
 
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

ที่ ทด. 26/2553 
   เร่ือง  การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 

(ฉบับประมวล) 
___________________ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ฉบับที่ 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) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนออกข้อก าหนดไว้ดังต่อไปนี้  

 ข้อ 1   ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2552   
เร่ือง  การเสนอขายหุ้นกู้ต่างประเทศต่อธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 

 ข้อ 2   การเสนอขายหุ้นกู้ที่มีข้อตกลงให้ช าระค่าหุ้นกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
ที่ออกโดยกิจการที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับประกาศนี้   
  (1)2 กิจการตามกฎหมายไทย ได้แก่ 
 (ก)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย 
 (ข)  สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่สามารถประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ได้ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
 (ค)11  ยกเลิก 
  (2)  กิจการตามกฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ 
 (ก)  หน่วยงานหรือองค์การของรัฐบาลต่างประเทศ 
 (ข)  องค์การระหว่างประเทศ 

                                                           

2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 18/2555  เรื่องการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย  
(ฉบับท่ี 3) ลงวนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555) 
11 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 67/2558  เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 12) 
ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (มผีลใช้บงัคับเม่ือวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559) 
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 (ค)  นิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

 ข้อ 312   การออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามประกาศนี้ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

 (1)  กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาต 
ที่ก าหนดไว้ในภาค 1 

 (2)  กรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ให้การขออนุญาตและการอนุญาต 
เสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงด้วย  เว้นแต่เป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ผู้ออก 
มีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด (callable) หรือผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกช าระหนี้คืน 
ก่อนก าหนด (puttable) โดยมีการก าหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตาม 
อัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอ่ืน และไม่มีการก าหนดเงื่อนไขการจ่าย
ผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอ่ืนเพิ่มเติม ให้ปฏิบัติตามประกาศนี้เท่านั้น   

 (3)  ก่อนการเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคร้ัง ให้ผู้เสนอขายด าเนินการยื่นแบบแสดง
รายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนดังนี้  เว้นแต่ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและ 
ร่างหนังสือชี้ชวนตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยกเว้น 
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ 
                        (ก)  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งต้องขออนุญาตตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขาย 
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงด้วย ให้ผู้เสนอขายยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตาม 
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้   

      (ข)  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้นอกจากกรณีตาม (ก) ให้ผู้เสนอขายยื่นแบบ
แสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามที่ก าหนดไว้ในภาค 2 

 ให้กิจการตามกฎหมายต่างประเทศออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้เฉพาะ 
หุน้กู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด (callable) หรือผู้ถือมีสิทธิเรียก
ให้ผู้ออกช าระหนี้คืนก่อนก าหนด (puttable) โดยมีการก าหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็น
อัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอ่ืน และไม่มีการก าหนด
เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอ่ืนเพิ่มเติมเท่านั้น  

  
                                                           

12แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2559  เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบับท่ี 13) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559) 
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ข้อ 4   ในประกาศนี้ 
  (1)12  ค าว่า “การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ” “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” “แบบแสดง
รายการข้อมูล” “บริษัทใหญ่” “บริษัทย่อย” “ผู้ลงทุนรายใหญ่” “ผู้ลงทุนสถาบัน” และ “หุ้นกู้ที่มี
อนุพันธ์แฝง” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของค าดังกล่าวที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับ
การออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท  
  เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับภาค 1 ค าว่า “ผู้บรหิาร” และ “ผู้มีอ านาจควบคุม” ให้มี 
ความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของค าดังกล่าวที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ 
ทุกประเภท 

 (2)12  “หุ้นกู้”  หมายความว่า   หุ้นกู้ไม่ว่าชนิดใด ๆ แต่ไม่รวมถึง 
  (ก)  หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 
  (ข)  หุ้นกู้ที่ออกใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ 
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยองค์ประกอบของเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย์ 
ที่จดทะเบียนในประเทศ โดยอ้างอิงเกณฑ์ BASEL III 
 (ค)  หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งมีลักษณะเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ 
  (3)  “หุ้นกู้ระยะสั้น”  หมายความว่า   หุ้นกู้ที่มีก าหนดเวลาช าระหนี้ไม่เกิน 
สองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ 
  (4)  “หุ้นกู้ด้อยสิทธิ”  หมายความว่า   หุ้นกู้ไม่มีประกันที่มีการก าหนดสิทธิของ 
ผู้ถือหุ้นกู้ไว้ด้อยกว่าสิทธิของเจ้าหน้ีสามัญทั่วไป 
  (5)13  ยกเลิก 
  (6)  “ข้อก าหนดสิทธิ”  หมายความว่า   ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออก
หุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ 
  (7)  “สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย”  หมายความว่า   สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
ที่ได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนกับส านักงาน 

                                                           

12 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2559  เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบับท่ี 13) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559) 
12 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2559  เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบับท่ี 13) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559) 
13 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 57/2559  เรือ่ง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย  
(ฉบับท่ี 14) ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) 
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  (8)  “ตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน”  หมายความว่า   ตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคม 
ตลาดตราสารหนี้ไทย   
  (9)2  สถาบันการเงิน”  หมายความว่า 
 (ก)  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
 (ข)  สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งเป็นสถาบันการเงินตาม
กฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน 

ข้อ 513   ในการเสนอขายหุ้นกู้ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ผู้เสนอขายหุ้นกู้ 
อาจยื่นข้อมูลหรือเอกสารต่อส านักงานที่จัดท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้  

(1)  เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ในกรณีทั่วไปของกิจการตามกฎหมายไทยซึ่งเสนอขายหุ้นกู้
พร้อมกันหรือในระยะเวลาใกล้เคียงกันในประเทศอ่ืน 

(2)  เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ในวงจ ากัดต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ 
(3)  เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ของกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ 
ในกรณีที่ข้อมูลหรือเอกสารตามวรรคหนึ่งแปลมาจากข้อมูลที่เป็นภาษาอ่ืน ผู้เสนอขายหุ้นกู้

ต้องด าเนินการดังนี้ด้วย 
(1)  รับรองว่าสาระของข้อมูลหรือเอกสารที่แปลนั้น เป็นเร่ืองที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่จริง

และไม่ได้มีการปกปิดข้อเท็จจริงที่พึงเปิดเผย 
(2)  ให้ผู้แปลรับรองความถูกต้องว่า สาระการแปลถูกต้องตรงตามสาระของข้อมูล

หรือเอกสารที่เป็นต้นฉบับ 

ข้อ 5/113   ข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นต่อส านักงานตามประกาศนี้ หากได้จัดท าเป็นภาษาใด 

ในคร้ังแรก ให้จัดท าโดยใช้ภาษานั้นต่อไปทุกคร้ัง  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ าเป็นสมควร และได้รับการผ่อนผัน
จากส านักงาน 

ข้อ 6   เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องยื่นต่อส านักงานตามที่ประกาศนี้ก าหนด ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ส านักงานประกาศก าหนด 

                                                           

2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 18/2555  เรื่องการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบับท่ี 3) ลงวันที ่28 มีนาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555) 
13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 57/2559  เรื่องการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบับท่ี 14) ลงวันที ่22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) 
13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 57/2559  เรื่องการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบับท่ี 14) ลงวันที ่22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) 
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 ข้อ 6/17   ในการจ าหน่ายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ในกรณีทั่วไปตามหมวด 1 ของภาค 1  
ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการจ าหน่าย 
ตราสารหนี้และใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ด้วย 

ภาค 1 
หลักเกณฑ์การอนุญาต 
_________________ 

  ข้อ 7   กิจการที่มีลักษณะตามข้อ 2 ซึ่งประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ที่มีข้อตกลง 
ให้ช าระค่าหุ้นกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ  ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  (1)  การออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ให้ปฏิบัติตามข้อก าหนด
ในหมวด 1 

(2)  การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงจ ากัด ให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดในหมวด 2 

ข้อ 7/114   ในกรณีกิจการตามกฎหมายไทยมีสถานะเป็นบริษัทตามข้อ 2(1) (ก) ซึ่งมี 
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทดังกล่าวจะยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ครบก าหนดไถ่ถอน
เมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) ไม่ได ้

(1)  บริษัทที่กองทรัสต์ถือหุ้นในลักษณะที่เป็นการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
ในอัตราไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการออก
และเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
แล้วแต่กรณี 

(2)  บริษัทที่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานถือหุ้นในลักษณะที่เป็นการลงทุน  
ในทรัพย์สินหลักของกองทุนรวมในอัตราไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้ง
และจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย แล้วแต่กรณี 

                                                           

