
 

 

 -ร่าง- 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 50/2563 
เร่ือง  การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย 

(ฉบบัท่ี 4) 
_______________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551   
และมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (10) ของขอ้ 15 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 61/2561  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561   

“(10)  ไม่เคยมีประวติัฝ่าฝืนหลกัเกณฑก์ารน าเงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายตราสารหน้ี 
ไปใชผ้ิดวตัถุประสงค ์ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวนัยืน่ค  าขออนุญาต” 

  ขอ้ 2   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 28/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 61/2561  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561   
  “ขอ้ 28/1  หน่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตตอ้งน าเงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขาย
ไปใชต้ามวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินท่ีเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย  เวน้แต่ 
มีการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินโดยชอบตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ” 

  ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในขอ้ 30 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 61/2561  
เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 39/2563  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงาน
ภาครัฐไทย (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 30   ใหห้น่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายพนัธบตัรส่งรายงาน
ดงัต่อไปน้ีต่อส านกังานตามวิธีการท่ีก าหนดโดยขอ้ 6  
  (1)  รายงานการไถ่ถอนพนัธบตัรก่อนครบอายุ 
  (2)  รายงานการใชเ้งินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายพนัธบตัร” 
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ขอ้ 4   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 41/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 61/2561  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561   
  “ขอ้ 41/1   หน่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุน้กูต้อ้งน าเงินท่ีได้รับ 
จากการเสนอขายไปใชต้ามวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินท่ีเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล  เวน้แต่ 
มีการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินโดยชอบตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ” 

ขอ้ 5   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น (3) ของขอ้ 43 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 61/2561  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561   
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 39/2563  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ี
ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
  “(3)  รายงานการใชเ้งินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุน้กู ้โดยในกรณีท่ีเป็นหุน้กูท่ี้มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ใหห้น่วยงานภาครัฐไทยรายงานต่อผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูด้ว้ย” 

ขอ้ 6   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น (3) ของขอ้ 51 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 61/2561  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561   
  “(3)  ไม่เคยมีประวติัฝ่าฝืนหลกัเกณฑก์ารน าเงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายตราสารหน้ี 
ไปใชผ้ิดวตัถุประสงคภ์ายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวนัยืน่ค  าขออนุญาต” 

ขอ้ 7   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น (5) ของขอ้ 60 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 61/2561  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561   

“(5)   น าเงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายตราสารหน้ีไปใชต้ามวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน 
ท่ีเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล  เวน้แต่ในกรณีของหุน้กูห้รือพนัธบตัรท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
วตัถุประสงคก์ารใชเ้งินโดยชอบตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ” 

ขอ้ 8   ใหย้กเลิกความในขอ้ 63 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 61/2561  
เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  และใหใ้ช ้
ความต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 63   การเสนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดัตามหมวดน้ี ให้ถือวา่ไดรั้บอนุญาตจาก
ส านกังานเม่ือหน่วยงานภาครัฐไทยมีลกัษณะตามขอ้ 15(1) และ (6) และเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  รายงานลกัษณะตราสารหน้ีท่ีจะเสนอขายต่อส านกังานตามวิธีการท่ีก าหนด 
โดยขอ้ 6   

(2)  กรณีท่ีเป็นการเสนอขายพนัธบตัรหรือขายหุ้นกู ้ไดด้ าเนินการดงัน้ีดว้ย 
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 (ก)  จดขอ้จ ากดัการโอนส าหรับพนัธบตัรหรือหุ้นกูท่ี้จะเสนอขายกบัส านกังาน  
โดยในการจดขอ้จ ากดัการโอนดงักล่าว ตอ้งมีขอ้ความซ่ึงแสดงไดว้า่ผูอ้อกพนัธบตัรหรือหุน้กูจ้ะไม่รับ 
จดทะเบียนการโอนพนัธบตัรหรือหุน้กูไ้ม่วา่ทอดใด ๆ  หากการโอนดงักล่าวจะท าใหพ้นัธบตัรหรือหุ้นกู ้
ท่ีเสนอขายในคร้ังนั้นไม่สามารถคงลกัษณะการเสนอขายในวงจ ากดัตามแต่ละลกัษณะการเสนอขายท่ีก าหนด
ในขอ้ 47 ได ้ เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก   
  (ข)  กรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูมี้ประกนัหรือหุน้กูท่ี้จดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้  
หน่วยงานภาครัฐไทยไดเ้สนอร่างขอ้ก าหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูม้าพร้อมกบั 
การจดขอ้จ ากดัการโอนตาม (ก) แลว้ 

(3)  กรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีตามขอ้ 47(1) หรือขอ้ 49(3)  
(ก)  หน่วยงานภาครัฐไทยไดแ้จง้วตัถุประสงคก์ารใชเ้งินท่ีไดรั้บจากการเสนอขาย

ตราสารหน้ีต่อส านกังานมาพร้อมกบัการจดขอ้จ ากดัการโอนตาม (2)(ก) 
(ข)  หน่วยงานภาครัฐไทยไม่เคยมีประวติัฝ่าฝืนหลกัเกณฑก์ารน าเงินท่ีไดรั้บจาก

การเสนอขายตราสารหน้ีไปใชผิ้ดวตัถุประสงคภ์ายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวนัแจง้วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน
ตาม (ก)” 

ขอ้ 9   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น (4) ของขอ้ 65 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 61/2561  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561   
 “(4)  น าเงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายตราสารหน้ีไปใชต้ามวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน 
ท่ีไดแ้จง้ต่อส านกังาน หรือท่ีเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล  เวน้แต่มีการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์ 
การใชเ้งินโดยชอบตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ” 

  ขอ้ 10   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป   

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  
 
 
 
                          (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
                          เลขาธิการ 
                          ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
                          ประธานกรรมการ 
                          คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


