
 

 

- ร่าง - 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 61/2561 
เร่ือง  การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย 

_______________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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) แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี  

ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิก 
  (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 64/2558  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ี
ของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
  (2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 17/2559  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ี
ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
  (3)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2560  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ี
ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 

ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 
“ตราสารหน้ี”  หมายความวา่   ตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ดงัต่อไปน้ี 
(1)  พนัธบตัร 
(2)  หุ้นกู ้
(3)  ตัว๋เงิน 
“หน่วยงานภาครัฐไทย”  หมายความวา่   หน่วยงานภาครัฐไทยดงัต่อไปน้ี 
(1)  องคก์ารมหาชน 
(2)  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
(3)  เทศบาล  
(4)  กรุงเทพมหานคร  
(5)  เมืองพทัยา  
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(6)  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นองคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 

(7)  นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น  
“หุน้กูด้อ้ยสิทธิ”  หมายความวา่   หุน้กูไ้ม่มีประกนัท่ีมีการก าหนดสิทธิของผูถื้อหุ้นกู ้

ไวด้อ้ยกวา่สิทธิของเจา้หน้ีสามญัทัว่ไป 
“ขอ้ก าหนดสิทธิ”  หมายความวา่   ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้

และผูถื้อหุน้กู ้และใหห้มายความรวมถึงขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกพนัธบตัรและ 
ผูถื้อพนัธบตัรดว้ย 

“ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู”้  หมายความวา่   ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูซ่ึ้งมีรายช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือ
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยคุณสมบติั
ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และการกระท าตามอ านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ 

“ท่ีปรึกษาทางการเงิน”  หมายความวา่   ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังาน
ใหค้วามเห็นชอบ 

“กรรมการ”  หมายความวา่   กรรมการทุกรายในคณะกรรมการขององคก์ร  
“ผูบ้ริหาร”  หมายความวา่   บุคคลดงัต่อไปน้ี 
(1)  ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดขององคก์ร  
(2)  ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งระดบับริหาร 4 รายแรกนบัต่อจากผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดของ

องคก์รลงมา และใหร้วมถึงผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ี 4 ทุกรายดว้ย  
(3)  ผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือสายงานการเงินท่ีเป็นระดบั

ผูจ้ดัการขึ้นไปหรือเทียบเท่า  
“ตราสารหน้ีขึ้นทะเบียน”  หมายความวา่   ตราสารหน้ีท่ีขึ้นทะเบียนกบัสมาคม 

ตลาดตราสารหน้ีไทย 
“สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย”  หมายความวา่   สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยท่ีไดรั้บ

ใบอนุญาตและจดทะเบียนกบัส านกังาน 
ค าวา่ “การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ” “แบบแสดงรายการขอ้มูล” “ตัว๋เงิน” “ตัว๋เงินระยะสั้น” 

“ผูล้งทุนรายใหญ่” “ผูล้งทุนสถาบนั” “หุน้กูร้ะยะสั้น” และ “หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง”  ให้มีความหมาย
เช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ  
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท 
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ภาค 1 
บททัว่ไป 

______________________ 

หมวด 1  
ขอบเขตของประกาศและหลกัเกณฑท์ัว่ไป 

______________________ 

ขอ้ 4   ประกาศน้ีเป็นหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขายตราสารหน้ีโดยหน่วยงานภาครัฐไทย  
ซ่ึงรองรับกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1)  การเสนอขายตราสารหน้ีสกุลเงินบาทในประเทศไทย ดงัน้ี 
(ก)  การเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นภาค 2 
(ข)  การเสนอขายในวงจ ากดั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นภาค 3 

(2)  การเสนอขายตราสารหน้ีสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 
(ก)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนในประเทศไทย ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 1 

ของภาค 4 
(ข)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนในต่างประเทศทั้งจ านวน ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

ในหมวด 2 ของภาค 4 

 ขอ้ 5   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง ใหห้น่วยงานภาครัฐไทย 
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  การเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงท่ีผูอ้อกมีสิทธิในการบงัคบัไถ่ถอนคืน 
ก่อนก าหนด (callable) หรือผูถื้อมีสิทธิเรียกใหผู้อ้อกช าระหน้ีคืนก่อนก าหนด (puttable) โดยมีการ
ก าหนดผลตอบแทนไวอ้ยา่งแน่นอนหรือเป็นอตัราท่ีผนัแปรตามอตัราดอกเบ้ียของสถาบนัการเงิน 
หรืออตัราดอกเบ้ียอ่ืน และไม่มีการก าหนดเง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนท่ีอา้งอิงกบัปัจจยัอา้งอิงอ่ืน
เพิ่มเติม ใหห้น่วยงานภาครัฐไทยปฏิบติัตามประกาศน้ีเท่านั้น 
 (2)  การเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงในลกัษณะอ่ืนนอกเหนือจาก (1) โดยหน่วยงาน
ภาครัฐไทยซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ย
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน ใหห้น่วยงานภาครัฐไทยดงักล่าวปฏิบติัตามประกาศน้ี และ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
ท่ีมีอนุพนัธ์แฝง 



4 

 

ขอ้ 6   เอกสารหรือหลกัฐานท่ีตอ้งยืน่ต่อส านกังานตามท่ีก าหนดในประกาศน้ีไม่วา่
ก่อนหรือภายหลงัไดรั้บอนุญาต ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีส านกังานประกาศ
ก าหนด 

ขอ้ 7   ในการจ าหน่ายพนัธบตัรหรือหุน้กูต่้อประชาชนเป็นการทัว่ไปตามภาค 2 
หน่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตมีหนา้ท่ีปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยการจ าหน่ายตราสารหน้ีและใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยด์ว้ย 

หมวด 2 
อ านาจส านกังาน 

_____________________ 

ขอ้ 8   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงต่อส านกังานท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยกรณีใด 
กรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจไม่อนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีตามค าขออนุญาตได ้

(1)  หน่วยงานภาครัฐไทยท่ีขออนุญาตหรือการเสนอขายตราสารหน้ีมีลกัษณะ 
หรือรูปแบบเป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เทจ็จริง 
ซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่ความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริง (substance) ของการเสนอขาย 
ตราสารหน้ีนั้นเขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงบทบญัญติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศน้ี 

(2)  การเสนอขายตราสารหน้ีอาจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
(3)  การเสนอขายตราสารหน้ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุนไทย

โดยรวม 
(4)  การเสนอขายตราสารหน้ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูล้งทุนโดยรวม หรืออาจ 

ท าใหผู้ล้งทุนโดยรวมไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งหรือเพียงพอ
ประกอบการตดัสินใจลงทุน 

ขอ้ 9   ในกรณีท่ีเขา้ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจผ่อนผนัไม่น า
หลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชพ้ิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเง่ือนไขตามประกาศน้ีมาใชบ้งัคบักบั
การเสนอขายตราสารหน้ีท่ีไดรั้บอนุญาตได ้

(1)  มีขอ้เทจ็จริงท่ีชดัเจนซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 
ใหไ้ม่มีนยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ท่ีจะไดไ้ม่คุม้ค่ากบัตน้ทุน 
ในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขดงักล่าว 
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(2)  หน่วยงานภาครัฐไทยท่ีขออนุญาตมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถ
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 

(3)  หน่วยงานภาครัฐไทยท่ีขออนุญาตมีมาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอ และสามารถทดแทน
การปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 

การผอ่นผนัตามวรรคหน่ึงใหค้  านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนด
เง่ือนไขให้หน่วยงานภาครัฐไทยตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้

ขอ้ 10   ในกรณีท่ีปรากฏต่อส านกังานภายหลงัการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ี 
วา่ขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ท่ีส านกังานน ามาพิจารณาเพื่ออนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ี 
เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงหากขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้นปรากฏต่อส านกังานก่อน 
การอนุญาต ส านกังานอาจไม่อนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีนั้น ใหส้ านกังานมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 

