
- ร่าง - 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 58/2559   
เร่ือง  หลกัเกณฑก์ารอนุญาตใหกิ้จการต่างประเทศเสนอขาย 

ตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท 
(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) และมาตรา 43(3)  
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิก 
(1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 14/2552  เร่ือง การเสนอขาย

พนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต่้างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 
(2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2552  เร่ือง การเสนอขาย

พนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต่้างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2552 
(3)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 35/2554  เร่ือง การเสนอขาย

พนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต่้างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 
(4)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 32/2555  เร่ือง การเสนอขาย

พนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต่้างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
(5)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 19/2556  เร่ือง การเสนอขาย

พนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต่้างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2556 
(6)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 32/2557  เร่ือง การเสนอขาย

พนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต่้างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2557 
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(7)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2557  เร่ือง การเสนอขาย 
พนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต่้างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

(8)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 30/2558  เร่ือง การเสนอขาย 
พนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต่้างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

(9)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 68/2558  เร่ือง การเสนอขาย 
พนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต่้างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

  ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 
  ค าวา่ “การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ” “ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์” “แบบแสดงรายการขอ้มูล” 
“ผูล้งทุนสถาบนั” “ผูล้งทุนรายใหญ่” “ผูบ้ริหาร” และ “หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง” ให้มีความหมาย
เช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ี 
ทุกประเภท 

“กิจการต่างประเทศ”  หมายความวา่   กิจการท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ
ดงัต่อไปน้ี 
         (1)  หน่วยงานหรือองคก์ารของรัฐบาลต่างประเทศ 
           (2)  องคก์ารระหวา่งประเทศ 
           (3)  นิติบุคคลต่างประเทศ 

“ขอ้ก าหนดสิทธิ”  หมายความวา่   ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้
และผูถื้อหุน้กู ้และใหห้มายความรวมถึงขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกพนัธบตัรและ 
ผูถื้อพนัธบตัรดว้ย 

“ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
“ตราสารหน้ี”  หมายความวา่   พนัธบตัร หรือหุน้กู ้ 

  “ตราสารหน้ีข้ึนทะเบียน”  หมายความวา่   ตราสารหน้ีท่ีข้ึนทะเบียนกบัสมาคม 
ตลาดตราสารหน้ีไทย 
  “บริษทัจดทะเบียน”  หมายความวา่   บริษทัซ่ึงมีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  “สถาบนัการเงิน”  หมายความวา่   ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือบริษทั
เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
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“สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย”  หมายความวา่   สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
ท่ีไดรั้บใบอนุญาตและจดทะเบียนกบัส านกังาน  

“หุน้กูด้อ้ยสิทธิ”  หมายความวา่   หุน้กูไ้ม่มีประกนัท่ีมีการก าหนดสิทธิของผูถื้อหุ้นกู้
ไวด้อ้ยกวา่สิทธิของเจา้หน้ีสามญัทัว่ไป 

“หุน้กูร้ะยะสั้น”  หมายความวา่   หุน้กูท่ี้มีก าหนดเวลาช าระหน้ีไม่เกิน 270 วนันบัแต่
วนัท่ีออกหุน้กู ้   

หมวด 1 
หลกัเกณฑท์ัว่ไป 

______________________ 

ขอ้ 4   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบักบักิจการต่างประเทศท่ีประสงค์จะออกและเสนอขาย
ตราสารหน้ีในประเทศไทยซ่ึงมีขอ้ตกลงให้ช าระค่าตราสารหน้ีและการช าระหน้ีตามตราสารเป็น 
สกุลเงินบาท 

ขอ้ 5   เอกสารหรือหลกัฐานท่ีตอ้งยืน่ต่อส านกังานตามท่ีประกาศน้ีก าหนด ไม่วา่ก่อน
หรือภายหลงัไดรั้บอนุญาต ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

ขอ้ 6   กิจการต่างประเทศท่ีประสงคจ์ะออกและเสนอขายตราสารหน้ีอาจยืน่ขอ้มูล
หรือเอกสารต่อส านกังานท่ีจดัท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษก็ได ้ 
  ในกรณีท่ีขอ้มูลหรือเอกสารตามวรรคหน่ึงแปลมาจากขอ้มูลท่ีเป็นภาษาอ่ืน กิจการต่างประเทศ 
ตอ้งด าเนินการดงัน้ีดว้ย 
  (1)  รับรองวา่สาระของขอ้มูลหรือเอกสารท่ีแปลนั้น เป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนหรือมีอยูจ่ริง  
และไม่ไดมี้การปกปิดขอ้เทจ็จริงท่ีพึงเปิดเผย 
  (2)  ให้ผูแ้ปลรับรองความถูกตอ้งว่า สาระการแปลถูกตอ้งตรงตามสาระของขอ้มูล
หรือเอกสารท่ีเป็นตน้ฉบบั 

ขอ้ 7   เอกสารท่ียืน่ต่อส านกังานตามประกาศน้ี หากไดจ้ดัท าเป็นภาษาใดในคร้ังแรก  
ใหจ้ดัท าโดยใชภ้าษานั้นต่อไปทุกคร้ัง  เวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสมควร และไดรั้บการผอ่นผนัจาก
ส านกังาน 
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ขอ้ 8   ในการจ าหน่ายตราสารหน้ีต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปตามหมวด 3  
กิจการต่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตมีหนา้ท่ีปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยการจ าหน่ายตราสารหน้ีและใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยด์ว้ย 

  ขอ้ 9   ในการออกและเสนอขายตราสารหน้ีของกิจการต่างประเทศตอ้งปฏิบติัตามท่ี
ก าหนดในหมวดน้ีและหมวดดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  การออกและเสนอขายตราสารหน้ีต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป ใหป้ฏิบติัตาม
หลกัเกณฑใ์นหมวด 3 
  (2)  การออกและเสนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดั ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 4 

หมวด 2 
อ านาจของส านกังาน 

______________________ 

  ขอ้ 10   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อส านกังานท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยกรณีใด 
กรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจไม่อนุญาตให้ออกและเสนอขายตราสารหน้ีตามค าขออนุญาตได ้
  (1)  กิจการต่างประเทศท่ีขออนุญาตหรือการออกและเสนอขายตราสารหน้ีมีลกัษณะหรือ
รูปแบบเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขท่ีจะไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เทจ็จริงซ่ึงท าให้
พิจารณาไดว้า่ความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริง (substance) ของการออกและเสนอขายตราสารหน้ีนั้น 
เขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงบทบญัญติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศน้ี 
  (2)  การออกและเสนอขายตราสารหน้ีอาจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
  (3)  การออกและเสนอขายตราสารหน้ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อ 
ตลาดทุนไทยโดยรวม 
  (4)  การออกและเสนอขายตราสารหน้ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูล้งทุนโดยรวม  
หรืออาจท าใหผู้ล้งทุนโดยรวมไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
หรือเพียงพอประกอบการตดัสินใจลงทุน 

