
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทด. 26/2553 
   เร่ือง  การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 

(ฉบบัประมวล) 
___________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ  
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 มาตรา 40(11) มาตรา 41(3) และ (4) มาตรา 42(10) มาตรา 43(3) 
มาตรา 67 มาตรา 69 และมาตรา 70(9) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

 ขอ้ 1   ใหย้กเลิกประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 15/2552   
เร่ือง  การเสนอขายหุน้กูต้่างประเทศต่อธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 

 ขอ้ 2   การเสนอขายหุน้กูท่ี้มีขอ้ตกลงใหช้ าระค่าหุ้นกูเ้ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
ท่ีออกโดยกิจการท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี ใหอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศน้ี   
  (1)2 กิจการตามกฎหมายไทย ไดแ้ก่ 
 (ก)  บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
 (ข)  สาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศท่ีสามารถประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ไดต้ามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
 (ค)11  ยกเลิก 
  (2)  กิจการตามกฎหมายต่างประเทศ ไดแ้ก่ 
 (ก)  หน่วยงานหรือองคก์ารของรัฐบาลต่างประเทศ 
 (ข)  องคก์ารระหวา่งประเทศ 

 

2 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2555  เร่ืองการเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย  
(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2555) 
11 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 67/2558  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 12) 
ลงวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (มผีลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559) 
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 (ค)  นิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

 ขอ้ 312   การออกและเสนอขายหุน้กูต้ามประกาศน้ี ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 

 (1)  กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารอนุญาต 
ท่ีก าหนดไวใ้นภาค 1 

 (2)  กรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง ใหก้ารขออนุญาตและการอนุญาต 
เสนอขายหุน้กูด้งักล่าวเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงดว้ย  เวน้แต่เป็นหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงท่ีผูอ้อก 
มีสิทธิในการบงัคบัไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด (callable) หรือผูถื้อมีสิทธิเรียกใหผู้อ้อกช าระหน้ีคืน 
ก่อนก าหนด (puttable) โดยมีการก าหนดผลตอบแทนไวอ้ยา่งแน่นอนหรือเป็นอตัราท่ีผนัแปรตาม 
อตัราดอกเบ้ียของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบ้ียอ่ืน และไม่มีการก าหนดเง่ือนไขการจ่าย
ผลตอบแทนท่ีอา้งอิงกบัปัจจยัอา้งอิงอ่ืนเพิ่มเติม ใหป้ฏิบติัตามประกาศน้ีเท่านั้น   

 (3)  ก่อนการเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง ใหผู้เ้สนอขายด าเนินการยื่นแบบแสดง
รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนดงัน้ี  เวน้แต่ไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยกเวน้ 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
                        (ก)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงซ่ึงตอ้งขออนุญาตตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหอ้อกและเสนอขาย 
หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงดว้ย ให้ผูเ้สนอขายยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตาม 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี   

      (ข)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูน้อกจากกรณีตาม (ก) ใหผู้เ้สนอขายยืน่แบบ
แสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตามท่ีก าหนดไวใ้นภาค 2 

 ใหกิ้จการตามกฎหมายต่างประเทศออกและเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงไดเ้ฉพาะ 
หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงท่ีผูอ้อกมีสิทธิในการบงัคบัไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด (callable) หรือผูถื้อมีสิทธิเรียก
ใหผู้อ้อกช าระหน้ีคืนก่อนก าหนด (puttable) โดยมีการก าหนดผลตอบแทนไวอ้ยา่งแน่นอนหรือเป็น
อตัราท่ีผนัแปรตามอตัราดอกเบ้ียของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบ้ียอ่ืน และไม่มีการก าหนด
เง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนท่ีอา้งอิงกบัปัจจยัอา้งอิงอ่ืนเพิ่มเติมเท่านั้น  

  
 

12แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2559  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559) 
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ขอ้ 4   ในประกาศน้ี 
  (1)12  ค าวา่ “การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ” “ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์” “แบบแสดง
รายการขอ้มูล” “บริษทัใหญ่” “บริษทัยอ่ย” “ผูล้งทุนรายใหญ่” “ผูล้งทุนสถาบนั” และ “หุน้กูท่ี้มี
อนุพนัธ์แฝง” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบั
การออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท  
  เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัภาค 1 ค าวา่ “ผูบ้ริหาร” และ “ผูมี้อ านาจควบคุม” ใหมี้ 
ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ี 
ทุกประเภท 

 (2)12  “หุ้นกู”้  หมายความวา่   หุน้กูไ้ม่ว่าชนิดใด ๆ แต่ไม่รวมถึง 
  (ก)  หุน้กูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย  ์
  (ข)  หุ้นกูท่ี้ออกใหม่โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อนบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยวา่ดว้ยองคป์ระกอบของเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย  ์
ท่ีจดทะเบียนในประเทศ โดยอา้งอิงเกณฑ ์BASEL III 
 (ค)  หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงซ่ึงมีลกัษณะเป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
  (3)  “หุน้กูร้ะยะสั้น”  หมายความวา่   หุน้กูท่ี้มีก าหนดเวลาช าระหน้ีไม่เกิน 
สองร้อยเจ็ดสิบวนันบัแต่วนัท่ีออกหุน้กู ้
  (4)  “หุน้กูด้อ้ยสิทธิ”  หมายความวา่   หุน้กูไ้ม่มีประกนัท่ีมีการก าหนดสิทธิของ 
ผูถื้อหุน้กูไ้วด้อ้ยกวา่สิทธิของเจา้หน้ีสามญัทัว่ไป 
  (5)13  ยกเลิก 
  (6)  “ขอ้ก าหนดสิทธิ”  หมายความวา่   ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อก
หุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้
  (7)  “สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย”  หมายความวา่   สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
ท่ีไดรั้บใบอนุญาตและจดทะเบียนกบัส านกังาน 

 

12 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2559  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559) 
12 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2559  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559) 
13 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 57/2559  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย  
(ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
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  (8)  “ตราสารหน้ีขึ้นทะเบียน”  หมายความวา่   ตราสารหน้ีท่ีขึ้นทะเบียนกบัสมาคม 
ตลาดตราสารหน้ีไทย   
  (9)2  สถาบนัการเงิน”  หมายความวา่ 
 (ก)  ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
 (ข)  สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินตาม
กฎหมายวา่ดว้ยดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน 

ขอ้ 513   ในการเสนอขายหุน้กูล้กัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ผูเ้สนอขายหุ้นกู ้
อาจยื่นขอ้มูลหรือเอกสารต่อส านกังานท่ีจดัท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษก็ได ้ 

(1)  เป็นการเสนอขายหุ้นกูใ้นกรณีทัว่ไปของกิจการตามกฎหมายไทยซ่ึงเสนอขายหุ้นกู้
พร้อมกนัหรือในระยะเวลาใกลเ้คียงกนัในประเทศอ่ืน 

(2)  เป็นการเสนอขายหุน้กูใ้นวงจ ากดัต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
(3)  เป็นการเสนอขายหุน้กูข้องกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ 
ในกรณีท่ีขอ้มูลหรือเอกสารตามวรรคหน่ึงแปลมาจากขอ้มูลท่ีเป็นภาษาอ่ืน ผูเ้สนอขายหุน้กู้

ตอ้งด าเนินการดงัน้ีดว้ย 
(1)  รับรองวา่สาระของขอ้มูลหรือเอกสารท่ีแปลนั้น เป็นเร่ืองท่ีเกิดขึ้นหรือมีอยูจ่ริง

และไม่ไดมี้การปกปิดขอ้เท็จจริงท่ีพึงเปิดเผย 
(2)  ใหผู้แ้ปลรับรองความถูกตอ้งวา่ สาระการแปลถูกตอ้งตรงตามสาระของขอ้มูล

หรือเอกสารท่ีเป็นตน้ฉบบั 

ขอ้ 5/113   ขอ้มูลหรือเอกสารท่ียืน่ต่อส านกังานตามประกาศน้ี หากไดจ้ดัท าเป็นภาษาใด 

ในคร้ังแรก ใหจ้ดัท าโดยใชภ้าษานั้นต่อไปทุกคร้ัง  เวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสมควร และไดรั้บการผ่อนผนั
จากส านกังาน 

ขอ้ 6   เอกสารหรือหลกัฐานท่ีตอ้งยืน่ต่อส านกังานตามท่ีประกาศน้ีก าหนด ให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

 

2 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2555  เร่ืองการเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2555) 
13 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 57/2559  เร่ืองการเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
13 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 57/2559  เร่ืองการเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
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 ขอ้ 6/17   ในการจ าหน่ายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ในกรณีทัว่ไปตามหมวด 1 ของภาค 1  
ผูไ้ดรั้บอนุญาตมีหนา้ท่ีปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจ าหน่าย 
ตราสารหน้ีและใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยด์ว้ย 

ภาค 1 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 
_________________ 

  ขอ้ 7   กิจการท่ีมีลกัษณะตามขอ้ 2 ซ่ึงประสงคจ์ะเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ท่ีมีขอ้ตกลง 
ใหช้ าระค่าหุน้กูเ้ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ  ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
  (1)  การออกและเสนอขายหุ้นกูต่้อประชาชนเป็นการทัว่ไป ใหป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนด
ในหมวด 1 

(2)  การออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นวงจ ากดั ใหป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดในหมวด 2 

ขอ้ 7/114   ในกรณีกิจการตามกฎหมายไทยมีสถานะเป็นบริษทัตามขอ้ 2(1) (ก) ซ่ึงมี 
ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี บริษทัดงักล่าวจะยืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอน
เม่ือมีการเลิกบริษทั (perpetual bond) ไม่ได ้

(1)  บริษทัท่ีกองทรัสตถื์อหุน้ในลกัษณะท่ีเป็นการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต์
ในอตัราไม่นอ้ยกว่าท่ีก าหนดไวต้ามหลกัเกณฑใ์นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออก
และเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์หรือประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
แลว้แต่กรณี 