(1)  สั่งใหห้น่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาต กรรมการหรือผูบ้ริหารของ                 
หน่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาต ช้ีแจงหรือเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  
และระงบัการอนุญาตให้ออกตราสารหน้ีหรือให้หน่วยงานภาครัฐไทยดงักล่าวระงบัการเสนอขาย 
ตราสารหน้ีไวก่้อนจนกว่าจะไดช้ี้แจงหรือแกไ้ขใหถู้กตอ้ง และหากหน่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาต 
กรรมการหรือผูบ้ริหารของหน่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาต ไม่สามารถช้ีแจงหรือด าเนินการแกไ้ข
ใหถู้กตอ้งไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด ส านกังานอาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตตาม (2) ได ้

(2)  สั่งเพิกถอนการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีในส่วนท่ียงัไม่ไดเ้สนอขาย 
หรือยงัไม่มีผูจ้องซ้ือ 

ในการสั่งการตามวรรคหน่ึงใหส้ านกังานค านึงถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ีประกอบการพิจารณา 
(1)  ความร้ายแรงของขอ้เทจ็จริงหรือพฤติการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
(2)  ผลกระทบต่อผูล้งทุนท่ีจองซ้ือตราสารหน้ีนั้น 

ขอ้ 11   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อส านกังานท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยดงัต่อไปน้ี 
ส านกังานอาจสั่งไม่ให้การอนุญาตส าหรับการเสนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดัที่ไดรั้บอนุญาตมีผล 
สั่งระงบัการเสนอขายตราสารหน้ี หรือสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีได ้แลว้แต่กรณี 

(1)  หน่วยงานภาครัฐไทยท่ีจะเสนอขายตราสารหน้ีมีขอ้บกพร่องหรือมีความไม่
เหมาะสมเก่ียวกบัการปฏิบติัตามเง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ี หรือจะไม่
สามารถปฏิบติัตามประกาศน้ีได ้

(2)  การเสนอขายตราสารหน้ีมีลกัษณะท่ีอาจเขา้ข่ายเป็นการหลีกเล่ียงกฎเกณฑท่ี์ออก
ภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
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(3)  การเสนอขายตราสารหน้ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูล้งทุนหรืออาจท าใหผู้ล้งทุน
ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัต่อการตดัสินใจลงทุน 

ขอ้ 12   ในระหวา่งอายโุครงการตามขอ้ 23 หรือขอ้ 55 หากปรากฏขอ้เทจ็จริง 

ต่อส านกังานวา่หน่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตไม่สามารถด ารงคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ ์

การอนุญาต ปฏิบติัผิดเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาต หรือมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญั
ต่อประชาชนท่ีไม่ครบถว้นถูกตอ้ง ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน ส านกังานอาจสั่งระงบั 

การเสนอขายตราสารหน้ีไวก่้อน หรือสั่งเพิกถอนการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีในลกัษณะ
โครงการได ้

ภาค 2 
การเสนอขายตราสารหน้ีสกุลเงินบาทในประเทศไทย 

ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 
______________________ 

  ขอ้ 13   การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีตามภาคน้ีจะตอ้งมี
ขอ้ตกลงใหก้ารช าระค่าตราสารหน้ีและการช าระหน้ีตามตราสารเป็นสกุลเงินบาท 

หมวด 1 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 

______________________ 

  ขอ้ 14   ในการเสนอขายตราสารหน้ีต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป หน่วยงานภาครัฐไทย
สามารถเสนอขายไดเ้ฉพาะพนัธบตัรหรือหุน้กูโ้ดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามหมวดน้ี  

ขอ้ 15   หน่วยงานภาครัฐไทยท่ีเสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกูต้อ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
(1)  สามารถเสนอขายพนัธบตัรหรือหุน้กูไ้ดโ้ดยชอบภายใตก้ฎหมายท่ีใชบ้งัคบักบั

หน่วยงานภาครัฐไทยดงักล่าว 
(2)  งบการเงินของหน่วยงานภาครัฐไทยท่ีขออนุญาตและงบการเงินรวมประจ างวด 

การบญัชีล่าสุด และงบการเงินไตรมาสสุดทา้ยก่อนยืน่ค  าขออนุญาตตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
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(ก)  จดัท าขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและเป็นไปตามหลกัเกณฑอ่ื์น 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท างบการเงินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์  
เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั 
ท่ีออกหลกัทรัพย ์

(ข)  รายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี ตอ้งไม่มีความหมายในลกัษณะดงัน้ี 
1.  ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของหน่วยงานภาครัฐไทยท่ีขออนุญาตและ

งบการเงินรวม หรือแสดงความเห็นวา่งบการเงินไม่ถูกตอ้ง 
2.  แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในรายการบญัชีท่ีเป็นสาระส าคญัวา่ไม่เป็น 

ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
3.  แสดงความเห็นวา่ถูกจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระท าหรือ 

ไม่กระท าของหน่วยงานภาครัฐไทยท่ีขออนุญาต หรือกรรมการหรือผูบ้ริหารของหน่วยงานภาครัฐไทย 
ท่ีขออนุญาต 

(3)  ไม่อยูร่ะหวา่งการด าเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงดงัน้ี  เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผนั 
จากส านกังาน 

(ก)  คา้งการน าส่งงบการเงินหรือรายงานท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าตามมาตรา 56  
(ข)  คา้งส่งรายงานท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าและจดัส่งต่อส านกังานตามมาตรา 57  
(ค)  ปรับปรุงแกไ้ขงบการเงิน หรือรายงานท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าตามมาตรา 56 หรือ

มาตรา 57 ตามท่ีส านกังานแจง้ใหด้ าเนินการปรับปรุงแกไ้ข 
(ง)  ปฏิบติัตามค าสั่งของส านกังานตามมาตรา 58  

(4)  มีกรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีมีรายช่ืออยูใ่นระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารแสดงช่ือ
บุคคลในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย  ์

(5)  ไม่เคยเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขเก่ียวกบัการเสนอขาย
หลกัทรัพยใ์นเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั ภายในระยะเวลา 5 ปีก่อนวนัยืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายตราสารหน้ี   

(6)  ไม่เคยเสนอขายตราสารหน้ี หรือศุกูก โดยฝ่าฝืนขอ้ก าหนดเก่ียวกบัลกัษณะ 
การเสนอขายท่ีจ ากดัเฉพาะผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวนัยืน่ 
ค าขออนุญาต  เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน โดยหน่วยงานภาครัฐไทยท่ีขออนุญาตแสดงไดว้า่ 
มีเหตุจ าเป็นและสมควร รวมทั้งมีมาตรการป้องกนัการไม่ปฏิบติัอยา่งเหมาะสมแลว้ 

(7)  ไม่มีเหตุท่ีท าใหส้งสัยวา่มีพฤติกรรมการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัต่อประชาชน 
ไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุน หรือในลกัษณะท่ีอาจท าใหผู้ล้งทุนส าคญัผิด 
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(8)  ไม่อยูร่ะหวา่งผิดนดัช าระหน้ีเงินตน้หรือดอกเบ้ียของตราสารหน้ี หรือผิดนดั 
ช าระหน้ีเงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบนัการเงินท่ีมี
กฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 

(9)  ไม่อยูร่ะหวา่งผิดเง่ือนไขในการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดสิทธิ 

ขอ้ 16   ในการเสนอขายหุน้กูต่้อประชาชนเป็นการทัว่ไป หน่วยงานภาครัฐไทยตอ้งจดัใหมี้
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูด้ว้ย   

หมวด 2 
วิธีการยืน่และการพิจารณาค าขออนุญาต 

ในลกัษณะรายคร้ังและโครงการ 
__________________________ 

ขอ้ 17   ให้หน่วยงานภาครัฐไทยท่ีประสงคจ์ะเสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกูย้ืน่ค  าขอ
อนุญาตมาพร้อมกบัแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายพนัธบตัรหรือหุน้กู ้แลว้แต่กรณี ต่อส านกังาน 
ตามวิธีการท่ีก าหนดโดยขอ้ 6  โดยใหย้ืน่ค  าขออนุญาตไดต้ามลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี   

(1)  การขออนุญาตในลกัษณะรายคร้ัง  
(2)  การขออนุญาตในลกัษณะโครงการ   
ในการขออนุญาตเสนอขายหุน้กูด้อ้ยสิทธิ หุน้กูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการยบุเลิก

หน่วยงานภาครัฐไทย (perpetual bond) และหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงซ่ึงตอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง ใหย้ืน่
ค  าขออนุญาตไดเ้ฉพาะในลกัษณะรายคร้ังเท่านั้น  