  ขอ้ 11   ในกรณีท่ีปรากฏต่อส านกังานภายหลงัการอนุญาตใหอ้อกและเสนอขาย 
ตราสารหน้ีวา่ขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ท่ีส านกังานน ามาพิจารณาเพื่ออนุญาตให้ออกและเสนอขาย
ตราสารหน้ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงหากขอ้เทจ็จริงและพฤติการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้นปรากฏต่อส านกังาน
ก่อนการอนุญาต ส านกังานอาจไม่อนุญาตให้ออกและเสนอขายตราสารหน้ีนั้น ใหส้ านกังานมีอ านาจ
ดงัต่อไปน้ี 
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  (1)  สั่งใหกิ้จการต่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาต กรรมการหรือผูบ้ริหารของกิจการต่างประเทศ
ท่ีไดรั้บอนุญาต ช้ีแจงหรือเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และระงบัการอนุญาตใหอ้อก
ตราสารหน้ีหรือใหกิ้จการต่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตระงบัการเสนอขายตราสารหน้ีไวก่้อนจนกวา่จะได้
ช้ีแจงหรือแกไ้ขใหถู้กตอ้ง และหากกิจการต่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาต กรรมการหรือผูบ้ริหารของกิจการ
ต่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาต ไม่สามารถช้ีแจงหรือด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ส านกังานอาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตตาม (2) ได ้
  (2)  สั่งเพิกถอนการอนุญาตใหอ้อกและเสนอขายตราสารหน้ีในส่วนท่ียงัไม่ไดเ้สนอขาย
หรือยงัไม่มีผูจ้องซ้ือ 

ในการสั่งการตามวรรคหน่ึงใหส้ านกังานค านึงถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ีประกอบการพิจารณา 
(1)  ความร้ายแรงของขอ้เท็จจริงหรือพฤติการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

  (2)  ผลกระทบต่อผูล้งทุนท่ีจองซ้ือตราสารหน้ีนั้น 

 ขอ้ 12   ในกรณีท่ีเขา้ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจผอ่นผนั 
ไม่น าหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชพ้ิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเง่ือนไขตามประกาศน้ีมาใชบ้งัคบั
กบัการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีไดรั้บอนุญาตได ้
  (1)  มีขอ้เทจ็จริงท่ีชดัเจนซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนัให ้
ไม่มีนยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ท่ีจะไดไ้ม่คุม้ค่ากบัตน้ทุนในการปฏิบติั
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขดงักล่าว 
  (2)  กิจการต่างประเทศมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนท่ีท าให้ไม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 
  (3)  กิจการต่างประเทศมีมาตรการอ่ืนที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติั 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 
  การผอ่นผนัตามวรรคหน่ึงใหค้  านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนด
เง่ือนไขใหกิ้จการต่างประเทศตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้
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หมวด 3 
การเสนอขายตราสารหน้ีต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 

____________________ 

  ส่วนท่ี 1 
คุณสมบติัของผูข้ออนุญาต 
____________________ 

ขอ้ 13   กิจการต่างประเทศท่ีขออนุญาตออกและเสนอขายตราสารหน้ีตอ้งมีลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี 

(1)2  แสดงไดว้า่การออกและเสนอขายตราสารหน้ีกระท าไดโ้ดยชอบตามกฎหมาย 
และกฎเกณฑข์องต่างประเทศท่ีบงัคบักบักิจการดงักล่าว และไดด้  าเนินการภายใตข้อ้ผูกพนัท่ีก าหนด 
และอนุญาตโดยกระทรวงการคลงั1 

(2)  รายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีท่ีออกตามงบการเงินของกิจการต่างประเทศและ
งบการเงินรวมประจ างวดการบญัชีปีล่าสุด และงบการเงินประจ างวด 6 เดือนล่าสุดหรืองบการเงินไตรมาส
สุดทา้ยก่อนยืน่ค  าขอ ตอ้งไม่มีความหมายในลกัษณะดงัน้ี 

(ก)  ไม่แสดงความเห็นต่อการจดัท างบการเงินของกิจการต่างประเทศและงบการเงินรวม 
หรือแสดงความเห็นวา่งบการเงินไม่ถูกตอ้ง 

(ข)  แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในรายการบญัชีท่ีเป็นสาระส าคญัวา่ไม่เป็นไป 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

(ค)  แสดงความเห็นวา่ถูกจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระท าหรือไม่กระท า
ของกิจการต่างประเทศ หรือกรรมการหรือผูบ้ริหารของกิจการดงักล่าว 

งบการเงินของกิจการต่างประเทศจะตอ้งจดัท าตามมาตรฐานใด ใหพ้ิจารณาจาก
ขอ้ก าหนดท่ีระบุไวส้ าหรับการเปิดเผยขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ 
ร่างหนงัสือช้ีชวน ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดเดียวกบัท่ีระบุไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัขอ้ก าหนดการจดัท างบการเงินของบริษทัต่างประเทศ 

                                                        
2 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 3/2561  เร่ือง  หลกัเกณฑก์ารอนุญาตใหกิ้จการต่างประเทศเสนอขาย 

  ตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ซ่ึงเป็นสกลุเงินบาท (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2561)  
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(3)  ไม่อยูร่ะหวา่งคา้งการน าส่งงบการเงินหรือรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงานของกิจการต่างประเทศหรือรายงานท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าและจดัส่งต่อส านกังาน หรือ 
ตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 56 หรือมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือมาตรา 57  
แลว้แต่กรณี หรือไม่อยูร่ะหวา่งปรับปรุงแกไ้ขงบการเงินหรือรายงานท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าและจดัส่ง 
ตามมาตรา 56 หรือมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือมาตรา 57 ตามท่ีส านกังานหรือ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์จง้ใหด้ าเนินการปรับปรุงแกไ้ขนั้น หรือไม่อยูร่ะหวา่งการมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามค าสั่ง
ของส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แลว้แต่กรณี 

  (4)  ไม่มีลกัษณะตามขอ้ 14  เวน้แต่กรณีกิจการต่างประเทศเป็นบริษทัจดทะเบียน  
กิจการดงักล่าวตอ้งไม่มีลกัษณะตามท่ีก าหนดเฉพาะในขอ้ 14(1)(ก) 
  (5)  ไม่เคยเสนอขายตราสารหน้ี ตัว๋เงิน หรือศุกูก โดยไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัลกัษณะการเสนอขายท่ีจ ากดัเฉพาะผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลา 2 ปี
ก่อนวนัยืน่ค  าขออนุญาต เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน โดยกิจการต่างประเทศแสดงไดว้า่ 
มีเหตุจ าเป็นและสมควร รวมทั้งมีมาตรการป้องกนัการไม่ปฏิบติัดงักล่าวอยา่งเหมาะสมแลว้ 

