
 

 

- ร่าง - 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ที่ ทจ. 61/2561 
เร่ือง  การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย 

(ฉบบัประมวล) 
_______________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551  
และมาตรา 35 มาตรา 40(11) มาตรา 41(3) และ (4) มาตรา 42(10) และมาตรา 43(3) แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี  

ขอ้ 1   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562  เป็นตน้ไป 

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

ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 
“ตราสารหน้ี”  หมายความว่า   ตราสารหน้ีที่ออกใหม่ดงัต่อไปน้ี 
(1)  พนัธบตัร 
(2)  หุ้นกู ้
(3)  ตัว๋เงิน 
“หน่วยงานภาครัฐไทย”  หมายความว่า   หน่วยงานภาครัฐไทยดงัต่อไปน้ี 
(1)  องคก์ารมหาชน 
(2)  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
(3)  เทศบาล  
(4)  กรุงเทพมหานคร  
(5)  เมืองพทัยา  



2 

 

(6)  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นองค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 

(7)  นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน  
“หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ”  หมายความว่า   หุ้นกูไ้ม่มีประกนัที่มีการก าหนดสิทธิของผูถื้อหุ้นกู้ 

ไวด้อ้ยกว่าสิทธิของเจา้หน้ีสามญัทัว่ไป 
“ขอ้ก าหนดสิทธิ”  หมายความว่า   ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุ้นกู้

และผูถื้อหุ้นกู ้และให้หมายความรวมถึงขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกพนัธบตัรและ 
ผูถื้อพนัธบตัรดว้ย 

“ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู”้  หมายความว่า   ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูซ่ึ้งมีรายช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือ
บุคคลที่มีคุณสมบตัิเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยคุณสมบตัิ
ของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และการกระท าตามอ านาจหนา้ที่ของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ 

“ที่ปรึกษาทางการเงิน”  หมายความว่า   ที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบญัชีที่ส านกังาน
ให้ความเห็นชอบ 

“กรรมการ”  หมายความว่า   กรรมการทุกรายในคณะกรรมการขององคก์ร  
“ผูบ้ริหาร”  หมายความว่า   บุคคลดงัต่อไปน้ี 
(1)  ผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดขององคก์ร  
(2)  ผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งระดบับริหาร 4 รายแรกนบัต่อจากผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดของ

องคก์รลงมา และใหร้วมถึงผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทยีบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายที่ 4 ทุกรายดว้ย  
(3)  ผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือสายงานการเงินที่เป็นระดบั

ผูจ้ดัการข้ึนไปหรือเทียบเท่า  
“ตราสารหน้ีข้ึนทะเบียน”  หมายความว่า   ตราสารหน้ีที่ข้ึนทะเบียนกบัสมาคม 

ตลาดตราสารหน้ีไทย 
“สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย”  หมายความว่า   สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยที่ไดร้ับ

ใบอนุญาตและจดทะเบียนกบัส านกังาน 
ค าว่า “การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ” “แบบแสดงรายการขอ้มูล” “ตัว๋เงิน” “ตัว๋เงินระยะส้ัน” 

“ผูล้งทุนรายใหญ่” “ผูล้งทุนสถาบนั” “หุ้นกูร้ะยะส้ัน” และ “หุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝง”  ให้มีความหมาย
เช่นเดียวกับบทนิยามของค าดังกล่าวที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ  
ตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท 
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ภาค 1 
บททัว่ไป 

______________________ 

หมวด 1  
ขอบเขตของประกาศและหลกัเกณฑท์ัว่ไป 

______________________ 

ขอ้ 4   ประกาศน้ีเป็นหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขายตราสารหน้ีโดยหน่วยงานภาครัฐไทย  
ซ่ึงรองรับกรณีดงัต่อไปน้ี 

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

(2)  การเสนอขายตราสารหน้ีสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 
(ก)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนในประเทศไทย ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 1 

ของภาค 4 
(ข)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนในต่างประเทศทั้งจ านวน ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

ในหมวด 2 ของภาค 4 

  ขอ้ 5   ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝง ให้หน่วยงานภาครัฐไทย 
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  การเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงที่ผูอ้อกมีสิทธิในการบงัคบัไถ่ถอนคืน 
ก่อนก าหนด (callable) หรือผูถื้อมีสิทธิเรียกให้ผูอ้อกช าระหน้ีคืนก่อนก าหนด (puttable) โดยมีการ
ก าหนดผลตอบแทนไวอ้ย่างแน่นอนหรือเป็นอตัราที่ผนัแปรตามอตัราดอกเบี้ยของสถาบนัการเงิน 
หรืออตัราดอกเบี้ยอ่ืน และไม่มีการก าหนดเง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อา้งอิงกบัปัจจยัอา้งอิงอ่ืน
เพิ่มเติม ให้หน่วยงานภาครัฐไทยปฏิบตัิตามประกาศน้ีเท่านั้น 
  (2)  การเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงในลกัษณะอ่ืนนอกเหนือจาก (1) โดยหน่วยงาน
ภาครัฐไทยซ่ึงเป็นนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมายว่าดว้ย
ดอกเบี้ยเงินให้กูย้ืมของสถาบนัการเงิน ให้หน่วยงานภาครัฐไทยดงักล่าวปฏิบตัิตามประกาศน้ี และ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
ที่มีอนุพนัธ์แฝง 
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ขอ้ 6   เอกสารหรือหลกัฐานที่ตอ้งยื่นต่อส านกังานตามที่ก าหนดในประกาศน้ีไม่ว่า
ก่อนหรือภายหลงัไดร้ับอนุญาต ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการที่ส านักงานประกาศ
ก าหนด 

ขอ้ 7   ในการจ าหน่ายพนัธบตัรหรือหุ้นกูต้่อประชาชนเป็นการทัว่ไปตามภาค 2 
หน่วยงานภาครัฐไทยที่ไดร้บัอนุญาตมีหนา้ทีป่ฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ว่าดว้ยการจ าหน่ายตราสารหน้ีและใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ที่ออกใหม่ของบริษทัที่ออกหลกัทรพัยด์ว้ย 

หมวด 2 
อ านาจส านกังาน 

_____________________ 

ขอ้ 8   ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจริงต่อส านกังานที่เป็นเหตุอนัควรสงสัยกรณีใด 
กรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี ส านักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีตามค าขออนุญาตได้ 

(1)  หน่วยงานภาครัฐไทยที่ขออนุญาตหรือการเสนอขายตราสารหน้ีมีลกัษณะ 
หรือรูปแบบเป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขที่จะไดร้ับอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เท็จจริง 
ซ่ึงท าให้พิจารณาไดว้่าความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระที่แทจ้ริง (substance) ของการเสนอขาย 
ตราสารหน้ีนั้นเขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงบทบญัญตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศน้ี 

(2)  การเสนอขายตราสารหน้ีอาจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
(3)  การเสนอขายตราสารหน้ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่ความน่าเช่ือถือตอ่ตลาดทุนไทย

โดยรวม 
(4)  การเสนอขายตราสารหน้ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูล้งทุนโดยรวม หรืออาจ 

ท าให้ผูล้งทุนโดยรวมไม่ไดร้ับความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดร้ับขอ้มูลที่ถูกตอ้งหรือเพียงพอ
ประกอบการตดัสินใจลงทุน 

ขอ้ 9   ในกรณีที่เขา้ลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี ส านักงานอาจผ่อนผนัไม่น า
หลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชพ้ิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเง่ือนไขตามประกาศน้ีมาใชบ้งัคบักบั
การเสนอขายตราสารหน้ีที่ไดร้ับอนุญาตได้ 

(1)  มีขอ้เท็จจริงที่ชดัเจนซ่ึงท าให้พจิารณาไดว้่าหลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขที่จะผ่อนผนั 
ให้ไม่มีนยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ที่จะไดไ้ม่คุม้ค่ากบัตน้ทุน 
ในการปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขดงักล่าว 
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(2)  หน่วยงานภาครัฐไทยที่ขออนุญาตมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอื่นที่ท าให้ไม่สามารถ
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขที่จะผ่อนผนั 

(3)  หน่วยงานภาครัฐไทยที่ขออนุญาตมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทน
การปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขที่จะผ่อนผนั 