7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 48/2557  เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบับท่ี 8) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 
14 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 24/2560  เรื่องการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบับท่ี 15) ลงวันที ่6 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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(3)  บริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการจัดหาและสนับสนุนเงินทุนให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่ออนาคตประเทศไทยตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยต่อประชาชนและการจัดการกองทุนรวม 

หมวด 1 
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ในกรณีทั่วไป 

____________________________ 

 ข้อ 8   การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามหมวดนี้ จะมีผลเมื่อ 
  (1)  ผู้ขออนุญาตได้ยื่นค าขออนุญาตตามส่วนที่ 1 และไดรั้บอนุญาตในเบื้องต้นจาก
ส านักงานว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่สามารถเสนอขายหุ้นกู้ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในส่วนที่ 2 โดย 
ผู้ขออนุญาตที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสามารถเสนอขายหุ้นกู้ได้ทุกลักษณะ โดยไม่จ ากัดมูลค่าและจ านวนคร้ัง 
ที่เสนอขาย ภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ส านักงานแจ้งผลอนุญาตในเบื้องต้นนั้น และ 
  (2)  ในการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ในแต่ละคร้ัง  หากผู้ขออนุญาตได้ปฏิบัติให้ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 แล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่
ในครั้งนั้น  และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จากส านักงานในวันที่ถือว่า
ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้นั้นด้วย 

ส่วน 1 
วิธีการยื่นค าขออนุญาต 

_________________________ 

 ข้อ 9   ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามหมวดนี้ ต้องยื่นค าขอ
อนุญาตต่อส านักงานพร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ส านักงาน
ประกาศก าหนด 

 ข้อ 109   ให้ผู้ขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตต่อส านักงานเมื่อส านักงาน
ได้รับค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค าขออนุญาตที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ 
ส าหรับประชาชนแล้ว  ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ 
ที่ออกใหม่และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 

                                                           

9 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 37/2558  เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบับท่ี 10) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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 ข้อ 119   เมื่อส านักงานได้รับค าขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน 
ตามคู่มือส าหรับประชาชนแล้ว ให้ส านักงานด าเนินการสอบทานข้อเท็จจริงตามขั้นตอนและวิธีการ 
ที่ระบุในคู่มือส าหรับประชาชนและแจ้งประเด็นข้อสังเกตที่ได้จากการสอบทานข้อเท็จจริงเพื่อให้ 
ผู้ขออนุญาตชี้แจงข้อสังเกตนั้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหนังสือแจ้งข้อสังเกต โดยต้อง
ด าเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ส านักงานได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามคู่มือส าหรับประชาชน   

 ให้ส านักงานแจ้งผลการพิจารณาการมีคุณสมบัติที่สามารถออกหุ้นกู้ได้ภายใน 
สามสิบวันนับแต่วันที่ส านักงานได้รับค าชี้แจงต่อข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริงจากผู้ขออนุญาต 

 ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตประสงค์จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ ให้ผู้ขออนุญาต 
ยื่นค าขอผ่อนผัน  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค าขอผ่อนผันต่อส านักงานก่อนที่ส านักงานจะ
เร่ิมการพิจารณาตามวรรคสอง  ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือส าหรับประชาชน  
โดยส านักงานจะพิจารณาค าขอผ่อนผันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเดียวกันกับการพิจารณาอนุญาต
ตามวรรคสอง 

ส่วนที่ 2 
ลักษณะของผู้ขออนุญาต 

______________________________ 

  ข้อ 126   ผู้ขออนุญาตจะได้รับอนุญาตในเบื้องต้นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่สามารถ 
เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ได้ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1)13  รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงินของผู้ขออนุญาตและ 
งบการเงินรวมประจ างวดการบัญชีปีล่าสุด และงบการเงินประจ างวดหกเดือนล่าสุดหรืองบการเงิน 
ไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นค าขอ ต้องไม่มีความหมายในลักษณะดังนี้ 

(ก)  ไม่แสดงความเห็นต่อการจัดท างบการเงินของผู้ขออนุญาตและงบการเงินรวม 
หรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง 

(ข)  แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระส าคัญว่าไม่เป็นไป 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
                                                           

9 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 37/2558  เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบับท่ี 10) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 31/2557  เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบับท่ี 7) ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 
13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 57/2559  เรื่องการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบับท่ี 14) ลงวันที ่22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) 
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(ค)  แสดงความเห็นว่าถูกจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระท าหรือไม่กระท า
ของผู้ขออนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหาร 

งบการเงินของผู้ขออนุญาตจะต้องจัดท าตามมาตรฐานใด ให้พิจารณาจากข้อก าหนด
ที่ระบุไว้ส าหรับการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้
ชวน ซึ่งเป็นข้อก าหนดเดียวกับที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่
ออกหลักทรัพย์  ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับข้อก าหนดการจัดท างบการเงินของผู้ขออนุญาต 

เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการช าระหนี้ และโอกาสในการได้รับช าระหนี้
ในกรณีที่สถาบันการเงินประสบปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หากสถาบันการเงิน
ที่ขออนุญาตเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศตามข้อ 2(1)(ข) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน
ตามวรรคหนึ่งให้หมายถึง งบการเงินของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศดังกล่าว 

(2)  ไม่อยู่ระหว่างค้างการน าส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน 
และผลการด าเนินงานของบริษัทหรือรายงานที่มีหน้าที่ต้องจัดท าและจัดส่งต่อส านักงานหรือ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 
หรือมาตรา 57 แล้วแต่กรณี หรือไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขงบการเงินหรือรายงานที่มีหน้าที่ 
ต้องจัดท าและจัดส่งตามมาตรา 56 หรือมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือมาตรา 57 
ตามที่ส านักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขนั้น หรือ 
ไม่อยู่ระหว่างการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของส านักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แล้วแต่กรณี 
  (3)10  ไม่มีลักษณะตามข้อ 12/1  เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียน 
ผู้ขออนุญาตต้องไม่มีลักษณะเฉพาะตามที่ก าหนดในข้อ 12/1(1) (ก) 
  (4)  ไม่เคยเสนอขายหุ้นกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ตั๋วเงิน หรือศุกูก โดยฝ่าฝืนข้อก าหนด
เกี่ยวกับลักษณะการเสนอขายที่จ ากัดเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลาสองปี 
ก่อนวันยื่นค าขออนุญาต เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน โดยผู้ขออนุญาตแสดงได้ว่ามีเหตุจ าเป็น 
และสมควร รวมทั้งมีมาตรการจัดการเกี่ยวกับการเสนอขายอย่างเหมาะสมแล้ว 

 (5)  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศจะต้องมีบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย เพื่อท าหน้าที่ประสานงานและติดต่อกับบุคคลต่าง ๆ รวมทั้ง
รับหนังสือ ค าสั่ง หมายเรียก หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการตามกฎหมายต่างประเทศได้ และ
แสดงได้ว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ 
                                                           

10 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 58/2558  เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบับท่ี 11) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 
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 12ความในวรรคหนึ่ง (1) ไม่ใช้บังคับกับกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ในนามของ
รัฐบาลต่างประเทศ 

  ข้อ 12/110   ผู้ขออนุญาตต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้  เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไขที่
ก าหนดในข้อ 12/2 
   (1)  ภายในระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่  
ผู้ขออนุญาตต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้    

(ก)  เคยมีประวัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ 
ในเร่ืองที่มีนัยส าคัญ 
          (ข)  เคยถูกส านักงานปฏเิสธค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ เน่ืองจากมีเหตุ 
ที่มีนัยส าคัญอันควรสงสัยเกี่ยวกับกลไกการบริหารจัดการในลักษณะดังต่อไปนี้  
                             1.  อาจไม่สามารถปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นธรรมโดยอาจมีการเอ้ือประโยชน์ 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งจะท าให้ได้เปรียบผู้ถือหุ้นรายอ่ืนหรือ ได้ประโยชน์มากกว่า 
ผู้ถือหุ้นรายอ่ืนโดยไม่สมควร 
    2.  อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นได้โดยท าให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ได้รับประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือโดยท าให้บริษัทเสียประโยชน์ 
ที่พึงได้รับ 

(ค)  เคยถูกส านักงานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
เน่ืองจากมีเหตุที่ท าให้สงสัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนที่ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการ
ตัดสินใจลงทุน หรือท าให้ผู้ลงทุนส าคัญผิด ซึ่งมีลักษณะเป็นการปกปิดหรืออ าพราง หรือสร้างข้อมูล 
ที่อาจไม่มีอยู่จริงในรายการหรือการด าเนินการที่มีนัยส าคัญ 