 (6)  มีบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นตวัแทนในประเทศไทย เพื่อท าหนา้ท่ีประสานงาน
และติดต่อกบับุคคลต่าง ๆ รวมทั้งรับหนงัสือ ค าสั่ง หมายเรียก หรือเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการ
ต่างประเทศได ้และแสดงไดว้า่บุคคลดงักล่าวจะสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายได ้

(7)  ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่หน่วยงานก ากบัดูแลตลาดทุนของประเทศท่ีกิจการดงักล่าว
จดัตั้งข้ึนจะไม่ใหค้วามช่วยเหลือแก่ส านกังานในการตรวจสอบหรือใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบัการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหลกัเกณฑท่ี์ออก
ตามกฎหมายดงักล่าว  

ความในวรรคหน่ึง (2) ไม่ใชบ้งัคบักบักรณีท่ีเป็นการออกและเสนอขายตราสารหน้ี 
ในนามของรัฐบาลต่างประเทศ 

ขอ้ 14   กิจการต่างประเทศท่ีขออนุญาตตอ้งไม่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่เป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในขอ้ 15 
  (1)  ภายในระยะเวลา 5 ปีก่อนวนัยืน่ค  าขออนุญาตออกและเสนอขายตราสารหน้ี  
กิจการดงักล่าวตอ้งไม่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี    

(ก)  เคยมีประวติัฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ในเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั 

(ข)  เคยถูกส านกังานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ เน่ืองจากมีเหตุ
ท่ีมีนยัส าคญัอนัควรสงสัยเก่ียวกบักลไกการบริหารจดัการในลกัษณะดงัน้ี  
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   1.  อาจไม่สามารถปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งเป็นธรรมโดยอาจมีการเอ้ือประโยชน์
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงซ่ึงจะท าใหไ้ดเ้ปรียบผูถื้อหุน้รายอ่ืนหรือไดป้ระโยชน์มากกวา่ผูถื้อหุน้ 
รายอ่ืนโดยไม่สมควร 
   2.  อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้ไดโ้ดยท าใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึง 
ไดรั้บประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากท่ีพึงไดต้ามปกติ หรือโดยท าใหบ้ริษทัเสียประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บ 

(ค)  เคยถูกส านกังานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ เน่ืองจาก 
มีเหตุท่ีท าใหส้งสัยเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชนท่ีไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจ
ลงทุน หรือท าใหผู้ล้งทุนส าคญัผดิ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการปกปิดหรืออ าพราง หรือสร้างขอ้มูลท่ีอาจไม่มี
อยูจ่ริงในรายการหรือการด าเนินการท่ีมีนยัส าคญั 

(ง)  เคยถอนค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่โดยไม่มีการช้ีแจง 
เหตุสงสัยตาม (ข) หรือ (ค) ต่อส านกังาน หรือโดยมีการช้ีแจงแต่ไม่ไดแ้สดงขอ้เท็จจริงหรือเหตุผล
อยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะหกัลา้งขอ้สงสัยตาม (ข) หรือ (ค) นั้น 

(2)  ภายในระยะเวลา 10 ปีก่อนวนัยืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายตราสารหน้ี 
กิจการดงักล่าวเคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหล้งโทษในความผดิเก่ียวกบัทรัพยเ์ฉพาะในมูลเหตุ
เน่ืองจากการด าเนินการท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริต อนัเป็นเหตุท่ีท าใหเ้กิดความเสียหาย
ในวงกวา้ง  ทั้งน้ี ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
  (3)  อยูร่ะหวา่งถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีในความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์
โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการด าเนินการท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง  
หรือทุจริตอนัเป็นเหตุท่ีท าให้เกิดความเสียหายในวงกวา้ง  ทั้งน้ี ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ 
  (4)  เป็นกิจการท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่เป็นการจดัรูปแบบเพื่อใหบุ้คคลท่ีมีลกัษณะ 
ตาม (1) (2) หรือ (3) หลีกเล่ียงมิใหส้ านกังานใชห้ลกัเกณฑก์ารพิจารณาตาม (1) (2) หรือ (3) กบับุคคล 
ท่ีมีลกัษณะดงักล่าว 

ขอ้ 15   มิใหน้ าความในขอ้ 14(1) และ (2) แลว้แต่กรณี มาใชบ้งัคบักบักิจการ
ต่างประเทศท่ีขออนุญาตซ่ึงไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริหารจดัการ 
และการควบคุมการด าเนินงานท่ีท าให้กิจการดงักล่าวมีลกัษณะตามขอ้ 14(1) และ (2) แลว้ 
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ส่วนท่ี 2 
ลกัษณะของตราสารหน้ี 

__________________________ 

ขอ้ 16   พนัธบตัรตอ้งมีลกัษณะและเป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
(1)  มีค  าเรียกช่ือเป็นการเฉพาะ และแสดงถึงปีท่ีครบก าหนดไถ่ถอนไวอ้ยา่งชดัเจน 
(2)  มีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียไวอ้ยา่งแน่นอน หรือเป็นอตัราท่ีผนัแปรตามอตัรา

ดอกเบ้ียของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบ้ียอ่ืน 
(3)  มีมูลค่าไถ่ถอนรวมเทา่กบัมูลค่าท่ีตราไวข้องพนัธบตัร  ทั้งน้ี ไม่วา่พนัธบตัรนั้น

จะมีการไถ่ถอนคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง 
(4)  ไม่มีขอ้ตกลงใด ๆ ท่ีท าให้พนัธบตัรนั้นมีลกัษณะท านองเดียวกบัหุ้นกูท่ี้มี 

อนุพนัธ์แฝง  เวน้แต่เป็นพนัธบตัรท่ีผูอ้อกมีสิทธิในการบงัคบัไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด (callable)  
หรือผูถื้อมีสิทธิเรียกใหผู้อ้อกช าระหน้ีคืนก่อนก าหนด (puttable) โดยมีการก าหนดผลตอบแทนไว้
อยา่งแน่นอนหรือเป็นอตัราท่ีผนัแปรตามอตัราดอกเบ้ียของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบ้ียอ่ืน  
และไม่มีการก าหนดเง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนท่ีอา้งอิงกบัปัจจยัอา้งอิงอ่ืนเพิ่มเติม 

ขอ้ 17   หุน้กูต้อ้งมีลกัษณะและเป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
(1)  มีค  าเรียกช่ือเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการอา้งอิงถึงหุ้นกูที้่เสนอขาย 

ในแต่ละคร้ัง  ทั้งน้ี ค  าเรียกช่ือหุน้กูด้งักล่าวตอ้งแสดงถึงปีท่ีครบก าหนดไถ่ถอน และลกัษณะพิเศษ 
ของหุน้กู ้(ถา้มี) ไวโ้ดยชดัเจน 

