
 

  
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 62/2561 
เร่ือง  การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 

_________________________ 

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 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิก 
(1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทด. 26/2553  เร่ือง การเสนอขายหุน้กู ้

สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553 
(2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทด. 37/2554  เร่ือง การเสนอขายหุน้กู ้

สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2554  
(3)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2555  เร่ือง การเสนอขายหุน้กู ้

สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 
(4)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 34/2555  เร่ือง การเสนอขายหุน้กู ้

สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 
(5)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 11/2556  เร่ือง การเสนอขายหุน้กู ้

สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 
(6)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 19/2557  เร่ือง การเสนอขายหุน้กู ้

สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
(7)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 31/2557  เร่ือง การเสนอขายหุน้กู ้

สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2557 
(8)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 48/2557  เร่ือง การเสนอขายหุน้กู ้

สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
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(9)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 50/2557  เร่ือง การเสนอขายหุน้กู ้
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
  (10)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 37/2558  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกู้
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
  (11)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 58/2558  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกู้
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
  (12)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 67/2558  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกู้
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
  (13)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2559  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกู้
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
  (14)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 57/2559  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกู้
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
  (15)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 24/2560  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกู้
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 15) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  

  ขอ้ 3  ในประกาศน้ี 
“กิจการตามกฎหมายไทย”  หมายความวา่   กิจการตามกฎหมายไทยดงัต่อไปน้ี 
(1)  บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
(2)  สาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศท่ีสามารถประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยไ์ด้ 

ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
  “กิจการตามกฎหมายต่างประเทศ”  หมายความวา่   กิจการตามกฎหมายต่างประเทศ
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  หน่วยงานหรือองคก์ารของรัฐบาลต่างประเทศ 
(2)  องคก์ารระหวา่งประเทศ 
(3)  นิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
“หุน้กูด้อ้ยสิทธิ”  หมายความวา่   หุน้กูไ้ม่มีประกนัท่ีมีการก าหนดสิทธิของผูถื้อหุ้นกู้

ไวด้อ้ยกวา่สิทธิของเจา้หน้ีสามญัทัว่ไป 
  “ขอ้ก าหนดสิทธิ”  หมายความวา่   ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กู้ 
และผูถื้อหุน้กู ้ 

“ท่ีปรึกษาทางการเงิน”  หมายความวา่   ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังาน
ใหค้วามเห็นชอบ 
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“สถาบนัการเงิน”  หมายความวา่   สถาบนัการเงินดงัต่อไปน้ี 
(1)  ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ดว้ย

ธุรกิจสถาบนัการเงิน 
(2)  สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมาย 

วา่ดว้ยดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน 
“ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
“ตราสารหน้ีขึ้นทะเบียน”  หมายความวา่   ตราสารหน้ีท่ีขึ้นทะเบียนกบัสมาคม 

ตลาดตราสารหน้ีไทย 
“สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย”  หมายความวา่   สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

ท่ีไดรั้บใบอนุญาตและจดทะเบียนกบัส านกังาน 
  ค าวา่ “การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ” “แบบแสดงรายการขอ้มูล” “บริษทัจดทะเบียน”  
“ผูล้งทุนรายใหญ่” “ผูล้งทุนสถาบนั” “ผูบ้ริหาร” “ผูมี้อ  านาจควบคุม” “หุ้นกูร้ะยะสั้น” และ  
“หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบั
การออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท 

ภาค 1  
บททัว่ไป 

______________________ 

หมวด 1  
ขอบเขตของประกาศและหลกัเกณฑท์ัว่ไป 

______________________ 

  ขอ้ 4   ประกาศน้ีเป็นหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ 
ท่ีออกใหม่โดยกิจการตามกฎหมายไทยและกิจการตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงรองรับกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป  
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นภาค 2 
  (2)  การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศท่ีออกใหม่ในวงจ ากดั ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นภาค 3  
  หุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศตามวรรคหน่ึงตอ้งมีขอ้ตกลงใหก้ารช าระค่าหุน้กูแ้ละ 

การช าระหน้ีตามหุน้กูเ้ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
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  ขอ้ 5   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 

  (1)  การเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงท่ีผูอ้อกมีสิทธิในการบงัคบัไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด 
(callable) หรือผูถื้อมีสิทธิเรียกใหผู้อ้อกช าระหน้ีคืนก่อนก าหนด (puttable) โดยมีการก าหนดผลตอบแทน
ไวอ้ยา่งแน่นอนหรือเป็นอตัราท่ีผนัแปรตามอตัราดอกเบ้ียของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบ้ียอ่ืน และ 
ไม่มีการก าหนดเง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนท่ีอา้งอิงกบัปัจจยัอา้งอิงอ่ืนเพิ่มเติม ให้ผูข้ออนุญาตปฏิบติั
ตามประกาศน้ีเท่านั้น 
  (2)  การเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงในลกัษณะอ่ืนนอกเหนือจาก (1) ใหเ้สนอขาย 
ไดเ้ฉพาะผูข้ออนุญาตท่ีเป็นกิจการตามกฎหมายไทย โดยใหกิ้จการตามกฎหมายไทยดงักล่าวปฏิบติั 
ตามประกาศน้ี และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออก 
และเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง 

  ขอ้ 6   การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศ 

ตามประกาศน้ีตอ้งไม่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

  (1)  เป็นหุน้กูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์
  (2)  เป็นหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงท่ีมีลกัษณะเป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
  (3)  เป็นตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย  ์

ขอ้ 7   บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซ่ึงมีลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี จะยืน่ค าขออนุญาตเสนอขายหุน้กูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษทั 
(perpetual bond) ไม่ได ้

(1)  บริษทัท่ีกองทรัสตถื์อหุน้ในลกัษณะท่ีเป็นการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต์
ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ท่ีก าหนดไวต้ามหลกัเกณฑใ์นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
วา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน แลว้แต่กรณี 

(2)  บริษทัท่ีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานถือหุ้นในลกัษณะท่ีเป็นการลงทุนในทรัพยสิ์น
หลกัของกองทุนรวมในอตัราไม่น้อยกว่าท่ีก าหนดไวต้ามหลกัเกณฑใ์นประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย แลว้แต่กรณี 
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  ขอ้ 8   เอกสารหรือหลกัฐานท่ีตอ้งยืน่ต่อส านกังานตามท่ีก าหนดในประกาศน้ีไม่วา่ก่อน
หรือภายหลงัไดรั้บอนุญาตตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

ขอ้ 9   ในการเสนอขายหุ้นกูใ้นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ผูข้ออนุญาต 
อาจยื่นขอ้มูลหรือเอกสารต่อส านกังานท่ีจดัท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษก็ได ้ 

(1)  เป็นการเสนอขายหุ้นกูต้่อประชาชนเป็นการทัว่ไปของกิจการตามกฎหมายไทย 
ซ่ึงเสนอขายหุ้นกูพ้ร้อมกนัหรือในระยะเวลาใกลเ้คียงกนัในประเทศอ่ืน 

(2)  เป็นการเสนอขายหุน้กูใ้นวงจ ากดัต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
(3)  เป็นการเสนอขายหุน้กูข้องกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ 
ในกรณีท่ีขอ้มูลหรือเอกสารตามวรรคหน่ึงแปลมาจากขอ้มูลท่ีเป็นภาษาอ่ืน ผูข้ออนุญาต

ตอ้งด าเนินการดงัน้ีดว้ย 
(1)  รับรองวา่สาระของขอ้มูลหรือเอกสารท่ีแปลนั้น เป็นเร่ืองท่ีเกิดขึ้นหรือมีอยูจ่ริง

และไม่ไดมี้การปกปิดขอ้เท็จจริงท่ีพึงเปิดเผย 
(2)  ใหผู้แ้ปลรับรองความถูกตอ้งวา่ สาระการแปลถูกตอ้งตรงตามสาระของขอ้มูล

หรือเอกสารท่ีเป็นตน้ฉบบั 

ขอ้ 10   ขอ้มูลหรือเอกสารท่ียืน่ต่อส านกังานตามประกาศน้ี หากไดจ้ดัท าเป็นภาษาใด 

ในคร้ังแรก ให้จดัท าโดยใช้ภาษานั้นต่อไปทุกคร้ัง  เวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสมควร และไดรั้บ 

การผอ่นผนัจากส านกังาน 

  ขอ้ 11   ในการจ าหน่ายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปตามภาค 2  
ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตมีหนา้ท่ีปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจ าหน่าย 
ตราสารหน้ีและใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยด์ว้ย 