(ง)  เคยถอนค าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยไม่มีการชี้แจง 
เหตุสงสัยตาม (ข) หรือ (ค) ต่อส านักงาน หรือโดยมีการชี้แจงแต่ไม่ได้แสดงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล 
อย่างสมเหตุสมผลที่จะหักล้างข้อสงสัยตาม (ข) หรือ (ค) นั้น 
   (2)  ภายในระยะเวลาสิบปีก่อนวันยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่  
ผู้ขออนุญาตเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจาก 
การด าเนินการที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต อันเป็นเหตุที่ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  
ทั้งนี้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
                                                           

12 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2559  เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบับท่ี 13) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559) 
10 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 58/2558  เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบับท่ี 11) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 
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   (3)  อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการด าเนินการที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตอันเป็นเหตุ 
ที่ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  ทั้งนี้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
   (4)  เป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการจัดรูปแบบเพื่อให้บุคคลที่มีลักษณะ 
ตาม (1) (2) หรือ (3) หลีกเลี่ยงมิให้ส านักงานใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตาม (1) (2) หรือ (3) กับบุคคล 
ที่มีลักษณะดังกล่าวนั้น 

ข้อ 12/210   มิให้น าความในข้อ 12/1(1) และ (2) แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับกับผู้ขออนุญาต
ซึ่งไดแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริหารจัดการ และการควบคุมการด าเนินงานที่ท าให้
ผู้ขออนุญาตมีลักษณะตามข้อ 12/1(1) หรือ (2) แล้ว 

 ข้อ 13   ผู้ขออนุญาตที่เป็นกิจการตามกฎหมายไทย  จะได้รับอนุญาตในเบื้องต้นว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติที่สามารถเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ได้  นอกจากต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 12 
แล้ว ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ด้วย 
  (1)  มีกรรมการและผู้บริหารที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  
 ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศตามข้อ 2(1)  
การพิจารณาตามวรรคหนึ่งให้พิจารณาเฉพาะกรรมการหรือผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งในสาขาในประเทศไทย 
  (2)  มีผู้มีอ านาจควบคุมที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดลักษณะที่ขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัท โดยอนุโลม 

  ข้อ 1413   กิจการตามกฎหมายต่างประเทศตามข้อ 2(2) จะได้รับอนุญาตในเบื้องต้นว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติที่สามารถเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ได้ นอกจากต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 12 
แล้ว ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ด้วย 

(1)  แสดงได้ว่าการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่กระท าได้โดยชอบตามกฎหมายและ 
กฎเกณฑ์ของต่างประเทศที่ใช้บังคับกับกิจการดังกล่าว 

                                                           

10 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 58/2558  เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบับท่ี 11) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 
13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 57/2559  เรื่องการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบับท่ี 14) ลงวันที ่22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) 
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(2)  ไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าหน่วยงานก ากับดูแลตลาดทุนของประเทศที่กิจการ
ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นจะไม่ให้ความช่วยเหลือแก่ส านักงานในการตรวจสอบหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่ออก
ตามกฎหมายดังกล่าว 

ข้อ 1510   ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ขออนุญาตมีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อ 13(2) ในการ
แจ้งผลการขาดลักษณะดังกล่าวของผู้ขออนุญาต ให้ส านักงานมีอ านาจก าหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไข
ในการพิจารณาค าขอในคราวต่อไป โดยค านึงถึงความมีนัยส าคัญของพฤติกรรมอันเป็นลักษณะ
ต้องห้าม  ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการก าหนดระยะเวลา ระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกินสิบห้าปีนับแต่วันที่
ส านักงานแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวต่อผู้ขออนุญาต 
  เมื่อพ้นระยะเวลาที่ส านักงานก าหนดตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อผู้ขออนุญาตได้ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่ส านักงานก าหนดแล้ว มิให้ส านักงานน าข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุแห่งการสั่งการตาม 
วรรคหนึ่งมาประกอบการพิจารณาค าขอในคร้ังใหม่อีก 
  ในกรณีที่ส านักงานเห็นว่าเหตุที่ท าให้ผู้ขออนุญาตมีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อ 13(2) 
เป็นเรื่องไม่ร้ายแรง หรือได้มีการแก้ไขหรือก าหนดมาตรการป้องกันแล้ว ส านักงานอาจไม่น า
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขาดลักษณะดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาก็ได้ 

 ข้อ 16   ในระหว่างระยะเวลาทีส่ านักงานอนุญาตเบื้องต้นว่าผู้ขออนุญาตเป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ที่สามารถเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ได้ตามหมวดนี้  หากปรากฏในภายหลังว่าผู้ขออนุญาตไม่สามารถ 
ด ารงลักษณะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในส่วนนี้  ให้ผู้ขออนุญาตด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1)  แจ้งกรณีเช่นนั้นต่อส านักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงกรณี
ดังกล่าว และ 
  (2)  แก้ไขให้มีลักษณะเป็นไปตามที่ก าหนด ภายในหกเดือนหรือภายในระยะเวลา 
ที่ส านักงานก าหนด  
  ในระหว่างที่ผู้ขออนุญาตยังไม่สามารถแก้ไขให้มีลักษณะเป็นไปตามที่ก าหนด 
ในส่วนน้ีผู้ขออนุญาตจะเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพิ่มเติมไม่ได้ 

 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้การอนุญาตเบื้องต้นเป็นอันสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว 
  (1)  ผู้ขออนุญาตจงใจหรือเพิกเฉยไม่แจ้งต่อส านักงานตามวรรคหนึ่ง (1) หรือ 
  (2)  ผู้ขออนุญาตไม่สามารถแก้ไขให้มีลักษณะตามที่ก าหนดภายในระยะเวลาตาม
วรรคหนึ่ง (2)  
                                                           

10  แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 58/2558  เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบับท่ี 11) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 
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ส่วนที่ 3 
ลักษณะของหุ้นกู้ 

_______________________ 

 ข้อ 172   หุ้นกู้ที่เสนอขายจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (1)  มีค าเรียกชื่อเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงถึงหุ้นกู้ที่เสนอขาย 
ในแต่ละคร้ัง  ทั้งนี้ ค าเรียกชื่อหุ้นกู้ดังกล่าวต้องแสดงถึงปีที่ครบก าหนดไถ่ถอน และลักษณะพิเศษ 
ของหุ้นกู้ (ถ้ามี) ไว้โดยชัดเจน 
  (2)  มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตรา
ดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน หรืออัตราดอกเบี้ยอ่ืน 
  (3)12  ยกเลิก 
  (4)  มีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้  ทั้งนี้ ไม่ว่าหุ้นกู้นั้น 
จะมีการไถ่ถอนคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง 
  (5)  มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  เว้นแต่ในกรณีที่เป็นหุ้นกู้ระยะสั้น 

 ข้อ 18   ในกรณีหุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ  สิทธขิองผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวต้อง
ด้อยกว่าสิทธิของเจ้าหนี้สามัญเฉพาะในเร่ืองการรับช าระหนี้ตามหุ้นกู้นั้นเมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1)  ผู้ออกหุ้นกู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลพิพากษาให้ลม้ละลาย 
  (2)  มีการช าระบัญชีเพื่อการเลิกกิจการ หรือ 
  (3)  กรณีอ่ืนใดที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 

 ข้อ 19   ในกรณีหุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นหุ้นกู้ที่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกกิจการ 
(perpetual bond) ต้องมีการระบุให้ชัดเจนถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังต่อไปนี้  
  (1)  ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวก่อนมีการเลิกกิจการ 
  (2)  ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวก่อนมีการเลิกกิจการตาม
เงื่อนไขและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน 

                                                           

2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 18/2555  เรื่องการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย  
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555) 
12 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2559  เรือ่ง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย  
(ฉบับท่ี 13) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559) 
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 ข้อ 20   ในกรณีหุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นหุ้นกู้มีประกัน  ไม่ว่าการประกันของหุ้นกู้นั้นจะ
จัดให้มีพร้อมกับการเสนอขายหุ้นกู้หรือจัดเพิ่มเติมขึ้นในภายหลัง หลักประกันของหุ้นกู้ดังกล่าวต้องมี
ลักษณะดังนี้ 
  (1)13  เป็นทรัพย์สินหรือการค้ าประกันที่มีการด าเนินการให้มีผลบังคับได้ตามกฎหมาย
โดยค านึงถึงสภาพของหลักประกันแต่ละประเภท สามารถด ารงได้ตลอดอายุหุ้นกู้ และดูแลได้โดยผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้  ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่เป็นหรือเกี่ยวข้องกับหลักประกันซึ่งเป็นทรัพย์สินอ่ืนใดที่มิใช่ตราสารทางการเงิน 
ทรัพย์สินดังกล่าวต้องอยู่ในประเทศไทยและบังคับได้ตามกฎหมายไทย 3 
  (2)  ในกรณีที่หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสัญญาเช่าระยะยาว ผู้ออกหุ้นกู้
ต้องจัดให้มีการประเมินค่าของหลักประกันดังกล่าวโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่อยู่ในบัญชีที่
ส านักงานให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้ การประเมินราคาหรือการค านวณมูลค่าของหลักประกันต้อง
ค านึงถึงสิทธิและภาระผูกพนัใด ๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยบทกฎหมายหรือโดยสัญญาที่มีอยู่เหนือ
ทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันนั้นด้วย และต้องจัดท าขึ้นไม่เกินกว่าหนึ่งปีก่อนวันที่ออกหุ้นกู้นั้น 
เว้นแต่จะเป็นกรณีที่ราคาหรือมูลค่าของหลักประกันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญในช่วงเวลา
ดังกล่าว ให้ผู้ออกหุ้นกู้จัดให้มีการประเมินค่าหลักประกันดังกล่าวใหม่ 