การผ่อนผนัตามวรรคหน่ึงให้ค านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนด
เงื่อนไขให้หน่วยงานภาครัฐไทยตอ้งปฏิบตัิดว้ยก็ได ้

ขอ้ 10   ในกรณีที่ปรากฏต่อส านกังานภายหลงัการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ี 
ว่าขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ที่ส านกังานน ามาพิจารณาเพื่ออนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ี 
เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงหากขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปนั้นปรากฏต่อส านกังานก่อน 
การอนุญาต ส านกังานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีนั้น ให้ส านักงานมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 

(1)  ส่ังให้หน่วยงานภาครัฐไทยที่ไดร้ับอนุญาต กรรมการหรือผูบ้ริหารของ 
หน่วยงานภาครัฐไทยที่ไดร้ับอนุญาต ช้ีแจงหรือเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
และระงบัการอนุญาตให้ออกตราสารหน้ีหรือให้หน่วยงานภาครัฐไทยดงักล่าวระงบัการเสนอขาย 
ตราสารหน้ีไวก่้อนจนกว่าจะไดช้ี้แจงหรือแกไ้ขให้ถูกตอ้ง และหากหน่วยงานภาครฐัไทยทีไ่ดร้บัอนุญาต 
กรรมการหรือผูบ้ริหารของหน่วยงานภาครัฐไทยที่ไดร้ับอนุญาต ไม่สามารถช้ีแจงหรือด าเนินการแกไ้ข
ให้ถูกตอ้งไดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนด ส านกังานอาจส่ังเพิกถอนการอนุญาตตาม (2) ได ้

(2)  ส่ังเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีในส่วนที่ยงัไม่ไดเ้สนอขาย 
หรือยงัไม่มีผูจ้องซ้ือ 

ในการส่ังการตามวรรคหน่ึงให้ส านกังานค านึงถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ีประกอบการพิจารณา 
(1)  ความร้ายแรงของขอ้เท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป 
(2)  ผลกระทบต่อผูล้งทุนที่จองซ้ือตราสารหน้ีนั้น 

ขอ้ 11   ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจริงต่อส านกังานที่เป็นเหตุอนัควรสงสัยดงัต่อไปน้ี 
ส านักงานอาจส่ังไม่ให้การอนุญาตส าหรับการเสนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากัดที่ได้รับอนุญาตมีผล 
ส่ังระงบัการเสนอขายตราสารหน้ี หรือส่ังเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีได ้แลว้แต่กรณี 

(1)  หน่วยงานภาครัฐไทยที่จะเสนอขายตราสารหน้ีมีขอ้บกพร่องหรือมีความไม่
เหมาะสมเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามเงื่อนไขภายหลงัการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ี หรือจะไม่
สามารถปฏิบตัิตามประกาศน้ีได ้

(2)  การเสนอขายตราสารหน้ีมีลกัษณะที่อาจเขา้ข่ายเป็นการหลีกเล่ียงกฎเกณฑท์ี่ออก
ภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 



6 

 

(3)  การเสนอขายตราสารหน้ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูล้งทุนหรืออาจท าให้ผูล้งทุน
ไม่ไดร้บัความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บัขอ้มูลที่มีนยัส าคญัต่อการตดัสินใจลงทุน 

ขอ้ 12   ในระหว่างอายุโครงการตามขอ้ 23 หรือขอ้ 55  หากปรากฏขอ้เท็จจริง 
ต่อส านกังานว่าหน่วยงานภาครัฐไทยที่ไดร้ับอนุญาตไม่สามารถด ารงคุณสมบตัิตามหลกัเกณฑ ์
การอนุญาต ปฏิบตัิผิดเงื่อนไขที่ตอ้งปฏิบตัิภายหลงัไดร้ับอนุญาต หรือมีการเปิดเผยขอ้มูลที่มีนยัส าคญั
ต่อประชาชนที่ไม่ครบถว้นถูกตอ้ง ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน ส านกังานอาจส่ังระงบั 
การเสนอขายตราสารหน้ีไวก่้อน หรือส่ังเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีในลกัษณะ
โครงการได ้

ภาค 2 
การเสนอขายตราสารหน้ีสกุลเงินบาทในประเทศไทย 

ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 
______________________ 

  ขอ้ 13   การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีตามภาคน้ีจะตอ้งมี
ขอ้ตกลงให้การช าระค่าตราสารหน้ีและการช าระหน้ีตามตราสารเป็นสกุลเงินบาท 

หมวด 1 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 

______________________ 

  ขอ้ 14   ในการเสนอขายตราสารหน้ีต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป หน่วยงานภาครัฐไทย
สามารถเสนอขายไดเ้ฉพาะพนัธบตัรหรือหุ้นกูโ้ดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดตามหมวดน้ี  

ขอ้ 15   หน่วยงานภาครัฐไทยที่เสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกู้ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
(1)  สามารถเสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกูไ้ดโ้ดยชอบภายใตก้ฎหมายที่ใชบ้งัคบักบั

หน่วยงานภาครัฐไทยดงักล่าว 
(2)  งบการเงินของหน่วยงานภาครัฐไทยที่ขออนุญาตและงบการเงินรวมประจ างวด 

การบญัชีล่าสุด และงบการเงินไตรมาสสุดทา้ยก่อนยื่นค าขออนุญาตตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
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(ก)  จดัท าข้ึนตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและเป็นไปตามหลกัเกณฑอ่ื์น 
ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัท างบการเงินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์ 
เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั 
ที่ออกหลกัทรัพย ์

(ข)  รายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี ตอ้งไม่มีความหมายในลกัษณะดงัน้ี 
1.  ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของหน่วยงานภาครัฐไทยที่ขออนุญาตและ

งบการเงินรวม หรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกตอ้ง 
2.  แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบญัชีที่เป็นสาระส าคญัว่าไม่เป็น 

ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
3.  แสดงความเห็นว่าถูกจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระท าหรือ 

ไม่กระท าของหน่วยงานภาครัฐไทยที่ขออนุญาต หรือกรรมการหรือผูบ้ริหารของหน่วยงานภาครัฐไทย 
ที่ขออนุญาต 

(3)  ไม่อยู่ระหว่างการด าเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงดงัน้ี  เวน้แต่ไดร้ับการผ่อนผนั 
จากส านกังาน 

(ก)  คา้งการน าส่งงบการเงินหรือรายงานที่มีหนา้ที่ตอ้งจดัท าตามมาตรา 56  
(ข)  คา้งส่งรายงานที่มีหนา้ทีต่อ้งจดัท าและจดัส่งต่อส านกังานตามมาตรา 57  
(ค)  ปรับปรุงแกไ้ขงบการเงิน หรือรายงานที่มีหนา้ที่ตอ้งจดัท าตามมาตรา 56 หรือ

มาตรา 57 ตามที่ส านกังานแจง้ใหด้ าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข 
(ง)  ปฏิบตัิตามค าส่ังของส านกังานตามมาตรา 58  

(4)  มีกรรมการหรือผูบ้ริหารที่มีรายช่ืออยู่ในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร
ของบริษทัที่ออกหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารแสดงช่ือ
บุคคลในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัที่ออกหลกัทรัพย ์

(5)  ไม่เคยเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขเก่ียวกบัการเสนอขาย
หลกัทรัพยใ์นเร่ืองที่มีนยัส าคญั ภายในระยะเวลา 5 ปีก่อนวนัยื่นค าขออนุญาตเสนอขายตราสารหน้ี   

(6)  ไมเ่คยเสนอขายตราสารหน้ี หรือศุกูก โดยฝ่าฝืนขอ้ก าหนดเก่ียวกบัลกัษณะ 
การเสนอขายที่จ  ากดัเฉพาะผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวนัยื่น 
ค าขออนุญาต  เวน้แต่ไดร้ับการผ่อนผนัจากส านกังาน โดยหน่วยงานภาครัฐไทยที่ขออนุญาตแสดงไดว้่า 
มีเหตุจ าเป็นและสมควร รวมทั้งมีมาตรการป้องกนัการไม่ปฏิบตัิอย่างเหมาะสมแลว้ 