(2)  บริษทัที่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานถือหุ้นในลกัษณะท่ีเป็นการลงทุน 
ในทรัพยสิ์นหลกัของกองทุนรวมในอตัราไม่น้อยกว่าท่ีก าหนดไวต้ามหลกัเกณฑใ์นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจัดตั้งและจดัการกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้ง
และจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย แลว้แต่กรณี 

 

7 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 48/2557  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2557) 
14 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 24/2560  เร่ืองการเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 15) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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(3)  บริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นเพื่อการจดัหาและสนบัสนุนเงินทุนใหแ้ก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่ออนาคตประเทศไทยตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยต่อประชาชนและการจดัการกองทุนรวม 

หมวด 1 
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูใ้นกรณีทัว่ไป 

____________________________ 

 ขอ้ 8   การอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ตามหมวดน้ี จะมีผลเม่ือ 
  (1)  ผูข้ออนุญาตไดย้ืน่ค าขออนุญาตตามส่วนท่ี 1 และไดรั้บอนุญาตในเบ้ืองตน้จาก
ส านกังานวา่เป็นผูมี้คุณสมบติัท่ีสามารถเสนอขายหุ้นกูไ้ด ้ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในส่วนท่ี 2 โดย 
ผูข้ออนุญาตท่ีมีคุณสมบติัดงักล่าวสามารถเสนอขายหุ้นกูไ้ดทุ้กลกัษณะ โดยไม่จ ากดัมูลค่าและจ านวนคร้ัง 
ท่ีเสนอขาย ภายในระยะเวลาสองปีนบัแต่วนัท่ีส านกังานแจง้ผลอนุญาตในเบ้ืองตน้นั้น และ 
  (2)  ในการเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ในแต่ละคร้ัง  หากผูข้ออนุญาตไดป้ฏิบติัให้ 
เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 แลว้ ใหถื้อวา่ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่
ในคร้ังนั้น  และใหถื้อวา่ไดรั้บความเห็นชอบในการแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้ากส านกังานในวนัท่ีถือวา่
ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูน้ั้นดว้ย 

ส่วน 1 
วิธีการยืน่ค าขออนุญาต 

_________________________ 

 ขอ้ 9   ผูท่ี้ประสงคจ์ะขออนุญาตเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ตามหมวดน้ี ตอ้งยืน่ค  าขอ
อนุญาตต่อส านกังานพร้อมทั้งเอกสารหลกัฐาน ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีส านกังาน
ประกาศก าหนด 

 ขอ้ 109   ใหผู้ข้ออนุญาตช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตต่อส านกังานเม่ือส านกังาน
ไดรั้บค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือ 
ส าหรับประชาชนแลว้  ทั้งน้ี อตัราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพย ์
ท่ีออกใหม่และการขออนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย  ์

 

9 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 37/2558  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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 ขอ้ 119   เม่ือส านกังานไดรั้บค าขออนุญาตพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้น 
ตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ ใหส้ านกังานด าเนินการสอบทานขอ้เทจ็จริงตามขั้นตอนและวิธีการ 
ท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชนและแจง้ประเด็นขอ้สังเกตท่ีไดจ้ากการสอบทานขอ้เท็จจริงเพื่อให้ 
ผูข้ออนุญาตช้ีแจงขอ้สังเกตนั้นภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือแจง้ขอ้สังเกต โดยตอ้ง
ด าเนินการดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้ง
ครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน   

 ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาการมีคุณสมบติัท่ีสามารถออกหุน้กูไ้ดภ้ายใน 
สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บค าช้ีแจงต่อขอ้สังเกตจากการสอบทานขอ้เทจ็จริงจากผูข้ออนุญาต 

 ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตประสงคจ์ะขอผ่อนผนัหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี ใหผู้ข้ออนุญาต 
ยืน่ค  าขอผอ่นผนั  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอผอ่นผนัต่อส านกังานก่อนท่ีส านกังานจะ
เร่ิมการพิจารณาตามวรรคสอง  ทั้งน้ี ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชน  
โดยส านกังานจะพิจารณาค าขอผอ่นผนัใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการพิจารณาอนุญาต
ตามวรรคสอง 

ส่วนท่ี 2 
ลกัษณะของผูข้ออนุญาต 

______________________________ 

  ขอ้ 126   ผูข้ออนุญาตจะไดรั้บอนุญาตในเบ้ืองตน้วา่เป็นผูมี้คุณสมบติัท่ีสามารถ 
เสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ได ้จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)13  รายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีท่ีออกตามงบการเงินของผูข้ออนุญาตและ 
งบการเงินรวมประจ างวดการบญัชีปีล่าสุด และงบการเงินประจ างวดหกเดือนล่าสุดหรืองบการเงิน 
ไตรมาสสุดทา้ยก่อนยืน่ค  าขอ ตอ้งไม่มีความหมายในลกัษณะดงัน้ี 

(ก)  ไม่แสดงความเห็นต่อการจดัท างบการเงินของผูข้ออนุญาตและงบการเงินรวม 
หรือแสดงความเห็นวา่งบการเงินไม่ถูกตอ้ง 

(ข)  แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในรายการบญัชีท่ีเป็นสาระส าคญัวา่ไม่เป็นไป 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

9 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 37/2558  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
6 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 31/2557  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2557 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 
13 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 57/2559  เร่ืองการเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
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(ค)  แสดงความเห็นวา่ถูกจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระท าหรือไม่กระท า
ของผูข้ออนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหาร 

งบการเงินของผูข้ออนุญาตจะตอ้งจดัท าตามมาตรฐานใด ใหพ้ิจารณาจากขอ้ก าหนด
ท่ีระบุไวส้ าหรับการเปิดเผยขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ี
ชวน ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดเดียวกบัท่ีระบุไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ี
ออกหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัขอ้ก าหนดการจดัท างบการเงินของผูข้ออนุญาต 

เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสามารถในการช าระหน้ี และโอกาสในการไดรั้บช าระหน้ี
ในกรณีท่ีสถาบนัการเงินประสบปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หากสถาบนัการเงิน
ท่ีขออนุญาตเป็นสาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศตามขอ้ 2(1)(ข) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบังบการเงิน
ตามวรรคหน่ึงใหห้มายถึง งบการเงินของสาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศดงักล่าว 

(2)  ไม่อยูร่ะหวา่งคา้งการน าส่งงบการเงินหรือรายงานเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน 
และผลการด าเนินงานของบริษทัหรือรายงานท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าและจดัส่งต่อส านกังานหรือ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 
หรือมาตรา 57 แลว้แต่กรณี หรือไม่อยูร่ะหวา่งปรับปรุงแกไ้ขงบการเงินหรือรายงานท่ีมีหนา้ท่ี 
ตอ้งจดัท าและจดัส่งตามมาตรา 56 หรือมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือมาตรา 57 
ตามท่ีส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแจง้ใหด้ าเนินการปรับปรุงแกไ้ขนั้น หรือ 
ไม่อยูร่ะหวา่งการมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งของส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แลว้แต่กรณี 
  (3)10  ไม่มีลกัษณะตามขอ้ 12/1  เวน้แต่ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัจดทะเบียน 
ผูข้ออนุญาตตอ้งไม่มีลกัษณะเฉพาะตามท่ีก าหนดในขอ้ 12/1(1) (ก) 
  (4)  ไม่เคยเสนอขายหุน้กูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ ตัว๋เงิน หรือศุกูก โดยฝ่าฝืนขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัลกัษณะการเสนอขายท่ีจ ากดัเฉพาะผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลาสองปี 
ก่อนวนัยื่นค าขออนุญาต เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน โดยผูข้ออนุญาตแสดงไดว้า่มีเหตุจ าเป็น 
และสมควร รวมทั้งมีมาตรการจดัการเก่ียวกบัการเสนอขายอยา่งเหมาะสมแลว้ 

 (5)  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศจะตอ้งมีบุคคลท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหเ้ป็นตวัแทนในประเทศไทย เพื่อท าหนา้ท่ีประสานงานและติดต่อกบับุคคลต่าง ๆ รวมทั้ง
รับหนงัสือ ค าสั่ง หมายเรียก หรือเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการตามกฎหมายต่างประเทศได ้และ
แสดงไดว้า่บุคคลดงักล่าวจะสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายได้ 

 

10 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 58/2558  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 
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 12ความในวรรคหน่ึง (1) ไม่ใชบ้งัคบักบักรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูใ้นนามของ
รัฐบาลต่างประเทศ 

  ขอ้ 12/110   ผูข้ออนุญาตตอ้งไม่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนดในขอ้ 12/2 
   (1)  ภายในระยะเวลาหา้ปีก่อนวนัยืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่  
ผูข้ออนุญาตตอ้งไม่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี    

(ก)  เคยมีประวติัฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย  ์
ในเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั 
          (ข)  เคยถูกส านกังานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ เน่ืองจากมีเหตุ 
ท่ีมีนยัส าคญัอนัควรสงสัยเก่ียวกบักลไกการบริหารจดัการในลกัษณะดงัต่อไปน้ี  
                             1.  อาจไม่สามารถปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งเป็นธรรมโดยอาจมีการเอ้ือประโยชน์ 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กลุม่ใดกลุ่มหน่ึงซ่ึงจะท าใหไ้ดเ้ปรียบผูถื้อหุน้รายอ่ืนหรือ ไดป้ระโยชน์มากกวา่ 
ผูถื้อหุน้รายอ่ืนโดยไม่สมควร 
    2.  อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นไดโ้ดยท าใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึง 
ได้รับประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากท่ีพึงได้ตามปกติ หรือโดยท าให้บริษัทเสียประโยชน์ 
ท่ีพึงไดรั้บ 

(ค)  เคยถูกส านกังานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่
เน่ืองจากมีเหตุท่ีท าใหส้งสัยเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชนท่ีไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอต่อการ
ตดัสินใจลงทุน หรือท าให้ผูล้งทุนส าคญัผิด ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการปกปิดหรืออ าพราง หรือสร้างขอ้มูล 
ท่ีอาจไม่มีอยูจ่ริงในรายการหรือการด าเนินการท่ีมีนยัส าคญั 