ขอ้ 18   ในการขออนุญาตเสนอขายหุน้กูต้ามขอ้ 17 ให้หน่วยงานภาครัฐไทยยืน่ค าขอ
ความเห็นชอบบุคคลท่ีจะเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูม้าพร้อมกบัค าขออนุญาตดว้ย  ทั้งน้ี ให้ถือวา่หน่วยงาน
ภาครัฐไทยท่ีขออนุญาตไดรั้บความเห็นชอบในการแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ากส านกังานในวนัท่ีไดรั้บ
อนุญาตให้เสนอขายหุน้กู ้

ขอ้ 19   ใหห้น่วยงานภาครัฐไทยท่ีขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตต่อ
ส านกังานเม่ือส านกังานไดรั้บค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตท่ีถูกตอ้ง
ครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้  ทั้งน้ี อตัราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ และการขออนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย์ 
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ขอ้ 20   หน่วยงานภาครัฐไทยท่ีขออนุญาตตอ้งจดัใหมี้ท่ีปรึกษาทางการเงินเป็นผูร่้วมจดัท า 
ค าขออนุญาต   

ขอ้ 21   ในกรณีท่ีส านกังานมีความจ าเป็นตอ้งไปเยีย่มชมกิจการ หรือสถานท่ีอ่ืนใด 
ของหน่วยงานภาครัฐไทยซ่ึงตั้งอยูน่อกเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล หน่วยงานภาครัฐไทยตอ้ง
เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าท่ีพกัและค่ายานพาหนะเดินทางท่ีเกิดขึ้นจากการเยีย่มชมกิจการท่ี
เกิดขึ้นจริงและเป็นไปตามสมควร โดยส านกังานอาจก าหนดหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนในเร่ืองดงักล่าวได ้

ขอ้ 22   เม่ือส านกังานไดรั้บค าขออนุญาตเสนอขายพนัธบตัรหรือหุน้กู ้ พร้อมทั้งเอกสาร
หลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ ใหส้ านกังานด าเนินการสอบทานขอ้เท็จจริง
ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชนและแจง้ประเด็นขอ้สังเกตท่ีไดจ้ากการสอบทาน
ขอ้เทจ็จริงเพื่อใหห้น่วยงานภาครัฐไทยช้ีแจงขอ้สังเกตนั้นภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือแจง้
ขอ้สังเกต โดยตอ้งด าเนินการดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสาร
หลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน  

ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีส านกังาน 
ไดรั้บค าช้ีแจงต่อขอ้สังเกตจากการสอบทานขอ้เทจ็จริงจากหน่วยงานภาครัฐไทย 

ในกรณีท่ีหน่วยงานภาครัฐไทยประสงคจ์ะขอผอ่นผนัหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี  
ใหห้น่วยงานภาครัฐไทยยืน่ค  าขอผอ่นผนั  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอผอ่นผนัต่อ
ส านกังานก่อนท่ีส านกังานจะเร่ิมการพิจารณาค าขออนุญาต  ทั้งน้ี ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีระบุในคู่มือ
ส าหรับประชาชน โดยส านกังานจะพิจารณาค าขอผ่อนผนัใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบั 
การพิจารณาอนุญาต 

ขอ้ 23   หน่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายพนัธบตัรหรือหุน้กูใ้นลกัษณะ
โครงการสามารถเสนอขายพนัธบตัรหรือหุน้กูไ้ดทุ้กลกัษณะโดยไม่จ ากดัมูลค่าและจ านวนคร้ังท่ีเสนอขาย 
นบัแตว่นัท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานตามขอ้ 22 จนส้ินสุดอายโุครงการ รวมถึงใหถื้อวา่หน่วยงาน
ภาครัฐไทยดงักล่าวไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุน้กูใ้นวงจ ากดัต่อผูล้งทุนรายใหญ่ในลกัษณะโครงการดว้ย  
ทั้งน้ี ใหก้ารอนุญาตเสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกูใ้นลกัษณะโครงการมีอาย ุ2 ปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุญาตจาก
ส านกังาน 

ในกรณีท่ีหน่วยงานภาครัฐไทยตามวรรคหน่ึงมีสถานะเป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยดอกเบ้ียใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน ใหถื้อวา่หน่วยงานภาครัฐไทยไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตัว๋เงิน 
ในวงจ ากดัต่อผูล้งทุนรายใหญ่ในลกัษณะโครงการดว้ย 
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ขอ้ 24   ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามขอ้ 23 หากปรากฏวา่หน่วยงานภาครัฐไทย 
ท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีในลกัษณะโครงการไม่สามารถด ารงคุณสมบติัใหเ้ป็นไปตาม
หมวด 1 ได ้หน่วยงานภาครัฐไทยดงักล่าวจะด าเนินการเสนอขายตราสารหน้ีตามขอ้ 23 ไม่ไดจ้นกว่า 
จะด าเนินการแกไ้ขคุณสมบติัไดก่้อนส้ินระยะเวลาตามขอ้ 23 หากหน่วยงานภาครัฐไทยเสนอขาย 
ตราสารหน้ีก่อนท่ีจะแกไ้ขคุณสมบติัได ้ใหถื้อวา่เป็นการเสนอขายตราสารหน้ีโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
ตามประกาศน้ี  ทั้งน้ี หน่วยงานภาครัฐไทยดงักล่าวมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 29 หรือขอ้ 42 แลว้แต่กรณี ดว้ย 

หมวด 3 
เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาต 

______________________ 

  ขอ้ 25   ใหห้น่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีสกุลเงินบาท
ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปตามหมวด 2 ปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีเสนอขายพนัธบตัร ใหป้ฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในส่วนท่ี 1 
  (2)  กรณีเสนอขายหุ้นกู ้ใหป้ฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในส่วนท่ี 2 

ส่วนท่ี 1 
กรณีเสนอขายพนัธบตัร 

______________________ 

ขอ้ 26   หน่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตตอ้งจดัให้พนัธบตัรท่ีเสนอขายต่อ
ประชาชนเป็นการทัว่ไปมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1)  มีค าเรียกช่ือเป็นการเฉพาะ และแสดงถึงปีท่ีครบก าหนดไถ่ถอนไวอ้ยา่งชดัเจน 
(2)  มีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียไวอ้ยา่งแน่นอน หรือเป็นอตัราท่ีผนัแปรตามอตัรา

ดอกเบ้ียของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบ้ียอ่ืน 
(3)  มีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไวข้องพนัธบตัร  ทั้งน้ี ไม่วา่พนัธบตัรนั้น 

จะมีการไถ่ถอนคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง 
(4)  ไม่มีขอ้ตกลงใด ๆ ท่ีท าใหพ้นัธบตัรนั้นมีลกัษณะท านองเดียวกบัหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง  

เวน้แต่เป็นพนัธบตัรท่ีผูอ้อกมีสิทธิในการบงัคบัไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด (callable) หรือผูถื้อมีสิทธิเรียกให้ 
ผูอ้อกช าระหน้ีคืนก่อนก าหนด (puttable) โดยมีการก าหนดผลตอบแทนไวอ้ยา่งแน่นอนหรือเป็นอตัราท่ี 
ผนัแปรตามอตัราดอกเบ้ียของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบ้ียอ่ืน และไม่มีการก าหนดเง่ือนไข 
การจ่ายผลตอบแทนท่ีอา้งอิงกบัปัจจยัอา้งอิงอ่ืนเพิ่มเติม 
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ขอ้ 27   หน่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ของพนัธบตัรท่ีจะเสนอขายในคร้ังนั้น โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบ 
จากส านกังานก่อนการเสนอขายพนัธบตัร และจดัท าอยา่งต่อเน่ืองตลอดอายขุองพนัธบตัร  

ความในวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบักบักรณีดงัน้ี 
(1)  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานมีหนงัสือ 

แจง้ต่อส านกังานวา่ไม่สามารถจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือพนัธบตัรดงักล่าวไดโ้ดยมีเหตุอนัสมควร  
และเหตุนั้นไม่ไดเ้กิดจากหน่วยงานภาครัฐไทยท่ีออกพนัธบตัร ส านกังานอาจผ่อนผนัใหก้ารจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือนั้นกระท าโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออ่ืนท่ีส านกังานก าหนดได ้