(7)  ไม่มีเหตุที่ท าให้สงสัยว่ามีพฤติกรรมการเปิดเผยขอ้มูลที่มีนยัส าคญัต่อประชาชน 
ไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุน หรือในลกัษณะที่อาจท าให้ผูล้งทุนส าคญัผิด 
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(8)  ไม่อยู่ระหว่างผิดนดัช าระหน้ีเงินตน้หรือดอกเบี้ยของตราสารหน้ี หรือผิดนดั 
ช าระหน้ีเงินกูย้ืมจากธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบนัการเงินที่มี
กฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน 

(9)  ไม่อยู่ระหว่างผิดเงื่อนไขในการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดสิทธิ 
(10)  ไมเ่คยมีประวตัิฝ่าฝืนหลกัเกณฑก์ารน าเงินที่ไดร้ับจากการเสนอขายตราสารหน้ี 

ไปใชผ้ิดวตัถุประสงค ์ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวนัยื่นค าขออนุญาต 

ขอ้ 16   ในการเสนอขายหุ้นกูต้่อประชาชนเป็นการทัว่ไป หน่วยงานภาครฐัไทยตอ้งจดัให้มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูด้ว้ย   

ขอ้ 16/1   ในกรณีหุ้นกูท้ี่ประสงคจ์ะเสนอขายเป็นหุ้นกู้ที่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมี 
การยุบเลิกหน่วยงานภาครัฐไทย (perpetual bond) หน่วยงานภาครัฐไทยตอ้งแสดงไดว้่าหุ้นกูด้งักล่าว 
จะไดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกหุ้นกู ้(issuer rating) อยู่ในระดบัที่ลงทุนได ้(investment 
grade) 

หมวด 2 
วิธีการยื่นและการพิจารณาค าขออนุญาต 

ในลกัษณะรายครั้ งและโครงการ 
__________________________ 

ขอ้ 17   ให้หน่วยงานภาครฐัไทยทีป่ระสงคจ์ะเสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกูย้ื่นค าขอ
อนุญาตมาพร้อมกบัแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกู ้แลว้แต่กรณี ต่อส านกังาน 
ตามวิธีการที่ก าหนดโดยขอ้ 6  โดยให้ยื่นค าขออนุญาตไดต้ามลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี   

(1)  การขออนุญาตในลกัษณะรายครั้ ง  
(2)  การขออนุญาตในลกัษณะโครงการ   

 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 50/2563  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัที่ 4) 
ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 5/2564  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัที่ 5) 
ลงวนัที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564) 
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ในการขออนุญาตเสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกูท้ี่มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี ให้ยื่น 
ขออนุญาตไดเ้ฉพาะในลกัษณะรายครั้ งเท่านั้น 
  (1)  หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 
  (2)  หุ้นกูท้ี่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมีการยุบเลิกหน่วยงานภาครัฐไทย (perpetual bond) 
  (3)  หุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงซ่ึงต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝง  
  (4)  พนัธบตัรหรือหุ้นกูท้ีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัต ่ากว่าที่ลงทุนได้ 
หรือพนัธบตัรหรือหุ้นกูท้ี่ไม่ไดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ  ทั้งน้ี การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 27 และขอ้ 40 วรรคหน่ึง แลว้แต่กรณี โดยอนุโลม 

ขอ้ 18   ในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูต้ามขอ้ 17 ให้หน่วยงานภาครัฐไทยยื่นค าขอ
ความเห็นชอบบุคคลที่จะเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูม้าพร้อมกบัค าขออนุญาตดว้ย  ทั้งน้ี ให้ถือว่าหน่วยงาน
ภาครัฐไทยที่ขออนุญาตไดร้ับความเห็นชอบในการแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้ากส านกังานในวนัที่ไดร้ับ
อนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู ้

ขอ้ 19   ให้หน่วยงานภาครัฐไทยที่ขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตต่อ
ส านกังานเมื่อส านกังานไดร้ับค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตที่ถูกตอ้ง
ครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้  ทั้งน้ี อตัราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขาย
หลกัทรัพยท์ี่ออกใหม่ และการขออนุมตัิโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

ขอ้ 20   หน่วยงานภาครฐัไทยที่ขออนุญาตตอ้งจดัให้มีทีป่รึกษาทางการเงินเป็นผูร่้วมจดัท า 
ค าขออนุญาต   

ขอ้ 21   ในกรณีที่ส านกังานมีความจ าเป็นตอ้งไปเยี่ยมชมกิจการ หรือสถานที่อ่ืนใด 
ของหน่วยงานภาครัฐไทยซ่ึงตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล หน่วยงานภาครัฐไทยตอ้ง
เป็นผูร้ับผิดชอบค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัค่าที่พกัและค่ายานพาหนะเดินทางที่เกิดข้ึนจากการเยี่ยมชมกิจการที่
เกิดข้ึนจริงและเป็นไปตามสมควร โดยส านกังานอาจก าหนดหลกัเกณฑท์ี่ชดัเจนในเร่ืองดงักล่าวได้ 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2563  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัที่ 3) 
ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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ขอ้ 22   เมื่อส านกังานไดร้ับค าขออนุญาตเสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกู ้ พร้อมทั้งเอกสาร
หลกัฐานที่ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ ให้ส านกังานด าเนินการสอบทานขอ้เท็จจริง
ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือส าหรับประชาชนและแจง้ประเด็นขอ้สังเกตที่ไดจ้ากการสอบทาน
ขอ้เท็จจริงเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐไทยช้ีแจงขอ้สังเกตนั้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือแจง้
ขอ้สังเกต โดยตอ้งด าเนินการดงักล่าวให้แลว้เสร็จภายใน 90 วนันบัแต่วนัที่ส านกังานไดร้ับเอกสาร
หลกัฐานที่ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน  

ให้ส านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่ส านกังาน 
ไดร้ับค าช้ีแจงต่อขอ้สังเกตจากการสอบทานขอ้เท็จจริงจากหน่วยงานภาครัฐไทย 

ในกรณีที่หน่วยงานภาครัฐไทยประสงคจ์ะขอผ่อนผนัหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี  
ให้หน่วยงานภาครัฐไทยยื่นค าขอผ่อนผนั  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอผ่อนผนัต่อ
ส านกังานก่อนที่ส านกังานจะเร่ิมการพิจารณาค าขออนุญาต  ทั้งน้ี ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือ
ส าหรับประชาชน โดยส านกังานจะพิจารณาค าขอผ่อนผนัให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบั 
การพิจารณาอนุญาต 

ขอ้ 23   หน่วยงานภาครัฐไทยที่ไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกูใ้นลกัษณะ
โครงการสามารถเสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกูไ้ดทุ้กลกัษณะโดยไม่จ ากดัมูลค่าและจ านวนครั้ งที่เสนอขาย 
นบัแต่วนัที่ไดร้ับอนุญาตจากส านักงานตามขอ้ 22 จนส้ินสุดอายุโครงการ รวมถึงให้ถือว่าหน่วยงาน 
ภาครัฐไทยดงักล่าวไดร้บัอนุญาตใหเ้สนอขายพนัธบตัรหรือหุน้กูใ้นวงจ ากดัต่อผูล้งทุนรายใหญ่ในลกัษณะ
โครงการดว้ย  ทั้งน้ี ให้การอนุญาตเสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกูใ้นลกัษณะโครงการมีอายุ 2 ปีนบัแต่วนัที ่
ไดร้บัอนุญาตจากส านกังาน 

ในกรณีที่หน่วยงานภาครัฐไทยตามวรรคหน่ึงมีสถานะเป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมาย 
ว่าดว้ยดอกเบี้ยให้กูย้ืมของสถาบนัการเงิน ให้ถือว่าหน่วยงานภาครัฐไทยไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายตัว๋เงิน 
ในวงจ ากดัต่อผูล้งทุนรายใหญ่ในลกัษณะโครงการดว้ย 