(ง)  เคยถอนค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่โดยไม่มีการช้ีแจง 
เหตุสงสัยตาม (ข) หรือ (ค) ต่อส านกังาน หรือโดยมีการช้ีแจงแต่ไม่ไดแ้สดงขอ้เทจ็จริงหรือเหตุผล 
อยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะหกัลา้งขอ้สงสัยตาม (ข) หรือ (ค) นั้น 
   (2)  ภายในระยะเวลาสิบปีก่อนวนัยืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่  
ผูข้ออนุญาตเคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหล้งโทษในความผิดเก่ียวกบัทรัพยเ์ฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจาก 
การด าเนินการท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริต อนัเป็นเหตุท่ีท าให้เกิดความเสียหายในวงกวา้ง  
ทั้งน้ี ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

 

12 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2559  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559) 
10 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 58/2558  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 
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   (3)  อยู่ระหวา่งถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีในความผิดเก่ียวกบัทรัพยโ์ดยหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง เฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการด าเนินการท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตอนัเป็นเหตุ 
ท่ีท าใหเ้กิดความเสียหายในวงกวา้ง  ทั้งน้ี ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
   (4)  เป็นบุคคลท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่เป็นการจดัรูปแบบเพื่อใหบุ้คคลท่ีมีลกัษณะ 
ตาม (1) (2) หรือ (3) หลีกเล่ียงมิใหส้ านกังานใชห้ลกัเกณฑก์ารพิจารณาตาม (1) (2) หรือ (3) กบับุคคล 
ท่ีมีลกัษณะดงักล่าวนั้น 

ขอ้ 12/210   มิให้น าความในขอ้ 12/1(1) และ (2) แลว้แต่กรณี มาใชบ้งัคบักบัผูข้ออนุญาต
ซ่ึงไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริหารจดัการ และการควบคุมการด าเนินงานท่ีท าให้
ผูข้ออนุญาตมีลกัษณะตามขอ้ 12/1(1) หรือ (2) แลว้ 

 ขอ้ 13   ผูข้ออนุญาตท่ีเป็นกิจการตามกฎหมายไทย  จะไดรั้บอนุญาตในเบ้ืองตน้วา่
เป็นผูมี้คุณสมบติัท่ีสามารถเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ได ้ นอกจากตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑต์ามขอ้ 12 
แลว้ ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  มีกรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีรายช่ืออยูใ่นระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ 
การแสดงช่ือบุคคลในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ 
 ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นสาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศตามขอ้ 2(1)  
การพิจารณาตามวรรคหน่ึงให้พิจารณาเฉพาะกรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีด ารงต าแหน่งในสาขาในประเทศไทย 
  (2)  มีผูมี้อ  านาจควบคุมท่ีไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดลกัษณะท่ีขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทั โดยอนุโลม 

  ขอ้ 1413   กิจการตามกฎหมายต่างประเทศตามขอ้ 2(2) จะไดรั้บอนุญาตในเบ้ืองตน้วา่
เป็นผูมี้คุณสมบติัท่ีสามารถเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ได ้นอกจากตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 12 
แลว้ ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1)  แสดงไดว้า่การเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่กระท าไดโ้ดยชอบตามกฎหมายและ 
กฎเกณฑข์องต่างประเทศท่ีใชบ้งัคบักบักิจการดงักล่าว 

 

10 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 58/2558  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 
13 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 57/2559  เร่ืองการเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
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(2)  ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยว่าหน่วยงานก ากับดูแลตลาดทุนของประเทศท่ีกิจการ
ดงักล่าวจดัตั้งขึ้นจะไม่ให้ความช่วยเหลือแก่ส านกังานในการตรวจสอบหรือใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบัการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหลกัเกณฑท่ี์ออก
ตามกฎหมายดงักล่าว 

ขอ้ 1510   ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผูข้ออนุญาตมีลกัษณะไม่เป็นไปตามขอ้ 13(2) ในการ
แจง้ผลการขาดลกัษณะดงักล่าวของผูข้ออนุญาต ใหส้ านกังานมีอ านาจก าหนดระยะเวลาหรือเง่ือนไข
ในการพิจารณาค าขอในคราวต่อไป โดยค านึงถึงความมีนยัส าคญัของพฤติกรรมอนัเป็นลกัษณะ
ตอ้งหา้ม  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นการก าหนดระยะเวลา ระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่เกินสิบห้าปีนบัแต่วนัท่ี
ส านกังานแจง้ผลการพิจารณาดงักล่าวต่อผูข้ออนุญาต 
  เม่ือพน้ระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนดตามวรรคหน่ึง หรือเม่ือผูข้ออนุญาตไดป้ฏิบติั
ตามเง่ือนไขท่ีส านกังานก าหนดแลว้ มิใหส้ านกังานน าขอ้เทจ็จริงอนัเป็นเหตุแห่งการสั่งการตาม 
วรรคหน่ึงมาประกอบการพิจารณาค าขอในคร้ังใหม่อีก 
  ในกรณีท่ีส านกังานเห็นวา่เหตุท่ีท าใหผู้ข้ออนุญาตมีลกัษณะไม่เป็นไปตามขอ้ 13(2) 
เป็นเร่ืองไม่ร้ายแรง หรือไดมี้การแกไ้ขหรือก าหนดมาตรการป้องกนัแลว้ ส านกังานอาจไม่น า
ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการขาดลกัษณะดงักล่าวมาใชป้ระกอบการพิจารณาก็ได้ 

 ขอ้ 16   ในระหวา่งระยะเวลาท่ีส านกังานอนุญาตเบ้ืองตน้วา่ผูข้ออนุญาตเป็นผูมี้คุณสมบติั 
ท่ีสามารถเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ไดต้ามหมวดน้ี  หากปรากฏในภายหลงัวา่ผูข้ออนุญาตไม่สามารถ 
ด ารงลกัษณะใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในส่วนน้ี  ใหผู้ข้ออนุญาตด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  แจง้กรณีเช่นนั้นต่อส านกังานภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้ถึงกรณี
ดงักล่าว และ 
  (2)  แกไ้ขใหมี้ลกัษณะเป็นไปตามท่ีก าหนด ภายในหกเดือนหรือภายในระยะเวลา 
ท่ีส านกังานก าหนด  
  ในระหวา่งท่ีผูข้ออนุญาตยงัไม่สามารถแกไ้ขใหมี้ลกัษณะเป็นไปตามท่ีก าหนด 
ในส่วนน้ีผูข้ออนุญาตจะเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่เพิ่มเติมไม่ได ้

 ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหก้ารอนุญาตเบ้ืองตน้เป็นอนัส้ินสุดลงนบัแต่วนัท่ีปรากฏเหตุดงักล่าว 
  (1)  ผูข้ออนุญาตจงใจหรือเพิกเฉยไม่แจง้ต่อส านกังานตามวรรคหน่ึง (1) หรือ 
  (2)  ผูข้ออนุญาตไม่สามารถแกไ้ขใหมี้ลกัษณะตามท่ีก าหนดภายในระยะเวลาตาม
วรรคหน่ึง (2)  

 

10  แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 58/2558  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 
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ส่วนท่ี 3 
ลกัษณะของหุน้กู ้

_______________________ 

 ขอ้ 172   หุน้กูท่ี้เสนอขายจะตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีค  าเรียกช่ือเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการอา้งอิงถึงหุน้กูท่ี้เสนอขาย 
ในแต่ละคร้ัง  ทั้งน้ี ค  าเรียกช่ือหุน้กูด้งักล่าวตอ้งแสดงถึงปีท่ีครบก าหนดไถ่ถอน และลกัษณะพิเศษ 
ของหุน้กู ้(ถา้มี) ไวโ้ดยชดัเจน 
  (2)  มีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียไวอ้ยา่งแน่นอนหรือเป็นอตัราท่ีผนัแปรตามอตัรา
ดอกเบ้ียของสถาบนัการเงิน หรืออตัราดอกเบ้ียอ่ืน 
  (3)12  ยกเลิก 
  (4)  มีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้กู ้ ทั้งน้ี ไม่วา่หุน้กูน้ั้น 
จะมีการไถ่ถอนคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง 
  (5)  มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นหุ้นกูร้ะยะสั้น 

 ขอ้ 18   ในกรณีหุน้กูท่ี้เสนอขายเป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิ  สิทธิของผูถื้อหุ้นกูด้งักล่าวตอ้ง
ดอ้ยกวา่สิทธิของเจา้หน้ีสามญัเฉพาะในเร่ืองการรับช าระหน้ีตามหุ้นกูน้ั้นเม่ือเกิดกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูอ้อกหุน้กูถู้กพิทกัษท์รัพย ์หรือถูกศาลพิพากษาใหล้ม้ละลาย 
  (2)  มีการช าระบญัชีเพื่อการเลิกกิจการ หรือ 
  (3)  กรณีอ่ืนใดท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

 ขอ้ 19   ในกรณีหุน้กูท่ี้เสนอขายเป็นหุน้กูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกกิจการ 
(perpetual bond) ตอ้งมีการระบุใหช้ดัเจนถึงสิทธิของผูถื้อหุน้กูด้งักล่าวในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี  
  (1)  ผูถื้อหุ้นกูไ้ม่มีสิทธิเรียกใหผู้อ้อกหุน้กูไ้ถ่ถอนหุน้กูด้งักล่าวก่อนมีการเลิกกิจการ 
  (2)  ผูถื้อหุ้นกูมี้สิทธิเรียกใหผู้อ้อกหุ้นกูไ้ถ่ถอนหุน้กูด้งักล่าวก่อนมีการเลิกกิจการตาม
เง่ือนไขและระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 

 