(2)  กรณีท่ีไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน โดยมีเหตุจ าเป็นและสมควร หรือเป็น 
กรณีท่ีพิจารณาไดว้า่ไม่จ าเป็นตอ้งมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

  ขอ้ 28   หน่วยงานภาครัฐไทยตอ้งยืน่ค  าขอใหส้มาคมตลาดตราสารหน้ีไทยพิจารณารับ
พนัธบตัรท่ีเสนอขายเป็นตราสารหน้ีขึ้นทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีออกพนัธบตัรดงักล่าว 

ขอ้ 29   หน่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายพนัธบตัรในลกัษณะโครงการ
ท่ีไม่สามารถด ารงคุณสมบติัตามขอ้ 15(2) ได ้ตอ้งแจง้การไม่สามารถด ารงคุณสมบติัดงักล่าวต่อส านกังาน
ภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้ถึงกรณีนั้น 

ขอ้ 30  ใหห้น่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายพนัธบตัรส่งรายงานดงัต่อไปน้ี  
ต่อส านกังานตามวิธีการท่ีก าหนดโดยขอ้ 6 

(1)  รายงานการไถ่ถอนพนัธบตัรก่อนครบอายุ 
(2)  รายงานอตัราส่วนท่ีมีนยัส าคญัทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐไทยรายปี  

(key financial ratio)  

ขอ้ 31   ใหน้ าหลกัเกณฑเ์ดียวกบัรายการและสาระส าคญัของขอ้ก าหนดสิทธิส าหรับ 
หุน้กูต้ามขอ้ 37 และหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิของหุน้กูต้ามขอ้ 38 มาใชบ้งัคบั
กบัการเสนอขายพนัธบตัร โดยอนุโลม 

ส่วนท่ี 2 
กรณีเสนอขายหุน้กู ้

______________________ 

ขอ้ 32   หน่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตตอ้งจดัให้หุ้นกูท่ี้เสนอขายต่อประชาชน
เป็นการทัว่ไปมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
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(1)  มีค  าเรียกช่ือเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการอา้งอิงถึงหุน้กูท่ี้เสนอขาย 
ในแต่ละคร้ัง  ทั้งน้ี ค  าเรียกช่ือหุน้กูด้งักล่าวตอ้งแสดงถึงปีท่ีครบก าหนดไถ่ถอน และลกัษณะพิเศษ 
ของหุน้กู ้(ถา้มี) ไวโ้ดยชดัเจน 

(2)  มีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียไวอ้ยา่งแน่นอน หรือเป็นอตัราท่ีผนัแปรตามอตัรา
ดอกเบ้ียของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบ้ียอ่ืน 

(3)  มีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้กู ้ ทั้งน้ี ไม่วา่หุน้กูน้ั้นจะมี 
การไถ่ถอนคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง 

(4)  ไม่มีลกัษณะเป็นหุน้กูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์หรือหุน้กูท่ี้มี
อนุพนัธ์แฝงซ่ึงมีลกัษณะเป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(5)  จดัใหส้ัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 39 

ขอ้ 33    ในกรณีหุน้กูท่ี้เสนอขายเป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิ สิทธิของผูถื้อหุ้นกูด้งักล่าวตอ้ง 
ดอ้ยกวา่สิทธิของเจา้หน้ีสามญัเฉพาะในเร่ืองการรับช าระหน้ีตามหุ้นกูน้ั้นเม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  หน่วยงานภาครัฐไทยท่ีออกหุน้กูถู้กพิทกัษท์รัพย ์หรือถูกศาลพิพากษาใหล้ม้ละลาย 
(2)  มีการยบุเลิกหน่วยงานภาครัฐไทย  
(3)  กรณีอ่ืนใดท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

ขอ้ 34   ในกรณีหุน้กูท่ี้เสนอขายเป็นหุน้กูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการยบุเลิก 
หน่วยงานภาครัฐไทยตอ้งมีการระบุใหช้ดัเจนถึงสิทธิของผูถื้อหุน้กูด้งักล่าวในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ผูถื้อหุ้นกูไ้ม่มีสิทธิเรียกให้หน่วยงานภาครัฐไทยท่ีออกหุน้กูไ้ถ่ถอนหุน้กู ้
ดงักล่าวก่อนมีการยบุเลิกหน่วยงานภาครัฐไทย 

(2)  ผูถื้อหุ้นกูมี้สิทธิเรียกใหห้น่วยงานภาครัฐไทยท่ีออกหุน้กูไ้ถ่ถอนหุน้กูด้งักล่าว 
ก่อนมีการยบุเลิกหน่วยงานภาครัฐไทยตามเง่ือนไขและระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 

ขอ้ 35   ในกรณีหุน้กูท่ี้เสนอขายเป็นหุน้กูมี้ประกนัไม่วา่หลกัประกนัของหุน้กูน้ั้น 
จะจดัใหมี้พร้อมกบัการเสนอขายหุน้กูห้รือจดัเพิ่มเติมขึ้นในภายหลงั หลกัประกนัของหุน้กูด้งักล่าว
ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1)  เป็นทรัพยสิ์นหรือการค ้าประกนัท่ีมีการด าเนินการให้มีผลบงัคบัไดต้ามกฎหมาย
โดยค านึงถึงสภาพของหลกัประกนัแต่ละประเภท สามารถด ารงไดต้ลอดอายหุุน้กู ้และดูแลไดโ้ดย
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
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(2)  ในกรณีท่ีหลกัประกนัเป็นอสังหาริมทรัพยห์รือสัญญาเช่าระยะยาว หน่วยงาน
ภาครัฐไทยท่ีออกหุน้กูต้อ้งจดัใหมี้การประเมินค่าของหลกัประกนัดงักล่าวโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น 
ท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบ  ทั้งน้ี การประเมินราคาหรือการค านวณมูลค่าของหลกัประกนั 
ตอ้งค านึงถึงสิทธิและภาระผูกพนัใด ๆ ไม่วา่จะเกิดขึ้นโดยบทกฎหมายหรือโดยสัญญาท่ีมีอยูเ่หนือ
ทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนันั้นดว้ย และตอ้งจดัท าขึ้นไม่เกินกวา่ 1 ปีก่อนวนัท่ีออกหุน้กูน้ั้น  เวน้แต่ 
จะเป็นกรณีท่ีราคาหรือมูลค่าของหลกัประกนัไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัในช่วงเวลาดงักล่าว  
ใหผู้อ้อกหุ้นกูจ้ดัใหมี้การประเมินค่าหลกัประกนัดงักล่าวใหม่ 

ขอ้ 36   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูมี้ประกนัโดยหลกัประกนัเป็นอสังหาริมทรัพย ์ 
หรือสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีตอ้งจดทะเบียนตามกฎหมาย หน่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตตอ้ง
ด าเนินการจดทะเบียนใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้ป็นผูรั้บทรัพยสิ์นนั้นเป็นประกนัตามกฎหมายดว้ย 

ขอ้ 37   ก่อนการเสนอขายหุ้นกู ้หน่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตตอ้งมีหนงัสือถึง
ส านกังานเพื่อรับรองวา่ไดจ้ดัใหมี้ขอ้ก าหนดสิทธิท่ีมีความชดัเจนและไม่มีขอ้ก าหนดท่ีเป็นการเอาเปรียบ
คู่สัญญาอยา่งไม่เป็นธรรม และมีการลงลายมือช่ือผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัผูอ้อกหุ้นกู้  ทั้งน้ี รายการและ
สาระส าคญัของขอ้ก าหนดสิทธิส าหรับหุน้กูท่ี้ไดรั้บอนุญาตตามหมวดน้ี ให้เป็นไปตามแนวทางของ
ขอ้ก าหนดสิทธิตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

ขอ้ 38   การแกไ้ขเพิ่มเติมสิทธิ หนา้ท่ี หรือความรับผิดตามหุน้กูภ้ายหลงัการออก 
หุน้กู ้จะกระท าไดต่้อเม่ือการแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวไม่ขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑข์องประกาศน้ีและ 
การแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นไดด้ าเนินการโดยชอบตามขอ้ก าหนดสิทธิ และหน่วยงานภาครัฐไทยตอ้งแจง้ 
การแกไ้ขเพิ่มเติม พร้อมทั้งส่งส าเนาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อส านกังานและสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีการแกไ้ขเพิ่มเติมมีผลใชบ้งัคบั 