ขอ้ 24   ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามขอ้ 23  หากปรากฏเหตุการณ์ลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี หน่วยงานภาครัฐไทยที่ไดร้ับอนุญาตจะเสนอขายตราสารหน้ีในลกัษณะ
โครงการต่อไปไม่ไดจ้นกว่าจะด าเนินการแกไ้ขคุณสมบตัิตาม (1) หรือแกไ้ขให้พนัธบตัรหรือหุ้นกูไ้ดร้บั 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2563  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัที่ 3) 
ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2563  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัที่ 3) 
ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัที่ลงทุนไดต้าม (2) ก่อนส้ินระยะเวลาตามขอ้ 23 แลว้แต่กรณี   
ทั้งน้ี หน่วยงานภาครัฐไทยมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ 29 หรือ 42 ดว้ย 

(1)  หน่วยงานภาครฐัไทยทีไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีในลกัษณะโครงการ 
ไม่สามารถด ารงคุณสมบตัิให้เป็นไปตามหมวด 1 ในภาค 2 ได ้

(2)  พนัธบตัรหรือหุ้นกูท้ี่ไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายในลกัษณะโครงการไดร้ับการ 
จดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัต ่ากว่าที่ลงทุนได ้หรือไม่ไดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

หากหน่วยงานภาครัฐไทยที่ไดร้ับอนุญาตเสนอขายตราสารหน้ีโดยฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์ 
ตามวรรคหน่ึง ให้ถือว่าเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีโดยที่ไม่ไดร้ับอนุญาตตามประกาศน้ี 

หมวด 3 
เงื่อนไขที่ตอ้งปฏิบตัิภายหลงัไดร้ับอนุญาต 

______________________ 

  ขอ้ 25   ให้หน่วยงานภาครัฐไทยที่ไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีสกุลเงินบาท
ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปตามหมวด 2 ปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีเสนอขายพนัธบตัร ให้ปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ก าหนดในส่วนที่ 1 
  (2)  กรณีเสนอขายหุ้นกู ้ให้ปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ก าหนดในส่วนที่ 2 

ส่วนที่ 1 
กรณีเสนอขายพนัธบตัร 

______________________ 

ขอ้ 26   หน่วยงานภาครัฐไทยที่ไดร้ับอนุญาตตอ้งจดัให้พนัธบตัรที่เสนอขายต่อ
ประชาชนเป็นการทัว่ไปมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1)  มีค าเรียกช่ือเป็นการเฉพาะ และแสดงถึงปีที่ครบก าหนดไถ่ถอนไวอ้ย่างชดัเจน 
(2)  มีการก าหนดอตัราดอกเบี้ยไวอ้ย่างแน่นอน หรือเป็นอตัราที่ผนัแปรตามอตัรา

ดอกเบี้ยของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบี้ยอ่ืน 
(3)  มีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากบัมูลค่าที่ตราไวข้องพนัธบตัร  ทั้งน้ี ไม่ว่าพนัธบตัรนั้น 

จะมีการไถ่ถอนครั้ งเดียวหรือหลายครั้ ง 
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(4)  ไม่มีขอ้ตกลงใด ๆ ทีท่  าให้พนัธบตัรนั้นมีลกัษณะท านองเดียวกบัหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝง  
เวน้แต่เป็นพนัธบตัรที่ผูอ้อกมีสิทธิในการบงัคบัไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด (callable) หรือผูถื้อมีสิทธิเรียกให ้
ผูอ้อกช าระหน้ีคืนก่อนก าหนด (puttable) โดยมีการก าหนดผลตอบแทนไวอ้ย่างแน่นอนหรือเป็นอตัราที่ 
ผนัแปรตามอตัราดอกเบี้ยของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบี้ยอ่ืน และไม่มีการก าหนดเงื่อนไข 
การจ่ายผลตอบแทนที่อา้งอิงกบัปัจจยัอา้งอิงอ่ืนเพิ่มเติม 

ขอ้ 27   หน่วยงานภาครัฐไทยที่ไดร้ับอนุญาตตอ้งจดัให้มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ของพนัธบตัรที่จะเสนอขายในครั้ งนั้น โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ไดร้ับความเห็นชอบ 
จากส านกังานก่อนการเสนอขายพนัธบตัร และจดัท าอย่างต่อเน่ืองตลอดอายุของพนัธบตัร  

ความในวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบักบักรณีดงัน้ี 
(1)  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานมีหนงัสือ 

แจง้ต่อส านกังานว่าไม่สามารถจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือพนัธบตัรดงักล่าวไดโ้ดยมเีหตุอนัสมควร  
และเหตุนั้นไม่ไดเ้กิดจากหน่วยงานภาครัฐไทยที่ออกพนัธบตัร ส านกังานอาจผ่อนผนัให้การจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือนั้นกระท าโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออ่ืนที่ส านกังานก าหนดได ้

(2)  กรณีที่ไดร้ับการผ่อนผนัจากส านกังาน โดยมีเหตุจ าเป็นและสมควร หรือเป็น 
กรณีที่พิจารณาไดว้่าไม่จ าเป็นตอ้งมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

  ขอ้ 28   หน่วยงานภาครฐัไทยตอ้งยื่นค าขอให้สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยพจิารณารบั
พนัธบตัรที่เสนอขายเป็นตราสารหน้ีข้ึนทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่ออกพนัธบตัรดงักล่าว 

ขอ้ 28/1   หน่วยงานภาครัฐไทยที่ไดร้ับอนุญาตตอ้งน าเงินที่ไดร้ับจากการเสนอขาย
ไปใชต้ามวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินที่เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย  เวน้แต่ 
มีการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินโดยชอบตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 

ขอ้ 29   เมื่อปรากฏเหตุการณ์ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ให้หน่วยงานภาครัฐไทย
ที่ไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายพนัธบตัรในลกัษณะโครงการแจ้งเหตุการณ์ดงักล่าวต่อส านกังาน 
ภายใน 7 วนันบัแต่วนัที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุการณ์นั้น 

(1)  หน่วยงานภาครฐัไทยทีไ่ดร้บัอนุญาตไม่สามารถด ารงคุณสมบตัติามขอ้ 15(2) ได ้
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 50/2563  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัที่ 4) 
ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2563  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัที่ 3) 
ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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(2)  พนัธบตัรที่ไดร้ับอนุญาตไดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัต ่ากว่า 
ที่ลงทุนได ้หรือไม่ไดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

ขอ้ 30   ให้หน่วยงานภาครัฐไทยที่ไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายพนัธบตัรส่งรายงาน
ดงัต่อไปน้ีต่อส านกังานตามวิธีการที่ก าหนดโดยขอ้ 6  
  (1)  รายงานการไถ่ถอนพนัธบตัรก่อนครบอายุ 
  (2)  รายงานการใชเ้งินที่ไดร้ับจากการเสนอขายพนัธบตัร 

ขอ้ 31   ให้น าหลกัเกณฑเ์ดียวกบัรายการและสาระส าคญัของขอ้ก าหนดสิทธิส าหรับ 
หุ้นกูต้ามขอ้ 37 และหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิของหุ้นกูต้ามขอ้ 38 มาใชบ้งัคบั
กบัการเสนอขายพนัธบตัร โดยอนุโลม 

ส่วนที่ 2 
กรณีเสนอขายหุ้นกู้ 

______________________ 

ขอ้ 32   หน่วยงานภาครัฐไทยที่ไดร้ับอนุญาตตอ้งจดัให้หุ้นกูท้ี่เสนอขายต่อประชาชน
เป็นการทัว่ไปมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1)  มีค าเรียกช่ือเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการอา้งอิงถึงหุ้นกูท้ี่เสนอขาย 
ในแต่ละครั้ ง  ทั้งน้ี ค าเรียกช่ือหุ้นกูด้งักล่าวตอ้งแสดงถึงปีที่ครบก าหนดไถ่ถอน และลกัษณะพิเศษ 
ของหุ้นกู ้(ถา้มี) ไวโ้ดยชดัเจน 

(2)  มีการก าหนดอตัราดอกเบี้ยไวอ้ย่างแน่นอน หรือเป็นอตัราที่ผนัแปรตามอตัรา
ดอกเบี้ยของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบี้ยอ่ืน 

(3)  มีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากบัมูลค่าที่ตราไวข้องหุ้นกู ้ ทั้งน้ี ไม่ว่าหุ้นกูน้ั้นจะมี 
การไถ่ถอนครั้ งเดียวหรือหลายครั้ ง 