ส่วนที่ 4 
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคร้ัง 

________________________ 

 ข้อ 2113   ก่อนการเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคร้ัง ให้ผู้ขออนุญาตยื่นเอกสารหลักฐาน
ตามที่ส านักงานประกาศก าหนด 4 

ให้ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอความเห็นชอบบุคคลที่จะเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต่อส านักงาน 
มาพร้อมกับเอกสารหลักฐานที่ยื่นตามวรรคหนึ่งด้วย 

 

 

 

                                                           

13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 57/2559  เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) 
13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 57/2559  เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบับท่ี 14) ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) 
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ข้อ 21/113   ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(1)  เป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระท าตาม
อ านาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

(2)  เป็นบุคคลที่ท าหน้าที่ในลักษณะเดียวกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ก าหนดโดย
กฎหมายของประเทศที่กิจการตามกฎหมายต่างประเทศจัดต้ังขึ้น และกิจการดังกล่าวต้องเป็นกิจการ 
ที่จัดต้ังขึ้นในประเทศสมาชิกอาเซียนที่หน่วยงานก ากับดูแลตลาดทุนของประเทศนั้น ๆ ได้ร่วมลงนาม
ในบันทึกความเข้าใจกับส านักงานตาม Memorandum of Understanding on Streamlined Review 
Framework for ASEAN Common Prospectus 

ส่วนที่ 5 
เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติภายหลังได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ในกรณีทั่วไป 

__________________________ 

 ข้อ 22  ข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่เสนอขายต้องมีความชัดเจนและไม่มีข้อก าหนด 
ที่เป็นการเอาเปรียบคู่สัญญาอย่างไม่เป็นธรรม และมีการลงลายมือชื่อผู้มีอ านาจลงนามผูกพันผู้ออก 
หุ้นกู้และประทับตราของผู้ออกหุ้นกู้ (ถ้ามี)  ทั้งนี้ รายการและสาระส าคัญของข้อก าหนดสิทธิ 
ให้เป็นไปตามมาตรา 42 

 ข้อ 236   ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับ 
ความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  การเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นที่มิใช่หุ้นกู้ด้อยสิทธิให้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
         (ก)  อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่เสนอขายในแต่ละคร้ัง 
         (ข)  อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ค้ าประกันหุ้นกู้ เฉพาะในกรณีที่เป็น 
การค้ าประกันเต็มจ านวนที่มีผลบังคับให้ผู้ค้ าประกันต้องรับผิดร่วมกันกับลูกหนี้ โดยไม่สามารถ 
เพิกถอนได้ก่อนครบก าหนดอายุของหุ้นกู้ 
         (ค)  อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ได้รับอนุญาต  ทั้งนี้ หากผู้ขออนุญาตเป็น 

                                                           

13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 57/2559  เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบับท่ี 14) ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) 
6 แก้ไขพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 31/2557  เรือ่ง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบับท่ี 7) ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 



15 

สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศตามข้อ 2(1) (ข) ให้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารต่างประเทศ
เพิ่มเติมด้วย เว้นแต่ในวันที่ยื่นค าขออนุญาต สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศดังกล่าวสามารถด ารง
อัตราส่วนเงินกองทุนได้ตามวิธีการค านวณดังนี้ 

เงินกองทุนทัง้สิ้น (total capital) ของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ              1.5 เท่าของอัตราส่วนเงินกองทุนตามที่ 
                                      สินทรัพย์เสี่ยง  +  X                                                            ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
  (X =  มูลค่าตราสารหนี้ทีจ่ะเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้โดยอ้างองิอัตรา risk weighted ที่ 100%) 

  (2)  การเสนอขายหุ้นกู้อ่ืนนอกจาก (1) ให้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างใดอย่างหนึ่ง 
ตาม (1) (ก) หรือ (ข) 

ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1)  สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานได้มีหนังสือ 
แจ้งต่อส านักงานว่าไม่สามารถท าการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้นั้นได้โดยมีเหตุอันสมควร และ
เหตุน้ันมิได้เกิดจากผู้ออกหุ้นกู้  ส านักงานอาจผ่อนผันให้การจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้นกระท า 
โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ่ืนที่ส านักงานก าหนดได้ 
  (2)  กรณีที่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน โดยมีเหตุจ าเป็นและสมควร หรือเป็น
กรณทีี่พิจารณาได้ว่าไม่จ าเป็นต้องมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

 ข้อ 24   ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ที่เป็นไป
ตามข้อ 23 อย่างต่อเนื่องจนกว่าสิทธิเรียกร้องตามหุ้นกู้นั้นจะระงับลง  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น
และสมควร ส านักงานอาจผ่อนผันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ โดยก าหนดเงื่อนเวลาหรือ
เงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความจ าเป็นของผู้ลงทุนในการมีข้อมูลการจัดอันดับ 
ความน่าเชื่อถือนั้น 

  ข้อ 24/16   ผู้ได้รับอนุญาตที่เป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศตามข้อ 2(1) (ข)  
ซึ่งได้รับยกเว้นการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศตามข้อ 23(1) (ค)  
ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น (total capital ratio) ของสาขา
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ด ารงไว้ ณ สิ้นวันท าการสุดท้ายของแต่ละเดือน ภายในวันที่ยี่สิบห้า 
ของเดือนถัดไปไว้บนเว็บไซต์ของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ จนกว่าสิทธิเรียกร้องตามหุ้นกู้ 
จะสิ้นสุดลง 

                                                           

6 แก้ไขพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 31/2557  เรือ่ง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบับท่ี 7) ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 
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  ข้อ 252   ผู้ได้รับอนุญาตต้องยื่นค าขอให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยพิจารณารับหุ้นกู้ 
ที่ออกและเสนอขายเป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันออกหุ้นกู้ดังกล่าว  เว้นแต่ 
เป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น 

 ข้อ 26   ในกรณีหุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ผู้ได้รับอนุญาต
ต้องจัดให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความสอดคล้องกับข้อก าหนดสิทธิ โดยอย่างน้อยต้องมี
รายการและสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  (1)  ชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญา 
  (2)  วันที่สัญญามีผลใช้บังคับ 
  (3)  อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดของคู่สัญญา โดยมีข้อตกลงที่ระบุให้ผู้ได้รับอนุญาต 
และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดตามข้อก าหนดสิทธิทุกประการ 
  (4)  อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน หรือบ าเหน็จในการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
ซึ่งต้องก าหนดไว้เป็นจ านวนที่แน่นอน รวมทั้งอัตราและวิธีการจ่ายคืนเงินทดรองซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ได้จ่ายไปเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
  (5)  การสิ้นสุดของสัญญา 

 ข้อ 27   ในกรณีการออกหุ้นกู้มีประกันโดยหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือ
สังหาริมทรัพย์ประเภทที่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย ผู้ได้รับอนุญาตต้องด าเนินการจดทะเบียนให้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้รับทรัพย์สินนั้นเป็นประกันตามกฎหมายด้วย 

 ข้อ 28   ในการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายหลังการออกหุ้นกู้  ให้ผู้ได้รับอนุญาต 
ส่งเอกสารต่อส านักงานตามข้อ 6   
  เมื่อผู้ได้รับอนุญาตได้ส่งเอกสารตามวรรคหนึ่งต่อส านักงานครบถ้วนแล้ว   
ให้ผู้ได้รับอนุญาตเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากส านักงานแล้ว 
และให้ผู้ได้รับอนุญาตส่งส าเนาสัญญาแต่งต้ังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต่อส านักงานภายในสิบห้าวันนับแต่ 
วันแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นั้น  

 ข้อ 29   การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิ หน้าที่ ความรับผิด หรือหลักประกันตามหุ้นกู้ภายหลัง
การออกหุ้นกู้นั้น จะกระท าได้ต่อเมื่อการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมิได้ขัดหรือแย้งกับข้อก าหนดของภาคนี้และ
การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวได้ด าเนินการโดยชอบตามข้อก าหนดสิทธิ โดยผู้ได้รับอนุญาตต้องแจ้งการ