ในกรณีท่ีการด าเนินการตามวรรคหน่ึง เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิซ่ึงก าหนด 
ใหก้ระท าไดโ้ดยการมีมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้กู ้หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้กูต้อ้งระบุอยา่งชดัเจนถึงสาเหตุ
แห่งการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิ และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกบัผูถื้อหุน้กูเ้พื่อเป็น
ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจของผูถื้อหุ้นกู ้   

ขอ้ 39   หน่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหส้ัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
มีความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดสิทธิ โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการและสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(1)  ช่ือและท่ีอยูข่องคู่สัญญา 
(2)  วนัท่ีสัญญามีผลใชบ้งัคบั 
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(3)  อ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดของคู่สัญญา โดยมีขอ้ตกลงท่ีระบุใหห้น่วยงาน
ภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตและผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูมี้อ  านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดตามขอ้ก าหนดสิทธิ 
ทุกประการ 

(4)  อตัราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน หรือบ าเหน็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้
ซ่ึงตอ้งก าหนดไวเ้ป็นจ านวนท่ีแน่นอน รวมทั้งอตัราและวิธีการจ่ายคืนเงินทดรองซ่ึงผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
ไดจ่้ายไปเน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 

(5)  การส้ินสุดของสัญญา 

ขอ้ 40   หน่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานก่อนการเสนอขายหุน้กู ้และ 
จดัท าอยา่งต่อเน่ืองตลอดอายขุองหุน้กู ้โดยตอ้งเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถืออยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
ทั้งน้ี หากเป็นการออกหุ้นกูร้ะยะสั้นท่ีไม่ใช่หุน้กูด้อ้ยสิทธิ อาจใชอ้นัดบัความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 
ภาครัฐไทยแทนก็ได ้

(1)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กูท่ี้จะเสนอขายในคร้ังนั้น 
(2)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูค้  ้าประกนัหุน้กู ้เฉพาะในกรณีท่ีเป็นหุน้กูมี้ประกนั 

ท่ีมีการค ้าประกนัเตม็จ านวนท่ีมีผลบงัคบัใหผู้ค้  ้าประกนัตอ้งรับผิดร่วมกนักบัลูกหน้ี โดยไม่สามารถ 
เพิกถอนไดก่้อนครบก าหนดอายขุองหุน้กู ้ 

ความในวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบักบักรณีดงัน้ี 
(1)  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานมีหนงัสือ 

แจง้ต่อส านกังานวา่ไม่สามารถจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือหุน้กูไ้ดโ้ดยมีเหตุอนัสมควร และเหตุดงักล่าวไม่ได้
เกิดจากหน่วยงานภาครัฐไทยท่ีออกหุ้นกู ้ส านกังานอาจผอ่นผนัใหก้ารจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือนั้นกระท า
โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออ่ืนท่ีส านกังานก าหนดได้ 

(2)  กรณีท่ีไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน โดยมีเหตุจ าเป็นและสมควร หรือเป็น 
กรณีท่ีพิจารณาไดว้า่ไม่จ าเป็นตอ้งมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ  

ขอ้ 41   หน่วยงานภาครัฐไทยตอ้งยืน่ค  าขอใหส้มาคมตลาดตราสารหน้ีไทยพิจารณารับ 
หุน้กูท่ี้เสนอขายเป็นตราสารหน้ีขึ้นทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีออกหุน้กูด้งักล่าว  เวน้แต่เป็น 
การเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั้น 

ขอ้ 42   หน่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูใ้นลกัษณะโครงการ 
ท่ีไม่สามารถด ารงคุณสมบติัตามขอ้ 15(2) ได ้ตอ้งแจง้การไม่สามารถด ารงคุณสมบติัดงักล่าวต่อส านกังาน
ภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้ถึงกรณีนั้น 
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ขอ้ 43  ใหห้น่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุน้กูส่้งรายงานดงัต่อไปน้ี 
 ต่อส านกังานตามวิธีการท่ีก าหนดโดยขอ้ 6 

(1)  รายงานการเปล่ียนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูภ้ายหลงัการออกหุน้กู ้ ทั้งน้ี เม่ือหน่วยงาน
ภาครัฐไทยไดส่้งเอกสารต่อส านกังานครบถว้นแลว้ ให้หน่วยงานภาครัฐไทยเปล่ียนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ด ้
โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานแลว้  

(2)  รายงานการไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบอายุ 
(3)  รายงานอตัราส่วนท่ีมีนยัส าคญัทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐไทยรายปี  

(key financial ratio)   

ภาค 3 
การเสนอขายตราสารหน้ีสกุลเงินบาทในประเทศไทย 

ในวงจ ากดั 
______________________________ 

  ขอ้ 44   การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีตามภาคน้ีจะตอ้งมี
ขอ้ตกลงใหก้ารช าระค่าตราสารหน้ีและการช าระหน้ีตามตราสารเป็นสกุลเงินบาท 

ขอ้ 45   ขอ้ก าหนดในภาคน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการเสนอขายตราสารหน้ีสกุลเงินบาท 
ของหน่วยงานภาครัฐไทยต่อบุคคลในวงจ ากดั ตามลกัษณะท่ีก าหนดในหมวด 1  

ขอ้ 46   การอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีสกุลเงินบาทของหน่วยงานภาครัฐไทย 
ต่อบุคคลในวงจ ากดั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ ใหก้ระท าไดต้่อเม่ือไดรั้บอนุญาตจากส านกังานตาม
หลกัเกณฑก์ารอนุญาตและการยืน่ค าขออนุญาตในส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ของหมวด 2  ทั้งน้ี หน่วยงาน
ภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขในส่วนท่ี 3 ของหมวด 2 ดว้ย 
  (2)  การเสนอขายลกัษณะอ่ืนท่ีไม่ใช่การเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ตาม (1) ใหถื้อวา่
ไดรั้บอนุญาตเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในส่วนท่ี 1 ของหมวด 3  ทั้งน้ี หน่วยงานภาครัฐไทย 
ท่ีไดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขในส่วนท่ี 2 ของหมวด 3 ดว้ย 
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หมวด 1 
ลกัษณะการเสนอขายตราสารหน้ีสกุลเงินบาทในวงจ ากดั 

__________________________ 

ขอ้ 47   การเสนอขายพนัธบตัรหรือหุน้กูใ้นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
ใหถื้อเป็นการเสนอขายในวงจ ากดั  

(1)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงมีจ านวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบ
ระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ   
  (2)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั   
  (3)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ 

(4)  การเสนอขายท่ีไดรั้บผ่อนผนัจากส านกังาน โดยผูท่ี้จะไดรั้บอนุญาตตอ้งแสดงไดว้่า 
(ก)  มีเหตุจ าเป็นและสมควร 
(ข)  การเสนอขายดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง   
(ค)  มีมาตรการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูล้งทุนอยา่งเพียงพอแลว้ 

  ขอ้ 48   การพิจารณาลกัษณะการเสนอขายพนัธบตัรหรือหุน้กูใ้นวงจ ากดัตามขอ้ 47 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามขอ้ 47(1) หากเป็นกรณีที่ 
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ผูค้า้หลกัทรัพย ์หรือบุคคลอ่ืนใด 
ถือครองพนัธบตัรหรือหุน้กูแ้ทนบุคคลอ่ืน ใหน้บัจ านวนผูล้งทุนจากบุคคลท่ีเป็นเจา้ของท่ีแทจ้ริง 
ของพนัธบตัรหรือหุ้นกูน้ั้น 
 (2)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 47(2) หรือการเสนอขายต่อผูล้งทุน 
รายใหญ่ตามขอ้ 47(3) ไม่รวมถึงการเสนอขายต่อผูล้งทุนดงักล่าวที่ไดจ้ดขอ้จ ากดัการโอนไว้ 
ไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ โดยให้ถือว่ากรณีดงักล่าวเป็นการเสนอขายต่อ 
ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามขอ้ 47(1)  

(3)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 47(3) ให้หมายความรวมถึง การเสนอขาย 
ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ท่ีมีการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัดว้ย   