(4)  ไม่มีลกัษณะเป็นหุ้นกูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์หรือหุ้นกูท้ี่มี
อนุพนัธ์แฝงซ่ึงมีลกัษณะเป็นหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

(5)  จดัให้สัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 39 
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 50/2563  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัที่ 4) 
ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
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(6)  มีการจัดอนัดับความน่าเช่ือถือตามหลกัเกณฑ์ในขอ้ 40 โดยในกรณีเป็นหุ้นกู ้
ที่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมีการยุบเลิกหน่วยงานภาครัฐไทย (perpetual bond) ตอ้งมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
ของผูอ้อกหุ้นกู ้(issuer rating) ในขณะที่เสนอขายอยู่ในระดบัทีล่งทุนได ้(investment grade) ดว้ย 

ขอ้ 33    ในกรณีหุ้นกูท้ี่เสนอขายเป็นหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ สิทธิของผูถื้อหุ้นกูด้งักล่าวตอ้ง 
ดอ้ยกว่าสิทธิของเจา้หน้ีสามญัเฉพาะในเร่ืองการรับช าระหน้ีตามหุ้นกูน้ั้นเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  หน่วยงานภาครฐัไทยที่ออกหุ้นกูถู้กพิทกัษท์รพัย ์หรือถูกศาลพิพากษาให้ลม้ละลาย 
(2)  มีการยุบเลิกหน่วยงานภาครัฐไทย  
(3)  กรณีอ่ืนใดที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังาน 

ขอ้ 34   ในกรณีหุ้นกูท้ี่เสนอขายเป็นหุ้นกูท้ี่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมีการยุบเลิก 
หน่วยงานภาครัฐไทยตอ้งมีการระบใุห้ชดัเจนถึงสิทธิของผูถื้อหุน้กูด้งักล่าวในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ผูถื้อหุ้นกูไ้ม่มีสิทธิเรียกให้หน่วยงานภาครัฐไทยที่ออกหุ้นกูไ้ถ่ถอนหุ้นกู้ 
ดงักล่าวก่อนมีการยุบเลิกหน่วยงานภาครัฐไทย 

(2)  ผูถื้อหุ้นกูม้ีสิทธิเรียกให้หน่วยงานภาครัฐไทยที่ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกูด้งักล่าว 
ก่อนมีการยุบเลิกหน่วยงานภาครัฐไทยตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน 

ขอ้ 35   ในกรณีหุ้นกูท้ี่เสนอขายเป็นหุ้นกูม้ีประกนัไม่ว่าหลกัประกนัของหุ้นกูน้ั้น 
จะจดัให้มีพร้อมกบัการเสนอขายหุ้นกูห้รือจดัเพิ่มเติมข้ึนในภายหลงั หลกัประกนัของหุ้นกูด้งักล่าว
ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1)  เป็นทรัพยสิ์นหรือการค ้าประกนัที่มีการด าเนินการให้มีผลบงัคบัไดต้ามกฎหมาย
โดยค านึงถึงสภาพของหลกัประกันแต่ละประเภท สามารถด ารงไดต้ลอดอายุหุ้นกู ้และดูแลไดโ้ดย
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ 

(2)  ในกรณีที่หลกัประกนัเป็นอสังหาริมทรัพยห์รือสัญญาเช่าระยะยาว หน่วยงาน
ภาครัฐไทยที่ออกหุ้นกูต้อ้งจดัให้มีการประเมินค่าของหลกัประกนัดงักล่าวโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น 
ที่อยู่ในบญัชีที่ส านกังานให้ความเห็นชอบ  ทั้งน้ี การประเมินราคาหรือการค านวณมลูค่าของหลกัประกนั 
ตอ้งค านึงถึงสิทธิและภาระผูกพนัใด ๆ ไม่ว่าจะเกิดข้ึนโดยบทกฎหมายหรือโดยสัญญาที่มีอยู่เหนือ 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 5/2564  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัที่ 5) 
ลงวนัที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564) 
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ทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนันั้นดว้ย และตอ้งจดัท าข้ึนไมเ่กินกว่า 1 ปีก่อนวนัที่ออกหุ้นกูน้ั้น  เวน้แต ่
จะเป็นกรณีที่ราคาหรือมูลค่าของหลกัประกนัไดเ้ปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญัในชว่งเวลาดงักล่าว  
ให้ผูอ้อกหุ้นกูจ้ดัให้มีการประเมินค่าหลกัประกนัดงักล่าวใหม่ 

ขอ้ 36   ในกรณีทีเ่ป็นการเสนอขายหุ้นกูม้ปีระกนัโดยหลกัประกนัเป็นอสังหาริมทรัพย ์ 
หรือสังหาริมทรัพยป์ระเภทที่ตอ้งจดทะเบียนตามกฎหมาย หน่วยงานภาครัฐไทยที่ไดร้ับอนุญาตตอ้ง
ด าเนินการจดทะเบียนให้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ป็นผูร้ับทรัพยสิ์นนั้นเป็นประกนัตามกฎหมายดว้ย 

ขอ้ 37   ก่อนการเสนอขายหุ้นกู ้หน่วยงานภาครัฐไทยที่ไดร้ับอนุญาตตอ้งมีหนงัสือถึง
ส านกังานเพื่อรบัรองว่าไดจ้ดัให้มีขอ้ก าหนดสิทธิทีม่ีความชดัเจนและไม่มีขอ้ก าหนดที่เป็นการเอาเปรียบ
คู่สัญญาอย่างไม่เป็นธรรม และมีการลงลายมือช่ือผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนัผูอ้อกหุ้นกู ้ ทั้งน้ี รายการและ
สาระส าคญัของขอ้ก าหนดสิทธิส าหรับหุ้นกูท้ี่ไดร้บัอนุญาตตามหมวดน้ี ใหเ้ป็นไปตามแนวทางของ
ขอ้ก าหนดสิทธิตามที่ส านกังานประกาศก าหนด 

ขอ้ 38   การแกไ้ขเพิ่มเติมสิทธิ หนา้ที่ หรือความรับผิดตามหุน้กูภ้ายหลงัการออก 
หุ้นกู ้จะกระท าไดต้่อเมื่อการแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวไม่ขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑข์องประกาศน้ีและ 
การแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นไดด้ าเนินการโดยชอบตามขอ้ก าหนดสิทธิ และหน่วยงานภาครัฐไทยตอ้งแจง้ 
การแกไ้ขเพิ่มเติม  พร้อมทั้งส่งส าเนาเอกสารที่เก่ียวขอ้งต่อส านกังานและสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่การแกไ้ขเพิ่มเติมมีผลใชบ้งัคบั 

ในกรณีที่การด าเนินการตามวรรคหน่ึง เป็นการแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้ก าหนดสิทธิซ่ึงก าหนด 
ให้กระท าไดโ้ดยการมีมติที่ประชุมผูถื้อหุ้นกู ้หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุ้นกูต้อ้งระบุอย่างชดัเจนถึงสาเหตุ
แห่งการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิ และผลกระทบที่เกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนกบัผูถื้อหุ้นกูเ้พื่อเป็น
ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจของผูถื้อหุ้นกู้ 

ขอ้ 39   หน่วยงานภาครัฐไทยที่ไดร้ับอนุญาตตอ้งจดัให้สัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ 
มีความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดสิทธิ โดยอย่างนอ้ยตอ้งมีรายการและสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(1)  ช่ือและที่อยู่ของคู่สัญญา 
(2)  วนัที่สัญญามีผลใชบ้งัคบั 
(3)  อ านาจ หนา้ที่ และความรับผิดของคู่สัญญา โดยมีขอ้ตกลงที่ระบุให้หน่วยงาน

ภาครัฐไทยที่ไดร้ับอนุญาตและผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูม้ีอ านาจ หนา้ที่ และความรับผิดตามขอ้ก าหนดสิทธิ 
ทุกประการ 
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(4)  อตัราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน หรือบ าเหน็จในการปฏิบตัิหนา้ที่ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
ซ่ึงตอ้งก าหนดไวเ้ป็นจ านวนที่แน่นอน  รวมทั้งอตัราและวิธีการจ่ายคืนเงินทดรองซ่ึงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ 
ไดจ้่ายไปเน่ืองจากการปฏิบตัิหนา้ที่ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ 

