
 

 

 -ร่าง- 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 39/2563 
เร่ือง  การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย 

(ฉบบัท่ี 3) 
_______________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์               
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551   
และมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความในวรรคสองของขอ้ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 61/2561  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ในการขออนุญาตเสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกูท่ี้มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี ใหย้ืน่ 
ขออนุญาตไดเ้ฉพาะในลกัษณะรายคร้ังเท่านั้น 
  (1)  หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 
  (2)  หุน้กูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการยบุเลิกหน่วยงานภาครัฐไทย (perpetual bond) 
  (3)  หุ้นกู้ท่ีมีอนุพนัธ์แฝงซ่ึงตอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง  
  (4)  พนัธบตัรหรือหุ้นกูท่ี้ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัต ่ากวา่ท่ีลงทุนได ้
หรือพนัธบตัรหรือหุน้กูท่ี้ไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ  ทั้งน้ี การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 27 และขอ้ 40 วรรคหน่ึง แลว้แต่กรณี โดยอนุโลม” 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความในวรรคหน่ึงของขอ้ 23 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 61/2561  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 23   หน่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกูใ้นลกัษณะ
โครงการสามารถเสนอขายพนัธบตัรหรือหุน้กูไ้ดทุ้กลกัษณะโดยไม่จ ากดัมูลค่าและจ านวนคร้ังท่ีเสนอขาย 
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานตามขอ้ 22 จนส้ินสุดอายโุครงการ รวมถึงใหถื้อวา่หน่วยงาน
ภาครัฐไทยดงักล่าวไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายพนัธบตัรหรือหุน้กูใ้นวงจ ากดัต่อผูล้งทุนรายใหญ่ในลกัษณะ
โครงการดว้ย  ทั้งน้ี ใหก้ารอนุญาตเสนอขายพนัธบตัรหรือหุน้กูใ้นลกัษณะโครงการมีอาย ุ2 ปีนบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน” 
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ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในขอ้ 24 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 61/2561 
เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วาม 
ต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 24   ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามขอ้ 23 หากปรากฏเหตุการณ์ลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี หน่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตจะเสนอขายตราสารหน้ีในลกัษณะ
โครงการต่อไปไม่ไดจ้นกวา่จะด าเนินการแกไ้ขคุณสมบติัตาม (1) หรือแกไ้ขใหพ้นัธบตัรหรือหุน้กูไ้ดรั้บ
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัท่ีลงทุนไดต้าม (2) ก่อนส้ินระยะเวลาตามขอ้ 23 แลว้แต่กรณี   
ทั้งน้ี หน่วยงานภาครัฐไทยมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 29 หรือ 42 ดว้ย 

(1)  หน่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีในลกัษณะโครงการ 
ไม่สามารถด ารงคุณสมบติัใหเ้ป็นไปตามหมวด 1 ในภาค 2 ได ้

(2)  พนัธบตัรหรือหุ้นกูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายในลกัษณะโครงการไดรั้บการ 
จดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัต ่ากวา่ท่ีลงทุนได ้หรือไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

หากหน่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตเสนอขายตราสารหน้ีโดยฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์
ตามวรรคหน่ึง ใหถื้อวา่เป็นการเสนอขายตราสารหน้ีโดยท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี” 

ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความในขอ้ 29 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 61/2561  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 29   เม่ือปรากฏเหตุการณ์ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ใหห้น่วยงานภาครัฐไทย
ท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายพนัธบตัรในลกัษณะโครงการแจง้เหตุการณ์ดงักล่าวต่อส านกังาน 
ภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุการณ์นั้น 

(1)  หน่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตไม่สามารถด ารงคุณสมบติัตามขอ้ 15(2) ได ้
(2)  พนัธบตัรท่ีไดรั้บอนุญาตไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัต ่ากวา่ 

ท่ีลงทุนได ้หรือไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ” 

ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความในขอ้ 30 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 61/2561  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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  “ขอ้ 30   ใหห้น่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายพนัธบตัรส่งรายงานการไถ่ถอน 
พนัธบตัรก่อนครบอายตุ่อส านกังานตามวิธีการท่ีก าหนดในขอ้ 6 ” 

ขอ้ 6   ใหย้กเลิกความในขอ้ 42 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 61/2561  เร่ือง  การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 42   เม่ือปรากฏเหตุการณ์ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ใหห้น่วยงานภาครัฐไทย
ท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูใ้นลกัษณะโครงการแจง้เหตุการณ์ดงักล่าวต่อส านกังานภายใน 7 วนั
นบัแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุการณ์นั้น 

(1)  หน่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตไม่สามารถด ารงคุณสมบติัตามขอ้ 15(2) ได ้
(2)  หุ้นกูท่ี้ไดรั้บอนุญาตไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัต ่ากวา่ท่ีลงทุนได ้

หรือไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ” 

ขอ้ 7   ใหย้กเลิก (3) ของขอ้ 43 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 61/2561  เร่ือง  การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