(2)  มีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียไวอ้ยา่งแน่นอนหรือเป็นอตัราท่ีผนัแปรตามอตัรา
ดอกเบ้ียของสถาบนัการเงิน หรืออตัราดอกเบ้ียอ่ืน 

(3)  มีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้กู ้ ทั้งน้ี ไม่วา่หุน้กูน้ั้นจะมี 
การไถ่ถอนคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง 

(4)  ตอ้งไม่มีลกัษณะดงัน้ี  
(ก)  เป็นหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
(ข)  เป็นหุน้กูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์
(ค)  เป็นหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง เวน้แต่เป็นหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงท่ีผูอ้อกมีสิทธิ 

ในการบงัคบัไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด (callable) หรือผูถื้อมีสิทธิเรียกใหผู้อ้อกช าระหน้ีคืนก่อนก าหนด 
(puttable) โดยมีการก าหนดผลตอบแทนไวอ้ยา่งแน่นอนหรือเป็นอตัราท่ีผนัแปรตามอตัราดอกเบ้ียของ
สถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบ้ียอ่ืน และไม่มีการก าหนดเง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนท่ีอา้งอิงกบั
ปัจจยัอา้งอิงอ่ืนเพิ่มเติม 
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(5)  จดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นหุ้นกูร้ะยะสั้น 

ขอ้ 18   ในกรณีหุน้กูท่ี้เสนอขายเป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิ สิทธิของผูถื้อหุ้นกูด้งักล่าวตอ้ง
ดอ้ยกวา่สิทธิของเจา้หน้ีสามญัเฉพาะในเร่ืองการรับช าระหน้ีตามหุ้นกูน้ั้นเม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  กิจการต่างประเทศท่ีออกหุน้กูถู้กพิทกัษท์รัพย ์หรือถูกศาลพิพากษาใหล้ม้ละลาย 
(2)  มีการช าระบญัชีเพื่อการเลิกกิจการ  
(3)  กรณีอ่ืนใดท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

ขอ้ 19   ในกรณีหุน้กูท่ี้เสนอขายเป็นหุน้กูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกกิจการ 
(perpetual bond) ตอ้งมีการระบุใหช้ดัเจนถึงสิทธิของผูถื้อหุน้กูด้งักล่าวในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี  

(1)  ผูถื้อหุ้นกูไ้ม่มีสิทธิเรียกใหกิ้จการต่างประเทศท่ีออกหุ้นกูไ้ถ่ถอนหุน้กูด้งักล่าว
ก่อนมีการเลิกกิจการ 

(2)  ผูถื้อหุ้นกูมี้สิทธิเรียกใหกิ้จการต่างประเทศท่ีออกหุน้กูไ้ถ่ถอนหุน้กูด้งักล่าวก่อนมี
การเลิกกิจการตามเง่ือนไขและระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 

ขอ้ 20  ในกรณีหุ้นกูท่ี้เสนอขายเป็นหุน้กูมี้ประกนั ไม่วา่การประกนัของหุน้กูน้ั้นจะจดัให้ 
มีพร้อมกบัการเสนอขายหุ้นกูห้รือจดัเพิ่มเติมข้ึนในภายหลงั หลกัประกนัของหุน้กูต้อ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1)  เป็นทรัพยสิ์นหรือการค ้าประกนัท่ีมีการด าเนินการให้มีผลบงัคบัไดต้ามกฎหมาย
โดยค านึงถึงสภาพของหลกัประกนัแต่ละประเภท สามารถด ารงไดต้ลอดอายหุุน้กู ้และดูแลไดโ้ดย
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ ทั้งน้ี ทรัพยสิ์นท่ีเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัหลกัประกนัซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีมิใช่ 
ตราสารทางการเงิน ทรัพยสิ์นดงักล่าวตอ้งอยูใ่นประเทศไทยและบงัคบัไดต้ามกฎหมายไทย 

(2)  ในกรณีท่ีหลกัประกนัเป็นอสังหาริมทรัพยห์รือสัญญาเช่าระยะยาว  
กิจการต่างประเทศท่ีออกหุน้กูต้อ้งจดัใหมี้การประเมินค่าของหลกัประกนัดงักล่าวโดยผูป้ระเมินราคา
ทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบ  ทั้งน้ี การประเมินราคาหรือการค านวณมูลค่าของ
หลกัประกนัตอ้งค านึงถึงสิทธิและภาระผกูพนัใด ๆ ไม่วา่จะเกิดข้ึนโดยบทกฎหมายหรือโดยสัญญาท่ีมี
อยูเ่หนือทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนันั้นดว้ย และตอ้งจดัท าข้ึนไม่เกินกวา่ 1 ปีก่อนวนัท่ีออกหุน้กูน้ั้น   
เวน้แต่จะเป็นกรณีท่ีราคาหรือมูลค่าของหลกัประกนัไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัในช่วงเวลา
ดงักล่าว ใหผู้อ้อกหุ้นกูจ้ดัให้มีการประเมินค่าหลกัประกนัดงักล่าวใหม่ 
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ขอ้ 21   กิจการต่างประเทศท่ีขออนุญาตตอ้งจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  การเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั้นท่ีไม่ใช่หุน้กูด้อ้ยสิทธิ ใหจ้ดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

       (ก)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กูท่ี้เสนอขายในแต่ละคร้ัง 
(ข)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูค้  ้าประกนัหุ้นกู ้เฉพาะในกรณีท่ีเป็นหุน้กูมี้ประกนั

ท่ีมีการค ้าประกนัเตม็จ านวนท่ีมีผลบงัคบัใหผู้ค้  ้าประกนัตอ้งรับผิดร่วมกนักบัลูกหน้ี โดยไม่สามารถ 
เพิกถอนไดก่้อนครบก าหนดอายขุองหุ้นกู ้ 

       (ค)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของกิจการต่างประเทศท่ีขออนุญาต   
(2)  การเสนอขายตราสารหน้ีอ่ืนนอกจาก (1) ใหจ้ดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยา่งใด 

อยา่งหน่ึงตาม (1)(ก) หรือ (ข) 
ความในวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบักบักรณีดงัน้ี 
(1)  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานไดมี้หนงัสือแจง้ 

ต่อส านกังานวา่ไม่สามารถท าการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตราสารหน้ีนั้นไดโ้ดยมีเหตุอนัสมควร และเหตุนั้น 
มิไดเ้กิดจากกิจการต่างประเทศท่ีขออนุญาต ส านกังานอาจผอ่นผนัใหก้ารจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือนั้นกระท า 
โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออ่ืนท่ีส านกังานก าหนดได ้

(2)  กรณีท่ีไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน โดยมีเหตุจ าเป็นและสมควร หรือเป็นกรณีท่ี
พิจารณาไดว้า่ไม่จ  าเป็นตอ้งมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