หมวด 2 
อ านาจของส านกังาน 

_________________________ 

ขอ้ 12   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อส านกังานท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยกรณีใด 
กรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจไม่อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูต้ามค าขออนุญาตได ้
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(1)  ผูข้ออนุญาตหรือการเสนอขายหุน้กูมี้ลกัษณะหรือรูปแบบเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
หรือเง่ือนไขท่ีจะไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เทจ็จริงซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่ความมุ่งหมายหรือ
เน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายหุ้นกูน้ั้นเขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงบทบญัญติั
ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศน้ี 

(2)  การเสนอขายหุน้กูอ้าจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
(3)  การเสนอขายหุ้นกูอ้าจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม 
(4)  การเสนอขายหุน้กูอ้าจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูล้งทุนโดยรวม หรืออาจท าให้ 

ผูล้งทุนโดยรวมไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งหรือเพียงพอประกอบ 
การตดัสินใจลงทุน 

ขอ้ 13   ในกรณีท่ีเขา้ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจผ่อนผนั 
ไม่น าหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชพ้ิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเง่ือนไขตามประกาศน้ีมาใชบ้งัคบั 
กบัการเสนอขายหุ้นกูท่ี้ไดรั้บอนุญาตได ้

(1)  มีขอ้เท็จจริงท่ีชดัเจนซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผ่อนผนัให้ 
ไม่มีนยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ท่ีจะไดไ้ม่คุม้ค่ากบัตน้ทุน 
ในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขดงักล่าว 

(2)  ผูข้ออนุญาตมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 

(3)  ผูข้ออนุญาตมีมาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผ่อนผนั 

การผอ่นผนัตามวรรคหน่ึงใหค้  านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนด
เง่ือนไขใหผู้ข้ออนุญาตตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้

ขอ้ 14   ในกรณีท่ีปรากฏต่อส านกังานภายหลงัการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กู ้
วา่ขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ท่ีส านกังานน ามาพิจารณาเพื่ออนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูเ้ปล่ียนแปลงไป  
ซ่ึงหากขอ้เทจ็จริงและพฤติการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้นปรากฏต่อส านกังานก่อนการอนุญาต  
ส านกังานอาจไม่อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูน้ั้น ใหส้ านกังานมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 
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(1)  สั่งใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหารของผูไ้ดรั้บอนุญาต ช้ีแจงหรือเปิดเผย
ขอ้มูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และระงบัการอนุญาตให้ออกหุน้กูห้รือใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตระงบั
การเสนอขายหุ้นกูไ้วก่้อนจนกวา่จะไดช้ี้แจงหรือแกไ้ขใหถู้กตอ้ง และหากผูไ้ดรั้บอนุญาต กรรมการ หรือ
ผูบ้ริหารของผูไ้ดรั้บอนุญาต ไม่สามารถช้ีแจงหรือด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ส านกังานอาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตตาม (2) ได ้

(2)  สั่งเพิกถอนการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูใ้นส่วนท่ียงัไม่ไดเ้สนอขายหรือยงัไม่มี 
ผูจ้องซ้ือ  

ในการสั่งการตามวรรคหน่ึงใหส้ านกังานค านึงถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ีประกอบการพิจารณา 
  (1)  ความร้ายแรงของขอ้เทจ็จริงหรือพฤติการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
  (2)  ผลกระทบต่อผูล้งทุนท่ีจองซ้ือหุน้กูน้ั้น 

ขอ้ 15   ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผูข้ออนุญาตเสนอขายหุ้นกูต่้อประชาชนเป็นการทัว่ไปหรือ 
เสนอขายหุน้กูใ้นวงจ ากดัต่อผูล้งทุนรายใหญ่ มีลกัษณะไม่เป็นไปตามขอ้ 21(2) ในการแจง้ผลการพิจารณา 
ค าขออนุญาต ใหส้ านกังานมีอ านาจก าหนดระยะเวลาหรือเง่ือนไขในการพิจารณาค าขออนุญาตในคราวต่อไป 
โดยค านึงถึงความมีนยัส าคญัของพฤติกรรมอนัเป็นลกัษณะตอ้งหา้ม  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นการก าหนด
ระยะเวลา ระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่เกิน 15 ปีนบัแต่วนัท่ีส านกังานแจง้ผลการพิจารณาดงักล่าวต่อผูข้ออนุญาต 

เม่ือพน้ระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนดตามวรรคหน่ึง หรือเม่ือผูข้ออนุญาตไดป้ฏิบติัตาม
เง่ือนไขท่ีส านกังานก าหนดแลว้ ไม่ใหส้ านกังานน าขอ้เทจ็จริงอนัเป็นเหตุแห่งการสั่งการตามวรรคหน่ึง 
มาประกอบการพิจารณาค าขอในคร้ังใหม่อีก 

ในกรณีท่ีส านกังานเห็นวา่เหตุท่ีท าใหผู้ข้ออนุญาตมีลกัษณะไม่เป็นไปตามขอ้ 21(2) 
เป็นเร่ืองไม่ร้ายแรง หรือไดมี้การแกไ้ขหรือก าหนดมาตรการป้องกนัแลว้ ส านกังานอาจไม่น าขอ้เทจ็จริง
เก่ียวกบัการขาดลกัษณะดงักล่าวมาใชป้ระกอบการพิจารณาก็ได ้

ขอ้ 16   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อส านกังานท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยดงัต่อไปน้ี 
ส านกังานอาจสั่งไม่ให้การอนุญาตส าหรับการเสนอขายหุ้นกูใ้นวงจ ากดัท่ีไดรั้บอนุญาตมีผล 
สั่งระงบัการเสนอขายหุ้นกู ้หรือสั่งเพิกถอนการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูไ้ด ้แลว้แต่กรณี 

(1)  ผูท่ี้จะเสนอขายหุน้กูมี้ขอ้บกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม
เง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กู ้หรือจะไม่สามารถปฏิบติัตามประกาศน้ีได ้ 

(2)  การเสนอขายหุ้นกูมี้ลกัษณะท่ีอาจเขา้ข่ายเป็นการหลีกเล่ียงกฎเกณฑท่ี์ออกภายใต้
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายว่าดว้ยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

(3)  การเสนอขายหุ้นกูอ้าจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูล้งทุนหรืออาจท าใหผู้ล้งทุนไม่ได้
รับความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัต่อการตดัสินใจลงทุน 
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  ขอ้ 17   ในระหวา่งอายโุครงการตามขอ้ 30 และขอ้ 52 หากปรากฏขอ้เทจ็จริง 
ต่อส านกังานวา่ผูไ้ดรั้บอนุญาตไม่สามารถด ารงคุณสมบติัตามหลกัเกณฑก์ารอนุญาต ปฏิบติัผิดเง่ือนไข 
ท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาต หรือมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัต่อประชาชนท่ีไม่ครบถว้น
ถูกตอ้ง ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน ส านกังานอาจสั่งระงบัการเสนอขายหุ้นกูไ้วก่้อน  
หรือสั่งเพิกถอนการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูใ้นลกัษณะโครงการได ้

ภาค 2 
การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศท่ีออกใหม่ 

ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 
_________________ 

หมวด 1 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 
_________________ 

ขอ้ 18   ผูข้ออนุญาตเสนอขายหุน้กูต้อ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
(1) งบการเงินของผูข้ออนุญาตและงบการเงินรวมประจ างวดการบญัชีปีล่าสุด และ 

งบการเงินประจ างวด 6 เดือนล่าสุดหรืองบการเงินไตรมาสสุดทา้ยก่อนยืน่ค  าขออนุญาต ตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัน้ี  

(ก)  จดัท าขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและเป็นไปตามหลกัเกณฑอ่ื์น 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท างบการเงินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออก
หลกัทรัพย ์

(ข)  รายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี ตอ้งไม่มีความหมายในลกัษณะดงัน้ี 
1.  ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของผูข้ออนุญาตและงบการเงินรวม  

หรือแสดงความเห็นวา่งบการเงินไม่ถูกตอ้ง 
2.  แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในรายการบญัชีท่ีเป็นสาระส าคญัวา่ไม่เป็นไป

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
3.  แสดงความเห็นวา่ถูกจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระท าหรือ 

ไม่กระท าของผูข้ออนุญาต หรือกรรมการหรือผูบ้ริหารของผูข้ออนุญาต 
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ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นกิจการตามกฎหมายไทยท่ีเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ งบการเงินตามวรรคหน่ึง (1) ใหห้มายถึง งบการเงินของสาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศในไทย 

ความในวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบักบักรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูใ้นนามของรัฐบาล
ต่างประเทศ 

(2)  ไม่อยูร่ะหวา่งการด าเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงดงัน้ี  เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผนั 

จากส านกังาน 

(ก)  คา้งการน าส่งงบการเงินหรือรายงานท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าตามมาตรา 56  

(ข)  คา้งส่งรายงานท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าและจดัส่งต่อส านกังานตามมาตรา 57  

หรือคา้งส่งรายงานในลกัษณะเดียวกนัต่อตลาดหลกัทรัพย ์

(ค)  ปรับปรุงแกไ้ขงบการเงิน หรือรายงานท่ีมีหนา้ท่ีต้องจดัท าตามมาตรา 56  

หรือมาตรา 57 ตามท่ีส านกังานแจง้ให้ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข หรือปรับปรุงแกไ้ขในลกัษณะเดียวกนั 

ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์จง้ให้ด าเนินการ 

(ง)  ปฏิบติัตามค าสั่งของส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 58 หรือตาม 

มาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แลว้แต่กรณี   

 (3)  ไม่มีลกัษณะตามขอ้ 19  เวน้แต่ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัจดทะเบียน  
ผูข้ออนุญาตตอ้งไม่มีลกัษณะเฉพาะตามท่ีก าหนดในขอ้ 19(1)(ก) 

(4)  ไม่เคยเสนอขายหุน้กูไ้ม่ว่าประเภทใด ๆ พนัธบตัร ตัว๋เงิน หรือศุกูก โดยฝ่าฝืน
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัลกัษณะการเสนอขายท่ีจ ากดัเฉพาะผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ภายใน
ระยะเวลา 2 ปีก่อนวนัยืน่ค  าขออนุญาต  เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน โดยผูข้ออนุญาตแสดงไดว้า่
มีเหตุจ าเป็นและสมควร รวมทั้งมีมาตรการป้องกนัการไม่ปฏิบติัดงักล่าวอยา่งเหมาะสมแลว้ 

(5)  ไม่มีเหตุท่ีท าใหส้งสัยวา่มีพฤติกรรมการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัต่อประชาชน 
ไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุน หรือในลกัษณะท่ีอาจท าใหผู้ล้งทุนส าคญัผิด 

(6)  ไม่อยูร่ะหวา่งผิดนดัช าระหน้ีเงินตน้หรือดอกเบ้ียของตราสารหน้ี หรือผิดนดัช าระหน้ี 
เงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะ
จดัตั้งขึ้น 

(7)  ไม่อยู่ระหวา่งผิดเง่ือนไขในการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดสิทธิ 
(8)  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นกิจการตามกฎหมายไทยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

เพิ่มเติมในขอ้ 21 และในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นขอ้ 22 ดว้ย 
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ขอ้ 19   ผูข้ออนุญาตตอ้งไม่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 
ในขอ้ 20 

(1)  ภายในระยะเวลา 5 ปีก่อนวนัยืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายหุน้กู ้ผูข้ออนุญาตตอ้งไม่มี
ลกัษณะดงัน้ี    

(ก)  เคยมีประวติัฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ในเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั 

(ข)  เคยถูกส านกังานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ เน่ืองจากมีเหตุ 
ท่ีมีนยัส าคญัอนัควรสงสัยเก่ียวกบักลไกการบริหารจดัการในลกัษณะดงัน้ี 

1.  อาจไม่สามารถปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งเป็นธรรมโดยอาจมีการเอ้ือประโยชน์
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงซ่ึงจะท าใหไ้ดเ้ปรียบผูถื้อหุน้รายอ่ืนหรือไดป้ระโยชน์มากกวา่ผูถื้อหุน้ 
รายอ่ืนโดยไม่สมควร 

2.  อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นไดโ้ดยท าใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึง  
ไดรั้บประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากท่ีพึงไดต้ามปกติ หรือโดยท าใหบ้ริษทัเสียประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บ 

(ค)  เคยถูกส านกังานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่เน่ืองจาก 
มีเหตุท่ีท าใหส้งสัยเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชนท่ีไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจ 
ลงทุน หรือท าให้ผูล้งทุนส าคญัผิด ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการปกปิดหรืออ าพราง หรือสร้างขอ้มูลท่ีอาจไม่มี 
อยูจ่ริงในรายการหรือการด าเนินการท่ีมีนยัส าคญั 

(ง)  เคยถอนค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่โดยไม่มีการช้ีแจง 
เหตุสงสัยตาม (ข) หรือ (ค) ต่อส านกังาน หรือโดยมีการช้ีแจงแต่ไม่ไดแ้สดงขอ้เทจ็จริงหรือเหตุผล 
อยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะหกัลา้งขอ้สงสัยตาม (ข) หรือ (ค) นั้น 
  (2)  ภายในระยะเวลา 10 ปีก่อนวนัยืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายหุน้กู ้ผูข้ออนุญาตเคยตอ้ง
ค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหล้งโทษในความผิดเก่ียวกบัทรัพยเ์ฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการด าเนินการท่ีมี
ลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริต อนัเป็นเหตุท่ีท าให้เกิดความเสียหายในวงกวา้ง  ทั้งน้ี ไม่วา่ตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

(3)  อยู่ระหวา่งถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีในความผิดเก่ียวกบัทรัพยโ์ดยหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้งเฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการด าเนินการท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริตอนัเป็นเหตุ
ท่ีท าใหเ้กิดความเสียหายในวงกวา้ง  ทั้งน้ี ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

(4)  เป็นบุคคลท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่เป็นการจดัรูปแบบเพื่อใหบุ้คคลท่ีมีลกัษณะ 
ตาม (1) (2) หรือ (3) หลีกเล่ียงไม่ใหส้ านกังานใชห้ลกัเกณฑก์ารพิจารณาตาม (1) (2) หรือ (3) กบับุคคลท่ีมี
ลกัษณะดงักล่าว 
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ขอ้ 20   มิให้น าความในขอ้ 19(1) และ (2) แลว้แต่กรณี มาใชบ้งัคบักบัผูข้ออนุญาต 
ซ่ึงไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริหารจดัการ และการควบคุมการด าเนินงานท่ีท าให้ 
ผูข้ออนุญาตดงักล่าวมีลกัษณะตามขอ้ 19(1) หรือ (2) แลว้ 

ขอ้ 21   ผูข้ออนุญาตท่ีเป็นกิจการตามกฎหมายไทย นอกจากตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
ในขอ้ 18 แลว้ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีดว้ย 

(1)  มีกรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีรายช่ืออยูใ่นระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์
การแสดงช่ือบุคคลในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย  ์

ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นสาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ การพิจารณา 
ตามวรรคหน่ึง ใหพ้ิจารณาเฉพาะกรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีด ารงต าแหน่งในสาขาในประเทศไทย 
  (2)  มีผูมี้อ  านาจควบคุมท่ีไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการ
และผูบ้ริหารของบริษทั โดยอนุโลม 

(3)  ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้รายใหญ่ มีลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 

(ก)  มีผลประโยชน์อ่ืนท่ีอาจขดัแยง้กบัผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกิจการ  เวน้แต่สามารถ
แสดงไดว้า่มีกลไกท่ีจะท าใหเ้ช่ือมัน่ไดว้า่ การบริหารจดัการกิจการจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของ
กิจการและผูถื้อหุน้โดยรวม  

(ข)  มีการถ่ายเทผลประโยชน์ออกจากกิจการ   

ขอ้ 22   ผูข้ออนุญาตท่ีเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ นอกจากตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นขอ้ 18 แลว้ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีดว้ย 

(1)  แสดงไดว้า่สามารถเสนอขายหุน้กูไ้ดโ้ดยชอบภายใตก้ฎหมายและกฎเกณฑข์อง
ต่างประเทศท่ีบงัคบักบักิจการดงักล่าว 

(2)  มีบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นตวัแทนในประเทศไทย เพื่อท าหนา้ท่ีประสานงาน
และติดต่อกบับุคคลต่าง ๆ รวมทั้งรับหนงัสือ ค าสั่ง หมายเรียก หรือเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการ 
ตามกฎหมายต่างประเทศได ้และแสดงไดว้า่บุคคลดงักล่าวจะสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายได ้ 
ทั้งน้ี บุคคลดงักล่าวจะตอ้งสามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดอายขุองตราสาร 
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(3)  ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่หน่วยงานก ากบัดูแลตลาดทุนของประเทศท่ีกิจการดงักล่าว
จดัตั้งขึ้นจะไม่ใหค้วามช่วยเหลือแก่ส านกังานในการตรวจสอบหรือให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหลกัเกณฑท่ี์ออกตาม
กฎหมายดงักล่าว 