                                                           

2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 18/2555  เรื่องการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย  
(ฉบับท่ี 3) ลงวันที ่28 มีนาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555) 
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แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวพร้อมทั้งส่งส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อส านักงานและสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลใช้บังคับ 
  ในกรณีที่การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิซึ่งได้
ก าหนดให้กระท าได้โดยการมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ต้องระบุอย่างชัดเจน
ถึงสาเหตุแห่งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิ และผลกระทบที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นกู้ 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นกู้ 

 ข้อ 29/14   เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางในการควบคุมการใช้เงินตราต่างประเทศ
ส าหรับผู้ลงทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยยังมิได้อนุมัติให้ลงทุนในเงินตราต่างประเทศได้โดยตรง
หรือผู้ลงทุนในหุ้นกูไม่ได้เป็นผู้ลงทุนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ ผู้ได้รับอนุญาตต้อง
จัดให้การเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนดังกล่าวกระท าโดยบริษัทหลักทรัพย์ประเภทการจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์หรือการค้าหลักทรัพย์ 

หมวด 2 
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ในวงจ ากัด 

_______________________ 

ส่วนที่ 1 
ลักษณะการเสนอขายในวงจ ากัด 

__________________ 

 ข้อ 30   การเสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นการเสนอขาย 
ในวงจ ากัด 
  (1)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ 
  (2)  เสนอขายโดยได้รับผ่อนผันจากส านักงาน โดยผู้ที่จะได้รับอนุญาตต้องแสดงได้ว่า 
 (ก)  มีเหตุจ าเป็นและสมควร 
 (ข)  การเสนอขายดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง และ 
 (ค)  มีมาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอแล้ว 

                                                           

4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 11/2556  เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย  
(ฉบับท่ี 5) ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556) 
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 ข้อ 31   ในกรณีเป็นการขอผ่อนผันเพื่อเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามข้อ 30(2)  
ผู้ที่จะขอผ่อนผันต้องแสดงได้ถึงเหตุจ าเป็นและสมควรของกรณีดังกล่าว การไม่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุน 
ในวงกว้าง และการมีมาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ และส านักงานอาจผ่อนผัน 
มิให้น าหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในภาคนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน มาใช้บังคับกับการ
เสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวก็ได้เท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึงความเหมาะสมและเพียงพอของมาตรการคุ้มครอง
ผู้ลงทุน 

ส่วนที่ 2 
กรณีที่ถือว่าได้รับอนุญาต 
_____________________ 

 ข้อ 32  กิจการตามข้อ 2 จะสามารถเสนอขายหุ้นกู้ในวงจ ากัดได้ โดยถือว่าได้รับ
อนุญาตจากส านักงาน เมื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 33  ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศตามข้อ 2(2)(ค) นิติบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 14 ด้วย 

 ข้อ 336   ในการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ในวงจ ากัดจะกระท าได้เมื่อเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ และใหก้ิจการที่ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ 3  

ของหมวดนี้ รวมทั้งรายงานลักษณะของหุ้นกู้ที่จะเสนอขายต่อส านักงานตามข้อ 6  

  (1)  ด าเนินการจดข้อจ ากัดการโอนหุ้นกู้ที่จะเสนอขายกับส านักงานตามความใน 
วรรคสอง และยื่นเอกสารตามวรรคสามแล้ว 
  (2)  ไม่เคยเสนอขายหุ้นกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ตั๋วเงิน หรือศุกูก ที่เป็นการฝ่าฝืนลักษณะ
การขายที่จ ากัดเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันยื่นจดข้อจ ากัด 
การโอน  เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน โดยกิจการแสดงได้ว่ามีเหตุจ าเป็นและสมควร  
รวมทั้งมีมาตรการจัดการเกี่ยวกับการเสนอขายอย่างเหมาะสมแล้ว 
  การจดข้อจ ากัดการโอนหุ้นกู้กับส านักงานตามวรรคหนึ่งต้องมีข้อความซึ่งแสดงได้ว่า 
ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ หากการโอนหุ้นกู้ดังกล่าวจะท าให้หุ้นกู้ 
ที่เสนอขายในคร้ังนั้นไม่สามารถคงลักษณะการเสนอขายในวงจ ากัดตามข้อ 30 ได้แล้วแต่กรณี  เว้นแต่ 
เป็นการโอนทางมรดก  ทั้งนี้ ให้ถือว่าส านักงานรับจดข้อจ ากัดการโอนดังกล่าวในวันที่ส านักงานได้รับ 
การแสดงเจตนาจดข้อจ ากัดการโอนที่มีข้อความดังกล่าวแล้ว 

                                                           

6 แก้ไขพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 31/2557  เรือ่ง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบับท่ี 7) ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 
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  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้มีประกันหรือหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
ให้กิจการเสนอร่างข้อก าหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มาพร้อมกับการจดข้อจ ากัด 
การโอนด้วย 

ส่วนที่ 3 
เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติภายหลังได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ในวงจ ากัด 

________________________ 

  ข้อ 34   ก่อนการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ในแต่ละคร้ัง  ผู้ได้รับอนุญาตต้อง
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1)  ได้รับมติโดยชัดแจ้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ออกหุ้นกู้ได้  เว้นแต่ผู้ได้รับ 
อนุญาตเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดหรือบริษัทที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ต้องได้รับมติให้ออก
หุ้นกู้ที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดหรือกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับบริษัท
ต่างประเทศนั้น  แล้วแต่กรณี   
 ความในวรรคหน่ึงมิให้น ามาใช้กับกรณีที่บริษัทต้องออกหุ้นกู้ตามแผนฟื้นฟู 
กิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว หรือกรณีอ่ืนใดที่ได้รับ  
การผ่อนผันจากส านักงาน  
  (2)  ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศจะต้องมีบุคคล 
ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย เพื่อท าหน้าที่ประสานงานและติดต่อกับบุคคลต่าง ๆ 
รวมทั้งรับหนังสือ ค าสั่ง หมายเรียก หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการตามกฎหมายต่างประเทศได้  
และแสดงได้ว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้  
  (3)4  เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางในการควบคุมการใช้เงินตราต่างประเทศ ส าหรับ 
ผู้ลงทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยยังมิได้อนุมัติให้ลงทุนในเงินตราต่างประเทศได้โดยตรง หรือ 
ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ไม่ได้เป็นผู้ลงทุนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้การ
เสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนตามข้อ 30(1) กระท าโดยบริษัทหลักทรัพย์ประเภทการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์
หรือการค้าหลักทรัพย์  เว้นแต่ผู้ได้รับอนุญาตมีสถานะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ตามประเภทที่ก าหนดอยู่
แล้ว 

 

                                                           

4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 11/2556  เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย  
(ฉบับท่ี 5) ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556) 
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(4)14  ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ตามข้อ 30(1) ต้องจัดให้ 
การชักชวน หรือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการซื้อขายหรือลงทุนในหุ้นกู้ด าเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์
ประเภทที่สามารถเป็นผู้ให้บริการดังกล่าวเกี่ยวกับหุ้นกู้ได้  เว้นแต่ผู้ได้รับอนุญาตมีสถานะเป็นบริษัท
หลักทรัพย์ที่สามารถด าเนินการดังกล่าวได้อยู่แล้ว โดยให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ส าหรับการให้บริการหรือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการซื้อขายหรือลงทุนในหุ้นกู้ด้วย 

(5)4  จัดให้มีการแจกสรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร (fact sheet) ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามข้อ 30(1) 
  การจัดให้มีตัวแทนในประเทศไทยตามวรรคหนึ่ง (2) ผู้ได้รับอนุญาตต้องด าเนินการ
ดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองจนกว่าสิทธิเรียกร้องตามหุ้นกู้นั้นจะระงับลง 

ข้อ 34/114   ยกเลิก 

ข้อ 356   ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนสถาบันที่จัดต้ังขึ้น 
ตามกฎหมายไทยหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามข้อ 30(1) ให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
ในข้อ 36 ข้อ 37 หรือข้อ 38 แล้วแต่กรณี 

 ข้อ 366   ในการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ผู้ได้รับอนุญาตไม่ต้องจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้  เว้นแต่เป็น 
การเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ที่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกกิจการต่อผู้ลงทุนรายใหญ่   
ให้ผู้ได้รับอนุญาตจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยสถาบันจัดอันดับ 
ความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก่อนการเสนอขายหุ้นกู้ 
 (1)  อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่เสนอขายในแต่ละคร้ัง 
 (2)  อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ค้ าประกันหุ้นกู้ เฉพาะในกรณีที่เป็นการค้ าประกัน 
เต็มจ านวนที่มีผลบังคับให้ผู้ค้ าประกันต้องรับผิดร่วมกันกับลูกหนี้ โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ 
ก่อนครบก าหนดอายุของหุ้นกู้ 
                                                           

