
   

 

 

-ร่าง- 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 40/2563 
เร่ือง  การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 

(ฉบบัท่ี 2) 
___________________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความใน (2) ของวรรคหน่ึงในขอ้ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 62/2561  เร่ือง การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(2)  เป็นการเสนอขายหุน้กูใ้นวงจ ากดัต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง ผูล้งทุนสถาบนั 
หรือผูล้งทุนรายใหญ่” 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความในวรรคสองของขอ้ 24 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 62/2561  เร่ือง การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย  
ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ในการขออนุญาตเสนอขายหุน้กูท่ี้มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี ใหย้ืน่ขออนุญาต 
ไดเ้ฉพาะในลกัษณะรายคร้ังเท่านั้น 

(1)  หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 
(2)  หุน้กูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษทั (perpetual bond) 
(3)  หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงซ่ึงตอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

วา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง 
(4)  หุน้กูท่ี้ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัต ่ากวา่ท่ีลงทุนได้ หรือหุ้นกู ้

ท่ีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ  ทั้งน้ี การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ในขอ้ 40 วรรคหน่ึง โดยอนุโลม” 
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ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในขอ้ 31 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 62/2561  เร่ือง การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 31   ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามขอ้ 30 หากปรากฏเหตุการณ์ลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะเสนอขายหุน้กูใ้นลกัษณะโครงการต่อไปไม่ไดจ้นกวา่ 
จะด าเนินการแกไ้ขคุณสมบติัตาม (1) หรือแกไ้ขใหหุ้น้กูไ้ดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบั
ท่ีลงทุนไดต้าม (2) ก่อนส้ินระยะเวลาตามขอ้ 30 แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี ผูไ้ดรั้บอนุญาตมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติั
ตามขอ้ 43 ดว้ย 

(1)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูใ้นลกัษณะโครงการไม่สามารถด ารงคุณสมบติั
ใหเ้ป็นไปตามหมวด 1 ในภาค 2 ได ้

(2)  หุน้กูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายในลกัษณะโครงการไดรั้บการจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัต ่ากวา่ท่ีลงทุนได ้หรือไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

หากผูไ้ดรั้บอนุญาตเสนอขายหุน้กูโ้ดยฝ่าฝืนหลกัเกณฑต์ามวรรคหน่ึง ใหถื้อวา่เป็น
การเสนอขายหุ้นกูโ้ดยท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี” 

ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความในขอ้ 43 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 62/2561  เร่ือง การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 43   เม่ือปรากฏเหตุการณ์ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต
เสนอขายหุน้กูใ้นลกัษณะโครงการแจง้เหตุการณ์ดงักล่าวต่อส านกังานภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีรู้หรือ
ควรรู้ถึงเหตุการณ์นั้น 

(1)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตไม่สามารถด ารงคุณสมบติัตามขอ้ 18(1) หรือขอ้ 19(2) และ (3) ได ้
(2)  หุ้นกูท่ี้ไดรั้บอนุญาตไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัต ่ากวา่ท่ีลงทุนได ้

หรือไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ” 

ขอ้ 5   ใหย้กเลิก (3) ของขอ้ 44 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 62/2561  
เร่ือง การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561   
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ขอ้ 6   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 44/1 ในหมวด 3 เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงั
ไดรั้บอนุญาต ของภาค 2 การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศท่ีออกใหม่ต่อประชาชน 
เป็นการทัว่ไป แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 62/2561  เร่ือง การเสนอขายหุน้กู ้
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

“ขอ้ 44/1   ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตรายงานการผิดนดัช าระหน้ีเงินตน้หรือดอกเบ้ียต่อ 
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูภ้ายใน 1 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีปรากฏเหตุผิดนดั” 

ขอ้ 7   ใหย้กเลิกความในขอ้ 46 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 62/2561  เร่ือง การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 46   การเสนอขายหุน้กูใ้นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ใหถื้อเป็น 
การเสนอขายในวงจ ากดั 

(1)  เสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงมีจ านวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบ 
ระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ 

(2)  เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั 
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ 
(4)  เสนอขายโดยไดรั้บผ่อนผนัจากส านกังาน โดยผูท่ี้จะไดรั้บอนุญาตตอ้งแสดงไดว้า่ 

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

ขอ้ 8   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 46/1 ในหมวด 1 ลกัษณะการเสนอขายหุ้นกู ้
สกุลเงินตราต่างประเทศในวงจ ากดั ของภาค 3 การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศท่ีออกใหม่ 
ในวงจ ากดั แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 62/2561  เร่ือง การเสนอขายหุน้กู ้
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