(4)  กรณีเป็นกิจการต่างประเทศท่ีมีสถานะเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 21(3) ดว้ย 

ขอ้ 23   ผูข้ออนุญาตตอ้งจดัให้มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูท่ี้มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 (1)  เป็นบุคคลท่ีมีรายช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยคุณสมบติัของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และการกระท าตาม
อ านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้

(2)  เป็นบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีในลกัษณะเดียวกบัผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูต้ามท่ีก าหนดโดยกฎหมาย
ของประเทศท่ีกิจการตามกฎหมายต่างประเทศจดัตั้งขึ้น และกิจการดงักล่าวตอ้งเป็นกิจการท่ีจดัตั้งขึ้น 
ในประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลตลาดทุนของประเทศนั้น ๆ ไดร่้วมลงนามในบนัทึก 
ความเขา้ใจกบัส านกังานตาม Memorandum of Understanding on Streamlined Review Framework for 
ASEAN Common Prospectus 

หมวด 2 
วิธีการยืน่และการพิจารณาค าขออนุญาต 

ในลกัษณะรายคร้ังและโครงการ 
____________________ 

ขอ้ 24   ให้ผูท่ี้ประสงคจ์ะเสนอขายหุน้กูย้ืน่ค  าขออนุญาตมาพร้อมกบัแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายหุน้กูต้่อส านกังานตามวิธีการท่ีก าหนดโดยขอ้ 8 โดยใหย้ืน่ค าขออนุญาตไดต้าม
ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี   

(1)  การขออนุญาตในลกัษณะรายคร้ัง  
(2)  การขออนุญาตในลกัษณะโครงการ   
ในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ หุน้กูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิก

กิจการ (perpetual bond) และหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงซ่ึงตอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง ใหย้ืน่ค  าขออนุญาต 
ไดเ้ฉพาะในลกัษณะรายคร้ังเท่านั้น  
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ขอ้ 25   ในการขออนุญาตเสนอขายหุน้กูต้ามขอ้ 24 ใหผู้ข้ออนุญาตยืน่ค าขอความเห็นชอบ
บุคคลท่ีจะเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูม้าพร้อมกบัค าขออนุญาตดว้ย  ทั้งน้ี ให้ถือว่าผูข้ออนุญาตไดรั้บ 
ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ากส านกังานในวนัท่ีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุน้กู ้

ขอ้ 26   ใหผู้ข้ออนุญาตช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตต่อส านกังานเม่ือส านกังาน
ไดรั้บค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือ
ส าหรับประชาชนแลว้  ทั้งน้ี อตัราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพย  ์
ท่ีออกใหม่ และการขออนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย  ์

ขอ้ 27   ผูข้ออนุญาตตอ้งจดัใหมี้ท่ีปรึกษาทางการเงินเป็นผูร่้วมจดัท าค าขออนุญาต   
เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ครบถว้นดงัต่อไปน้ี 

(1)  เป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซ่ึงไม่มีประเด็นเก่ียวกบั 
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามท่ีก าหนดในขอ้ 29 

(2)  มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตามท่ีก าหนดในขอ้ 40 และไดรั้บการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัท่ีลงทุนได ้(investment grade) 

ขอ้ 28   เม่ือส านกังานไดรั้บค าขออนุญาตเสนอขายหุน้กู ้ พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐาน 
ท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ ใหส้ านกังานพิจารณาตามหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลา
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  การพิจารณาค าขออนุญาตกรณีเร่งด่วน (fast track) ผูข้ออนุญาตตอ้งมีลกัษณะ 
ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 27 โดยใหส้ านกังานด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาดงัน้ี 

(ก)  สอบทานขอ้เทจ็จริงตามขั้นตอนและวิธีการท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชน 
และแจง้ประเด็นขอ้สังเกตท่ีไดจ้ากการสอบทานขอ้เท็จจริงเพื่อใหผู้ข้ออนุญาตช้ีแจงขอ้สังเกตนั้นภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือแจง้ขอ้สังเกต โดยตอ้งด าเนินการดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลา
ดงัน้ี นบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน 

1.  ภายใน 10 วนั กรณีท่ีร่างขอ้ก าหนดสิทธิของผูข้ออนุญาตท่ียืน่มาพร้อมกบั 
ค าขออนุญาตเป็นไปตามตวัอยา่งท่ีก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

2.  ภายใน 30 วนั กรณีท่ีไม่เป็นไปตาม 1.  
(ข)  แจง้ผลการพิจารณาภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บค าช้ีแจงต่อขอ้สังเกต

จากการสอบทานขอ้เทจ็จริงจากผูข้ออนุญาต 
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(2)  การพิจารณาค าขออนุญาตกรณีทัว่ไป ใหส้ านกังานด าเนินการสอบทานขอ้เทจ็จริง
ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชนและแจง้ประเด็นขอ้สังเกตท่ีไดจ้ากการสอบทาน
ขอ้เทจ็จริงเพื่อใหผู้ข้ออนุญาตช้ีแจงขอ้สังเกตนั้นภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือแจง้ขอ้สังเกต 
โดยตอ้งด าเนินการดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐาน 
ท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน และให้ส านกังานแจง้ผลการพิจารณาภายใน 30 วนันบัแต่
วนัท่ีส านกังานไดรั้บค าช้ีแจงต่อขอ้สังเกตจากการสอบทานขอ้เท็จจริงจากผูข้ออนุญาต 

ในกรณีท่ีกิจการประสงคจ์ะขอผอ่นผนัหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี ใหผู้ข้ออนุญาตยืน่ 
ค าขอผอ่นผนั  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอผอ่นผนัต่อส านกังานก่อนท่ีส านกังานจะเร่ิม 
การพิจารณาค าขออนุญาต  ทั้งน้ี ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชน โดยส านกังาน
จะพิจารณาค าขอผอ่นผนัให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการพิจารณาอนุญาต 

ขอ้ 29   กรณีท่ีถือว่ามีประเด็นเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ไดแ้ก่กรณีใดกรณีหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี   

(1) อยูร่ะหวา่งด าเนินการตามค าสั่งของส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยใ์นเร่ือง 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไม่รักษาสิทธิของผูถื้อหุน้ การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งไม่เป็นธรรม หรือการเปิดเผย
ขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป   

(2)  มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี ในช่วง 1 ปีก่อนวนัยืน่ค  าขออนุญาต   
         (ก)  มีประวติัถูกส านกังานสั่งใหแ้กไ้ขงบการเงิน 
         (ข)  เป็นบริษทัท่ีเป็นเหตุใหส้ านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยอ์อกข่าวเตือน 
ผูล้งทุนหรือผูถื้อหุ้นของบริษทัดงักล่าวเก่ียวกบัการพิจารณาขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลงทุนหรือ 
การใชสิ้ทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ในการพิจารณาเก่ียวกบัการด าเนินการใด ๆ ของบริษทั 
         (ค)  ถูกส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยมี์ค าสั่งหรือมีหนงัสือก าชบัหรือตกัเตือน
บริษทัเก่ียวกบัการไม่รักษาสิทธิของผูถื้อหุ้น การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งไม่เป็นธรรมหรือการเปิดเผย
ขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไป   
  (3)  เป็นบริษทัท่ีอยู่ระหว่างถูกตลาดหลกัทรัพยข์ึ้นเคร่ืองหมาย NP (Notice Pending) 
หรือตลาดหลกัทรัพยม์ีค  าสั่งห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัเป็นการชัว่คราว 
โดยขึ้นเคร่ืองหมาย SP (Trading Suspension)    
  (4)  มีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมท่ีมีลกัษณะดงัน้ี  
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(ก)  กรรมการหรือผูบ้ริหารถูกส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยมี์ค าสั่งหรือ 
มีหนังสือก าชบัหรือตกัเตือนเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามหน้าท่ีของกรรมการหรือผูบ้ริหารดว้ย 
ความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต หรือการไม่ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในช่วง 1 ปีก่อน 
วนัยืน่ค าขออนุญาต 