ขอ้ 8   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 43/1 ในส่วนท่ี 2 กรณีการเสนอขายหุ้นกู ้ 
ของหมวด 3 เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาต ในภาค 2 การเสนอขายตราสารหน้ีสกุลเงินบาท 
ในประเทศไทยต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 61/2561  
เร่ือง  การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561   

“ขอ้ 43/1   ใหห้น่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตส่งรายงานการผิดนดัช าระหน้ี 
เงินตน้หรือดอกเบ้ียต่อผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูภ้ายใน 1 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีปรากฏเหตุผิดนดั” 

ขอ้ 9   ใหย้กเลิกความใน (1) ของขอ้ 51 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 61/2561  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561   
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(1)  หน่วยงานภาครัฐไทยมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 15(1) (2) (3) (4) (5) 
(6) และ (8)” 
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  ขอ้ 10   ใหย้กเลิกความในวรรคหน่ึงของขอ้ 54 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 61/2561  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 54   ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ี
ส านกังานไดรั้บค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน” 

ขอ้ 11   ใหย้กเลิกความในขอ้ 56 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  
ท่ี ทจ. 61/2561  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 56   ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามขอ้ 55 หากปรากฏเหตุการณ์ลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี หน่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตจะเสนอขายตราสารหน้ีในลกัษณะโครงการ 
ต่อไปไม่ไดจ้นกวา่จะด าเนินการแกไ้ขคุณสมบติัตาม (1) หรือแกไ้ขให้ตราสารหน้ีไดรั้บการจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัท่ีลงทุนไดต้าม (2) แลว้แต่กรณี ก่อนส้ินระยะเวลาตามขอ้ 55  ทั้งน้ี หน่วยงาน
ภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 60(4) ดว้ย 

(1)  หน่วยงานภาครัฐไทยไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีในลกัษณะโครงการ
ไม่สามารถด ารงคุณสมบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้ 51(1) ได ้

(2)  ตราสารหน้ีท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายในลกัษณะโครงการไดรั้บการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัต ่ากวา่ท่ีลงทุนได ้หรือไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

หากหน่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตเสนอขายตราสารหน้ีโดยฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์
ตามวรรคหน่ึง ใหถื้อวา่เป็นการเสนอขายตราสารหน้ีโดยท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี” 

ขอ้ 12   ใหย้กเลิกความใน (ข) ของ (1) ในขอ้ 58 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 61/2561  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(ข)  เป็นตราสารชนิดระบุช่ือผูถื้อ และตอ้งมีขอ้ความในใบตราสารท่ีเสนอขาย 
แต่ละคร้ังแสดงวา่หน่วยงานภาครัฐไทยจะไม่รับจดทะเบียนการโอนตราสารไม่วา่ในทอดใด ๆ  
หากการโอนนั้นจะขดักบัขอ้จ ากดัการโอนตราสารตามท่ีระบุไว ้ซ่ึงตอ้งเป็นขอ้จ ากดัการโอนเดียวกบั 
ท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส านกังาน  เวน้แต่กรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารต่อผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 47(3) 
หน่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตสามารถจดทะเบียนการโอนตราสารไม่วา่ในทอดใด ๆ ต่อผูล้งทุน 
รายใหญ่และผูล้งทุนสถาบนัก็ได”้ 
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ขอ้ 13   ใหย้กเลิกความใน (4) ของขอ้ 60 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 61/2561  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม  
พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(4)  กรณีท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายในลกัษณะโครงการ หากปรากฏเหตุการณ์
ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี ตอ้งแจง้เหตุการณ์ดงักล่าวต่อส านกังานภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีรู้ 
หรือควรรู้ถึงเหตุการณ์นั้น 

(ก)  หน่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตไม่สามารถด ารงคุณสมบติั 
ตามขอ้ 15(2) ได ้

(ข)  ตราสารหน้ีท่ีไดรั้บอนุญาตไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบั 
ต ่ากวา่ท่ีลงทุนได ้หรือไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ” 

  ขอ้ 14   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 60/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 61/2561  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561   

“ขอ้ 60/1   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูใ้นวงจ ากดัต่อผูล้งทุนรายใหญ่นอกจาก
จะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 60 แลว้ ให้หน่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตรายงาน
การผิดนดัช าระหน้ีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 43/1 ดว้ย” 

  ขอ้ 15   ใหย้กเลิกความใน (ค) ของ (1) ในขอ้ 65 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 61/2561  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(ค)  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัส่งรายงานตามขอ้ 43 และขอ้ 43/1” 

ขอ้ 16   ใหย้กเลิกความในขอ้ 66 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 61/2561  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 66   การเสนอขายพนัธบตัรและหุน้กูใ้นวงจ ากดัต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง 
ตามขอ้ 47(1) ใหห้น่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

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

  ขอ้ 17   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป  เวน้แต่ 
(1)  ขอ้ 10 ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2563  เป็นตน้ไป 
(2)  ขอ้ 1 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 6 ขอ้ 9 ขอ้ 11 และขอ้ 13 ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม  

พ.ศ. 2564  เป็นตน้ไป 
(3)  ขอ้ 16 ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
                          (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
                          เลขาธิการ 
                          ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
                          ประธานกรรมการ 
                          คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

 