ขอ้ 49   ตัว๋เงินท่ีออกในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ใหถื้อเป็นการออกตัว๋เงิน
เพื่อเสนอขายในวงจ ากดั   

(1)  ตัว๋เงินระยะสั้นท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั และมีมูลค่าหนา้ตัว๋ไม่ต ่ากวา่  
10 ลา้นบาท 
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(2)  ตัว๋เงินระยะสั้นท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ และเขา้ลกัษณะท่ีครบถว้นดงัน้ี 
(ก)  มีมูลค่าหนา้ตัว๋ไม่ต ่ากวา่ 10 ลา้นบาท 
(ข)  ผูเ้สนอขายเป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของ

สถาบนัการเงิน 
(3)  ตัว๋เงินท่ีออก ณ ขณะใดขณะหน่ึง เม่ือนบัรวมตัว๋เงินท่ีออกก่อนหนา้น้ีและยงัไม่ครบ

ก าหนดช าระเงินมีจ านวนไม่เกิน 10 ฉบบั โดยไม่นบัตัว๋เงินท่ีออกตาม (1) และ (2)   
ตัว๋เงินตามวรรคหน่ึงตอ้งไม่มีขอ้ตกลงใด ๆ ท่ีท าใหต้ัว๋เงินนั้นมีลกัษณะท านองเดียวกบั

หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง และไม่มีขอ้ก าหนดใด ๆ ท่ีท าใหผู้ถื้อตัว๋เงินมีภาระหน้ีหรือภาระผกูพนัเพิ่มเติมจาก
การเป็นผูถื้อตัว๋เงินตามปกติ 

หมวด 2 
การเสนอขายตราสารหน้ีสกุลเงินบาทในวงจ ากดั 

ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ 
__________________________ 

  ขอ้ 50   ความในหมวดน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการเสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกูใ้นวงจ ากดั
ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 47(3) และการเสนอขายตัว๋เงินในวงจ ากดัต่อผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 49(2) 

ส่วนท่ี 1 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 

__________________________ 

ขอ้ 51   หน่วยงานภาครัฐไทยจะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดั 
ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ เม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  หน่วยงานภาครัฐไทยมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 15(1) ถึง (6) 
 (2)  แบบแสดงรายการขอ้มูลมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้น  ทั้งน้ี ในการขออนุญาต
ในลกัษณะโครงการ แบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวใหห้มายถึงเฉพาะแบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีไดย้ืน่
มาพร้อมกบัค าขออนุญาตเท่านั้น 

ขอ้ 52   ในกรณีท่ีตราสารหน้ีท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่เป็นหุน้กู ้หน่วยงาน
ภาครัฐไทยท่ีขออนุญาตตอ้งจดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูด้ว้ย 
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ส่วนท่ี 2 
การยืน่ค าขออนุญาต 

__________________________ 

ขอ้ 53   หน่วยงานภาครัฐไทยท่ีประสงคจ์ะเสนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดัต่อ 
ผูล้งทุนรายใหญ่ตอ้งยืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังาน และจดขอ้จ ากดัการโอน (ถา้มี) กบัส านกังาน   
  ใหน้ าความในขอ้ 17 ขอ้ 18 และขอ้ 19 มาใชบ้งัคบักบัการยืน่ค าขออนุญาต 
ตามวรรคหน่ึง โดยอนุโลม   

ขอ้ 54   ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ี
ส านกังานไดรั้บค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน  

ในกรณีท่ีหน่วยงานภาครัฐไทยประสงคจ์ะขอผอ่นผนัหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี  
ใหห้น่วยงานภาครัฐไทยยืน่ค  าขอผอ่นผนั  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอผอ่นผนัต่อส านกังาน
มาพร้อมกบัการยืน่ค  าขออนุญาต  ทั้งน้ี ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชน โดยส านกังาน
จะพิจารณาค าขอผอ่นผนัให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการพิจารณาอนุญาตตามวรรคหน่ึง 

ขอ้ 55   หน่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีต่อผูล้งทุนรายใหญ่
ในลกัษณะโครงการสามารถเสนอขายตราสารหน้ีไดทุ้กลกัษณะโดยไม่จ ากดัมูลค่าและจ านวนคร้ังท่ี
เสนอขายนบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานตามขอ้ 54 จนส้ินสุดอายุโครงการ  ทั้งน้ี ใหก้ารอนุญาต
เสนอขายตราสารหน้ีในลกัษณะโครงการมีอาย ุ2 ปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน 

ขอ้ 56   ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามขอ้ 55 หากปรากฏวา่หน่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บ
อนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีต่อผูล้งทุนรายใหญ่ในลกัษณะโครงการไม่สามารถด ารงคุณสมบติั 
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 51(1) ได ้หน่วยงานภาครัฐไทยดงักล่าวจะด าเนินการเสนอขายตราสารหน้ีตามขอ้ 55 ไม่ได้
จนกวา่จะด าเนินการแกไ้ขคุณสมบติัไดก่้อนส้ินระยะเวลาตามขอ้ 55 หากหน่วยงานภาครัฐไทยเสนอขาย 
ตราสารหน้ีก่อนท่ีจะแกไ้ขคุณสมบติัได ้ใหถื้อวา่เป็นการเสนอขายตราสารหน้ีโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
ตามประกาศน้ี  ทั้งน้ี หน่วยงานภาครัฐไทยมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 60(4) ดว้ย 
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ส่วนท่ี 3 
เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาต 

__________________________ 

ขอ้ 57   ใหห้น่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดั
ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในส่วนน้ี 

ขอ้ 58   หน่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการใหต้ราสารหน้ี 
ท่ีเสนอขายในวงจ ากดัต่อผูล้งทุนรายใหญ่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีพนัธบตัรหรือหุน้กู ้ใหมี้ลกัษณะดงัน้ี 
(ก)  พนัธบตัรตอ้งมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 26 และหุน้กูต้อ้งมีลกัษณะเป็นไป 

ตามขอ้ 32(1) (2) (3) และ (4)  
(ข)  เป็นตราสารชนิดระบุช่ือผูถื้อ และตอ้งมีขอ้ความในใบตราสารท่ีเสนอขาย 

แต่ละคร้ังแสดงว่าหน่วยงานภาครัฐไทยจะไม่รับจดทะเบียนการโอนตราสารไม่ว่าในทอดใด ๆ  
หากการโอนนั้นจะขดักบัขอ้จ ากดัการโอนตามท่ีระบุไว ้ซ่ึงตอ้งเป็นขอ้จ ากดัการโอนเดียวกบัท่ีได ้
จดทะเบียนไวก้บัส านกังาน 

(ค)  กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิหรือหุน้กูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือ 
มีการเลิกบริษทั ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 33 และขอ้ 34 แลว้แต่กรณี 

(ง)  กรณีหน่วยงานภาครัฐไทยจดัใหมี้เอกสารประกอบการเสนอขายพนัธบตัร 
หรือหุน้กู ้เอกสารดงักล่าวจะตอ้งมีขอ้ความท่ีระบุถึงขอ้จ ากดัการโอน และในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้
ดอ้ยสิทธิ ใหร้ะบุการดอ้ยสิทธิไวใ้หช้ดัเจน 

(2)  กรณีตัว๋เงิน ตอ้งจดัใหมี้ขอ้ความดงัน้ี 
(ก)  ขอ้ความบนดา้นหนา้ตัว๋เงินวา่ “ตัว๋เงินน้ีเป็นหลกัทรัพย ์และไดรั้บอนุญาตให้

เสนอขายในวงจ ากดั” 
(ข)  ขอ้ความเพิ่มเติมดงัน้ี   

1.  ขอ้ความบนดา้นหนา้ตัว๋เงินวา่ “เปล่ียนมือไม่ได”้ หรือค าอ่ืนท่ีมีความหมาย
ในท านองเดียวกนั 

2.  ขอ้ความดา้นหลงัตัว๋เงินท่ีรองรับการโอนโดยปราศจากสิทธิไล่เบ้ีย 
(without recourse) ในแต่ละทอด หากผูโ้อนไม่ไดแ้สดงเจตนาเป็นประการอ่ืน 