14 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 24/2560  เรื่องการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบับท่ี 15) ลงวันที ่6 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 11/2556  เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบับท่ี 5) ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556) 
14 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 24/2560  เรือ่งการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย  
(ฉบับท่ี 15) ลงวันที ่6 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
6 แก้ไขพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 31/2557  เรือ่ง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบับท่ี 7) ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 
6 แก้ไขพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 31/2557  เรือ่ง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบับท่ี 7) ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 
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  ให้น าข้อก าหนดเกี่ยวกับการผ่อนผันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามที่ก าหนด 
ในข้อ 23 วรรคสองมาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ่งด้วย 

 ข้อ 37   เมื่อผู้ได้รับอนุญาตได้ออกหุ้นกู้แล้ว  ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีการจัดอันดับ 
ความน่าเชื่อถือตามหลักเกณฑ์ในข้อ 36 อย่างต่อเนื่องจนกว่าสิทธิเรียกร้องตามหุ้นกู้จะระงับลง  เว้นแต่ 
ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร ส านักงานอาจผ่อนผันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้  
โดยก าหนดเงื่อนเวลาหรือเงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความจ าเป็นของผู้ลงทุนในการมี
ข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้น 

ข้อ 382    ผู้ได้รับอนุญาตต้องยื่นค าขอให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยพิจารณา 
รับหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายเป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันออกหุ้นกู้ดังกล่าว  
เว้นแต่เป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น 

ข้อ 3913   ในกรณีหุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นหุ้นกู้มีประกันหรือเป็นหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทน 
ผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีลักษณะตามข้อ 21/1 
(2)  เป็นทรัสตีได้ตามกฎหมายต่างประเทศหรือเป็นสถาบันการเงินต่างประเทศ 

 ที่มีลักษณะตามข้อ 14(2) 
(3)  เป็นบุคคลอ่ืนใดที่ส านักงานให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณี 

ข้อ 40   ผู้ได้รับอนุญาตต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1)  จัดให้หุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายมีลักษณะดังนี้ 
 (ก)  เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และต้องมีข้อความในใบหุ้นกู้ที่เสนอขายแต่ละคร้ัง 
แสดงว่าผู้ออกหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใด ๆ หากการโอนนั้นจะขัดกับ 
ข้อจ ากัดการโอนหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ ซึ่งต้องเป็นข้อจ ากัดการโอนเดียวกับที่ได้จดทะเบียนไว้กับส านักงาน 

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

2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 18/2555  เรื่องการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย  
(ฉบับท่ี 3) ลงวันที ่28 มีนาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555) 
13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 57/2559  เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบับท่ี 14) ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) 
12 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2559  เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย  
(ฉบับท่ี 13) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559) 
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(ค)  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 18 และข้อ 19 กรณีเป็น 
การเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ที่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) 
แล้วแต่กรณี 
 (ง)  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามข้อ 30(1) ต้องจัดให้มีข้อก าหนดสิทธิที่มีรายการอย่างน้อยตามที่ก าหนดไว้ 
ในมาตรา 42  
  (2)  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ในวงจ ากัดตามข้อ 30(2) ผู้ได้รับอนุญาต 
ต้องไม่โฆษณาการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสารประกอบการเสนอขาย  
ผู้ได้รับอนุญาตต้องแจกจ่ายให้เฉพาะบุคคลที่มีลักษณะหรือมีจ านวนอยู่ในวงจ ากัดตามที่ก าหนดไว้ 
ในข้อ 30(2) ตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น  
  (3)  จัดให้เอกสารประกอบการเสนอขาย (ถ้าม)ี มีข้อความที่ระบุถึงข้อจ ากัดการโอน 
ตาม (1) (ก) และในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ให้ระบุการด้อยสิทธินั้นไว้ให้ชัดเจน 

ข้อ 41   ในกรณีที่มีบุคคลใดแสดงความประสงค์ต่อผู้ได้รับอนุญาตที่จะลงทะเบียน
การโอนหุ้นกู้  ให้ผู้ได้รับอนุญาตตรวจสอบความถูกต้องของการโอนหุ้นกู้ หากพบว่าเป็นการโอน 
ที่ขัดต่อข้อจ ากัดการโอนที่ได้จดทะเบียนไว้กับส านักงาน ผู้ได้รับอนุญาตต้องไม่ลงทะเบียนการโอน 
หุ้นกู้  เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 
  ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตจัดให้มีนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ได้รับอนุญาตต้องด าเนินการให้
นายทะเบียนหุ้นกู้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในวรรคหนึ่งด้วย 

หมวด 3 
อ านาจของส านักงานเกี่ยวกับการอนุญาต 

_________________________ 

 ข้อ 423   ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อส านักงานที่เป็นเหตุอันควรสงสัยกรณีใด 
กรณีหน่ึงดังต่อไปนี้ ส านักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ตามค าขออนุญาตได้ 
  (1)  ผู้ขออนุญาตหรือการเสนอขายหุ้นกู้มีลักษณะหรือรูปแบบเป็นไปตามหลักเกณฑ์
หรือเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีข้อเท็จจริงซึ่งท าให้พิจารณาได้ว่าความมุ่งหมายหรือ
เน้ือหาสาระที่แท้จริง (substance) ของการเสนอขายหุ้นกู้นั้นเข้าลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงบทบัญญัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศนี้ 

                                                           

3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2555  เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบับท่ี 4) ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555) 
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  (2)  การเสนอขายหุ้นกู้อาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
  (3)  การเสนอขายหุ้นกู้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนไทย
โดยรวม 
  (4)  การเสนอขายหุ้นกู้อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนโดยรวม หรืออาจท าให้ 
ผู้ลงทุนโดยรวมไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องหรือเพียงพอ
ประกอบการตัดสินใจลงทุน 

 ข้อ 433   ในกรณีที่ปรากฏต่อส านักงานภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ว่า 
ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่ส านักงานน ามาพิจารณาเพื่ออนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงไป  
ซึ่งหากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นปรากฏต่อส านักงานก่อนการอนุญาต ส านักงาน 
อาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้นั้น ให้ส านักงานมีอ านาจดังต่อไปนี้ 
  (1)  สั่งให้ผู้ได้รับอนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหารของผู้ได้รับอนุญาต ชี้แจงหรือ
เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด และระงับการอนุญาตให้ออกหุ้นกู้หรือให้ผู้ได้รับ
อนุญาตระงับการเสนอขายหุ้นกู้ไว้ก่อนจนกว่าจะได้ชี้แจงหรือแก้ไขให้ถูกต้อง และหากผู้ได้รับ 
อนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหารของผู้ได้รับอนุญาต ไม่สามารถชี้แจงหรือด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องได้ 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ส านักงานอาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตตาม (2) ได้ 
  (2)  สั่งเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ในส่วนที่ยังมิได้เสนอขายหรือยังไม่มี 
ผู้จองซื้อในการสั่งการตามวรรคหนึ่งให้ส านักงานค านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา 
 (1)  ความร้ายแรงของข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 (2)  ผลกระทบต่อผู้ลงทุนที่จองซื้อหุ้นกู้นั้น 

 ข้อ 443  ในกรณีที่เข้าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ส านักงานอาจผ่อนผัน 
ไม่น าหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเงื่อนไขตามประกาศนี้มาใช้
บังคับกับการเสนอขายหุ้นกู้ที่ได้รับอนุญาตได้ 
  (1)  มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนซึ่งท าให้พิจารณาได้ว่าหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
ให้ไม่มีนัยส าคัญส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ที่จะได้ไม่คุ้มค่ากับต้นทุน 
ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขดังกล่าว 

                                                           

3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2555  เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบับท่ี 4) ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555) 
3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2555  เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบับท่ี 4) ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555) 
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  (2)  ผู้ขออนุญาตมีข้อจ ากัดตามกฎหมายอ่ืนที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน 
  (3)  ผู้ขออนุญาตมีมาตรการอ่ืนที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน 
  การผ่อนผันตามวรรคหนึ่งให้ค านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจลงทุนและมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนเป็นส าคัญ  ทั้งนี้ ส านักงานอาจก าหนด
เงื่อนไขให้ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