2 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2555  เร่ืองการเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย  
(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2555) 
12 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2559  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย  
(ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559) 
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 ขอ้ 20   ในกรณีหุน้กูท่ี้เสนอขายเป็นหุน้กูมี้ประกนั  ไม่วา่การประกนัของหุน้กูน้ั้นจะ
จดัใหมี้พร้อมกบัการเสนอขายหุน้กูห้รือจดัเพิ่มเติมขึ้นในภายหลงั หลกัประกนัของหุ้นกูด้งักล่าวตอ้งมี
ลกัษณะดงัน้ี 
  (1)13  เป็นทรัพยสิ์นหรือการค ้าประกนัท่ีมีการด าเนินการให้มีผลบงัคบัไดต้ามกฎหมาย
โดยค านึงถึงสภาพของหลกัประกนัแต่ละประเภท สามารถด ารงไดต้ลอดอายหุุ้นกู ้และดูแลไดโ้ดยผูแ้ทน
ผูถื้อหุน้กู ้ ทั้งน้ี ทรัพยสิ์นท่ีเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัหลกัประกนัซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีมิใช่ตราสารทางการเงิน 
ทรัพยสิ์นดงักล่าวตอ้งอยูใ่นประเทศไทยและบงัคบัไดต้ามกฎหมายไทย 3 
  (2)  ในกรณีท่ีหลกัประกนัเป็นอสังหาริมทรัพยห์รือสัญญาเช่าระยะยาว ผูอ้อกหุ้นกู้
ตอ้งจดัใหมี้การประเมินค่าของหลกัประกนัดงักล่าวโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นบญัชีท่ี
ส านกังานใหค้วามเห็นชอบ  ทั้งน้ี การประเมินราคาหรือการค านวณมูลค่าของหลกัประกนัตอ้ง
ค านึงถึงสิทธิและภาระผกูพนัใด ๆ ไม่วา่จะเกิดขึ้นโดยบทกฎหมายหรือโดยสัญญาท่ีมีอยูเ่หนือ
ทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนันั้นดว้ย และตอ้งจดัท าขึ้นไม่เกินกวา่หน่ึงปีก่อนวนัท่ีออกหุน้กูน้ั้น 
เวน้แต่จะเป็นกรณีท่ีราคาหรือมูลค่าของหลกัประกนัไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัในช่วงเวลา
ดงักล่าว ใหผู้อ้อกหุ้นกูจ้ดัให้มีการประเมินค่าหลกัประกนัดงักล่าวใหม่ 

ส่วนท่ี 4 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาตให้เสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง 

________________________ 

 ขอ้ 2113   ก่อนการเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง ให้ผูข้ออนุญาตยืน่เอกสารหลกัฐาน
ตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด 4 

ใหผู้ข้ออนุญาตยืน่ค าขอความเห็นชอบบุคคลท่ีจะเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้่อส านกังาน 
มาพร้อมกบัเอกสารหลกัฐานท่ียืน่ตามวรรคหน่ึงดว้ย 

 

 

 

 

13 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 57/2559  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
13 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 57/2559  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
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ขอ้ 21/113   ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้อ้งเป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
(1)  เป็นบุคคลท่ีมีรายช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยคุณสมบติัของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และการกระท าตาม
อ านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

(2)  เป็นบุคคลท่ีท าหน้าท่ีในลกัษณะเดียวกบัผู ้แทนผูถื้อหุ้นกู้ตามท่ีก าหนดโดย
กฎหมายของประเทศท่ีกิจการตามกฎหมายต่างประเทศจดัตั้งขึ้น และกิจการดงักล่าวตอ้งเป็นกิจการ 
ท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลตลาดทุนของประเทศนั้น ๆ ไดร่้วมลงนาม
ในบนัทึกความเขา้ใจกบัส านกังานตาม Memorandum of Understanding on Streamlined Review 
Framework for ASEAN Common Prospectus 

ส่วนท่ี 5 
เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูใ้นกรณีทัว่ไป 

__________________________ 

 ขอ้ 22  ขอ้ก าหนดสิทธิของหุ้นกูท่ี้เสนอขายตอ้งมีความชดัเจนและไม่มีขอ้ก าหนด 
ท่ีเป็นการเอาเปรียบคู่สัญญาอยา่งไม่เป็นธรรม และมีการลงลายมือช่ือผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัผูอ้อก 
หุน้กูแ้ละประทบัตราของผูอ้อกหุน้กู ้(ถา้มี)  ทั้งน้ี รายการและสาระส าคญัของขอ้ก าหนดสิทธิ 
ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 42 

 ขอ้ 236   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือโดยสถาบนัจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  การเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้นท่ีมิใช่หุน้กูด้อ้ยสิทธิใหจ้ดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
         (ก)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกูท่ี้เสนอขายในแต่ละคร้ัง 
         (ข)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูค้  ้าประกนัหุน้กู ้เฉพาะในกรณีท่ีเป็น 
การค ้าประกนัเตม็จ านวนท่ีมีผลบงัคบัใหผู้ค้  ้าประกนัตอ้งรับผิดร่วมกนักบัลูกหน้ี โดยไม่สามารถ 
เพิกถอนไดก่้อนครบก าหนดอายขุองหุน้กู ้
         (ค)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูไ้ดรั้บอนุญาต  ทั้งน้ี หากผูข้ออนุญาตเป็น 

 

13 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 57/2559  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
6 แกไ้ขพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 31/2557  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2557 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 
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สาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศตามขอ้ 2(1) (ข) ใหจ้ดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารต่างประเทศ
เพิ่มเติมดว้ย เวน้แต่ในวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาต สาขาธนาคารพาณิชยต่์างประเทศดงักล่าวสามารถด ารง
อตัราส่วนเงินกองทุนไดต้ามวิธีการค านวณดงัน้ี 

เงินกองทุนทั้งส้ิน (total capital) ของสาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ              1.5 เท่าของอตัราส่วนเงินกองทุนตามท่ี 
                                      สินทรัพยเ์ส่ียง  +  X                                                            ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
  (X =  มูลค่าตราสารหน้ีท่ีจะเสนอขายทั้งหมดในคร้ังน้ีโดยอา้งอิงอตัรา risk weighted ท่ี 100%) 

  (2)  การเสนอขายหุน้กูอ่ื้นนอกจาก (1) ใหจ้ดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยา่งใดอยา่งหน่ึง 
ตาม (1) (ก) หรือ (ข) 

ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1)  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานไดมี้หนงัสือ 
แจง้ต่อส านกังานวา่ไม่สามารถท าการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือหุน้กูน้ั้นไดโ้ดยมีเหตุอนัสมควร และ
เหตุนั้นมิไดเ้กิดจากผูอ้อกหุน้กู ้ ส านกังานอาจผอ่นผนัใหก้ารจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือนั้นกระท า 
โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออ่ืนท่ีส านกังานก าหนดได้ 
  (2)  กรณีท่ีไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน โดยมีเหตุจ าเป็นและสมควร หรือเป็น
กรณีท่ีพิจารณาไดว้า่ไม่จ าเป็นตอ้งมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

 ขอ้ 24   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กู ้ท่ีเป็นไป
ตามขอ้ 23 อยา่งต่อเน่ืองจนกวา่สิทธิเรียกร้องตามหุน้กูน้ั้นจะระงบัลง  เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น
และสมควร ส านกังานอาจผ่อนผนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กู ้โดยก าหนดเง่ือนเวลาหรือ
เง่ือนไขไวด้ว้ยก็ได ้ ทั้งน้ี โดยค านึงถึงความจ าเป็นของผูล้งทุนในการมีขอ้มูลการจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือนั้น 

  ขอ้ 24/16   ผูไ้ดรั้บอนุญาตท่ีเป็นสาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศตามขอ้ 2(1) (ข)  
ซ่ึงไดรั้บยกเวน้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศตามขอ้ 23(1) (ค)  
ตอ้งจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ิน (total capital ratio) ของสาขา
ธนาคารพาณิชยต่์างประเทศท่ีด ารงไว ้ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือน ภายในวนัท่ียีสิ่บหา้ 
ของเดือนถดัไปไวบ้นเวบ็ไซตข์องสาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ จนกวา่สิทธิเรียกร้องตามหุ้นกู ้
จะส้ินสุดลง 

 

6 แกไ้ขพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 31/2557  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2557 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 
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  ขอ้ 252   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งยื่นค าขอใหส้มาคมตลาดตราสารหน้ีไทยพิจารณารับหุน้กู ้
ท่ีออกและเสนอขายเป็นตราสารหน้ีขึ้นทะเบียนภายในสามสิบวนันบัแต่วนัออกหุน้กูด้งักล่าว  เวน้แต่ 
เป็นการออกและเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั้น 

 ขอ้ 26   ในกรณีหุน้กูท่ี้เสนอขายเป็นหุน้กูท่ี้จดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ ผูไ้ดรั้บอนุญาต
ตอ้งจดัใหส้ัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูมี้ความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดสิทธิ โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมี
รายการและสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ช่ือและท่ีอยูข่องคู่สัญญา 
  (2)  วนัท่ีสัญญามีผลใชบ้งัคบั 
  (3)  อ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดของคู่สัญญา โดยมีขอ้ตกลงท่ีระบุใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต 
และผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูมี้อ  านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดตามขอ้ก าหนดสิทธิทุกประการ 
  (4)  อตัราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน หรือบ าเหน็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้  
ซ่ึงตอ้งก าหนดไวเ้ป็นจ านวนท่ีแน่นอน รวมทั้งอตัราและวิธีการจ่ายคืนเงินทดรองซ่ึงผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้
ไดจ่้ายไปเน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
  (5)  การส้ินสุดของสัญญา 

 ขอ้ 27   ในกรณีการออกหุน้กูมี้ประกนัโดยหลกัประกนัเป็นอสังหาริมทรัพย ์หรือ
สังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีตอ้งจดทะเบียนตามกฎหมาย ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการจดทะเบียนให้
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ป็นผูรั้บทรัพยสิ์นนั้นเป็นประกนัตามกฎหมายดว้ย 