(ข)  กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมอยู่ระหวา่งถูกส านกังานสั่งใหช้ี้แจง 
เน่ืองจากมีเหตุสงสัยวา่บุคคลนั้นอาจมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิด การกระท าท่ีตอ้งหา้ม  
หรือการกระท าท่ีเป็นเหตุใหมี้ลกัษณะตอ้งห้าม  ทั้งน้ี เฉพาะกรณีดงัน้ี และกรณีดงักล่าวยงัอยูร่ะหวา่ง 
การพิจารณาของส านกังาน   
   1.  การกระท าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง 
   2.  การเปิดเผยหรือเผยแพร่ขอ้มูล หรือขอ้ความอนัเป็นเท็จท่ีอาจท าให้ 
ส าคญัผิด หรือปกปิดขอ้ความจริงท่ีควรบอกใหแ้จง้ในสาระส าคญัซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจ 
ของผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  
   3.  การกระท าอนัไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผูล้งทุนในการซ้ือขาย
หลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าว  

(ค)  กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุมอยู่ระหวา่งถูกกล่าวโทษ 
โดยหน่วยงานทางการซ่ึงเป็นผูก้  ากบัดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรงของบริษทั หรืออยู่ระหวา่ง 
ถูกด าเนินคดีอนัเน่ืองจากกรณีท่ีหน่วยงานดงักล่าวกล่าวโทษ ในมูลเหตุเน่ืองจากการด าเนินงาน 
ท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริต เก่ียวกบัทรัพยสิ์นอนัเป็นเหตุท่ีท าให้เกิดความเสียหาย 
ในวงกวา้ง  ทั้งน้ี ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ           

ขอ้ 30   ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูใ้นลกัษณะโครงการสามารถเสนอขายหุน้กูไ้ด ้
ทุกลกัษณะโดยไม่จ ากดัมูลค่าและจ านวนคร้ังท่ีเสนอขายนบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานตามขอ้ 28 
จนส้ินสุดอายุโครงการ รวมถึงใหถื้อวา่ผูไ้ดรั้บอนุญาตดงักล่าวไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุน้กูใ้นวงจ ากดั
ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ในลกัษณะโครงการดว้ย  ทั้งน้ี ให้การอนุญาตเสนอขายหุ้นกูใ้นลกัษณะโครงการ 
มีอาย ุ2 ปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน 

ขอ้ 31   ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามขอ้ 30 หากปรากฏวา่ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขาย 
หุน้กูใ้นลกัษณะโครงการไม่สามารถด ารงคุณสมบติัใหเ้ป็นไปตามหมวด 1 ได ้ผูไ้ดรั้บอนุญาตดงักล่าว 
จะด าเนินการเสนอขายหุน้กูต้ามขอ้ 30 ไม่ไดจ้นกวา่จะด าเนินการแกไ้ขคุณสมบติัไดก่้อนส้ินระยะเวลา
ตามขอ้ 30 หากผูไ้ดรั้บอนุญาตเสนอขายหุน้กูก่้อนท่ีจะแกไ้ขคุณสมบติัได ้ใหถื้อวา่เป็นการเสนอขายหุน้กู้
โดยท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี  ทั้งน้ี ผูไ้ดรั้บอนุญาตมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 43 ดว้ย 
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หมวด 3 
เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาต 

______________________ 

ขอ้ 32   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหหุ้น้กูท่ี้เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 
มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1)  มีค  าเรียกช่ือเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการอา้งอิงถึงหุน้กูท่ี้เสนอขายใน 
แต่ละคร้ัง  ทั้งน้ี ค  าเรียกช่ือหุ้นกูด้งักล่าวตอ้งแสดงถึงปีท่ีครบก าหนดไถ่ถอน และลกัษณะพิเศษของ 
หุน้กู ้(ถา้มี) ไวโ้ดยชดัเจน 

(2)  มีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียไวอ้ยา่งแน่นอน หรือเป็นอตัราท่ีผนัแปรตามอตัราดอกเบ้ีย
ของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบ้ียอ่ืน 

(3)  มีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้กู ้ ทั้งน้ี ไม่วา่หุน้กูน้ั้นจะมีการ 
ไถ่ถอนคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง 

(4)  จดัใหส้ัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 39 

ขอ้ 33   ในกรณีหุน้กูท่ี้เสนอขายเป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิ สิทธิของผูถื้อหุ้นกูด้งักล่าว 
ตอ้งดอ้ยกวา่สิทธิของเจา้หน้ีสามญัเฉพาะในเร่ืองการรับช าระหน้ีตามหุน้กูน้ั้นเม่ือเกิดกรณีใด 
กรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  ผูอ้อกหุน้กูถู้กพิทกัษท์รัพย ์หรือถูกศาลพิพากษาใหล้ม้ละลาย 
(2)  มีการช าระบญัชีเพื่อเลิกกิจการ  
(3)  กรณีอ่ืนใดท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

ขอ้ 34   ในกรณีหุน้กูท่ี้เสนอขายเป็นหุน้กูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกกิจการ 
ตอ้งมีการระบุใหช้ดัเจนถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นกูด้งักล่าวในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  ผูถื้อหุ้นกูไ้ม่มีสิทธิเรียกใหผู้อ้อกหุน้กูไ้ถ่ถอนหุน้กูด้งักล่าวก่อนมีการเลิกกิจการ 
(2)  ผูถื้อหุ้นกูมี้สิทธิเรียกใหผู้อ้อกหุ้นกูไ้ถ่ถอนหุน้กูด้งักล่าวก่อนมีการเลิกกิจการ 

ตามเง่ือนไขและระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 

ขอ้ 35   ในกรณีหุน้กูท่ี้เสนอขายเป็นหุน้กูมี้ประกนัไม่วา่หลกัประกนัของหุน้กูน้ั้น 
จะจดัใหมี้พร้อมกบัการเสนอขายหุน้กูห้รือจดัเพิ่มเติมขึ้นในภายหลงั หลกัประกนัของหุน้กูด้งักล่าว 
ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
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  (1)  เป็นทรัพยสิ์นหรือการค ้าประกนัท่ีมีการด าเนินการใหมี้ผลบงัคบัไดต้ามกฎหมาย 
โดยค านึงถึงสภาพของหลกัประกนัแต่ละประเภท สามารถด ารงไดต้ลอดอายหุุน้กู ้และดูแลได ้
โดยผูแ้ทนผูถื้อหุน้  ทั้งน้ี ทรัพยสิ์นท่ีเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัหลกัประกนัซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีไม่ใช่ 
ตราสารทางการเงิน ทรัพยสิ์นดงักล่าวตอ้งอยูใ่นประเทศไทยและบงัคบัไดต้ามกฎหมายไทย 

(2)  ในกรณีท่ีหลกัประกนัเป็นอสังหาริมทรัพยห์รือสัญญาเช่าระยะยาว ผูอ้อกหุ้นกู้
ตอ้งจดัใหมี้การประเมินค่าของหลกัประกนัดงักล่าวโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นบญัชี 
ท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบ  ทั้งน้ี การประเมินราคาหรือการค านวณมูลค่าของหลกัประกนัตอ้ง
ค านึงถึงสิทธิและภาระผกูพนัใด ๆ ไม่วา่จะเกิดขึ้นโดยบทกฎหมายหรือโดยสัญญาท่ีมีอยูเ่หนือ
ทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนันั้นดว้ย และตอ้งจดัท าขึ้นไม่เกินกวา่ 1 ปีก่อนวนัท่ีออกหุน้กูน้ั้น   
เวน้แต่จะเป็นกรณีท่ีราคาหรือมูลค่าของหลกัประกนัไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัในช่วงเวลา
ดงักล่าว ใหผู้อ้อกหุ้นกูจ้ดัให้มีการประเมินค่าหลกัประกนัดงักล่าวใหม่ 

ขอ้ 36   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูมี้ประกนัโดยหลกัประกนัเป็นอสังหาริมทรัพย ์
หรือสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีตอ้งจดทะเบียนตามกฎหมาย ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะตอ้งด าเนินการจดทะเบียน 
ใหผู้แ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ป็นผูรั้บทรัพยสิ์นนั้นเป็นประกนัตามกฎหมายดว้ย 

ขอ้ 37   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้ขอ้ก าหนดสิทธิท่ีมีความชดัเจนและไม่มีขอ้ก าหนด 
ท่ีเป็นการเอาเปรียบคู่สัญญาอยา่งไม่เป็นธรรม และมีการลงลายมือช่ือผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัผูอ้อกหุ้นกู้
และประทบัตราของผูอ้อกหุ้นกู ้(ถา้มี)  ทั้งน้ี รายการและสาระส าคญัของขอ้ก าหนดสิทธิใหเ้ป็นไป 
ตามมาตรา 42 