ภาค 2 
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน 

________________________________ 

หมวด 1 
วิธีการยื่น และค่าธรรมเนียม 

________________________________ 

 ข้อ 454   ก่อนการเสนอขายหุ้นกู้ ให้ผู้เสนอขายหุ้นกู้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามที่
ก าหนดไว้ในหมวด 2 ของภาคนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนตามแบบที่ก าหนดตามมาตรา 72 ต่อส านักงาน 
โดยให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1)  ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่
ก าหนดไว้บนเว็บไซต์ของส านักงานในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์จ านวนหนึ่งชุด รวมทั้งส าเนาแบบแสดง
รายการข้อมูลจ านวนหนึ่งชุด 
  (2)  ส่งข้อมูลในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการรับส่งข้อมูลตามที่ 
ก าหนดไว้บนเว็บไซต์ของส านักงาน 
  ข้อมูลที่ยื่นต่อส านักงานตามวรรคหนึ่งทั้งในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์และข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ต้องมีข้อความถูกต้องตรงกัน 

  

 

                                                           

4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 11/2556  เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบับท่ี 5) ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556) 
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ข้อ 469   ผู้เสนอขายหุ้นกู้มีหน้าที่ช าระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นค าขอต่าง ๆ 

หมวด 2 
แบบแสดงรายการข้อมูล 

________________ 

 ข้อ 47   แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยื่นต่อส านักงาน ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (1)  ไม่มีข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือที่อาจท าให้ส าคัญผิด และไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้ง 
ในสาระส าคัญ 
  (2)  ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้พร้อมกันหรือในระยะเวลาใกล้เคียงกันในประเทศอ่ืนด้วย  
ต้องมีรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าที่เปิดเผยในประเทศอ่ืน 
  (3)  มีข้อมูลตามที่ก าหนดในมาตรา 69(1) ถึง (10) และข้อมูลตามมาตรา 70(1) ถึง (7) 
ทั้งนี้ ให้มีข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ก าหนดในข้อ 49 และข้อ 50 ด้วย 
  (4)  ในกรณีผู้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศตาม 
ข้อ 2(1) หรือกิจการตามกฎหมายต่างประเทศตามข้อ 2(2) ให้ระบุไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับภาษาที่จะใช้ 
ในการจัดท าหนังสือชี้ชวน งบการเงิน  รายงานประจ าปี  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี และ 
การให้ข้อมูลอ่ืนหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดท าเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ข้อ 4813   ให้ผู้เสนอขายหุ้นกู้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลที่มีรายการตามข้อ 48/1  
ต่อส านักงานก่อนการเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามแบบและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้5 

(1)  กรณีการเสนอขายหุ้นกู้ในกรณีทั่วไปที่ได้รับอนุญาตตามหมวด 1 ของภาค 1  
ให้ผู้เสนอขายหุ้นกู้ยื่นแบบ 69-DEBT-PO ที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย 
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ โดยอนุโลม  ทั้งนี้ กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ 
ของกิจการตามกฎหมายไทยซึ่งเสนอขายหุ้นกู้พร้อมกันหรือในระยะเวลาใกล้เคียงกันในประเทศอ่ืน 
หรือเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ของกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ ผู้เสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวอาจยื่น 

                                                           

9 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 37/2558  เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบับท่ี 10) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 57/2559  เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบับท่ี 14) ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) 
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แบบ 69-FD ที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การเสนอขายตราสารหนี้ แทนการยื่นแบบ 69-DEBT-PO ได้   
  (2)  กรณีการเสนอขายหุ้นกู้ในวงจ ากัดที่ได้รับอนุญาตตามหมวด 2 ของภาค 1  
ให้ผู้เสนอขายหุ้นกู้ยื่นแบบใดแบบหนึ่งดังนี้ 

(ก)  แบบ 69-DEBT-II&HNW ที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้  

(ข)  แบบแสดงรายการข้อมูลที่มีรายละเอียดของรายการตามมาตรา 69(1) ถึง (10) และ
มาตรา 70(1) ถึง (8)  ทั้งนี้ ในส่วนของการลงนามรับรองความถูกต้องของแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าว 
ให้น าข้อมูลในส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ของแบบ 69-DEBT-II&HNW ตามที่ก าหนด 
ใน (ก) มาระบุเป็นข้อมูลไว้ด้วย โดยอนุโลม 

ผู้เสนอขายหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่ง (1) ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชี 
ที่ส านักงานให้ความเห็นชอบเป็นผู้ร่วมจัดท าและรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบ 
แสดงรายการข้อมูล 

 ข้อ 48/14   ให้ผู้เสนอขายหุ้นกู้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลที่มีรายการครบถ้วนเป็น
ปัจจุบันต่อส านักงานซึ่งมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ โดยรายละเอียดของรายการตาม (1) ถึง (3)  
ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดในข้อ 48 
  (1)  สรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร (fact sheet) 
  (2)  ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
  (3)  ข้อมูลเกี่ยวกับการจอง การจ าหน่าย และการจัดสรร 
  (4)  ข้อมูลอื่นใดที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน 
  สรุปข้อมูลส าคัญของตราสารตามวรรคหนึ่ง (1) อย่างน้อยต้องแสดงถึงสาระส าคัญ
ของตราสาร รวมทั้งลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่ส าคัญของตราสาร โดยส านักงานอาจประกาศ
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าสรุปข้อมูลส าคัญของตราสารด้วยก็ได้ 

 ข้อ 49   ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกโดยกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ 
แบบแสดงรายการข้อมูลต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างน้อยดังต่อไปนี้ด้วย 
  (1)  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจ ากัดและความเสี่ยงในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
  

                                                           

4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 11/2556  เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบับท่ี 5) ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556) 
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(ก)  สิทธิและความคุ้มครองที่ผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่ออกโดย
กิจการตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งไม่แตกต่างจากกรณีที่ผู้ลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศเองโดยตรง  
ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงต้องศึกษาและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของประเทศที่
กิจการตามกฎหมายต่างประเทศนั้นจัดตั้งขึ้น  ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวให้แสดงในหน้าปกของแบบแสดง
รายการข้อมูลด้วยตัวอักษรที่เน้นและสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 
 (ข)  การด าเนินคดีทางกฎหมายกับกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ เนื่องจากมิได้
มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย  ทั้งนี้ ให้ระบุถึงเขตอ านาจศาลในการฟ้องร้องบังคับคดีต่อกิจการตาม
กฎหมายต่างประเทศด้วย 
 (ค)  ผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้ของกิจการตามกฎหมายต่างประเทศอาจได้รับ ในกรณี
ที่กฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจการตามกฎหมายต่างประเทศนั้นมีข้อจ ากัดในการส่งเงิน 
ออกนอกประเทศ (ถ้าม)ี 
 (ง)  ข้อจ ากัดหรือความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา วิธีการจองซื้อ  
การช าระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ รวมทั้งวิธีการโอนหลักทรัพย์ 
 (จ)  ข้อจ ากัดหรือความเสี่ยงอ่ืนใดที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิหรือการตัดสินใจ 
ของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ  
  (2)  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกในนามของรัฐบาลต่างประเทศ แบบแสดง 
รายการข้อมูลต้องมีข้อมูลทางเศรษฐกิจการเงินและการคลังของประเทศห้าปีล่าสุดก่อนวันยื่น 
แบบแสดงรายการข้อมูลนั้น โดยอย่างน้อยต้องแสดงถึงรายได้ประชาชาติ ดุลการค้า ดุลบริการ  
ข้อมูลการน าเข้าและส่งออก เงินทุนส ารองระหว่างประเทศ ภาระหนี้สินในประเทศและต่างประเทศ 
รวมทั้งประมาณการการช าระหนี้ต่างประเทศอย่างน้อยห้าปีโดยเร่ิมในปีที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
ดังกล่าวต่อส านักงาน 
  (3)  ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและสถานที่ติดต่อของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากกิจการตามกฎหมาย
ต่างประเทศให้เป็นตัวแทนของกิจการตามกฎหมายต่างประเทศในประเทศไทย  โดยระบุอ านาจหน้าที่
ของตัวแทนดังกล่าวอย่างชัดเจน 
  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกโดยกิจการตามกฎหมายไทย แบบแสดง
รายการข้อมูลต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างน้อยตามวรรคหนึ่ง (1)(ง) และ (จ) ด้วย 
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ข้อ 508   งบการเงินของผู้เสนอขายหุ้นกู้ที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล  
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  กรณีการเสนอขายในกรณีทั่วไป ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีดังนี้ 
        (ก)  มาตรฐานการบัญชีไทย 
        (ข)  International Financial Reporting Standards (IFRS) 
        (ค)  Financial Accounting Standards (FAS)  
        (ง)  United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) 
        (จ)  มาตรฐานการบัญชีที่หน่วยงานก ากับดูแลหลัก (home regulator) หรือ
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กิจการตามกฎหมายต่างประเทศนั้นจัดตั้งขึ้น ยอมรับ
หรือก าหนด  ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ผู้เสนอขายหุ้นกู้ได้จัดท าและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินโดยแสดง
ผลกระทบของรายการที่แตกต่างจาก IFRS (Reconciled IFRS) ไว้ด้วย 
        (ฉ)  มาตรฐานการบัญชีอื่นที่ส านักงานยอมรับ 
  (2)  กรณีการเสนอขายในวงจ ากัด ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดโดย
หน่วยงานก ากับดูแลของไทยหรือต่างประเทศ 