 ขอ้ 28   ในการเปล่ียนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูภ้ายหลงัการออกหุน้กู ้ ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต 
ส่งเอกสารต่อส านกังานตามขอ้ 6   
  เม่ือผูไ้ดรั้บอนุญาตไดส่้งเอกสารตามวรรคหน่ึงต่อส านกังานครบถว้นแลว้   
ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตเปลี่ยนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ดโ้ดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานแลว้ 
และใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตส่งส าเนาสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูต่้อส านกังานภายในสิบห้าวนันบัแต่ 
วนัแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูน้ั้น  

 ขอ้ 29   การแกไ้ขเพิ่มเติมสิทธิ หนา้ท่ี ความรับผิด หรือหลกัประกนัตามหุน้กูภ้ายหลงั
การออกหุน้กูน้ั้น จะกระท าไดต่้อเม่ือการแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นมิไดข้ดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดของภาคน้ีและ
การแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวไดด้ าเนินการโดยชอบตามขอ้ก าหนดสิทธิ โดยผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งแจง้การ

 

2 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2555  เร่ืองการเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย  
(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2555) 
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แกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวพร้อมทั้งส่งส าเนาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อส านกังานและสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีการแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นมีผลใชบ้งัคบั 
  ในกรณีท่ีการด าเนินการตามวรรคหน่ึง เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิซ่ึงได้
ก าหนดใหก้ระท าไดโ้ดยการมีมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกู ้ หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้กูต้อ้งระบุอยา่งชดัเจน
ถึงสาเหตุแห่งการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิ และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกบัผูถื้อหุน้กู ้
เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจของผูถื้อหุน้กู ้

 ขอ้ 29/14   เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางในการควบคุมการใชเ้งินตราต่างประเทศ
ส าหรับผูล้งทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยยงัมิไดอ้นุมติัใหล้งทุนในเงินตราต่างประเทศไดโ้ดยตรง
หรือผูล้งทุนในหุน้กูไม่ไดเ้ป็นผูล้งทุนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเก่ียวกบัการก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพนัธ์ ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้ง
จดัใหก้ารเสนอขายหุน้กูต้่อผูล้งทุนดงักล่าวกระท าโดยบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัจ าหน่าย
หลกัทรัพยห์รือการคา้หลกัทรัพย ์

หมวด 2 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาตให้เสนอขายหุน้กูใ้นวงจ ากดั 

_______________________ 

ส่วนท่ี 1 
ลกัษณะการเสนอขายในวงจ ากดั 

__________________ 

 ขอ้ 30   การเสนอขายหุน้กูใ้นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ใหถื้อเป็นการเสนอขาย 
ในวงจ ากดั 
  (1)  เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
  (2)  เสนอขายโดยไดรั้บผ่อนผนัจากส านกังาน โดยผูท่ี้จะไดรั้บอนุญาตตอ้งแสดงไดว้่า 
 (ก)  มีเหตุจ าเป็นและสมควร 
 (ข)  การเสนอขายดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง และ 
 (ค)  มีมาตรการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูล้งทุนอยา่งเพียงพอแลว้ 

 

4 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 11/2556  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย  
(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2556) 
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 ขอ้ 31   ในกรณีเป็นการขอผ่อนผนัเพื่อเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ตามขอ้ 30(2)  
ผูท่ี้จะขอผ่อนผนัตอ้งแสดงไดถึ้งเหตุจ าเป็นและสมควรของกรณีดงักล่าว การไม่มีผลกระทบต่อผูล้งทุน 
ในวงกวา้ง และการมีมาตรการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูล้งทุนอยา่งเพียงพอ และส านกังานอาจผ่อนผนั 
มิใหน้ าหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นภาคน้ี ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน มาใชบ้งัคบักบัการ
เสนอขายหุน้กูด้งักล่าวก็ไดเ้ท่าท่ีจ าเป็น โดยค านึงถึงความเหมาะสมและเพียงพอของมาตรการคุม้ครอง
ผูล้งทุน 

ส่วนท่ี 2 
กรณีท่ีถือวา่ไดรั้บอนุญาต 
_____________________ 

 ขอ้ 32  กิจการตามขอ้ 2 จะสามารถเสนอขายหุ้นกูใ้นวงจ ากดัได ้โดยถือวา่ไดรั้บ
อนุญาตจากส านกังาน เม่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 33  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศตามขอ้ 2(2)(ค) นิติบุคคลดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 14 ดว้ย 

 ขอ้ 336   ในการเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ในวงจ ากดัจะกระท าไดเ้ม่ือเป็นไปตาม

หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี และใหกิ้จการท่ีไดรั้บอนุญาตปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 3  

ของหมวดน้ี รวมทั้งรายงานลกัษณะของหุน้กูท่ี้จะเสนอขายต่อส านกังานตามขอ้ 6  

  (1)  ด าเนินการจดขอ้จ ากดัการโอนหุ้นกูท่ี้จะเสนอขายกบัส านกังานตามความใน 
วรรคสอง และยืน่เอกสารตามวรรคสามแลว้ 
  (2)  ไม่เคยเสนอขายหุน้กูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ ตัว๋เงิน หรือศุกูก ท่ีเป็นการฝ่าฝืนลกัษณะ
การขายท่ีจ ากดัเฉพาะผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลาสองปีก่อนวนัยืน่จดขอ้จ ากดั 
การโอน  เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน โดยกิจการแสดงไดว้า่มีเหตุจ าเป็นและสมควร  
รวมทั้งมีมาตรการจดัการเก่ียวกบัการเสนอขายอยา่งเหมาะสมแลว้ 
  การจดขอ้จ ากดัการโอนหุ้นกูก้บัส านกังานตามวรรคหน่ึงตอ้งมีขอ้ความซ่ึงแสดงไดว้า่ 
ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกูไ้ม่วา่ทอดใด ๆ หากการโอนหุ้นกูด้งักล่าวจะท าใหหุ้น้กู้ 
ท่ีเสนอขายในคร้ังนั้นไม่สามารถคงลกัษณะการเสนอขายในวงจ ากดัตามขอ้ 30 ไดแ้ลว้แต่กรณี  เวน้แต่ 
เป็นการโอนทางมรดก  ทั้งน้ี ใหถื้อวา่ส านกังานรับจดขอ้จ ากดัการโอนดงักล่าวในวนัท่ีส านกังานไดรั้บ 
การแสดงเจตนาจดขอ้จ ากดัการโอนท่ีมีขอ้ความดงักล่าวแลว้ 

 

6 แกไ้ขพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 31/2557  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2557 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 
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  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุ้นกูมี้ประกนัหรือหุ้นกูท่ี้จดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 
ใหกิ้จการเสนอร่างขอ้ก าหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูม้าพร้อมกบัการจดขอ้จ ากดั 
การโอนดว้ย 

ส่วนท่ี 3 
เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูใ้นวงจ ากดั 

________________________ 

  ขอ้ 34   ก่อนการเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ในแต่ละคร้ัง  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้ง
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ไดรั้บมติโดยชดัแจง้จากคณะกรรมการบริษทัใหอ้อกหุน้กูไ้ด ้ เวน้แต่ผูไ้ดรั้บ 
อนุญาตเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัหรือบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ตอ้งไดรั้บมติให้ออก
หุน้กูท่ี้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัหรือกฎหมายหรือกฎเกณฑท่ี์ใชบ้งัคบับริษทั
ต่างประเทศนั้น  แลว้แต่กรณี   
 ความในวรรคหน่ึงมิใหน้ ามาใชก้บักรณีท่ีบริษทัตอ้งออกหุน้กูต้ามแผนฟ้ืนฟู 
กิจการตามกฎหมายว่าด้วยลม้ละลายซ่ึงศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว หรือกรณีอ่ืนใดที่ได้รับ 
การผ่อนผนัจากส านกังาน  
  (2)  ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศจะตอ้งมีบุคคล 
ท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นตวัแทนในประเทศไทย เพื่อท าหนา้ท่ีประสานงานและติดต่อกบับุคคลต่าง ๆ 
รวมทั้งรับหนงัสือ ค าสั่ง หมายเรียก หรือเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการตามกฎหมายต่างประเทศได ้ 
และแสดงไดว้า่บุคคลดงักล่าวจะสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายได ้ 
  (3)4  เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางในการควบคุมการใชเ้งินตราต่างประเทศ ส าหรับ 
ผูล้งทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยยงัมิไดอ้นุมติัใหล้งทุนในเงินตราต่างประเทศไดโ้ดยตรง หรือ 
ผูล้งทุนในหุน้กูไ้ม่ไดเ้ป็นผูล้งทุนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเก่ียวกบัการก าหนดหลกัเกณฑ์ 
และวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพนัธ์ ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหก้าร
เสนอขายหุน้กูต้่อผูล้งทุนตามขอ้ 30(1) กระท าโดยบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์
หรือการคา้หลกัทรัพย ์ เวน้แต่ผูไ้ดรั้บอนุญาตมีสถานะเป็นบริษทัหลกัทรัพยต์ามประเภทท่ีก าหนดอยู่
แลว้ 

 

 

4 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 11/2556  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย  
(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2556) 
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(4)14  ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุน้กูต้่อผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 30(1) ตอ้งจดัให้ 
การชกัชวน หรือใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการซ้ือขายหรือลงทุนในหุน้กูด้  าเนินการผา่นบริษทัหลกัทรัพย์
ประเภทท่ีสามารถเป็นผูใ้หบ้ริการดงักล่าวเก่ียวกบัหุ้นกูไ้ด ้ เวน้แต่ผูไ้ดรั้บอนุญาตมีสถานะเป็นบริษทั
หลกัทรัพยท่ี์สามารถด าเนินการดงักล่าวไดอ้ยูแ่ลว้ โดยให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้
ส าหรับการใหบ้ริการหรือให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการซ้ือขายหรือลงทุนในหุน้กูด้ว้ย 

(5)4  จดัใหมี้การแจกสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (fact sheet) ใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัท่ี
จดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 30(1) 
  การจดัใหมี้ตวัแทนในประเทศไทยตามวรรคหน่ึง (2) ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการ
ดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองจนกวา่สิทธิเรียกร้องตามหุน้กูน้ั้นจะระงบัลง 