ขอ้ 38   การแกไ้ขเพิ่มเติมสิทธิ หนา้ท่ี ความรับผิด หรือหลกัประกนัตามหุน้กูภ้ายหลงั
การออกหุน้กู ้จะกระท าไดต่้อเม่ือการแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวไม่ขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑข์องประกาศน้ี 
และการแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นไดด้ าเนินการโดยชอบตามขอ้ก าหนดสิทธิ โดยผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งแจง้การแกไ้ข
เพิ่มเติม  พร้อมทั้งส่งส าเนาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อส านกังานและสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยภายใน 15 วนั 
นบัแต่วนัท่ีการแกไ้ขเพิ่มเติมมีผลใชบ้งัคบั 

ในกรณีท่ีการด าเนินการตามวรรคหน่ึง เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิซ่ึงก าหนด 
ใหก้ระท าไดโ้ดยการมีมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้กู ้หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้กูต้อ้งระบุอยา่งชดัเจนถึงสาเหตุ
แห่งการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิ และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกบัผูถื้อหุน้กูเ้พื่อเป็นขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจของผูถื้อหุน้กู ้
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ขอ้ 39   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหส้ัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูมี้ความสอดคลอ้ง 
กบัขอ้ก าหนดสิทธิ โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการและสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(1)  ช่ือและท่ีอยูข่องคู่สัญญา 
(2)  วนัท่ีสัญญามีผลใชบ้งัคบั 
(3)  อ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดของคู่สัญญา โดยมีขอ้ตกลงท่ีระบุใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต 

และผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูมี้อ  านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดตามขอ้ก าหนดสิทธิทุกประการ 
(4)  อตัราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน หรือบ าเหน็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้

ซ่ึงตอ้งก าหนดไวเ้ป็นจ านวนท่ีแน่นอน  รวมทั้งอตัราและวิธีการจ่ายคืนเงินทดรองซ่ึงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
ไดจ่้ายไปเน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 

(5)  การส้ินสุดของสัญญา 

ขอ้ 40   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือโดยสถาบนัจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานก่อนการเสนอขายหุน้กู ้และจดัท าอยา่งต่อเน่ือง
ตลอดอายขุองหุน้กู ้ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  การเสนอขายหุน้กูทุ้กประเภท ใหจ้ดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  
เวน้แต่เป็นหุน้กูต้าม (2) 

(ก)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กูท่ี้เสนอขายในแต่ละคร้ัง 
(ข)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูค้  ้าประกนัหุน้กู ้เฉพาะในกรณีท่ีเป็นการค ้าประกนั

เต็มจ านวนท่ีมีผลบงัคบัให้ผูค้  ้าประกนัตอ้งรับผิดร่วมกนักบัลูกหน้ี โดยไม่สามารถเพิกถอนได ้
ก่อนครบก าหนดอายขุองหุ้นกู ้

(2)  การเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้นท่ีไม่ใช่หุน้กูด้อ้ยสิทธิ ใหจ้ดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

(ก)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กูท่ี้เสนอขายในแต่ละคร้ัง 
(ข)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูค้  ้าประกนัหุน้กู ้เฉพาะในกรณีท่ีเป็นการค ้าประกนั

เต็มจ านวนท่ีมีผลบงัคบัให้ผูค้  ้าประกนัตอ้งรับผิดร่วมกนักบัลูกหน้ี โดยไม่สามารถเพิกถอนได ้
ก่อนครบก าหนดอายขุองหุ้นกู ้

(ค)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูข้ออนุญาต  ทั้งน้ี หากผูข้ออนุญาตเป็นสาขา
ธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ ใหจ้ดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารพาณิชยต่์างประเทศเพิ่มเติมดว้ย   
เวน้แต่ในวนัท่ียืน่ค าขออนุญาต สาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศดงักล่าวสามารถด ารงอตัราส่วน
เงินกองทุนไดต้ามวิธีการค านวณดงัน้ี 
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   เงินกองทุนทั้งส้ิน (total capital) ของสาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ                      1.5 เท่าของอตัราส่วนเงินกองทุนตามท่ี 
                                      สินทรัพยเ์ส่ียง  +  X                                                                               ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
  (X =  มูลค่าตราสารหน้ีท่ีจะเสนอขายทั้งหมดในคร้ังน้ีโดยอา้งอิงอตัรา risk weighted ท่ี 100%) 

ความในวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบักบักรณีดงัน้ี 
(1)  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานไดมี้หนงัสือแจง้

ต่อส านกังานวา่ไม่สามารถท าการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือหุน้กูไ้ดโ้ดยมีเหตุอนัสมควร และเหตุดงักล่าว
ไม่ไดเ้กิดจากผูอ้อกหุน้กู ้ ส านกังานอาจผ่อนผนัใหก้ารจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือนั้นกระท าโดยสถาบนั 
จดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออ่ืนท่ีส านกังานก าหนดได้ 

(2)  กรณีท่ีไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน โดยมีเหตุจ าเป็นและสมควร หรือเป็นกรณีท่ี
พิจารณาไดว้า่ไม่จ าเป็นตอ้งมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

ขอ้ 41   ในกรณีผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นธนาคารพาณิชยต์่างประเทศซ่ึงไดรั้บยกเวน้  
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศตามขอ้ 40 วรรคหน่ึง (2) (ค) ตอ้งจดัใหมี้
การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ิน (total capital ratio) ของสาขาธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศท่ีด ารงไว ้ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือน ภายในวนัท่ี 25 ของเดือนถดัไปไวบ้นเวบ็ไซต์
ของสาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ ตลอดอายขุองหุน้กู ้  

ขอ้ 42   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งยืน่ค าขอใหส้มาคมตลาดตราสารหน้ีไทยพิจารณารับ 
หุน้กูท่ี้เสนอขายเป็นตราสารหน้ีขึ้นทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัออกหุน้กูด้งักล่าว  เวน้แต่เป็น 
การเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั้น 

ขอ้ 43   ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูใ้นลกัษณะโครงการท่ีไม่สามารถด ารง
คุณสมบติัตามขอ้ 18(1) หรือขอ้ 19(2) และ (3) ได ้ตอ้งแจง้การไม่สามารถด ารงคุณสมบติัดงักล่าว 
ต่อส านกังานภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้ถึงกรณีนั้น 

ขอ้ 44   ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตส่งรายงานดงัต่อไปน้ี ต่อส านกังานตามวิธีการท่ีก าหนด 
โดยขอ้ 8 

(1)  รายงานการเปล่ียนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูภ้ายหลงัการออกหุน้กู ้ ทั้งน้ี เม่ือผูไ้ดรั้บ
อนุญาตไดส่้งเอกสารต่อส านกังานครบถว้นแลว้ ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตเปล่ียนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ด้ 
โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานแลว้  

(2)  รายงานการไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบอายุ 
(3)  รายงานอตัราส่วนท่ีมีนยัส าคญัทางการเงินของกิจการรายปี (key financial ratio)   
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ภาค 3 
การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศท่ีออกใหม่ในวงจ ากดั 

________________________ 

ขอ้ 45   การอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศท่ีออกใหม่ต่อบุคคล 
ในวงจ ากดั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ ใหก้ระท าไดต้่อเม่ือไดรั้บอนุญาตจากส านกังานตาม
หลกัเกณฑก์ารอนุญาตและการยืน่ค  าขออนุญาตในส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ของหมวด 2  ทั้งน้ี ผูไ้ดรั้บอนุญาต
ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขในส่วนท่ี 3 ของหมวด 2 ดว้ย 

(2)  การเสนอขายลกัษณะอ่ืนท่ีไม่ใช่การเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ตาม (1) ใหถื้อวา่
ไดรั้บอนุญาตเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นส่วนท่ี 1 ของหมวด 3  ทั้งน้ี ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตาม
เง่ือนไขในส่วนท่ี 2 ของหมวด 3 ดว้ย 

หมวด 1 
ลกัษณะการเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในวงจ ากดั 

___________________ 

ขอ้ 46   การเสนอขายหุ้นกูใ้นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ใหถื้อเป็นการเสนอขาย
ในวงจ ากดั 

(1)  เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั 
(2)  เสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่  ทั้งน้ี ไม่วา่การเสนอขายในลกัษณะดงักล่าวจะมี

การเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัดว้ยหรือไม่ก็ตาม 
(3)  เสนอขายโดยไดรั้บผ่อนผนัจากส านกังาน โดยผูท่ี้จะไดรั้บอนุญาตตอ้งแสดงไดว้า่ 

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

หมวด 2 
การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ 

ในวงจ ากดัต่อผูล้งทุนรายใหญ่ 
__________________________ 

ขอ้ 47   ความในหมวดน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการเสนอขายหุ้นกูใ้นวงจ ากดัต่อผูล้งทุน 

รายใหญ่ตามขอ้ 46(2)  



 

 

21 

ส่วนท่ี 1 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 

____________________________ 

ขอ้ 48   ผูข้ออนุญาตจะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูใ้นวงจ ากดัต่อผูล้งทุนรายใหญ่ 
เม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูข้ออนุญาตเป็นไปตามหลกัเกณฑต์ามขอ้ 18(1) (2) (3) และ (4) ขอ้ 19 ขอ้ 20 ขอ้ 21(1) 
และ (2) และขอ้ 22(1) (2) และ (3)  

(2)  แบบแสดงรายการขอ้มูลมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้น  ทั้งน้ี ในการขออนุญาต
ในลกัษณะโครงการ แบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวใหห้มายถึงเฉพาะแบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีไดย้ืน่
มาพร้อมกบัค าขออนุญาตเท่านั้น 

(3)  ไดรั้บมติโดยชดัแจง้จากคณะกรรมการบริษทัใหอ้อกหุน้กูไ้ด ้ เวน้แต่ผูไ้ดรั้บ 
อนุญาตเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัหรือบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ตอ้งไดรั้บมติให้ออก
หุน้กูท่ี้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัหรือกฎหมายหรือกฎเกณฑท่ี์ใชบ้งัคบับริษทั
ต่างประเทศนั้น  แลว้แต่กรณี   

ความในวรรคหน่ึง (3) ไม่ใชก้บักรณีท่ีบริษทัตอ้งออกหุน้กูต้ามแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลายซ่ึงศาลเห็นชอบดว้ยแผนนั้นแลว้  

ขอ้ 49   ผูข้ออนุญาตตอ้งจดัให้มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูท่ี้มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูท่ี้มีลกัษณะตามขอ้ 23 

(2)  เป็นทรัสตีไดต้ามกฎหมายต่างประเทศหรือเป็นสถาบนัการเงินต่างประเทศ 
ท่ีมีลกัษณะตามขอ้ 22(3)  

(3)  เป็นบุคคลอ่ืนใดท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบเป็นรายกรณี 

ส่วนท่ี 2 
การยืน่ค  าขออนุญาต 

____________________________ 

ขอ้ 50   ผูท่ี้ประสงคจ์ะเสนอขายหุน้กูใ้นวงจ ากดัต่อผูล้งทุนรายใหญ่ตอ้งยืน่ค  าขออนุญาต
และจดขอ้จ ากดัการโอน (ถา้มี) กบัส านกังาน 

ใหน้ าความในขอ้ 24 ขอ้ 25 และขอ้ 26 มาใชบ้งัคบักบัการยืน่ค  าขออนุญาตตามวรรคหน่ึง 
โดยอนุโลม 
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ขอ้ 51   ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ี
ส านกังานไดรั้บค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน  

ในกรณีท่ีกิจการประสงคจ์ะขอผอ่นผนัหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี ใหผู้ข้ออนุญาตยืน่ 
ค าขอผอ่นผนั  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอผอ่นผนัต่อส านกังานมาพร้อมกบัการยืน่ 
ค าขออนุญาต  ทั้งน้ี ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชน โดยส านกังานจะพิจารณา 
ค าขอผอ่นผนัให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการพิจารณาอนุญาตตามวรรคหน่ึง 

ขอ้ 52   ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูต้่อผูล้งทุนรายใหญ่ในลกัษณะโครงการสามารถ
เสนอขายหุน้กูไ้ดทุ้กลกัษณะโดยไม่จ ากดัมูลค่าและจ านวนคร้ังท่ีเสนอขายนบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุญาตจาก
ส านกังานตามขอ้ 51 จนส้ินสุดอายโุครงการ  ทั้งน้ี ใหก้ารอนุญาตเสนอขายหุน้กูใ้นลกัษณะโครงการ 
มีอาย ุ2 ปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน 

ขอ้ 53   ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามขอ้ 52 หากปรากฏวา่ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขาย 
หุน้กูต้่อผูล้งทุนรายใหญ่ในลกัษณะโครงการไม่สามารถด ารงคุณสมบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้ 48(1) ได ้ 
ผูไ้ดรั้บอนุญาตดงักล่าวจะด าเนินการเสนอขายหุน้กูต้ามขอ้ 52 ไม่ไดจ้นกวา่จะด าเนินการแกไ้ขคุณสมบติั 
ไดก่้อนส้ินระยะเวลาตามขอ้ 52 หากผูไ้ดรั้บอนุญาตนั้นเสนอขายหุน้กูก่้อนท่ีจะแกไ้ขคุณสมบติัได ้ใหถื้อวา่ 
เป็นการเสนอขายหุ้นกูโ้ดยท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี  ทั้งน้ี ผูไ้ดรั้บอนุญาตมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติั 
ตามขอ้ 57(8) ดว้ย 

ส่วนท่ี 3  
เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาต 

__________________________ 

ขอ้ 54   ให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูใ้นวงจ ากดัต่อผูล้งทุนรายใหญ่ปฏิบติัตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดในส่วนน้ี 

ขอ้ 55   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการใหหุ้้นกูท่ี้เสนอขายในวงจ ากดัต่อผูล้งทุนรายใหญ่
มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1)  มีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 32(1) (2) และ (3) 
(2)  เป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ และมีขอ้ความในใบหุน้กูท่ี้เสนอขายแต่ละคร้ังแสดงวา่ 

ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะไม่รับจดทะเบียนการโอนตราสารไม่วา่ในทอดใด ๆ หากการโอนนั้นจะขดักบัขอ้จ ากดั
การโอนหุน้กูต้ามท่ีระบุไว ้ซ่ึงตอ้งเป็นขอ้จ ากดัการโอนเดียวกบัท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส านกังาน 
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(3)  กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิหรือหุน้กูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิก
กิจการ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 33 และขอ้ 34 แลว้แต่กรณี 

(4)  กรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตจดัใหมี้เอกสารประกอบการเสนอขายหุน้กู ้เอกสารดงักล่าว
จะตอ้งมีขอ้ความท่ีระบุถึงขอ้จ ากดัการโอน และในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูด้อ้ยสิทธิ ใหร้ะบุ 
การดอ้ยสิทธินั้นไวใ้หช้ดัเจน 

ขอ้ 56   ในกรณีผูไ้ดรั้บอนุญาตประสงคจ์ะจดัใหมี้ท่ีปรึกษาทางการเงินเป็นผูว้ิเคราะห์ 
ขอ้มูลของผูไ้ดรั้บอนุญาตเพื่อใหค้  าแนะน าในการก าหนดลกัษณะ ขอ้ตกลง เง่ือนไข และอายท่ีุเหมาะสม 
ในการออกและเสนอขายหุน้กู ้ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งมอบหมายใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินนั้นวิเคราะห์ขอ้มูล
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และแผนธุรกิจในอนาคต 
  (2)  ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัตามท่ีก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน หรือขอ้มูล
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
  (3)  วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน 
  (4)  แหล่งเงินทุนส ารองในการช าระหน้ี 
  (5)  ทรัพยสิ์นท่ีอาจใชเ้ป็นหลกัประกนัในการช าระหน้ี 
  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตามวรรคหน่ึงมีหนา้ท่ีตอ้งด าเนินการดงัน้ีดว้ย 

(1)  จดัส่งขอ้มูลท่ีจ าเป็นซ่ึงมีความถูกตอ้งและครบถว้นให้ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวรรคหน่ึง 

(2)  จดัใหมี้ขอ้ตกลงใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินจดัเก็บเอกสารหลกัฐานท่ีจดัท าขึ้น 
ตามวรรคหน่ึงไวอ้ยา่งนอ้ย 3 ปี 