ส่วนท่ี 3 
วธีิการยืน่และการพิจารณาค าขออนุญาต 

____________________ 

ขอ้ 22   การอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีตามหมวดน้ี จะมีผลต่อเม่ือ 
(1)  กิจการต่างประเทศไดย้ืน่ค  าขออนุญาตตามส่วนท่ี 3 ของหมวดน้ีและไดรั้บอนุญาต

ในเบ้ืองตน้จากส านกังานวา่เป็นผูมี้คุณสมบติัท่ีสามารถเสนอขายตราสารหน้ีได ้ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
ในส่วนท่ี 1 ของหมวดน้ี  ทั้งน้ี กิจการต่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตในเบ้ืองตน้จะสามารถเสนอขายตราสารหน้ี
ไดทุ้กลกัษณะ โดยไม่จ  ากดัมูลค่าและจ านวนคร้ังท่ีเสนอขายภายในระยะเวลา 2 ปีนบัแต่วนัท่ีส านกังาน
แจง้ผลนั้น  
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(2)  ในการเสนอขายตราสารหน้ีในแต่ละคร้ัง หากผูข้ออนุญาตไดป้ฏิบติัให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑใ์นส่วนน้ี และส่วนท่ี 2 ของหมวดน้ีแลว้ ให้ถือวา่ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ี  

ในคร้ังนั้น และใหถื้อวา่ไดรั้บความเห็นชอบในการแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้ากส านกังานในวนัท่ีถือวา่ 
ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีดงักล่าวดว้ย 

ขอ้ 23   ใหกิ้จการต่างประเทศท่ีประสงคจ์ะออกและเสนอขายตราสารหน้ียืน่ค  าขออนุญาต
ต่อส านกังานตามท่ีก าหนดโดยขอ้ 5 และใหกิ้จการดงักล่าวช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตต่อส านกังาน
เม่ือส านกังานไดรั้บค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตท่ีถูกตอ้ง
ครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้  ทั้งน้ี อตัราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่และการขออนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

ในกรณีท่ีส านกังานมีความจ าเป็นตอ้งไปเยีย่มชมกิจการ หรือสถานท่ีอ่ืนใดของกิจการ
ต่างประเทศ กิจการดงักล่าวตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าท่ีพกัและค่ายานพาหนะเดินทางท่ีเกิดข้ึน
จากการเยีย่มชมกิจการท่ีเกิดข้ึนจริงและเป็นไปตามสมควร โดยส านกังานอาจก าหนดหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจน
ในเร่ืองดงักล่าวได ้

ขอ้ 24   เม่ือส านกังานไดรั้บค าขออนุญาตพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้น 
ตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ ใหส้ านกังานด าเนินการสอบทานขอ้เท็จจริงตามขั้นตอนและวธีิการ 
ท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชนและแจง้ประเด็นขอ้สังเกตท่ีไดจ้ากการสอบทานขอ้เท็จจริงเพื่อให้
กิจการต่างประเทศท่ีขออนุญาตช้ีแจงขอ้สังเกตนั้นภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือแจง้ขอ้สังเกต 
โดยตอ้งด าเนินการดงักล่าวให้แลว้เสร็จภายใน 45 วนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐาน 
ท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน   

ให้ส านกังานแจง้ผลการพิจารณาอนุญาตเบ้ืองตน้วา่เป็นผูมี้คุณสมบติัของกิจการ
ต่างประเทศท่ีขออนุญาตตามส่วนท่ี 1 ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บค าช้ีแจงต่อขอ้สังเกต 
จากการสอบทานขอ้เทจ็จริงจากกิจการดงักล่าว 

ในกรณีท่ีกิจการต่างประเทศท่ีขออนุญาตประสงคจ์ะขอผอ่นผนัหลกัเกณฑ์ตามประกาศน้ี 
ใหกิ้จการดงักล่าวยืน่ค  าขอผอ่นผนัพร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอผอ่นผนัต่อส านกังานก่อนท่ี
ส านกังานจะเร่ิมการพิจารณาตามวรรคสอง  ทั้งน้ี ตามขั้นตอนและวธีิการท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชน  
โดยส านกังานจะพิจารณาค าขอผอ่นผนัใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการพิจารณาอนุญาต  
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ขอ้ 25   กิจการต่างประเทศจะถือวา่ไดรั้บอนุญาตจากส านกังานใหเ้สนอขายตราสารหน้ี
ในแต่ละคร้ัง เม่ือกิจการดงักล่าวไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นส่วนท่ี 2 และขอ้ 27    

ขอ้ 26   ในระหวา่งระยะเวลาท่ีส านกังานอนุญาตเบ้ืองตน้ตามขอ้ 22(1) หากปรากฏ
ต่อมาภายหลงัวา่กิจการต่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตไม่สามารถด ารงคุณสมบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
ในส่วนท่ี 1 ได ้ใหกิ้จการต่างประเทศดงักล่าวด าเนินการทั้งหมดดงัต่อไปน้ี 

(1)   แจง้กรณีเช่นนั้นต่อส านกังานภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้ถึงกรณีดงักล่าว  
(2)   แกไ้ขใหมี้ลกัษณะเป็นไปตามท่ีก าหนดภายใน 6 เดือนหรือภายในระยะเวลาท่ี

ส านกังานก าหนด  
ในระหวา่งท่ีกิจการต่างประเทศยงัไม่สามารถแกไ้ขใหมี้ลกัษณะเป็นไปตามท่ีก าหนด

ในส่วนท่ี 1 ได ้กิจการดงักล่าวจะเสนอขายตราสารหน้ีเพิ่มเติมไม่ได ้
หากปรากฏกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี ให้ถือว่าการอนุญาตเบ้ืองตน้เป็นอนัส้ินสุดลง

นับแต่วนัท่ีปรากฏเหตุดงักล่าว 
(1)  กิจการต่างประเทศจงใจหรือเพิกเฉยไม่แจง้ต่อส านกังานตามวรรคหน่ึง (1)  
(2)  กิจการต่างประเทศไม่สามารถแกไ้ขใหมี้ลกัษณะตามท่ีก าหนดภายในระยะเวลา

ตามวรรคหน่ึง (2)  

ขอ้ 27   ภายหลงัไดรั้บอนุญาตในเบ้ืองตน้จากส านกังาน ก่อนการเสนอขายตราสารหน้ี 

ในแต่ละคร้ัง ใหกิ้จการต่างประเทศยืน่เอกสารหลกัฐานตามท่ีส านกังานก าหนดโดยขอ้ 5  
ให้กิจการตามวรรคหน่ึงยื่นค าขอความเห็นชอบบุคคลท่ีจะเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้

ต่อส านกังานมาพร้อมกบัเอกสารหลกัฐานท่ียืน่ตามวรรคหน่ึงดว้ย และใหถื้อวา่กิจการดงักล่าวไดรั้บ 
ความเห็นชอบใหแ้ต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้ม่ือไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กู ้