 12ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ในนามของรัฐบาลต่างประเทศ  หากผู้เสนอขาย 
หุ้นกู้ได้จัดท าข้อมูลทางการเงินที่แสดงฐานะการเงินและการคลังของประเทศตามที่ก าหนดในข้อ 49(2)  
ให้ถือว่าเป็นการจัดท างบการเงินแล้ว 

 ข้อ 51   ก่อนสิ้นสุดการเสนอขายหุ้นกู้ หากผู้เสนอขายหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระส าคัญที่มิได้แสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนให้แก่บุคคลใดเป็น
การเฉพาะราย เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุน หรือการตัดสินใจลงทุน 
ในหุ้นกู้ที่เสนอขาย  ผู้เสนอขายหุ้นกู้ต้องด าเนินการให้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวเพิ่มเติม 
ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนโดยพลัน 
  ในกรณีที่แบบแสดงรายการข้อมูลยังไม่มีผลใช้บังคับ ต้องเปิดเผยข้อมูลตาม 
วรรคหนึ่งก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ หรือในกรณีที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผล 
ใช้บังคับแล้ว ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวภายในวันท าการถัดจากวันที่ได้เปิดเผยข้อเท็จจริงต่อบุคคลนั้น 

 

                                                           

8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 50/2557  เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบับท่ี 9) ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 
12 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2559  เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบับท่ี 13) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559) 
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หมวด 3 
อ านาจของส านักงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล 

_________________________ 

  ข้อ 524   ให้ส านักงานมีอ านาจผ่อนผันการเปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลที่ก าหนด
เพิ่มเติมตามประกาศนี้ หากผู้เสนอขายหุ้นกู้แสดงได้ว่าข้อมูลดังกล่าวมิใช่ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อ 
การตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ และมีเหตุอันควรที่จะไม่แสดงรายละเอียดของข้อมูลดังกล่าว
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลหรือได้ด าเนินการประการอ่ืนเพื่อทดแทนอย่างเพียงพอแล้ว 

ข้อ 53   ในการพิจารณาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน  
หากส านักงานเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นและสมควรเพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่มีนัยส าคัญเพียงพอต่อ 
การตัดสินใจลงทุน ให้ส านักงานมีอ านาจก าหนดให้ผู้เสนอขายหุ้นกู้ด าเนินการดังต่อไปนี้  
ภายในระยะเวลาที่ส านักงานก าหนด 
  (1)  เปิดเผยข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนเพิ่มเติม 
  (2)  ชี้แจง หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล หรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 
  (3)  จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นอิสระจัดท าความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง
ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน 
  หากผู้เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด าเนินการตามที่ส านักงานก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่า 
ผู้เสนอขายหุ้นกู้ไม่ประสงค์จะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อส านักงานอีกต่อไป 
  ในการก าหนดให้ผู้เสนอขายหุ้นกู้ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ส านักงานอาจก าหนดให้ 
ผู้เสนอขายหุ้นกู้เปิดเผยการสั่งการ การด าเนินการ ข้อสังเกตของส านักงาน หรือค าชี้แจงของผู้เสนอขาย
หุ้นกู้ผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานตามแนวทางที่ส านักงานก าหนดด้วยก็ได้ 

หมวด 4 
การรับรองข้อมูล 

____________________ 

 ข้อ 544   การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดง
รายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

                                                           

4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 11/2556  เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบับท่ี 5) ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556) 
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 11/2556  เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบับท่ี 5) ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556) 
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  (1)  การเสนอขายหุ้นกู้ไม่ว่ากรณีใดโดยผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ กิจการตามกฎหมายต่างประเทศ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งเป็น 
สถาบันการเงิน ให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันกิจการดังกล่าว แล้วแต่กรณี ลงลายมือชื่อ 
  (2)  การเสนอขายหุ้นกู้ในกรณีทั่วไปโดยผู้ออกหุ้นกู้อื่นใดนอกจาก (1) ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้ 
 (ก)  กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มิใช่บริษัทจดทะเบียน ให้กรรมการทุกคน ผู้ที่ด ารง
ต าแหน่งบริหารสูงสุด และผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ลงลายมือชื่อ 

(ข)  กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียน ให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน 
หรือผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อ  
ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันมิใช่ผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดหรือผู้ที่ด ารง 
ต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี การลงลายมือชื่อดังกล่าวต้องมีผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุด 
หรือผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ลงลายมือชื่อด้วย 
  (3)  การเสนอขายหุ้นกู้ในวงจ ากัดโดยผู้ออกหุ้นกู้อื่นใดนอกจาก (1) ให้กรรมการ 
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันหรือผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้มีอ านาจ 
ลงนามผูกพัน ลงลายมือชื่อ 
  (4)  การเสนอขายหุ้นกู้โดยผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้ถือหุ้นกู้ลงลายมือชื่อ ซึ่งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้
เป็นนิติบุคคล ให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงลายมือชื่อ 
   ในกรณีที่การเสนอขายหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งได้จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงิน  
ให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ 
  เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง (2) “บริษัทจดทะเบียน” หมายความถึง บริษัทที่มีหุ้น 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  ข้อ 55   ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรท าให้บุคคลที่ต้องลงนามเพื่อนิติบุคคล
ตามที่ก าหนดในข้อ 54 ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้  ให้นิติบุคคลดังกล่าวปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน 
  (1)  หากเหตุที่ท าให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้  เกิดจากการที่
บุคคลดังกล่าวอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เน่ืองจากเจ็บป่วย 
ทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายหุ้นกู้ไม่จ าต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดง 
รายการข้อมูล 
  (2)  หากเหตุที่ท าให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากกรณีอ่ืน
นอกจากที่ระบุใน (1) เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นไป ให้ผู้เสนอขายหุ้นกู้จัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อ
ทันที เพื่อให้แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับได้ตามข้อ 56 
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หมวด 5 
วันมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน 

_____________________ 

  ข้อ 564   ภายใต้บังคับมาตรา 75 ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน 
มีผลใช้บังคับเมื่อได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้แล้ว 
  (1)  ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ ผู้เสนอขายหุ้นกู้ต้องได้รับอนุญาตตาม
มาตรา 33 
  (2)  ผู้เสนอขายหุ้นกู้ได้ช าระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
  (3)  เมื่อพ้นหนึ่งวันท าการ หรือสิบวันท าการ นับแต่วันที่ส านักงานได้รับแบบแสดง
รายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมคร้ังหลังสุด (ไม่รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้หรือข้อมูลอ่ืนที่
มิใช่ข้อมูลส าคัญซึ่งส านักงานผ่อนผันให้แก้ไขเพิ่มเติมได้) ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในตารางท้ายประกาศ 
  (4)  ผู้เสนอขายหุ้นกู้ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและได้เปิดเผย
ข้อมูลตามข้อ 53 วรรคสาม (ถ้ามี) 
  (5)  ผู้เสนอขายหุ้นกู้ได้ระบุข้อมูลตามรายการครบถ้วน 
  เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง (3) “ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้”  หมายความถึง 
ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  (1)  จ านวนและราคาหุ้นกู้ที่เสนอขาย 
  (2)  ระยะเวลาของการเสนอขาย 
  (3)  อัตราผลประโยชน์ตอบแทน 
  (4)  รายละเอียดเกี่ยวกับการจอง การจัดจ าหน่าย และการจัดสรร 
  (5)  ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ถ้ามี) 
  (6)  ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นกู้ หรือที่มีลักษณะท านองเดียวกัน หรือ
เกี่ยวกับข้อมูลตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) 
  ในกรณีที่ส านักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่แก้ไข
เพิ่มเติมคร้ังหลังสุดภายหลังเวลา 10.00 น. ของวันท าการใด ให้ถือว่าส านักงานได้รับแบบแสดง
รายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวในวันท าการถัดไป 

 

                                                           

4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 11/2556  เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบับท่ี 5) ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556) 
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ภาค 3 
วันมีผลใช้บังคับของประกาศ 
______________________ 

ข้อ 57   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  16 มิถุนายน พ.ศ. 2553  เป็นต้นไป 

       ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553 
 
 
 

                                                                  (นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล) 
                                                                     เลขาธิการ 

                                                               ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
                                                                     ประธานกรรมการ 

                                                                       คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
 
 

 