ขอ้ 57   ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูใ้นวงจ ากดัต่อผูล้งทุนรายใหญ่ ตอ้งปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  จดัใหก้ารชกัชวนหรือใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการซ้ือขายหรือลงทุนในหุ้นกูต้่อผูล้งทุน
รายใหญ่ด าเนินการผา่นบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทท่ีสามารถเป็นผูใ้หบ้ริการดงักล่าวเก่ียวกบัหุน้กูไ้ด ้  
เวน้แต่ผูไ้ดรั้บอนุญาตมีสถานะเป็นบริษทัหลกัทรัพยท่ี์สามารถด าเนินการดงักล่าวไดอ้ยูแ่ลว้ โดยให้ 
ผูไ้ดรั้บอนุญาตปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวส้ าหรับการใหบ้ริการหรือใหค้  าแนะน าเก่ียวกบั 
การซ้ือขายหรือลงทุนในหุ้นกูด้ว้ย 

(2)  จดัใหมี้การแจกสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (factsheet) ใหแ้ก่ผูล้งทุนก่อน 
การเสนอขาย 

(3)  ด าเนินการเก่ียวกบัขอ้ก าหนดสิทธิตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 37 ขอ้ 38 และขอ้ 39  
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(4)  กรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ หรือหุ้นกูท่ี้มีการครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมี
การเลิกกิจการ ตอ้งจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตามขอ้ 40(1) 

(5)  ยืน่ค  าขอใหส้มาคมตลาดตราสารหน้ีไทยพิจารณารับหุ้นกูท่ี้เสนอขายเป็นตราสารหน้ี
ขึ้นทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัออกหุ้นกูด้งักล่าว  เวน้แต่เป็นการเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้น  

(6)  ในกรณีท่ีมีบุคคลใดแสดงความประสงคต์่อผูไ้ดรั้บอนุญาตท่ีจะลงทะเบียนการโอน 
หุน้กู ้ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตตรวจสอบความถูกตอ้งของการโอนหุน้กู ้หากพบวา่เป็นการโอนท่ีขดัต่อขอ้จ ากดั 
การโอนท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส านกังาน ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งไม่ลงทะเบียนการโอนหุน้กู ้ เวน้แต่เป็น 
การโอนทางมรดก 

ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง หากผูไ้ดรั้บอนุญาตจดัใหมี้นายทะเบียนหุ้นกู ้ 
ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการใหน้ายทะเบียนหุ้นกูป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในวรรคหน่ึงดว้ย 

(7)  ส่งรายงานต่อส านกังานตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 44 โดยอนุโลม 
(8)  กรณีท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายในลกัษณะโครงการ หากไม่สามารถด ารง

คุณสมบติัตามขอ้ 18(1) และขอ้ 19(2) และ (3) ได ้ตอ้งแจง้การไม่สามารถด ารงคุณสมบติัดงักล่าว 
ต่อส านกังานภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้ถึงกรณีนั้น 

                                                       หมวด 3 
การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในวงจ ากดัลกัษณะอ่ืน 

ท่ีไม่ใช่การเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ 
_____________________________ 

ขอ้ 58   ความในหมวดน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการเสนอขายหุ้นกูใ้นวงจ ากดัตามขอ้ 46(1) และ (3) 

ส่วนท่ี 1 
การอนุญาต 

____________________________ 

ขอ้ 59   การเสนอขายหุ้นกูต้ามหมวดน้ี ใหถื้อวา่ไดรั้บอนุญาตจากส านกังานเม่ือมีลกัษณะ
ตามขอ้ 18(4) และเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 22(1) (2) และ (3) และไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ผูท่ี้จะเสนอขายหุ้นกูต้อ้งไดรั้บมติตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 48(3)  
(2)  รายงานลกัษณะหุน้กูท่ี้จะเสนอขายต่อส านกังานตามวิธีการท่ีก าหนดโดยขอ้ 8    
 
 



 

 

25 

(3)  จดขอ้จ ากดัการโอนส าหรับหุน้กูท่ี้จะเสนอขายกบัส านกังาน โดยในการจดขอ้จ ากดั 
การโอนดงักล่าวตอ้งมีขอ้ความซ่ึงแสดงไดว้า่ผูอ้อกหุน้กูจ้ะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุน้กูไ้ม่วา่ทอดใด ๆ  
หากการโอนหุ้นกูด้งักล่าวจะท าให้หุน้กูท่ี้เสนอขายในคร้ังนั้นไม่สามารถคงลกัษณะการเสนอขาย 
ในวงจ ากดัตามแต่ละลกัษณะการเสนอขายท่ีก าหนดในขอ้ 46 ได ้ เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก   

(4)  กรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูมี้ประกนัหรือหุน้กูท่ี้จดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้  
ผูท่ี้จะเสนอขายหุ้นกูไ้ดเ้สนอร่างขอ้ก าหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูม้าพร้อมกบั 
การจดขอ้จ ากดัการโอนตาม (3) 
  (5)  ในกรณีท่ีจดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้อ้งมีลกัษณะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นขอ้ 49  

ขอ้ 60   ใหถื้อวา่ส านกังานรับจดขอ้จ ากดัการโอนหุน้กูต้ามขอ้ 59(3) ในวนัท่ี
ส านกังานไดรั้บการแสดงเจตนาจดขอ้จ ากดัการโอนท่ีมีขอ้ความตามขอ้ 59(3) ครบถว้นแลว้ 

ส่วนท่ี 2 
เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาต 
_________________________________ 

  ขอ้ 61   ให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูใ้นวงจ ากดัลกัษณะอ่ืนท่ีไม่ใช่การเสนอขาย
ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ ปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี โดยอนุโลม 
  (1)  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัส่งรายงานตามขอ้ 44(1) และ (2)  

(2)  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัลกัษณะของหุน้กูต้ามขอ้ 55  
  (3)  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) ตามขอ้ 56 
  (4)  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการลงทะเบียนการโอนหุ้นกูต้ามขอ้ 57(6) 

ขอ้ 62   การเสนอขายหุ้นกูใ้นวงจ ากดัต่อผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 46(1) ผูไ้ดรั้บอนุญาต
ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ใหด้ าเนินการดงัน้ี 
(ก)  จดัใหมี้ขอ้ก าหนดสิทธิท่ีมีรายการอยา่งนอ้ยตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 42 และ

ด าเนินการให้เป็นไปตามขอ้ 38 วรรคหน่ึง  
          (ข)  จดัใหมี้การแจกสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (factsheet) ใหแ้ก่ผูล้งทุนก่อน 
การเสนอขาย 
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  (2)  ยืน่ค  าขอใหส้มาคมตลาดตราสารหน้ีไทยรับพิจารณารับหุน้กูท่ี้เสนอขายเป็น 
ตราสารหน้ีขึ้นทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัออกหุ้นกูด้งักล่าว  เวน้แต่เป็นการเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้น 

  ขอ้ 63   การเสนอขายหุ้นกูใ้นวงจ ากดัโดยไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังานตามขอ้ 46(3)  
ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งไม่โฆษณาการเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าว และหากมีการแจกจ่ายเอกสารประกอบ 
การเสนอขาย ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งแจกจ่ายให้เฉพาะบุคคลท่ีไดรั้บการผอ่นผนัเท่านั้น 

หมวด 4  
บทเฉพาะกาล 

____________________ 

ขอ้ 64   ค  าขออนุญาตท่ีไดย้ื่นต่อส านกังานหรือไดรั้บอนุญาตจากส านกังานตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทด. 26/2553  เร่ือง การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศ
ในประเทศไทย ลงวนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553  ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ใหก้ารขออนุญาตและ
การอนุญาตยงัคงเป็นไปตามประกาศดงักล่าวและประกาศท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

ขอ้ 65   ให้หุน้กูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี ทด. 26/2553  เร่ือง การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
ลงวนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553  ไปแลว้ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ยงัคงอยูภ่ายใตบ้งัคบัของ 
ประกาศดงักล่าวและประกาศท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

ขอ้ 66   ในกรณีท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ส าหรับการเสนอขายหุ้นกู ้ซ่ึงไดย้ื่นไวต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทด. 26/2553   
เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553   
ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนดงักล่าวยงัคง 
อยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศดงักล่าวต่อไป 

  ขอ้ 67   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทด. 26/2553  เร่ือง การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี 4 มิถุนายน  
พ.ศ. 2553  ใหก้ารอา้งอิงประกาศดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 
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  ขอ้ 68   ใหบ้รรดาประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ค าสั่ง และหนงัสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทด. 26/2553  
เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553  ซ่ึงใชบ้งัคบั 
อยูก่่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงมีผลใชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี 
จนกวา่จะไดมี้ประกาศ ค าสั่ง และหนงัสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
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                        ประธานกรรมการ 

                         คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 