(5)  การส้ินสุดของสัญญา 

ขอ้ 40   หน่วยงานภาครัฐไทยที่ไดร้ับอนุญาตตอ้งจดัให้หุ้นกูท้ีเ่สนอขายมีการจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถืออย่างใดอย่างหน่ึงตามตารางดงัต่อไปน้ี โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ไดร้ับ 
ความเห็นชอบจากส านักงาน และจดัท าอย่างต่อเน่ืองตลอดอายุของหุ้นกู ้  

 
ลกัษณะของหุ้นกู ้

       การจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ 
ตราสาร  

(issue rating) 
ผูค้  ้าประกนั  

(guarantor rating) 
ผูอ้อก  

(issuer rating) 

(1)  หุ้นกูท่ี้มีการค ้าประกนั*   - 
(2)  หุ้นกูร้ะยะสั้น**  -  
(3)  หุ้นกูท่ี้มีลกัษณะตาม (1) และ (2)    
(4)  หุ้นกูท่ี้ไม่มีลกัษณะตาม (1) (2) หรือ (3)  - - 

*การค ้าประกนั         หมายถงึ         มีการค ้าประกนัเต็มจ านวนท่ีมผีลบงัคบัให้ผูค้  ้าประกนัตอ้งรับผิดร่วมกนักบัลูกหน้ี 
 โดยไมส่ามารถเพกิถอนไดก่้อนครบก าหนดอายุของหุ้นกู ้

**หุ้นกูร้ะยะสั้น         หมายถงึ         หุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีมีก าหนดเวลาช าระหน้ีไม่เกิน 270 วนั นบัแต่วนัท่ีออก หรือ 
  หุ้นกูร้ะยะสั้นท่ีไม่ใช่หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 

ความในวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบักบักรณีดงัน้ี 
(1)  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานมีหนงัสือ 

แจง้ต่อส านกังานว่าไมส่ามารถจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือหุ้นกูไ้ดโ้ดยมเีหตุอนัสมควร และเหตดุงักล่าวไมไ่ด้
เกิดจากหน่วยงานภาครัฐไทยที่ออกหุ้นกู ้ส านกังานอาจผ่อนผนัให้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือนั้นกระท า
โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออ่ืนที่ส านักงานก าหนดได ้

(2)  กรณีที่ไดร้ับการผ่อนผนัจากส านกังาน โดยมีเหตุจ าเป็นและสมควร หรือเป็น 
กรณีที่พิจารณาไดว้่าไม่จ าเป็นตอ้งมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ  

ขอ้ 41   หน่วยงานภาครัฐไทยตอ้งยื่นค าขอให้สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยพิจารณารับ 
หุ้นกูท้ี่เสนอขายเป็นตราสารหน้ีข้ึนทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่ออกหุ้นกูด้งักล่าว  เวน้แต่เป็น 
การเสนอขายหุ้นกูร้ะยะส้ัน 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 5/2564  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัที่ 5) 
ลงวนัที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564) 
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ขอ้ 41/1   หน่วยงานภาครัฐไทยที่ไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูต้อ้งน าเงินที่ไดร้ับ 
จากการเสนอขายไปใชต้ามวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินที่เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล  เวน้แต ่
มีการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินโดยชอบตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 

  ขอ้ 42   เมื่อปรากฏเหตุการณ์ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ให้หน่วยงานภาครัฐไทย
ที่ไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูใ้นลกัษณะโครงการแจง้เหตุการณ์ดงักล่าวต่อส านักงานภายใน 7 วนั
นบัแต่วนัที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุการณ์นั้น 

(1)  หน่วยงานภาครฐัไทยทีไ่ดร้บัอนุญาตไม่สามารถด ารงคุณสมบตัติามขอ้ 15(2) ได ้
(2)  หุ้นกูท้ี่ไดร้ับอนุญาตไดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัต ่ากว่าที่ลงทุนได ้

หรือไม่ไดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

ขอ้ 43  ใหห้น่วยงานภาครัฐไทยที่ไดร้ับอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูส่้งรายงานดงัต่อไปน้ี 
 ต่อส านกังานตามวิธีการที่ก าหนดโดยขอ้ 6 

(1)  รายงานการเปล่ียนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูภ้ายหลงัการออกหุน้กู ้ ทั้งน้ี เมื่อหน่วยงาน
ภาครัฐไทยไดส่้งเอกสารต่อส านกังานครบถว้นแลว้ ให้หน่วยงานภาครัฐไทยเปล่ียนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูไ้ด ้
โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานแลว้  

(2)  รายงานการไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบอายุ 
(3)  รายงานการใชเ้งินที่ไดร้ับจากการเสนอขายหุ้นกู ้โดยในกรณีที่เป็นหุ้นกูท้ี่มี 

ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ให้หน่วยงานภาครัฐไทยรายงานต่อผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูด้ว้ย 

ขอ้ 43/1   ใหห้น่วยงานภาครัฐไทยที่ไดร้บัอนุญาตส่งรายงานการผิดนดัช าระหน้ี 
เงินตน้หรือดอกเบี้ยต่อผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูภ้ายใน 1 วนัท าการนบัแต่วนัที่ปรากฏเหตุผิดนดั 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 50/2563  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัที่ 4) 
ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2563  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัที่ 3) 
ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 50/2563  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัที่ 4) 
ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2563  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัที่ 3) 
ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
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ภาค 3 
การเสนอขายตราสารหน้ีสกุลเงินบาทในประเทศไทย 

ในวงจ ากดั 
______________________________ 

  ขอ้ 44   การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีตามภาคน้ีจะตอ้งมี
ขอ้ตกลงให้การช าระค่าตราสารหน้ีและการช าระหน้ีตามตราสารเป็นสกุลเงินบาท 

ขอ้ 45   ขอ้ก าหนดในภาคน้ีให้ใชบ้งัคบักบัการเสนอขายตราสารหน้ีสกุลเงินบาท 
ของหน่วยงานภาครัฐไทยต่อบุคคลในวงจ ากดั ตามลกัษณะที่ก าหนดในหมวด 1  

ขอ้ 46   การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีสกุลเงินบาทของหน่วยงานภาครัฐไทย 
ต่อบุคคลในวงจ ากดั ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ ให้กระท าไดต้อ่เมื่อไดร้บัอนุญาตจากส านกังานตาม
หลกัเกณฑก์ารอนุญาตและการยื่นค าขออนุญาตในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของหมวด 2  ทั้งน้ี หน่วยงาน
ภาครัฐไทยที่ไดร้บัอนุญาตตอ้งปฏิบตัติามเงื่อนไขในส่วนที ่3 ของหมวด 2 ดว้ย 
  (2)  การเสนอขายลกัษณะอ่ืนที่ไม่ใช่การเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ตาม (1) ให้ถือว่า
ไดร้ับอนุญาตเมื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในส่วนที่ 1 ของหมวด 3  ทั้งน้ี หน่วยงานภาครัฐไทย 
ที่ไดร้ับอนุญาตตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขในส่วนที่ 2 ของหมวด 3 ดว้ย 

หมวด 1 
ลกัษณะการเสนอขายตราสารหน้ีสกุลเงินบาทในวงจ ากดั 

__________________________ 

ขอ้ 47   การเสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกูใ้นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
ให้ถือเป็นการเสนอขายในวงจ ากดั  

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

(4)  การเสนอขายที่ไดร้ับผ่อนผนัจากส านกังาน โดยผูท้ี่จะไดร้บัอนุญาตตอ้งแสดงไดว้่า 
(ก)  มีเหตจุ าเป็นและสมควร 
(ข)  การเสนอขายดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง   
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(ค)  มีมาตรการให้ความคุม้ครองแก่ผูล้งทุนอย่างเพียงพอแลว้ 