ขอ้ 34/114   ยกเลิก 

ขอ้ 356   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ต่อผูล้งทุนสถาบนัท่ีจดัตั้งขึ้น 
ตามกฎหมายไทยหรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 30(1) ให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
ในขอ้ 36 ขอ้ 37 หรือขอ้ 38 แลว้แต่กรณี 

 ขอ้ 366   ในการเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ต่อผูล้งทุนสถาบนัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
หรือผูล้งทุนรายใหญ่ ผูไ้ดรั้บอนุญาตไม่ตอ้งจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือหุ้นกู้  เวน้แต่เป็น 
การเสนอขายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิหรือหุน้กูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกกิจการต่อผูล้งทุนรายใหญ่   
ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี โดยสถาบนัจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก่อนการเสนอขายหุน้กู ้
 (1)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กูท่ี้เสนอขายในแต่ละคร้ัง 
 (2)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูค้  ้าประกนัหุน้กู ้เฉพาะในกรณีท่ีเป็นการค ้าประกนั 
เตม็จ านวนท่ีมีผลบงัคบัใหผู้ค้  ้าประกนัตอ้งรับผิดร่วมกนักบัลูกหน้ี โดยไม่สามารถเพิกถอนได ้
ก่อนครบก าหนดอายขุองหุ้นกู ้

 

14 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 24/2560  เร่ืองการเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 15) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
4 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 11/2556  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2556) 
14 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 24/2560  เร่ืองการเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย  
(ฉบบัท่ี 15) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
6 แกไ้ขพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 31/2557  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2557 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 
6 แกไ้ขพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 31/2557  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2557 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 
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  ใหน้ าขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการผอ่นผนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตามท่ีก าหนด 
ในขอ้ 23 วรรคสองมาใชบ้งัคบักบักรณีตามวรรคหน่ึงดว้ย 

 ขอ้ 37   เม่ือผูไ้ดรั้บอนุญาตไดอ้อกหุ้นกูแ้ลว้  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้การจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 36 อยา่งต่อเน่ืองจนกวา่สิทธิเรียกร้องตามหุน้กูจ้ะระงบัลง  เวน้แต่ 
ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร ส านกังานอาจผ่อนผนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กู ้ 
โดยก าหนดเง่ือนเวลาหรือเง่ือนไขไวด้ว้ยก็ได ้ ทั้งน้ี โดยค านึงถึงความจ าเป็นของผูล้งทุนในการมี
ขอ้มูลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือนั้น 

ขอ้ 382    ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งยืน่ค  าขอใหส้มาคมตลาดตราสารหน้ีไทยพิจารณา 
รับหุน้กูท่ี้ออกและเสนอขายเป็นตราสารหน้ีขึ้นทะเบียนภายในสามสิบวนันบัแต่วนัออกหุน้กูด้งักล่าว  
เวน้แต่เป็นการออกและเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้น 

ขอ้ 3913   ในกรณีหุน้กูท่ี้เสนอขายเป็นหุ้นกูมี้ประกนัหรือเป็นหุน้กูท่ี้จดัใหมี้ผูแ้ทน 
ผูถื้อหุน้กู ้ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูท่ี้มีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูท่ี้มีลกัษณะตามขอ้ 21/1 
(2)  เป็นทรัสตีไดต้ามกฎหมายต่างประเทศหรือเป็นสถาบนัการเงินต่างประเทศ 

 ท่ีมีลกัษณะตามขอ้ 14(2) 
(3)  เป็นบุคคลอ่ืนใดท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบเป็นรายกรณี 

ขอ้ 40   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัให้หุน้กูท่ี้จะออกและเสนอขายมีลกัษณะดงัน้ี 
 (ก)  เป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ และตอ้งมีขอ้ความในใบหุ้นกูท่ี้เสนอขายแต่ละคร้ัง 
แสดงวา่ผูอ้อกหุน้กูจ้ะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุน้กูไ้ม่ว่าในทอดใด ๆ หากการโอนนั้นจะขดักบั 
ขอ้จ ากดัการโอนหุ้นกูต้ามท่ีระบุไว ้ซ่ึงตอ้งเป็นขอ้จ ากดัการโอนเดียวกบัท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส านกังาน 

(ข)12  มีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 17(1) (2) และ (4) 
  
 

 

2 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2555  เร่ืองการเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย  
(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2555) 
13 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 57/2559  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
12 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2559  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย  
(ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559) 
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(ค)  เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 18 และขอ้ 19 กรณีเป็น 
การเสนอขายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิหรือหุน้กูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษทั (perpetual bond) 
แลว้แต่กรณี 
 (ง)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูต่้อผูล้งทุนสถาบนัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
หรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 30(1) ตอ้งจดัใหมี้ขอ้ก าหนดสิทธิท่ีมีรายการอยา่งนอ้ยตามท่ีก าหนดไว  ้
ในมาตรา 42  
  (2)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูใ้นวงจ ากดัตามขอ้ 30(2) ผูไ้ดรั้บอนุญาต 
ตอ้งไม่โฆษณาการเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสารประกอบการเสนอขาย  
ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งแจกจ่ายใหเ้ฉพาะบุคคลท่ีมีลกัษณะหรือมีจ านวนอยูใ่นวงจ ากดัตามท่ีก าหนดไว้ 
ในขอ้ 30(2) ตามท่ีไดรั้บอนุญาตเท่านั้น  
  (3)  จดัให้เอกสารประกอบการเสนอขาย (ถา้มี) มีขอ้ความท่ีระบุถึงขอ้จ ากดัการโอน 
ตาม (1) (ก) และในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูด้อ้ยสิทธิ ใหร้ะบุการดอ้ยสิทธินั้นไวใ้หช้ดัเจน 

ขอ้ 41   ในกรณีท่ีมีบุคคลใดแสดงความประสงคต์่อผูไ้ดรั้บอนุญาตท่ีจะลงทะเบียน
การโอนหุน้กู ้ ให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตตรวจสอบความถูกตอ้งของการโอนหุน้กู ้หากพบวา่เป็นการโอน 
ท่ีขดัต่อขอ้จ ากดัการโอนท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส านกังาน ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งไม่ลงทะเบียนการโอน 
หุน้กู ้ เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 
  ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตจดัใหมี้นายทะเบียนหุน้กู ้ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการให้
นายทะเบียนหุน้กูป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในวรรคหน่ึงดว้ย 

หมวด 3 
อ านาจของส านกังานเก่ียวกบัการอนุญาต 

_________________________ 

 ขอ้ 423   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อส านกังานท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยกรณีใด 
กรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจไม่อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูต้ามค าขออนุญาตได ้
  (1)  ผูข้ออนุญาตหรือการเสนอขายหุน้กูมี้ลกัษณะหรือรูปแบบเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
หรือเง่ือนไขท่ีจะไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เทจ็จริงซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่ความมุ่งหมายหรือ
เน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายหุ้นกูน้ั้นเขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงบทบญัญติั
ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศน้ี 

 

3 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 34/2555  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2555) 
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  (2)  การเสนอขายหุน้กูอ้าจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
  (3)  การเสนอขายหุน้กูอ้าจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุนไทย
โดยรวม 
  (4)  การเสนอขายหุน้กูอ้าจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูล้งทุนโดยรวม หรืออาจท าให้ 
ผูล้งทุนโดยรวมไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งหรือเพียงพอ
ประกอบการตดัสินใจลงทุน 

 ขอ้ 433   ในกรณีท่ีปรากฏต่อส านกังานภายหลงัการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูว้า่ 
ขอ้เทจ็จริงและพฤติการณ์ท่ีส านกังานน ามาพิจารณาเพื่ออนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูเ้ปล่ียนแปลงไป  
ซ่ึงหากขอ้เทจ็จริงและพฤติการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้นปรากฏต่อส านกังานก่อนการอนุญาต ส านกังาน 
อาจไม่อนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูน้ั้น ใหส้ านกังานมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 
  (1)  สั่งใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหารของผูไ้ดรั้บอนุญาต ช้ีแจงหรือ
เปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และระงบัการอนุญาตให้ออกหุน้กูห้รือใหผู้ไ้ดรั้บ
อนุญาตระงบัการเสนอขายหุ้นกูไ้วก่้อนจนกวา่จะไดช้ี้แจงหรือแกไ้ขใหถู้กตอ้ง และหากผูไ้ดรั้บ 
อนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหารของผูไ้ดรั้บอนุญาต ไม่สามารถช้ีแจงหรือด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งได ้
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ส านกังานอาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตตาม (2) ได ้
  (2)  สั่งเพิกถอนการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูใ้นส่วนท่ียงัมิไดเ้สนอขายหรือยงัไม่มี 
ผูจ้องซ้ือในการสั่งการตามวรรคหน่ึงใหส้ านกังานค านึงถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ีประกอบการพิจารณา 
 (1)  ความร้ายแรงของขอ้เทจ็จริงหรือพฤติการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 (2)  ผลกระทบต่อผูล้งทุนท่ีจองซ้ือหุน้กูน้ั้น 

 ขอ้ 443  ในกรณีท่ีเขา้ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจผ่อนผนั 
ไม่น าหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชพ้ิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเง่ือนไขตามประกาศน้ีมาใช้
บงัคบักบัการเสนอขายหุ้นกูท่ี้ไดรั้บอนุญาตได ้
  (1)  มีขอ้เทจ็จริงท่ีชดัเจนซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั
ใหไ้ม่มีนยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ท่ีจะไดไ้ม่คุม้ค่ากบัตน้ทุน 
ในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขดงักล่าว 

 

3 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 34/2555  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2555) 
3 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 34/2555  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2555) 
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  (2)  ผูข้ออนุญาตมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 
  (3)  ผูข้ออนุญาตมีมาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติัให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 
  การผอ่นผนัตามวรรคหน่ึงใหค้  านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนด
เง่ือนไขใหผู้ข้ออนุญาตตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้