ขอ้ 28   ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูต้อ้งเป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 (1)  เป็นบุคคลท่ีมีรายช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยคุณสมบติัของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และการกระท าตาม
อ านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

(2)  เป็นบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีในลกัษณะเดียวกบัผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูต้ามท่ีก าหนดโดยกฎหมาย 
ของประเทศท่ีกิจการต่างประเทศจดัตั้งข้ึน และกิจการดงักล่าวตอ้งเป็นกิจการท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศสมาชิก
อาเซียนท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลตลาดทุนของประเทศนั้น ๆ ไดร่้วมลงนามในบนัทึกความเขา้ใจกบัส านกังาน
ตาม Memorandum of Understanding on Streamlined Review Framework for ASEAN Common 
Prospectus 
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ส่วนท่ี 4 
เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขาย 

ตราสารหน้ีต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 
__________________________ 

ขอ้ 29   กิจการต่างประเทศตอ้งจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ี 
ตามขอ้ 21 อยา่งต่อเน่ืองตลอดอายขุองตราสาร  เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร ส านกังานอาจ 
ผอ่นผนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ีโดยก าหนดเง่ือนเวลาหรือเง่ือนไขไวด้ว้ยก็ได ้  
ทั้งน้ี โดยค านึงถึงความจ าเป็นของผูล้งทุนในการมีขอ้มูลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือนั้น 

ขอ้ 30   กิจการต่างประเทศตอ้งยืน่ค  าขอใหส้มาคมตลาดตราสารหน้ีไทยพิจารณารับ
ตราสารหน้ีท่ีออกและเสนอขายเป็นตราสารหน้ีข้ึนทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีออกหุน้กูด้งักล่าว   
เวน้แต่เป็นการออกและเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้น 

ขอ้ 31   กิจการต่างประเทศตอ้งจดัใหมี้ขอ้ก าหนดสิทธิของตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย 
โดยขอ้ก าหนดสิทธิดงักล่าวตอ้งมีความชดัเจนและไม่มีขอ้ก าหนดท่ีเป็นการเอาเปรียบคู่สัญญาอยา่ง 
ไม่เป็นธรรม และมีการลงลายมือช่ือผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัของกิจการต่างประเทศและประทบัตรา
ของกิจการดงักล่าว (ถา้มี)  ทั้งน้ี รายการและสาระส าคญัของขอ้ก าหนดสิทธิส าหรับหุ้นกูใ้หเ้ป็นไป
ตามมาตรา 42 

ใหน้ าหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัรายการและสาระส าคญัของขอ้ก าหนดสิทธิส าหรับหุน้กู ้
ตามวรรคหน่ึง มาใชบ้งัคบักบัขอ้ก าหนดสิทธิของพนัธบตัรดว้ย โดยอนุโลม 

ขอ้ 32   ในกรณีตราสารหน้ีท่ีเสนอขายเป็นหุน้กูท่ี้จดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้กิจการ
ต่างประเทศตอ้งจดัใหส้ัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูมี้ความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดสิทธิ โดยอยา่งนอ้ย
ตอ้งมีรายการและสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(1)  ช่ือและท่ีอยูข่องคู่สัญญา 
(2)  วนัท่ีสัญญามีผลใชบ้งัคบั 
(3)  อ  านาจ หน้าท่ี และความรับผิดของคู่สัญญา โดยมีขอ้ตกลงท่ีระบุให้กิจการ

ต่างประเทศและผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูมี้อ  านาจ หน้าท่ี และความรับผิดตามขอ้ก าหนดสิทธิทุกประการ 
(4)  อตัราและวธีิการจ่ายค่าตอบแทน หรือบ าเหน็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

ซ่ึงตอ้งก าหนดไวเ้ป็นจ านวนท่ีแน่นอน รวมทั้งอตัราและวิธีการจ่ายคืนเงินทดรองซ่ึงผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้
ไดจ่้ายไปเน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

(5)  การส้ินสุดของสัญญา 
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ขอ้ 33  ในกรณีการออกหุน้กูมี้ประกนัโดยหลกัประกนัเป็นอสังหาริมทรัพย ์ 
หรือสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีตอ้งจดทะเบียนตามกฎหมายไทย กิจการต่างประเทศตอ้งด าเนินการ 
จดทะเบียนใหผู้แ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ป็นผูรั้บทรัพยสิ์นนั้นเป็นประกนัตามกฎหมายไทยดว้ย 

ขอ้ 34   ในการเปล่ียนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูภ้ายหลงัการออกหุน้กู ้ใหกิ้จการต่างประเทศ
ขอความเห็นชอบในการเปล่ียนแปลงดงักล่าวต่อส านกังานตามเอกสารท่ีก าหนดโดยขอ้ 5 

เม่ือกิจการต่างประเทศไดย้ืน่เอกสารตามวรรคหน่ึงต่อส านกังานครบถว้นแลว้ ใหกิ้จการ
ดงักล่าวเปล่ียนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ดโ้ดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานแลว้ และให้กิจการนั้น
ส่งส าเนาสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต่้อส านกังานภายใน 15 วนันบัแต่วนัแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูน้ั้น  

ขอ้ 35   การแกไ้ขเพิ่มเติมสิทธิ หนา้ท่ี ความรับผิด หรือหลกัประกนัตามหุ้นกู ้
ภายหลงัการออกหุ้นกูน้ั้น จะกระท าไดต่้อเม่ือการแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นมิไดข้ดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดของ 
ประกาศน้ีและการแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวไดด้ าเนินการโดยชอบตามขอ้ก าหนดสิทธิ โดยกิจการต่างประเทศ 
ตอ้งแจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวพร้อมทั้งส่งส าเนาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อส านกังานและสมาคม 
ตลาดตราสารหน้ีไทยภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีการแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นมีผลใชบ้งัคบั 

ในกรณีท่ีการด าเนินการตามวรรคหน่ึง เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิซ่ึงได้
ก าหนดใหก้ระท าไดโ้ดยการมีมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกู ้หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้กูต้อ้งระบุอยา่งชดัเจน
ถึงสาเหตุแห่งการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิ และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนกบัผูถื้อหุน้กู ้
เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจของผูถื้อหุน้กู ้

ใหน้ าหลกัเกณฑ์ตามวรรคหน่ึงและวรรคสองมาบงัคบัใชก้บัการเสนอขายพนัธบตัรดว้ย 
โดยอนุโลม 

ขอ้ 36   กิจการต่างประเทศตอ้งรายงานการไถ่ถอนตราสารหน้ีก่อนครบก าหนดอายตุ่อ
ส านกังานภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการไถ่ถอน  ทั้งน้ี การรายงานดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดโดยขอ้ 5  
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หมวด 4 

การออกและเสนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดั 
__________________________ 

ส่วนท่ี 1 
ลกัษณะการออกและเสนอขายในวงจ ากดั 

__________________________ 

ขอ้ 37   การออกและเสนอขายตราสารหน้ีในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
ใหถื้อเป็นการออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั 

(1)  การออกและเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ แต่ไม่รวมถึง 
การออกและเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ท่ีไดจ้ดขอ้จ ากดัการโอนไวไ้ม่เกิน 
10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ซ่ึงกรณีดงักล่าวใหถื้อวา่เป็นการเสนอขายตาม (2) 

(2)  การออกและเสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงมีจ านวนไม่เกิน 10 ราย  
ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ 

ในกรณีท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์
ผูค้า้หลกัทรัพยห์รือบุคคลอ่ืนใด มีการถือครองตราสารหน้ีแทนบุคคลอ่ืน การนบัจ านวนผูล้งทุน 
ตามวรรคหน่ึงใหน้บัจากบุคคลท่ีเป็นเจา้ของท่ีแทจ้ริงของตราสารหน้ีนั้น 

(3)  การออกและเสนอขายซ่ึงกิจการต่างประเทศท่ีจะออกและเสนอขายตราสารหน้ี 
แสดงไดว้า่เป็นไปตามหลกัเกณฑค์รบถว้นดงัน้ี และไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังานดว้ยแลว้  

      (ก)  มีเหตุจ าเป็นและสมควร 
      (ข)  การออกและเสนอขายดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง  
      (ค)  มีมาตรการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูล้งทุนอยา่งเพียงพอแลว้ 

ส่วนท่ี 2 
กรณีท่ีถือวา่ไดรั้บอนุญาต 

__________________________ 

ขอ้ 38   ใหกิ้จการต่างประเทศสามารถออกและเสนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดั 
ตามขอ้ 37 ได ้โดยถือวา่ไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน เม่ือมีลกัษณะและเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
และใหกิ้จการดงักล่าวปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นส่วนท่ี 3 ของหมวดน้ี รวมทั้งรายงานลกัษณะของ 
ตราสารหน้ีท่ีจะเสนอขายต่อส านกังานตามรายงานท่ีก าหนดโดยขอ้ 5 ดว้ย 
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(1)2  แสดงไดว้า่การออกและเสนอขายตราสารหน้ีกระท าไดโ้ดยชอบตามกฎหมาย 
และกฎเกณฑข์องต่างประเทศท่ีบงัคบักบักิจการดงักล่าว และไดด้  าเนินการภายใตข้อ้ผูกพนัท่ีก าหนด
และอนุญาตโดยกระทรวงการคลงั  
  (2)  ด าเนินการจดขอ้จ ากดัการโอนส าหรับตราสารหน้ีท่ีจะเสนอขายและยืน่เอกสาร 
กบัส านกังานตามความในขอ้ 39 แลว้ 

(3)  ไม่เคยเสนอขายตราสารหน้ี ตัว๋เงิน หรือศุกูก โดยไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบั
ลกัษณะการเสนอขายท่ีจ ากดัเฉพาะผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวนัยืน่ 
จดขอ้จ ากดัการโอน  เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน โดยกิจการดงักล่าวแสดงไดว้า่มีเหตุจ าเป็น 
และสมควร รวมทั้งมีมาตรการป้องกนัการไม่ปฏิบติัอยา่งเหมาะสมแลว้ 

(4)  ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่หน่วยงานก ากบัดูแลตลาดทุนของประเทศท่ีกิจการดงักล่าว
จดัตั้งข้ึนจะไม่ใหค้วามช่วยเหลือแก่ส านกังานในการตรวจสอบหรือใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบัการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหลกัเกณฑท่ี์ออก
ตามกฎหมายดงักล่าว 

ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูมี้ประกนัหรือหุน้กูท่ี้จดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ใหกิ้จการดงักล่าว
เสนอร่างขอ้ก าหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูม้าพร้อมกบัการจดขอ้จ ากดัการโอนดว้ย 

ขอ้ 39   การจดขอ้จ ากดัการโอนตราสารหน้ีกบัส านกังานตามขอ้ 38(2) ตอ้งมีขอ้ความ
ซ่ึงแสดงไดว้า่กิจการต่างประเทศท่ีออกและเสนอขายตราสารหน้ีจะไม่รับจดทะเบียนการโอนตราสารหน้ี 
ไม่วา่ทอดใด ๆ หากการโอนดงักล่าวจะท าใหต้ราสารหน้ีท่ีเสนอขายในคร้ังนั้นไม่สามารถคงลกัษณะ 
การเสนอขายในวงจ ากดัตามขอ้ 37 ได ้ เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก  ทั้งน้ี ให้ถือว่าส านกังาน 
รับจดขอ้จ ากดัการโอนดงักล่าวในวนัท่ีส านกังานไดรั้บการแสดงเจตนาจดขอ้จ ากดัการโอนท่ีมีขอ้ความ
ดงักล่าวแลว้  

 

 

 

                                                        
2 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 3/2561  เร่ือง  หลกัเกณฑก์ารอนุญาตใหกิ้จการต่างประเทศเสนอขาย 

  ตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ซ่ึงเป็นสกลุเงินบาท (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2561)  
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ส่วนท่ี 3 

เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาต 
ใหเ้สนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดั 
__________________________ 

ขอ้ 40   ก่อนการเสนอขายตราสารหน้ีในแต่ละคร้ัง กิจการต่างประเทศตอ้งด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  มีบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นตวัแทนในประเทศไทยและท าหนา้ท่ีตามขอ้ 13(6) 
โดยตอ้งด าเนินการดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองตลอดอายุของตราสาร 

(2)  จดัใหมี้การแจกสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (fact sheet) ใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนั 
ท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยหรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 37(1) 

ขอ้ 411   ใหกิ้จการต่างประเทศท่ีออกและเสนอขายหุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือหุน้กูท่ี้ครบก าหนด 
ไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกกิจการต่อผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 37(1) ด าเนินการจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ
อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน  
ก่อนการเสนอขายหุ้นกูน้ั้น   

(1)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กูท่ี้เสนอขายในแต่ละคร้ัง 
(2)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูค้  ้าประกนัหุ้นกู ้เฉพาะในกรณีท่ีเป็นการค ้าประกนั 

เตม็จ านวนท่ีมีผลบงัคบัใหผู้ค้  ้าประกนัตอ้งรับผดิร่วมกนักบัลูกหน้ี โดยไม่สามารถเพิกถอนได ้
ก่อนครบก าหนดอายขุองหุน้กู ้

ใหน้ าขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการผอ่นผนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตามท่ีก าหนด 
ในขอ้ 21 วรรคสองมาใชบ้งัคบักบักรณีตามวรรคหน่ึงดว้ย 