  ขอ้ 48   การพิจารณาลกัษณะการเสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกูใ้นวงจ ากดัตามขอ้ 47 
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามขอ้ 47(1)  หากเป็นกรณีที่ 
ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์ผูร้ับฝากทรัพยสิ์น นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ผูค้า้หลกัทรัพย ์หรือบุคคลอ่ืนใด 
ถือครองพนัธบตัรหรือหุ้นกูแ้ทนบุคคลอ่ืน ให้นบัจ านวนผูล้งทุนจากบุคคลที่เป็นเจา้ของที่แทจ้ริง 
ของพนัธบตัรหรือหุ้นกู้นั้น 
  (2)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 47(2) หรือการเสนอขายต่อผูล้งทุน 
รายใหญ่ตามขอ้ 47(3) ไม่รวมถึงการเสนอขายต่อผูล้งทุนดังกล่าวที่ได้จดขอ้จ ากดัการโอนไว ้
ไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ โดยให้ถือว่ากรณีดังกล่าวเป็นการเสนอขายต่อ 
ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามขอ้ 47(1)  

(3)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 47(3) ใหห้มายความรวมถึง การเสนอขาย 
ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ที่มีการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัดว้ย   

ขอ้ 49   ตัว๋เงินที่ออกในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ให้ถือเป็นการออกตัว๋เงิน
เพื่อเสนอขายในวงจ ากดั   

(1)  ตัว๋เงินระยะส้ันที่เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั และมีมูลค่าหนา้ตัว๋ไม่ต ่ากว่า  
10 ลา้นบาท 

(2)  ตัว๋เงินระยะส้ันที่เสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ และเขา้ลกัษณะที่ครบถว้นดงัน้ี 
(ก)  มีมูลค่าหนา้ตัว๋ไม่ต ่ากว่า 10 ลา้นบาท 
(ข)  ผูเ้สนอขายเป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบี้ยเงินให้กูย้ืมของ

สถาบนัการเงิน 
(3)  ตัว๋เงินที่ออก ณ ขณะใดขณะหน่ึง เมื่อนบัรวมตัว๋เงินที่ออกก่อนหนา้น้ีและยงัไม่ครบ

ก าหนดช าระเงินมีจ านวนไม่เกิน 10 ฉบบั โดยไม่นบัตัว๋เงินที่ออกตาม (1) และ (2)   
ตัว๋เงินตามวรรคหน่ึงตอ้งไม่มีขอ้ตกลงใด ๆ ที่ท าใหต้ัว๋เงินนั้นมีลกัษณะท านองเดียวกบั

หุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝง และไม่มีขอ้ก าหนดใด ๆ ที่ท าให้ผูถื้อตัว๋เงินมีภาระหน้ีหรือภาระผูกพนัเพิ่มเตมิจาก
การเป็นผูถื้อตัว๋เงินตามปกติ 
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หมวด 2 
การเสนอขายตราสารหน้ีสกุลเงินบาทในวงจ ากดั 

ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ 
__________________________ 

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

ส่วนที่ 1 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 

__________________________ 

ขอ้ 51   หน่วยงานภาครัฐไทยจะไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดั 
ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ เมื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  หน่วยงานภาครัฐไทยมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 15(1) (2) (3) (4) (5) 
(6) และ (8) 
  (1/1)  กรณีหน่วยงานภาครัฐไทยเสนอขายหุ้นกูท้ี่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมีการยุบเลิก 
หน่วยงานภาครัฐไทย (perpetual bond) ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 16/1 ดว้ย 
  (2)  แบบแสดงรายการขอ้มูลมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถว้น  ทั้งน้ี ในการขออนุญาต
ในลกัษณะโครงการ แบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวให้หมายถึงเฉพาะแบบแสดงรายการขอ้มูลที่ไดย้ื่น
มาพร้อมกบัค าขออนุญาตเท่านั้น 

(3)  ไม่เคยมีประวตัิฝ่าฝืนหลกัเกณฑก์ารน าเงินที่ไดร้ับจากการเสนอขายตราสารหน้ี 
ไปใชผ้ดิวตัถุประสงคภ์ายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวนัยื่นค าขออนุญาต 

ขอ้ 52   ในกรณีที่ตราสารหน้ีที่เสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่เป็นหุ้นกู ้หน่วยงาน
ภาครัฐไทยที่ขออนุญาตตอ้งจดัให้มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูด้ว้ย 

 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2563  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัที่ 3) 
ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 5/2564  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัที่ 5) 
ลงวนัที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 50/2563  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัที่ 4) 
ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 



21 

 

ส่วนที่ 2 
การยื่นค าขออนุญาต 

__________________________ 

ขอ้ 53   หน่วยงานภาครัฐไทยที่ประสงคจ์ะเสนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดัต่อ 
ผูล้งทุนรายใหญ่ตอ้งยื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน และจดขอ้จ ากดัการโอน (ถา้มี) กบัส านกังาน   
  ให้น าความในขอ้ 17 ขอ้ 18 และขอ้ 19 มาใชบ้งัคบักบัการยื่นค าขออนุญาต 
ตามวรรคหน่ึง โดยอนุโลม   

ขอ้ 54   ให้ส านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่
ส านกังานไดร้บัค าขออนุญาต  พรอ้มทั้งเอกสารหลกัฐานที่ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน 

ในกรณีที่หน่วยงานภาครัฐไทยประสงคจ์ะขอผ่อนผนัหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี  
ให้หน่วยงานภาครัฐไทยยื่นค าขอผ่อนผนั  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอผ่อนผนัต่อส านกังาน
มาพรอ้มกบัการยื่นค าขออนุญาต  ทั้งน้ี ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบใุนคู่มือส าหรับประชาชน โดยส านกังาน
จะพิจารณาค าขอผ่อนผนัให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการพิจารณาอนุญาตตามวรรคหน่ึง 

ขอ้ 55   หน่วยงานภาครัฐไทยทีไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีต่อผูล้งทุนรายใหญ่
ในลกัษณะโครงการสามารถเสนอขายตราสารหน้ีไดทุ้กลกัษณะโดยไม่จ ากดัมูลค่าและจ านวนครั้ งที่
เสนอขายนบัแต่วนัที่ไดร้ับอนุญาตจากส านกังานตามขอ้ 54 จนส้ินสุดอายุโครงการ  ทั้งน้ี ให้การอนุญาต
เสนอขายตราสารหน้ีในลกัษณะโครงการมีอายุ 2 ปีนบัแต่วนัที่ไดร้ับอนุญาตจากส านักงาน 

  ขอ้ 56   ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามขอ้ 55  หากปรากฏเหตุการณ์ลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี หน่วยงานภาครฐัไทยทีไ่ดร้บัอนุญาตจะเสนอขายตราสารหน้ีในลกัษณะโครงการ 
ต่อไปไม่ไดจ้นกว่าจะด าเนินการแกไ้ขคุณสมบตัติาม (1) หรือแกไ้ขใหต้ราสารหน้ีไดร้ับการจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัที่ลงทุนไดต้าม (2) แลว้แต่กรณี ก่อนส้ินระยะเวลาตามขอ้ 55  ทั้งน้ี หน่วยงาน
ภาครัฐไทยที่ไดร้ับอนุญาตมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัติามขอ้ 60(4) ดว้ย 

(1)  หน่วยงานภาครัฐไทยไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีในลกัษณะโครงการ
ไม่สามารถด ารงคุณสมบตัิให้เป็นไปตามขอ้ 51(1) ได ้

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2563  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัที่ 3) 
ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2563  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัที่ 3) 
ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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(2)  ตราสารหน้ีที่ไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายในลกัษณะโครงการไดร้ับการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัต ่ากว่าที่ลงทุนได ้หรือไม่ไดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

หากหน่วยงานภาครัฐไทยที่ไดร้ับอนุญาตเสนอขายตราสารหน้ีโดยฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์
ตามวรรคหน่ึง ให้ถือว่าเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีโดยที่ไม่ไดร้ับอนุญาตตามประกาศน้ี 

ส่วนที่ 3 
เงื่อนไขที่ตอ้งปฏิบตัิภายหลงัไดร้ับอนุญาต 

__________________________ 

ขอ้ 57   ให้หน่วยงานภาครัฐไทยที่ไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดั
ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ ปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ก าหนดในส่วนน้ี 