“ขอ้ 46/1   การพิจารณาลกัษณะการเสนอขายหุ้นกูใ้นวงจ ากดัตามขอ้ 46 ให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามขอ้ 46(1) หากเป็นกรณีท่ีศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ผูค้า้หลกัทรัพย ์หรือบุคคลอ่ืนใด ถือครองหุ้นกู้
แทนบุคคลอ่ืน ให้นบัจ านวนผูล้งทุนจากบุคคลท่ีเป็นเจา้ของท่ีแทจ้ริงของหุน้กูน้ั้น 
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(2)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 46(2) หรือการเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่
ตามขอ้ 46(3) ไม่รวมถึงการเสนอขายต่อผูล้งทุนดงักล่าวท่ีไดจ้ดขอ้จ ากดัการโอนไวไ้ม่เกิน 10 ราย 
ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ โดยใหถื้อวา่กรณีดงักล่าวเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง
ตามขอ้ 46(1) 

(3)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 46(3) ใหห้มายความรวมถึง การเสนอขาย
ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ที่มีการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัดว้ย” 

ขอ้ 9   ใหย้กเลิกความในขอ้ 47 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 62/2561  เร่ือง การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 47   ความในหมวดน้ีให้ใชบ้งัคบักบัการเสนอขายหุน้กูใ้นวงจ ากดัต่อผูล้งทุน 
รายใหญ่ตามขอ้ 46(3)” 

ขอ้ 10   ใหย้กเลิกความใน (1) ของวรรคหน่ึงในขอ้ 48 แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 62/2561  เร่ือง การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(1)  ผูข้ออนุญาตเป็นไปตามหลกัเกณฑต์ามขอ้ 18(1) (2) (3) (4) และ (6) ขอ้ 19 ขอ้ 20 
ขอ้ 21(1) และ (2) และขอ้ 22(1) (2) และ (3)” 

ขอ้ 11   ใหย้กเลิกความในวรรคหน่ึงของขอ้ 51 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 62/2561  เร่ือง การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี 
5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 51   ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ี
ส านกังานไดรั้บค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน” 

ขอ้ 12   ใหย้กเลิกความในขอ้ 53 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 62/2561  เร่ือง การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 53   ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามขอ้ 52 หากปรากฏเหตุการณ์ลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะเสนอขายหุน้กูใ้นลกัษณะโครงการต่อไปไม่ไดจ้นกวา่ 
จะด าเนินการแกไ้ขคุณสมบติัตาม (1) หรือแกไ้ขใหหุ้น้กูไ้ดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบั
ท่ีลงทุนไดต้าม (2) แลว้แต่กรณี ก่อนส้ินระยะเวลาตามขอ้ 52  ทั้งน้ี ผูไ้ดรั้บอนุญาตมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติั 
ตามขอ้ 57(8) ดว้ย 
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(1)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูใ้นลกัษณะโครงการไม่สามารถด ารงคุณสมบติั
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 48(1) ได ้

(2)  หุน้กูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายในลกัษณะโครงการไดรั้บการจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัต ่ากวา่ท่ีลงทุนได ้หรือไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

หากผูไ้ดรั้บอนุญาตเสนอขายหุน้กูโ้ดยฝ่าฝืนหลกัเกณฑต์ามวรรคหน่ึง ใหถื้อวา่เป็น
การเสนอขายหุ้นกูโ้ดยท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี” 

ขอ้ 13   ใหย้กเลิกความใน (2) ของขอ้ 55 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 62/2561  เร่ือง การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(2)  เป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ และมีขอ้ความในใบหุน้กูท่ี้เสนอขายแต่ละคร้ัง 
แสดงวา่ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกูไ้ม่วา่ในทอดใด ๆ หากการโอนนั้นจะขดักบั 
ขอ้จ ากดัการโอนหุ้นกูต้ามท่ีระบุไว ้ซ่ึงตอ้งเป็นขอ้จ ากดัการโอนเดียวกบัท่ีไดจ้ดทะเบียนไว  ้
กบัส านกังาน  เวน้แต่กรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูต้่อผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 46(3) ผูไ้ดรั้บอนุญาต
สามารถจดทะเบียนการโอนหุน้กูไ้ม่วา่ในทอดใด ๆ ต่อผูล้งทุนรายใหญ่และผูล้งทุนสถาบนัก็ได”้ 

ขอ้ 14   ใหย้กเลิกความใน (7) ของขอ้ 57 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 62/2561  เร่ือง การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(7)  กรณีท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายในลกัษณะโครงการ หากปรากฏเหตุการณ์ 
ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ตอ้งแจง้เหตุการณ์ดงักล่าวต่อส านกังานภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีรู้
หรือควรรู้ถึงเหตุการณ์นั้น 

(ก)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตไม่สามารถด ารงคุณสมบติัตามขอ้ 18(1) หรือขอ้ 19(2) 
และ (3) ได ้

(ข)  หุน้กูท่ี้ไดรั้บอนุญาตไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัต ่ากวา่ 
ท่ีลงทุนได ้หรือไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ” 

ขอ้ 15   ใหย้กเลิก (8) ของขอ้ 57 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 62/2561  เร่ือง การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561   
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ขอ้ 16   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 57/1 ในส่วนท่ี 3 เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงั 
ไดรั้บอนุญาต ของหมวด 2 การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในวงจ ากดัต่อผูล้งทุนรายใหญ่ 
ในภาค 3 การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศท่ีออกใหม่ในวงจ ากดั แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 62/2561  เร่ือง การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย  
ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561   