ขอ้ 421   ในกรณีท่ีกิจการต่างประเทศจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตามขอ้ 41  
ใหกิ้จการดงักล่าวจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยา่งต่อเน่ืองตลอดอายขุองตราสาร  เวน้แต่ 
ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร ส านกังานอาจผอ่นผนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ี  
โดยก าหนดเง่ือนเวลาหรือเง่ือนไขไวด้ว้ยก็ได ้ ทั้งน้ี โดยค านึงถึงความจ าเป็นของผูล้งทุนในการมีขอ้มูล 
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือนั้น 3 

                                                        
1 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 29/2560  เร่ือง  หลกัเกณฑก์ารอนุญาตใหกิ้จการต่างประเทศเสนอขาย 
  ตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ซ่ึงเป็นสกลุเงินบาท (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
1 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 29/2560  เร่ือง  หลกัเกณฑก์ารอนุญาตใหกิ้จการต่างประเทศเสนอขาย 
  ตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ซ่ึงเป็นสกลุเงินบาท (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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ขอ้ 431   กิจการต่างประเทศท่ีออกและเสนอขายตราสารหน้ีต่อผูล้งทุนรายใหญ่ 
ตามขอ้ 37(1) ตอ้งจดัใหก้ารชกัชวน หรือใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการซ้ือขายหรือลงทุนในตราสารหน้ี
ด าเนินการผา่นบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทท่ีสามารถเป็นผูใ้หบ้ริการดงักล่าวเก่ียวกบัตราสารหน้ีได ้4 

ขอ้ 44   กิจการต่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีต่อผูล้งทุนสถาบนัท่ี
จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยหรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 37(1) ตอ้งยืน่ค  าขอใหส้มาคมตลาดตราสารหน้ี
ไทยพิจารณารับตราสารหน้ีท่ีออกและเสนอขายเป็นตราสารหน้ีข้ึนทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ี
ออกตราสารหน้ีดงักล่าว  เวน้แต่เป็นการออกและเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้น 

ขอ้ 45   ในกรณีหุน้กูท่ี้เสนอขายเป็นหุน้กูมี้ประกนัหรือเป็นหุน้กูท่ี้จดัใหมี้ผูแ้ทน 
ผูถื้อหุน้กู ้กิจการต่างประเทศตอ้งจดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูท่ี้มีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูท่ี้มีลกัษณะตามขอ้ 28 
(2)  เป็นทรัสตีไดต้ามกฎหมายต่างประเทศหรือเป็นสถาบนัการเงินต่างประเทศ  

ท่ีมีลกัษณะตามขอ้ 13(7) 
(3)  เป็นบุคคลอ่ืนใดท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบเป็นรายกรณี 

ขอ้ 46   กิจการต่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1)  จดัให้ตราสารหน้ีท่ีจะออกและเสนอขายมีลกัษณะดงัน้ี 

(ก)  เป็นตราสารหน้ีชนิดระบุช่ือผูถื้อ และตอ้งมีขอ้ความในตราสารท่ีเสนอขาย
แต่ละคร้ังแสดงวา่ผูอ้อกตราสารหน้ีจะไม่รับจดทะเบียนการโอนตราสารหน้ีไม่วา่ในทอดใด ๆ  
หากการโอนนั้นจะขดักบัขอ้จ ากดัการโอนตราสารตามท่ีระบุไว ้ซ่ึงตอ้งเป็นขอ้จ ากดัการโอนเดียวกบั 
ท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส านกังาน 

(ข)  มีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 16 หรือขอ้ 17(1) (2) (3) และ (4) แลว้แต่กรณี 
(ค)  เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 18 และขอ้ 19 กรณีเป็นการเสนอขาย

หุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือหุน้กูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกกิจการ (perpetual bond) แลว้แต่กรณี 
(ง)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูต่้อผูล้งทุนสถาบนัท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย

หรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 37(1) ตอ้งจดัใหมี้ขอ้ก าหนดสิทธิท่ีมีรายการอยา่งนอ้ยตามท่ีก าหนดไว ้
ในมาตรา 42  

                                                        
1 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 29/2560  เร่ือง  หลกัเกณฑก์ารอนุญาตใหกิ้จการต่างประเทศเสนอขาย 
  ตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ซ่ึงเป็นสกลุเงินบาท (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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ใหน้ าหลกัเกณฑก์ารจดัใหมี้ขอ้ก าหนดสิทธิส าหรับหุ้นกูต้ามวรรคหน่ึง  
มาใชบ้งัคบักบัการจดัท าขอ้ก าหนดสิทธิของพนัธบตัรส าหรับการเสนอขายพนัธบตัรต่อผูล้งทุนสถาบนั 
ท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยหรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 37(1) ดว้ย โดยอนุโลม 

(2)  ในกรณีท่ีเป็นการออกและเสนอขายตราสารหน้ีต่อบุคคลในวงจ ากดัตามขอ้ 37(2) 
หรือ (3) กิจการดงักล่าวตอ้งไม่โฆษณาการเสนอขายตราสารหน้ี และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสาร
ประกอบการเสนอขาย กิจการนั้นตอ้งแจกจ่ายให้เฉพาะบุคคลท่ีมีลกัษณะหรือมีจ านวนอยูใ่นวงจ ากดั
ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 37(2) หรือ (3) ตามที่ไดรั้บอนุญาตเท่านั้น  

(3)  จดัให้เอกสารประกอบการเสนอขาย (ถา้มี) มีขอ้ความท่ีระบุถึงขอ้จ ากดัการโอน
ตาม (1)(ก) และในกรณีท่ีเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ ใหร้ะบุการดอ้ยสิทธินั้นไวใ้หช้ดัเจน 

ขอ้ 47   ในกรณีท่ีมีบุคคลใดแสดงความประสงคต่์อกิจการต่างประเทศท่ีจะลงทะเบียน
การโอนตราสารหน้ี ใหกิ้จการดงักล่าวตรวจสอบความถูกตอ้งของการโอนตราสารหน้ี หากพบวา่เป็น 
การโอนที่ขดัต่อขอ้จ ากดัการโอนท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส านกังาน กิจการนั้นตอ้งไม่ลงทะเบียน 
การโอนตราสารหน้ี  เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

ในกรณีท่ีกิจการตามวรรคหน่ึงจดัใหมี้นายทะเบียนหุน้กู ้กิจการดงักล่าวตอ้งด าเนินการให้
นายทะเบียนหุ้นกูป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในวรรคหน่ึงดว้ย 

หมวด 5 
บทเฉพาะกาล 

____________________ 

ขอ้ 48   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 14/2552  เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กูต่้างประเทศในประเทศไทย  
ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  ใหก้ารอา้งอิงประกาศดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  
 
 
                      (นายรพี  สุจริตกุล) 
                      เลขาธิการ 
                        ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
                        ประธานกรรมการ 
                         คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


