเพิ่มเติมที่เปนสาระสําคัญ
อาจกําหนดใหการแกไขเพิ่มเติมนั้นมีผลเปนการยื่นคําขอใหม

การแกไขเพิ่มเติม
ขอมูล

ขอ 13 ในการพิจารณาคําขอ ตลาดหลักทรัพยอาจเรียกใหผูยื่นคําขอมาชี้แจง สง
เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กําหนด

การเรียกเอกสาร
เพิ่มเติม

ขอ 14 ในการพิจ ารณาคํ า ขอและสั ่ง รับ ตราสารหนี ้ คณะกรรมการอาจ
มอบหมายใหผูจัดการตลาดหลักทรัพยทําหนาที่พิจารณาคุณสมบัติของตราสารหนี้ และสั่งรับตราสาร
หนี้ที่ยื่นขอจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนเมื่อเห็นวาตราสารหนี้ดังกลาวมีคุณสมบัติถูกตองตาม
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการตามขอบังคับนี้

การพิจารณาคํา
ขอและสั่งรับ

ขอ 15 คณะกรรมการจะพิ จารณาคํ าขอให เสร็ จภายใน 7 วั นนั บแต วั นที่ ตลาด
หลักทรัพยไดรับเอกสารหลักฐานที่ถูกตองครบถวนจากผูยื่นคําขอแลว
การนั บ เวลาตามวรรคหนึ่ ง มิ ใ ห นั บ เวลาตั้ ง แต วั น ที่ ผู ยื่ น คํา ขอได ข อแก ไ ข
เพิ่ ม เติ ม ขอมูลหรือเอกสารตามขอ 12 หรือวันที่ตลาดหลักทรัพยไดสั่งการตามขอ 13 จนถึงวันที่ตลาด
หลักทรัพยไดรับขอมูลหรือเอกสารโดยถูกตองครบถวน

ระยะเวลาในการ
พิจารณา

ขอ 16 เมื่อ คณะกรรมการพิจ ารณาคํา ขอแลว เห็น วา ตราสารหนี้ที่ยื่น ขอจด
ทะเบียนมีคุณสมบัติถูกตอ งตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตามขอบังคับนี้ ใหคณะกรรมการสั่งรับตรา
สารหนี้ดังกลาวเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
ในการสั่งรับตราสารหนี้ของผูยื่นคําขอที่เปนบริษัทจดทะเบียน ใหคณะกรรมการ
สั่งรับตราสารหนี้ดังกลาวเปนหลักทรัพยจดทะเบียนพรอมกับหรือภายหลังการสั่งรับหุน สามัญ
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนและคณะกรรมการอาจกําหนดเงื่อนไขไดตามที่เห็นสมควร
ให หลั กทรั พย จดทะเบี ยนตามวรรคหนึ่ งและวรรคสองเริ่ มทํ าการซื้ อขายในตลาด
หลักทรัพยไดภายใน 2 วันทําการนับแตวันที่สั่งรับหลักทรัพยจดทะเบียน ยกเวนกรณีที่มีเหตุจําเปนอัน
เปนผลใหไมสมควรทําการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนนั้นในตลาดหลักทรัพยภายในระยะเวลา
ดังกลาว ใหผูจัดการตลาดหลักทรัพยกําหนดวันเริ่มทําการซื้อขายเปนอยางอื่นได

การสั่งรับตราสาร
หนี้เปนหลักทรัพย
จดทะเบียน

ขอ 17 ใหผูยื่นคําขอชําระคาธรรมเนียมในการรับตราสารหนี้เปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนตามอัต ราและภายในเวลาที่ค ณะกรรมการกํา หนด ยกเวน กรณีห นว ยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจที่ออกตราสารหนี้ไมตองชําระคาธรรมเนียมดังกลาว

คาธรรมเนียมในการ
รับตราสารหนี้
เปนหลักทรัพย
จดทะเบียน
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หมวด 3
เบ็ดเตล็ด
ขอ 18 ใหผูออกตราสารหนี้มอบหมายใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํา กัด หรือ บุค คลภายนอกที่ต ลาดหลัก ทรัพ ยใ หค วามเห็น ชอบทํา หนา ที่เ ปน นายทะเบีย น
หลักทรัพยจดทะเบียน

นายทะเบียน
หลักทรัพย

ขอ 19 ให ผู อ อกตราสารหนี้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติคณะกรรมการ หรือขอตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย
ตลอดจนหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพยโดยเครงครัด

หนาที่ทั่วไปของ
ผูออกหลักทรัพย
จดทะเบียน

ขอ 20 คณะกรรมการมีอํา นาจในการกํา หนดแนวทางปฏิบัติเ พื่อ ใหเ ปน ไป
ตามวัตถุประสงคตามขอ บังคับนี้

การกําหนด
แนวทางปฏิบัติ

หมวด 4
บทเฉพาะกาล
ขอ 21 ใหบ รรดาข อ กํ า หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย ที ่ อ อกตามความใน
ข อ บั ง คั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยตามข อ 2 และคํา สั่ง หรือ หนัง สือ เวีย นของตลาด
หลักทรัพยเกี่ยวกับการรับหุนกู หรือ หุนกูแปลงสภาพเปนหลัก ทรัพยจดทะเบียนซึ่งใชบังคับอยู
กอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับคงใชบังคับตอไปกับผูออกตราสารหนี้ที่เปนบริษัทจดทะเบียนจนกวาจะ
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
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