(ค)  ในกรณีท่ีหน่วยงานภาครัฐไทยเป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ย
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน ตอ้งจดัใหมี้ขอ้ความเพิ่มเติมบนดา้นหนา้ตัว๋เงินว่า “ตัว๋เงินน้ี 
ไม่ไดรั้บความคุม้ครองจากสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก” 
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ขอ้ 59   ในกรณีท่ีหน่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตประสงคจ์ะจดัใหมี้ท่ีปรึกษา
ทางการเงินเป็นผูว้ิเคราะห์ขอ้มูลของหน่วยงานภาครัฐไทยเพื่อใหค้  าแนะน าในการก าหนดลกัษณะ ขอ้ตกลง 
เง่ือนไข และอายท่ีุเหมาะสมในการออกและเสนอขายตราสารหน้ี หน่วยงานภาครัฐไทยตอ้งมอบหมายให้
ท่ีปรึกษาทางการเงินนั้นวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และแผนธุรกิจในอนาคต 
  (2)  ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัตามท่ีก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน หรือขอ้มูล
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
  (3)  วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน 
  (4)  แหล่งเงินทุนส ารองในการช าระหน้ี 
  (5)  ทรัพยสิ์นท่ีอาจใชเ้ป็นหลกัประกนัในการช าระหน้ี 
  หน่วยงานภาครัฐไทยตามวรรคหน่ึงมีหนา้ท่ีตอ้งด าเนินการดงัน้ีดว้ย 

(1)  จดัส่งขอ้มูลท่ีจ าเป็นซ่ึงมีความถูกตอ้งและครบถว้นให้ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวรรคหน่ึง 

(2)  จดัใหมี้ขอ้ตกลงใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินจดัเก็บเอกสารหลกัฐานท่ีจดัท าขึ้น 
ตามวรรคหน่ึงไวอ้ยา่งนอ้ย 3 ปี 

  ขอ้ 60   หน่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดัต่อ 
ผูล้งทุนรายใหญ่ ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1)  จดัใหก้ารชกัชวนหรือให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการซ้ือขายหรือลงทุนในตราสารหน้ี 
ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ด าเนินการผา่นบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทท่ีสามารถเป็นผูใ้หบ้ริการดงักล่าวเก่ียวกบั
ตราสารหน้ีได ้
  (2)  จดัใหมี้การแจกสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (factsheet) ใหแ้ก่ผูล้งทุนก่อน 
การเสนอขายตราสารหน้ี 

(3)  ส่งรายงานต่อส านกังานตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 43 โดยอนุโลม 
  (4)  กรณีท่ีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายในลกัษณะโครงการ หากไม่สามารถด ารงคุณสมบติั
ตามขอ้ 15(2) ได ้ตอ้งแจง้การไม่สามารถด ารงคุณสมบติัดงักล่าวต่อส านกังานภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีรู้หรือ
ควรรู้ถึงกรณีนั้น 

ขอ้ 61   ในกรณีท่ีตราสารหน้ีท่ีเสนอขายในวงจ ากดัต่อผูล้งทุนรายใหญ่เป็นพนัธบตัร 
หรือหุน้กู ้ให้หน่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1)  ด าเนินการเก่ียวกบัขอ้ก าหนดสิทธิตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 37 และขอ้ 38 และ 
ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุ้นกูใ้หด้ าเนินการตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 39 ดว้ย 
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(2)  กรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูด้อ้ยสิทธิ หรือหุน้กูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมี 
การเลิกบริษทั ตอ้งจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตามขอ้ 40 โดยอนุโลม 
  (3)  ยืน่ค  าขอใหส้มาคมตลาดตราสารหน้ีไทยพิจารณารับพนัธบตัรหรือหุ้นกูท่ี้เสนอขาย
เป็นตราสารหน้ีขึ้นทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัออกพนัธบตัรหรือหุน้กูด้งักล่าว  เวน้แต่เป็น 
การเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั้น 
  (4)  ในกรณีท่ีมีบุคคลใดแสดงความประสงคต์่อหน่วยงานภาครัฐไทยท่ีจะลงทะเบียน 
การโอนพนัธบตัรหรือหุน้กู ้ใหห้น่วยงานภาครัฐไทยดงักล่าวตรวจสอบความถูกตอ้งของการโอนพนัธบตัร
หรือหุน้กู ้หากพบวา่เป็นการโอนท่ีขดัต่อขอ้จ ากดัการโอนท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส านกังาน หน่วยงาน
ภาครัฐไทยตอ้งไม่ลงทะเบียนการโอนพนัธบตัรหรือหุน้กู ้ เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง (4) หากหน่วยงานภาครัฐไทยจดัใหมี้นายทะเบียน
พนัธบตัรหรือหุ้นกู ้หน่วยงานภาครัฐไทยตอ้งด าเนินการให้นายทะเบียนพนัธบตัรหรือหุน้กู้ปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในวรรคหน่ึงดว้ย 

หมวด 3 
การเสนอขายตราสารหน้ีสกุลเงินบาทในวงจ ากดั 
ลกัษณะอ่ืนท่ีไม่ใช่การเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ 

_____________________________ 

  ขอ้ 62   ความในหมวดน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการเสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกูใ้นวงจ ากดั
ตามขอ้ 47(1) (2) และ (4) และการเสนอขายตัว๋เงินในวงจ ากดัตามขอ้ 49(1) และ (3) 

ส่วนท่ี 1 
การอนุญาต 

_____________________________ 

ขอ้ 63   การเสนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดัตามหมวดน้ี ให้ถือวา่ไดรั้บอนุญาตจาก
ส านกังานเม่ือหน่วยงานภาครัฐไทยมีลกัษณะตามขอ้ 15(1) และ (6) และไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  รายงานลกัษณะตราสารหน้ีท่ีจะเสนอขายต่อส านกังานตามวิธีการท่ีก าหนด 
โดยขอ้ 6 
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(2)  กรณีท่ีเป็นการเสนอขายพนัธบตัรหรือขายหุ้นกู ้ไดด้ าเนินการดงัต่อไปน้ีดว้ย 
 (ก)  จดขอ้จ ากดัการโอนส าหรับพนัธบตัรหรือหุ้นกูท่ี้จะเสนอขายกบัส านกังาน  

โดยในการจดขอ้จ ากดัการโอนดงักล่าว ตอ้งมีขอ้ความซ่ึงแสดงไดว้า่ผูอ้อกพนัธบตัรหรือหุน้กูจ้ะไม่รับ 
จดทะเบียนการโอนพนัธบตัรหรือหุน้กูไ้ม่วา่ทอดใด ๆ หากการโอนดงักล่าวจะท าใหพ้นัธบตัรหรือหุ้นกู ้
ท่ีเสนอขายในคร้ังนั้นไม่สามารถคงลกัษณะการเสนอขายในวงจ ากดัตามแต่ละลกัษณะการเสนอขายท่ีก าหนด
ในขอ้ 47 ได ้เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก   
  (ข)  กรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูมี้ประกนัหรือหุน้กูท่ี้จดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ 
หน่วยงานภาครัฐไทยไดเ้สนอร่างขอ้ก าหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูม้าพร้อมกบั 
การจดขอ้จ ากดัการโอนตาม (ก) แลว้ 

ขอ้ 64   ใหถื้อว่าส านกังานรับจดขอ้จ ากดัการโอนพนัธบตัรหรือหุ้นกูต้ามขอ้ 63(2) (ก) 
ในวนัท่ีส านกังานไดรั้บการแสดงเจตนาจดขอ้จ ากดัการโอนท่ีมีขอ้ความตามขอ้ 63(2) (ก) ครบถว้นแลว้ 

ส่วนท่ี 2 
เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาต 

__________________________ 

ขอ้ 65   ใหห้น่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ี 
ในวงจ ากดัลกัษณะอ่ืนท่ีไม่ใช่การเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ ปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

(1)  ด าเนินการตามหลกัเกณฑด์งัน้ี โดยอนุโลม 
(ก)  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัลกัษณะของตราสารหน้ีตามขอ้ 58  ทั้งน้ี ในกรณีของ 

ตัว๋เงินท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 49(1) ตอ้งจดัใหมี้ขอ้ความเพิ่มเติมบนดา้นหนา้ตัว๋เงินวา่ 
“มีวตัถุประสงคใ์หเ้ปล่ียนมือไดเ้ฉพาะในกลุ่มผูล้งทุนสถาบนั” หรือค าอ่ืนท่ีมีความหมายในท านอง
เดียวกนั แทนขอ้ความตามขอ้ 58(2) (ข) 