“ขอ้ 57/1   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูใ้นวงจ ากดัต่อผูล้งทุนรายใหญ่ นอกจาก
จะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 57 แลว้ ให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตรายงานการผิดนดัช าระหน้ี 
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 44 และขอ้ 44/1 ดว้ย” 

ขอ้ 17   ใหย้กเลิกความในขอ้ 58 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 62/2561  เร่ือง การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 58   ความในหมวดน้ีให้ใชบ้งัคบักบัการเสนอขายหุน้กูใ้นวงจ ากดัตามขอ้ 46(1) 
(2) และ (4)” 

ขอ้ 18   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (6) ของขอ้ 59 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 62/2561  เร่ือง การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี 
5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

“(6)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูใ้นวงจ ากดัต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง 
ตามขอ้ 46(1) มูลค่าของหุ้นกูท่ี้เสนอขายอยูใ่นวงเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดส าหรับ 
การควบคุมการท าธุรกรรมในตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินตราต่างประเทศ และมอบหมายใหส้ านกังาน
เป็นผูจ้ดัสรร” 

ขอ้ 19   ใหย้กเลิกความใน (1) ของขอ้ 61 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 62/2561  เร่ือง การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(1)  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัส่งรายงานตามขอ้ 44 และขอ้ 44/1” 

ขอ้ 20   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 61/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 62/2561  เร่ือง การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561 

“ขอ้ 61/1   การเสนอขายหุน้กูใ้นวงจ ากดัต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามขอ้ 46(1) 
ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 
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(1)  เสนอขายต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายบุคคลรวมกนัดงัน้ี 
(ก)  ผูล้งทุนสถาบนั 
(ข)  ผูล้งทุนท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บอนุญาตซ่ึงจะตอ้งเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั โดยในการพิจารณานั้นจะตอ้งค านึงถึงความเหมาะสม
ในการลงทุนและการมีขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลงทุนของผูล้งทุน 

ผูล้งทุนท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บอนุญาตตามวรรคหน่ึง ไดแ้ก่ 
กรรมการ ผูบ้ริหารของผูไ้ดรั้บอนุญาต ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และบริษทัในเครือของผูไ้ดรั้บอนุญาต 
(บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยในล าดบัเดียวกนั หรือบริษทัร่วม) 

เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคสอง  

1.  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หมายความวา่   ผูถื้อหุน้รายใหญ่ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบั

การออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท 

2.  บริษทัยอ่ยในล าดบัเดียวกนั  หมายความวา่   บริษทัยอ่ยตั้งแต่ 2 บริษทั 

ขึ้นไปท่ีมีบริษทัใหญ่เป็นบริษทัเดียวกนัไม่วา่บริษทัยอ่ยนั้นจะอยูใ่นชั้นล าดบัใด ๆ  

(2)  ไม่โฆษณาการเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสาร
ประกอบการเสนอขาย ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งแจกจ่ายใหเ้ฉพาะบุคคลท่ีมีลกัษณะหรือมีจ านวน 
อยูใ่นวงจ ากดัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 46(1) เท่านั้น” 

ขอ้ 21   ใหย้กเลิกความในขอ้ 62 และขอ้ 63 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 62/2561  เร่ือง การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี 
5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 62   การเสนอขายหุ้นกูใ้นวงจ ากดัต่อผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 46(2) ผูไ้ดรั้บอนุญาต
ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 

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

ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ 38 วรรคหน่ึง 
(ข)  จดัใหมี้การแจกสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (factsheet) ใหแ้ก่ผูล้งทุนก่อน 

การเสนอขาย 
(2)  ยืน่ค  าขอใหส้มาคมตลาดตราสารหน้ีไทยรับพิจารณารับหุน้กูท่ี้เสนอขายเป็น 

ตราสารหน้ีขึ้นทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัออกหุน้กูด้งักล่าว  เวน้แต่เป็นการเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้น 
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ขอ้ 63   การเสนอขายหุน้กูใ้นวงจ ากดัโดยไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังานตามขอ้ 46(4) 
ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งไม่โฆษณาการเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าว และหากมีการแจกจ่ายเอกสารประกอบ 
การเสนอขาย ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งแจกจ่ายใหเ้ฉพาะบุคคลท่ีไดรั้บการผ่อนผนัเท่านั้น” 

ขอ้ 22   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป  เวน้แต่  

(1)  ขอ้ 11 ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2563  เป็นตน้ไป 

(2)  ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 10 ขอ้ 12 ขอ้ 14 และขอ้ 15 ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม  

พ.ศ. 2564  เป็นตน้ไป 

(3)  ขอ้ 1 ขอ้ 7 ขอ้ 8 ขอ้ 9 ขอ้ 17 ขอ้ 18 ขอ้ 20 และขอ้ 21 ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เป็นตน้ไป 

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