ภาค 2 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 

________________________________ 

หมวด 1 
วิธีการยืน่ และค่าธรรมเนียม 

________________________________ 

 ขอ้ 454   ก่อนการเสนอขายหุ้นกู ้ใหผู้เ้สนอขายหุ้นกูย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามท่ี
ก าหนดไวใ้นหมวด 2 ของภาคน้ี และร่างหนงัสือช้ีชวนตามแบบท่ีก าหนดตามมาตรา 72 ต่อส านกังาน 
โดยใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนพร้อมเอกสารหลกัฐานตามท่ี
ก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังานในรูปเอกสารส่ิงพิมพจ์ านวนหน่ึงชุด รวมทั้งส าเนาแบบแสดง
รายการขอ้มูลจ านวนหน่ึงชุด 
  (2)  ส่งขอ้มูลในรูปของขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลตามท่ี 
ก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
  ขอ้มูลท่ียืน่ต่อส านกังานตามวรรคหน่ึงทั้งในรูปเอกสารส่ิงพิมพแ์ละขอ้มูล
อิเลก็ทรอนิกส์ตอ้งมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั 

  

 

 

4 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 11/2556  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2556) 
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ขอ้ 469   ผูเ้สนอขายหุน้กูมี้หนา้ท่ีช าระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน  
และการยืน่ค าขอต่าง ๆ 

หมวด 2 
แบบแสดงรายการขอ้มูล 

________________ 

 ขอ้ 47   แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ียืน่ต่อส านกังาน ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ไม่มีขอ้มูลท่ีเป็นเทจ็ หรือท่ีอาจท าใหส้ าคญัผิด และไม่ขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ 
ในสาระส าคญั 
  (2)  ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกูพ้ร้อมกนัหรือในระยะเวลาใกลเ้คียงกนัในประเทศอ่ืนดว้ย  
ตอ้งมีรายละเอียดขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่ท่ีเปิดเผยในประเทศอ่ืน 
  (3)  มีขอ้มูลตามท่ีก าหนดในมาตรา 69(1) ถึง (10) และขอ้มูลตามมาตรา 70(1) ถึง (7) 
ทั้งน้ี ใหมี้ขอ้มูลเพิ่มเติมตามท่ีก าหนดในขอ้ 49 และขอ้ 50 ดว้ย 
  (4)  ในกรณีผูเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่เป็นสาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศตาม 
ขอ้ 2(1) หรือกิจการตามกฎหมายต่างประเทศตามขอ้ 2(2) ใหร้ะบุไวอ้ยา่งชดัเจนเก่ียวกบัภาษาท่ีจะใช้ 
ในการจดัท าหนงัสือช้ีชวน งบการเงิน  รายงานประจ าปี  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี และ 
การใหข้อ้มูลอ่ืนหรือรายงานเก่ียวกบักิจการท่ีบริษทัจดัท าเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ขอ้ 4813   ใหผู้เ้สนอขายหุน้กูย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายการตามขอ้ 48/1  
ต่อส านกังานก่อนการเสนอขายหุน้กู ้โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามแบบและหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี5 

(1)  กรณีการเสนอขายหุน้กูใ้นกรณีทัว่ไปท่ีไดรั้บอนุญาตตามหมวด 1 ของภาค 1  
ใหผู้เ้สนอขายหุ้นกูย้ื่นแบบ 69-DEBT-PO ท่ีแนบทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี โดยอนุโลม  ทั้งน้ี กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู ้
ของกิจการตามกฎหมายไทยซ่ึงเสนอขายหุน้กูพ้ร้อมกนัหรือในระยะเวลาใกลเ้คียงกนัในประเทศอ่ืน 
หรือเป็นการเสนอขายหุน้กูข้องกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ ผูเ้สนอขายหุน้กูด้งักล่าวอาจยืน่ 

 

9 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 37/2558  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
13 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 57/2559  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
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แบบ 69-FD ท่ีแนบทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ี แทนการยืน่แบบ 69-DEBT-PO ได ้  
  (2)  กรณีการเสนอขายหุ้นกูใ้นวงจ ากดัที่ไดรั้บอนุญาตตามหมวด 2 ของภาค 1  
ให้ผูเ้สนอขายหุ้นกูย้ื่นแบบใดแบบหน่ึงดงัน้ี 

(ก)  แบบ 69-DEBT-II&HNW ท่ีแนบทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  

(ข)  แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายละเอียดของรายการตามมาตรา 69(1) ถึง (10) และ
มาตรา 70(1) ถึง (8)  ทั้งน้ี ในส่วนของการลงนามรับรองความถูกตอ้งของแบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าว 
ใหน้ าขอ้มูลในส่วนท่ี 2 การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล ของแบบ 69-DEBT-II&HNW ตามท่ีก าหนด 
ใน (ก) มาระบุเป็นขอ้มูลไวด้ว้ย โดยอนุโลม 

ผูเ้สนอขายหุน้กูต้ามวรรคหน่ึง (1) ตอ้งจดัใหมี้ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีมีรายช่ืออยูใ่นบญัชี 
ท่ีส านกังานให้ความเห็นชอบเป็นผูร่้วมจดัท าและรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในแบบ 
แสดงรายการขอ้มูล 

 ขอ้ 48/14   ใหผู้เ้สนอขายหุ้นกูย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายการครบถว้นเป็น
ปัจจุบนัต่อส านกังานซ่ึงมีรายการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี โดยรายละเอียดของรายการตาม (1) ถึง (3)  
ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีก าหนดในขอ้ 48 
  (1)  สรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (fact sheet) 
  (2)  ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
  (3)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการจอง การจ าหน่าย และการจดัสรร 
  (4)  ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน 
  สรุปขอ้มูลส าคญัของตราสารตามวรรคหน่ึง (1) อยา่งนอ้ยตอ้งแสดงถึงสาระส าคญั
ของตราสาร รวมทั้งลกัษณะพิเศษและความเส่ียงท่ีส าคญัของตราสาร โดยส านกังานอาจประกาศ
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัท าสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสารดว้ยก็ได้ 

 ขอ้ 49   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกโดยกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลตอ้งมีขอ้มูลเพิ่มเติมอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้จ ากดัและความเส่ียงในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  

 

4 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 11/2556  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2556) 
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(ก)  สิทธิและความคุม้ครองท่ีผูล้งทุนไดรั้บจากการลงทุนในหุน้กูท่ี้ออกโดย
กิจการตามกฎหมายต่างประเทศ ซ่ึงไม่แตกต่างจากกรณีท่ีผูล้งทุนไปลงทุนในต่างประเทศเองโดยตรง  
ดงันั้น ผูล้งทุนจึงตอ้งศึกษาและติดตามขอ้มูลเก่ียวกบักฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของประเทศท่ี
กิจการตามกฎหมายต่างประเทศนั้นจดัตั้งขึ้น  ทั้งน้ี ขอ้มูลดงักล่าวใหแ้สดงในหนา้ปกของแบบแสดง
รายการขอ้มูลดว้ยตวัอกัษรท่ีเนน้และสามารถสังเกตเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
 (ข)  การด าเนินคดีทางกฎหมายกบักิจการตามกฎหมายต่างประเทศ เน่ืองจากมิได้
มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย  ทั้งน้ี ใหร้ะบุถึงเขตอ านาจศาลในการฟ้องร้องบงัคบัคดีต่อกิจการตาม
กฎหมายต่างประเทศดว้ย 
 (ค)  ผลกระทบท่ีผูถื้อหุ้นกูข้องกิจการตามกฎหมายต่างประเทศอาจไดรั้บ ในกรณี
ท่ีกฎหมายของประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการตามกฎหมายต่างประเทศนั้นมีขอ้จ ากดัในการส่งเงิน 
ออกนอกประเทศ (ถา้มี) 
 (ง)  ขอ้จ ากดัหรือความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา วิธีการจองซ้ือ  
การช าระราคา และการส่งมอบหลกัทรัพย ์รวมทั้งวิธีการโอนหลกัทรัพย ์
 (จ)  ขอ้จ ากดัหรือความเส่ียงอ่ืนใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อการใชสิ้ทธิหรือการตดัสินใจ 
ของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั  
  (2)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกในนามของรัฐบาลต่างประเทศ แบบแสดง 
รายการขอ้มูลตอ้งมีขอ้มูลทางเศรษฐกิจการเงินและการคลงัของประเทศหา้ปีล่าสุดก่อนวนัยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลนั้น โดยอยา่งนอ้ยตอ้งแสดงถึงรายไดป้ระชาชาติ ดุลการคา้ ดุลบริการ  
ขอ้มูลการน าเขา้และส่งออก เงินทุนส ารองระหวา่งประเทศ ภาระหน้ีสินในประเทศและต่างประเทศ 
รวมทั้งประมาณการการช าระหน้ีต่างประเทศอยา่งนอ้ยห้าปีโดยเร่ิมในปีท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล
ดงักล่าวต่อส านกังาน 
  (3)  ขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือและสถานท่ีติดต่อของผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งจากกิจการตามกฎหมาย
ต่างประเทศให้เป็นตวัแทนของกิจการตามกฎหมายต่างประเทศในประเทศไทย  โดยระบุอ านาจหนา้ท่ี
ของตวัแทนดงักล่าวอยา่งชดัเจน 
  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกโดยกิจการตามกฎหมายไทย แบบแสดง
รายการขอ้มูลตอ้งมีขอ้มูลเพิ่มเติมอยา่งนอ้ยตามวรรคหน่ึง (1)(ง) และ (จ) ดว้ย 
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ขอ้ 508   งบการเงินของผูเ้สนอขายหุน้กูท่ี้เปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูล  
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีการเสนอขายในกรณีทัว่ไป ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีดงัน้ี 
        (ก)  มาตรฐานการบญัชีไทย 
        (ข)  International Financial Reporting Standards (IFRS) 
        (ค)  Financial Accounting Standards (FAS)  
        (ง)  United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) 
        (จ)  มาตรฐานการบญัชีท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลหลกั (home regulator) หรือ
กฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของประเทศท่ีกิจการตามกฎหมายต่างประเทศนั้นจดัตั้งขึ้น ยอมรับ
หรือก าหนด  ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีผูเ้สนอขายหุ้นกูไ้ดจ้ดัท าและเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินโดยแสดง
ผลกระทบของรายการท่ีแตกต่างจาก IFRS (Reconciled IFRS) ไวด้ว้ย 
        (ฉ)  มาตรฐานการบญัชีอ่ืนท่ีส านกังานยอมรับ 
  (2)  กรณีการเสนอขายในวงจ ากดั ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดย
หน่วยงานก ากบัดูแลของไทยหรือต่างประเทศ 