(ข)  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) ตามขอ้ 59 
(ค)  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัส่งรายงานตามขอ้ 43(1) และ (2)  
(ง)  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการลงทะเบียนการโอนพนัธบตัรหรือหุน้กูต้ามขอ้ 61(4) 

  (2)  ในกรณีท่ีตราสารหน้ีท่ีเสนอขายเป็นพนัธบตัรหรือหุน้กู ้ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมในขอ้ 66 ขอ้ 67 และขอ้ 68  
  (3)  ในกรณีท่ีตราสารหน้ีท่ีเสนอขายเป็นตัว๋เงิน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติม 
ในขอ้ 69  
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ขอ้ 66   การเสนอขายพนัธบตัรและหุน้กูใ้นวงจ ากดัต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง 
ตามขอ้ 47(1) ใหห้น่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  เสนอขายต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายบุคคลรวมกนัดงัน้ี 
(ก)  ผูล้งทุนสถาบนั 
(ข)  ผูล้งทุนรายใหญ่ 

(2)  ไม่โฆษณาการเสนอขายพนัธบตัรหรือหุน้กูด้งักล่าว และหากจะมีการแจกจ่าย
เอกสารประกอบการเสนอขาย หน่วยงานภาครัฐไทยตอ้งแจกจ่ายใหเ้ฉพาะบุคคลท่ีมีลกัษณะหรือ 
มีจ านวนอยูใ่นวงจ ากดัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 47(1) เท่านั้น 

(3)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ หน่วยงานภาครัฐไทยตอ้งจดัให้ 
การชกัชวนหรือใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการซ้ือขายหรือลงทุนในตราสารหน้ีต่อผูล้งทุนรายใหญ่
ด าเนินการผา่นบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทท่ีสามารถเป็นผูใ้ห้บริการดงักล่าวไดเ้ท่านั้น 

ขอ้ 67   การเสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกูใ้นวงจ ากดัต่อผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 47(2)  
หน่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ใหด้ าเนินการดงัน้ี 
(ก)  จดัให้มีขอ้ก าหนดสิทธิท่ีมีรายการอย่างนอ้ยตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 42  

และด าเนินการให้เป็นไปตามขอ้ 38 วรรคหน่ึง โดยอนุโลม 
(ข)  จดัใหมี้การแจกสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (factsheet) ใหแ้ก่ผูล้งทุนก่อน 

การเสนอขาย  
 (2)  ยืน่ค  าขอใหส้มาคมตลาดตราสารหน้ีไทยพิจารณารับพนัธบตัรหรือหุ้นกูท่ี้เสนอขาย
เป็นตราสารหน้ีขึ้นทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัออกพนัธบตัรหรือหุ้นกูด้งักล่าว  เวน้แต่เป็น 
การเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั้น 

ขอ้ 68   การเสนอขายพนัธบตัรหรือหุน้กูใ้นวงจ ากดัโดยไดรั้บผ่อนผนัจากส านกังาน 
ตามขอ้ 47(4) หน่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตตอ้งไม่โฆษณาการเสนอขายตราสารหน้ีดงักล่าว  
และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสารประกอบการเสนอขาย หน่วยงานภาครัฐไทยตอ้งแจกจ่ายใหเ้ฉพาะ
บุคคลท่ีไดรั้บการผอ่นผนัเท่านั้น 

ขอ้ 69   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายตัว๋เงินในวงจ ากดั หน่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาต
ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีเป็นการเสนอขายในวงจ ากดัต่อผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 49(1) ใหห้น่วยงาน
ภาครัฐไทยจดัใหมี้การแจกสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (factsheet) ใหแ้ก่ผูล้งทุนก่อนการเสนอขาย 
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(2)  กรณีเป็นการเสนอขายในวงจ ากดัตามขอ้ 49(3) ใหห้น่วยงานภาครัฐไทยปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก)  ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 66 โดยอนุโลม 
(ข)  ในกรณีท่ีการเสนอขายตัว๋เงินดงักล่าวมีขอ้ตกลงใหห้น่วยงานภาครัฐไทย 

น าทรัพยสิ์นมาเป็นหลกัประกนัเพิ่มเติมส าหรับการช าระหน้ีตามตัว๋เงิน หน่วยงานภาครัฐไทยตอ้ง
ด าเนินการใหข้อ้ตกลงดงักล่าวมีผลบงัคบัไดต้ามกฎหมาย โดยค านึงถึงสภาพของทรัพยสิ์นแต่ละประเภท 

ภาค 4 
การเสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ 

_______________________ 

หมวด 1 
การเสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ  

ในประเทศไทย 
_______________________ 

ขอ้ 70   พนัธบตัรหรือหุ้นกูท่ี้ขออนุญาตเสนอขายตามภาคน้ีตอ้งมีลกัษณะครบถว้น
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  มีขอ้ตกลงท่ีจะช าระค่าตราสารหน้ีและช าระหน้ีตามตราสารเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ 

(2)  เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้้ท่ีเสนอขายในประเทศไทย 

  ขอ้ 71   ในการขออนุญาตและอนุญาตเสนอขายพนัธบตัรและหุน้กูส้กุลเงินตรา                   
ต่างประเทศในประเทศไทยของหน่วยงานภาครัฐไทย ใหน้ าหลกัเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย มาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม  
เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นภาคน้ี 

หมวด 2 
การเสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ 

ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศทั้งจ านวน 
__________________________ 

ขอ้ 72   พนัธบตัรหรือหุ้นกูท่ี้ขออนุญาตเสนอขายตามภาคน้ีตอ้งมีลกัษณะครบถว้น
ดงัต่อไปน้ี 
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(1)  มีขอ้ตกลงท่ีจะช าระค่าตราสารหน้ีและช าระหน้ีตามตราสารเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ 

(2)  เป็นพนัธบตัรหรือหุน้กูท่ี้เสนอขายในต่างประเทศทั้งจ านวน 

ขอ้ 73   ในการขออนุญาตและการอนุญาตเสนอขายพนัธบตัรและหุน้กูส้กุลเงินตรา                  
ต่างประเทศต่อผูล้งทุนในต่างประเทศทั้งจ านวนของหน่วยงานภาครัฐไทย ใหน้ าหลกัเกณฑต์ามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ มาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบั              
หลกัเกณฑใ์นภาคน้ี  

ภาค 5 
บทเฉพาะกาล 

____________________ 

  ขอ้ 74   ค าขออนุญาตท่ีไดย้ื่นต่อส านกังานหรือไดรั้บอนุญาตจากส านกังานตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 64/2558  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงาน
ภาครัฐไทย ลงวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ใหก้ารขออนุญาตและ 
การอนุญาตยงัคงเป็นไปตามประกาศดงักล่าวและประกาศท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

ขอ้ 75   ในกรณีท่ีหน่วยงานภาครัฐไทยไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงิน
ระยะสั้นในวงจ ากดัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 64/2558  เร่ืองการเสนอขายตราสารหน้ี 
ของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558  และไดย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลเพื่อเสนอขาย 
หุน้กูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้นก่อนประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ใหห้น่วยงานภาครัฐไทยดงักล่าวเสนอขาย 
หุน้กูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้นไดต้ามระยะเวลาท่ีสามารถเสนอขายไดภ้ายใตแ้บบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าว 

ขอ้ 76   ใหต้ราสารหน้ีท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี ทจ. 64/2558  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย 
ลงวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ไปแลว้ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ยงัคงอยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศ
ดงักล่าวและประกาศท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

ขอ้ 77   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 64/2558  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
ใหก้ารอา้งอิงประกาศดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 
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  ขอ้ 78   ใหบ้รรดาประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ค าสั่ง และหนงัสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 64/2558  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558   
ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงมีผลใชบ้งัคบัไดต้่อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบั
หลกัเกณฑข์องประกาศน้ี จนกวา่จะไดมี้ประกาศ ค าสั่ง และหนงัสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติั
ตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 
                      (นายรพี  สุจริตกุล) 
                      เลขาธิการ 
                        ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
                        ประธานกรรมการ 
                         คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

 