 12ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูใ้นนามของรัฐบาลต่างประเทศ  หากผูเ้สนอขาย 
หุน้กูไ้ดจ้ดัท าขอ้มูลทางการเงินท่ีแสดงฐานะการเงินและการคลงัของประเทศตามท่ีก าหนดในขอ้ 49(2)  
ใหถื้อวา่เป็นการจดัท างบการเงินแลว้ 

 ขอ้ 51   ก่อนส้ินสุดการเสนอขายหุน้กู ้หากผูเ้สนอขายหุ้นกูไ้ดเ้ปิดเผยขอ้เทจ็จริง 
อนัเป็นสาระส าคญัท่ีมิไดแ้สดงอยูใ่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนให้แก่บุคคลใดเป็น
การเฉพาะราย เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุน หรือการตดัสินใจลงทุน 
ในหุน้กูท่ี้เสนอขาย  ผูเ้สนอขายหุน้กูต้อ้งด าเนินการใหมี้การเปิดเผยขอ้เทจ็จริงดงักล่าวเพิ่มเติม 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนโดยพลนั 
  ในกรณีท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลยงัไม่มีผลใชบ้งัคบั ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลตาม 
วรรคหน่ึงก่อนวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั หรือในกรณีท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผล 
ใชบ้งัคบัแลว้ ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีไดเ้ปิดเผยขอ้เทจ็จริงต่อบุคคลนั้น 

 

 

8 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 50/2557  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2557) 
12 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2559  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559) 
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หมวด 3 
อ านาจของส านกังานเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล 

_________________________ 

  ขอ้ 524   ใหส้ านกังานมีอ านาจผอ่นผนัการเปิดเผยรายละเอียดของขอ้มูลท่ีก าหนด
เพิ่มเติมตามประกาศน้ี หากผูเ้สนอขายหุน้กูแ้สดงไดว้า่ขอ้มูลดงักล่าวมิใช่ขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อ 
การตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั และมีเหตุอนัควรท่ีจะไม่แสดงรายละเอียดของขอ้มูลดงักล่าว
ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลหรือไดด้ าเนินการประการอ่ืนเพื่อทดแทนอยา่งเพียงพอแลว้ 

ขอ้ 53   ในการพิจารณาขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน  
หากส านกังานเห็นวา่มีเหตุจ าเป็นและสมควรเพื่อใหผู้ล้งทุนมีขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัเพียงพอต่อ 
การตดัสินใจลงทุน ใหส้ านกังานมีอ านาจก าหนดใหผู้เ้สนอขายหุน้กูด้  าเนินการดงัต่อไปน้ี  
ภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด 
  (1)  เปิดเผยขอ้มูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนเพิ่มเติม 
  (2)  ช้ีแจง หรือแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูล หรือส่งเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติม 
  (3)  จดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีเป็นอิสระจดัท าความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง
ครบถว้น หรือความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
  หากผูเ้สนอขายหุ้นกูไ้ม่ด าเนินการตามท่ีส านกังานก าหนดตามวรรคหน่ึง ใหถื้อวา่ 
ผูเ้สนอขายหุน้กูไ้ม่ประสงคจ์ะยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังานอีกต่อไป 
  ในการก าหนดใหผู้เ้สนอขายหุน้กูด้  าเนินการตามวรรคหน่ึง ส านกังานอาจก าหนดให้ 
ผูเ้สนอขายหุน้กูเ้ปิดเผยการสั่งการ การด าเนินการ ขอ้สังเกตของส านกังาน หรือค าช้ีแจงของผูเ้สนอขาย
หุน้กูผ้า่นทางเวบ็ไซตข์องส านกังานตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนดดว้ยก็ได้ 

หมวด 4 
การรับรองขอ้มูล 

____________________ 

 ขอ้ 544   การลงลายมือช่ือเพื่อรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในแบบแสดง
รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 

4 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 11/2556  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2556) 
4 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 11/2556  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2556) 
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  (1)  การเสนอขายหุน้กูไ้ม่วา่กรณีใดโดยผูอ้อกหุน้กูซ่ึ้งเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ กิจการตามกฎหมายต่างประเทศ หรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นซ่ึงเป็น 
สถาบนัการเงิน ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนักิจการดงักล่าว แลว้แต่กรณี ลงลายมือช่ือ 
  (2)  การเสนอขายหุน้กูใ้นกรณีทัว่ไปโดยผูอ้อกหุ้นกูอ่ื้นใดนอกจาก (1) ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัน้ี 
 (ก)  กรณีท่ีผูอ้อกหุ้นกูมิ้ใช่บริษทัจดทะเบียน ใหก้รรมการทุกคน ผูท่ี้ด ารง
ต าแหน่งบริหารสูงสุด และผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ลงลายมือช่ือ 

(ข)  กรณีท่ีผูอ้อกหุน้กูเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน ใหก้รรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั 
หรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัลงลายมือช่ือ  
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนัมิใช่ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดหรือผูท่ี้ด ารง 
ต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี การลงลายมือช่ือดงักล่าวตอ้งมีผูท่ี้ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสูงสุด 
หรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ลงลายมือช่ือดว้ย 
  (3)  การเสนอขายหุน้กูใ้นวงจ ากดัโดยผูอ้อกหุ้นกูอ่ื้นใดนอกจาก (1) ใหก้รรมการ 
ผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัหรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจ 
ลงนามผกูพนั ลงลายมือช่ือ 
  (4)  การเสนอขายหุน้กูโ้ดยผูถื้อหุน้กู ้ใหผู้ถื้อหุ้นกูล้งลายมือช่ือ ซ่ึงในกรณีท่ีผูถื้อหุน้กู้
เป็นนิติบุคคล ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลลงลายมือช่ือ 
   ในกรณีท่ีการเสนอขายหุ้นกู้ตามวรรคหน่ึงได้จดัให้มีท่ีปรึกษาทางการเงิน  
ให้ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนัท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือ 
  เพื่อประโยชน์ตามวรรคหน่ึง (2) “บริษทัจดทะเบียน” หมายความถึง บริษทัท่ีมีหุน้ 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  ขอ้ 55   ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรท าใหบุ้คคลท่ีตอ้งลงนามเพื่อนิติบุคคล
ตามท่ีก าหนดในขอ้ 54 ไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้ ใหนิ้ติบุคคลดงักล่าวปฏิบติัให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน 
  (1)  หากเหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้ เกิดจากการท่ี
บุคคลดงักล่าวอยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วย 
ทางร่างกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายหุน้กูไ้ม่จ  าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือในแบบแสดง 
รายการขอ้มูล 
  (2)  หากเหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้เกิดจากกรณีอ่ืน
นอกจากท่ีระบุใน (1) เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินไป ใหผู้เ้สนอขายหุน้กูจ้ดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือ
ทนัที เพื่อใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบัไดต้ามขอ้ 56 
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หมวด 5 
วนัมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 

_____________________ 

  ขอ้ 564   ภายใตบ้งัคบัมาตรา 75 ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
มีผลใชบ้งัคบัเม่ือไดด้ าเนินการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีแลว้ 
  (1)  ในกรณีเป็นการเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ ผูเ้สนอขายหุน้กูต้อ้งไดรั้บอนุญาตตาม
มาตรา 33 
  (2)  ผูเ้สนอขายหุน้กูไ้ดช้ าระค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
  (3)  เม่ือพน้หน่ึงวนัท าการ หรือสิบวนัท าการ นบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดง
รายการขอ้มูลท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังหลงัสุด (ไม่รวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นกูห้รือขอ้มูลอ่ืนท่ี
มิใช่ขอ้มูลส าคญัซ่ึงส านกังานผอ่นผนัใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมได)้ ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในตารางทา้ยประกาศ 
  (4)  ผูเ้สนอขายหุน้กูไ้ดแ้กไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและไดเ้ปิดเผย
ขอ้มูลตามขอ้ 53 วรรคสาม (ถา้มี) 
  (5)  ผูเ้สนอขายหุน้กูไ้ดร้ะบุขอ้มูลตามรายการครบถว้น 
  เพื่อประโยชน์ตามวรรคหน่ึง (3) “ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้กู”้  หมายความถึง 
ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จ านวนและราคาหุ้นกูท่ี้เสนอขาย 
  (2)  ระยะเวลาของการเสนอขาย 
  (3)  อตัราผลประโยชน์ตอบแทน 
  (4)  รายละเอียดเก่ียวกบัการจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร 
  (5)  ผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (ถา้มี) 
  (6)  ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายหุน้กู ้หรือท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั หรือ
เก่ียวกบัขอ้มูลตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) 
  ในกรณีท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมคร้ังหลงัสุดภายหลงัเวลา 10.00 น. ของวนัท าการใด ใหถื้อวา่ส านกังานไดรั้บแบบแสดง
รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนดงักล่าวในวนัท าการถดัไป 

 

 

4 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 11/2556  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2556) 
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ภาค 3 
วนัมีผลใชบ้งัคบัของประกาศ 
______________________ 

ขอ้ 57   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  16 มิถุนายน พ.ศ. 2553  เป็นตน้ไป 

       ประกาศ ณ วนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553 
 
 
 

                                                                  (นายธีระชยั ภูวนาถนรานุบาล) 
                                                                     เลขาธิการ 

                                                               ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
                                                                     ประธานกรรมการ 

                                                                       คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 
 

 