ขอ้ 58   หน่วยงานภาครัฐไทยที่ไดร้ับอนุญาตตอ้งด าเนินการให้ตราสารหน้ี 
ที่เสนอขายในวงจ ากดัต่อผูล้งทุนรายใหญ่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีพนัธบตัรหรือหุ้นกู ้ให้มีลกัษณะดงัน้ี 
  (ก)  พนัธบตัรต้องมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 26 และหุ้นกูต้อ้งมีลกัษณะเป็นไป 

ตามขอ้ 32(1) (2) (3) (4) และ (6) 
ให้หน่วยงานภาครัฐไทยที่เป็นไปตามเง่ือนไขดงัน้ี ไดร้ับยกเวน้ในเร่ือง 

การก าหนดค าเรียกช่ือเฉพาะตามขอ้ 26(1) โดยสามารถใชช่ื้อพนัธบตัรตามรุ่นเดิมได ้ 
1.  เป็นรัฐวิสาหกิจ ประเภท ก ตามกฎหมายว่าดว้ยการบริหารหน้ีสาธารณะ  

แต่ไมร่วมถึงรัฐวิสาหกิจ ประเภท ก ทีเ่ป็นสถาบนัการเงิน 
2.  ประสงคจ์ะเสนอขายพนัธบตัรโดยวิธีเพิ่มปริมาณ (re-open) 
3.  ไดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดบัเครดติล าดบัแรก 

(ข)  เป็นตราสารชนิดระบุช่ือผูถื้อ และตอ้งมีขอ้ความในใบตราสารที่เสนอขาย 
แต่ละครั้ งแสดงว่าหน่วยงานภาครัฐไทยจะไม่รับจดทะเบียนการโอนตราสารไม่ว่าในทอดใด ๆ  
หากการโอนนั้นจะขดักบัขอ้จ ากดัการโอนตราสารตามที่ระบุไว ้ซ่ึงตอ้งเป็นขอ้จ ากดัการโอนเดียวกบั 
ที่ไดจ้ดทะเบยีนไวก้บัส านกังาน  เวน้แต่กรณีที่เป็นการเสนอขายตราสารต่อผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 47(3) 
หน่วยงานภาครัฐไทยที่ไดร้บัอนุญาตสามารถจดทะเบียนการโอนตราสารไม่ว่าในทอดใด  ๆต่อผูล้งทุน 
รายใหญ่และผูล้งทุนสถาบนัก็ได ้

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 5/2564  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัที่ 5) 
ลงวนัที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2563  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัที่ 3) 
ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
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(ค)  กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิหรือหุ้นกูท้ี่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อ 
มีการเลิกบริษทั ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นขอ้ 33 และขอ้ 34 แลว้แต่กรณี 

(ง)  กรณีหน่วยงานภาครัฐไทยจดัให้มีเอกสารประกอบการเสนอขายพนัธบตัร 
หรือหุ้นกู ้เอกสารดงักล่าวจะตอ้งมีขอ้ความที่ระบุถึงขอ้จ ากดัการโอน และในกรณีทีเ่ป็นการเสนอขายหุ้นกู้
ดอ้ยสิทธิ ให้ระบุการดอ้ยสิทธิไวใ้ห้ชดัเจน 

(2)  กรณีตัว๋เงิน ตอ้งจดัให้มีขอ้ความดงัน้ี 
(ก)  ขอ้ความบนดา้นหน้าตัว๋เงินว่า “ตัว๋เงินน้ีเป็นหลกัทรัพย ์และไดร้ับอนุญาตให้

เสนอขายในวงจ ากดั” 
(ข)  ขอ้ความเพิ่มเติมดงัน้ี   

1.  ขอ้ความบนดา้นหนา้ตัว๋เงินวา่ “เปล่ียนมือไมไ่ด”้ หรือค าอ่ืนที่มีความหมาย
ในท านองเดียวกนั 

2.  ขอ้ความดา้นหลงัตัว๋เงินที่รองรับการโอนโดยปราศจากสิทธิไล่เบี้ย 
(without recourse) ในแต่ละทอด หากผูโ้อนไม่ไดแ้สดงเจตนาเป็นประการอื่น 

(ค)  ในกรณีที่หน่วยงานภาครัฐไทยเป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมายว่าดว้ย
ดอกเบี้ยเงินให้กูย้ืมของสถาบนัการเงิน ตอ้งจดัให้มีขอ้ความเพิ่มเติมบนดา้นหนา้ตัว๋เงินว่า “ตัว๋เงินน้ี 
ไม่ไดร้ับความคุม้ครองจากสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก” 

ขอ้ 59   ในกรณีทีห่น่วยงานภาครัฐไทยที่ไดร้บัอนุญาตประสงคจ์ะจดัให้มทีี่ปรึกษา
ทางการเงินเป็นผูว้เิคราะห์ขอ้มูลของหน่วยงานภาครัฐไทยเพื่อให้ค าแนะน าในการก าหนดลกัษณะ ขอ้ตกลง 
เงื่อนไข และอายุทีเ่หมาะสมในการออกและเสนอขายตราสารหน้ี หน่วยงานภาครัฐไทยตอ้งมอบหมายให้
ที่ปรึกษาทางการเงินนั้นวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และแผนธุรกิจในอนาคต 
  (2)  ขอ้มูลทางการเงินที่ส าคญัตามที่ก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน หรือขอ้มูล
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
  (3)  วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน 
  (4)  แหล่งเงินทุนส ารองในการช าระหน้ี 
  (5)  ทรัพยสิ์นที่อาจใชเ้ป็นหลกัประกนัในการช าระหน้ี 
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  หน่วยงานภาครัฐไทยตามวรรคหน่ึงมีหนา้ที่ตอ้งด าเนินการดังน้ีดว้ย 
(1)  จดัส่งขอ้มูลที่จ  าเป็นซ่ึงมีความถูกตอ้งและครบถว้นให้ที่ปรึกษาทางการเงิน 

เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวรรคหน่ึง 
(2)  จดัให้มีขอ้ตกลงให้ที่ปรึกษาทางการเงินจดัเก็บเอกสารหลกัฐานที่จดัท าข้ึน 

ตามวรรคหน่ึงไวอ้ย่างนอ้ย 3 ปี 

  ขอ้ 60   หน่วยงานภาครัฐไทยทีไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดัต่อ 
ผูล้งทุนรายใหญ่ ตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1)  จดัให้การชกัชวนหรือให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการซ้ือขายหรือลงทุนในตราสารหน้ี 
ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ด าเนินการผ่านบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทที่สามารถเป็นผูใ้ห้บริการดงักล่าวเก่ียวกบั
ตราสารหน้ีได ้
  (2)  จดัให้มีการแจกสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (factsheet) ให้แก่ผูล้งทุนก่อน 
การเสนอขายตราสารหน้ี 

(3)  ส่งรายงานต่อส านกังานตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในขอ้ 43 โดยอนุโลม 
  (4)  กรณีที่ไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายในลกัษณะโครงการ  หากปรากฏเหตุการณ์
ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี ตอ้งแจง้เหตุการณ์ดงักล่าวต่อส านกังานภายใน 7 วนันบัแต่วนัที่รู ้
หรือควรรู้ถึงเหตุการณ์นั้น 

(ก)  หน่วยงานภาครัฐไทยที่ไดร้ับอนุญาตไม่สามารถด ารงคุณสมบตัิ 
ตามขอ้ 15(2) ได ้

(ข)  ตราสารหน้ีที่ไดร้ับอนุญาตไดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบั 
ต ่ากว่าที่ลงทุนได ้หรือไม่ไดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

(5)  น าเงินที่ไดร้ับจากการเสนอขายตราสารหน้ีไปใชต้ามวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน 
ที่เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล  เวน้แต่ในกรณีของหุ้นกูห้รือพนัธบตัรที่มีการเปล่ียนแปลง
วตัถุประสงคก์ารใชเ้งินโดยชอบตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 

 

 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2563  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัที่ 3) 
ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 50/2563  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัที่ 4) 
ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
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  ขอ้ 60/1   ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกูใ้นวงจ ากดัต่อผูล้งทุนรายใหญ่นอกจาก
จะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 60 แลว้ ให้หน่วยงานภาครัฐไทยที่ไดร้ับอนุญาตรายงาน
การผิดนดัช าระหน้ีตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในขอ้ 43/1 ดว้ย 

ขอ้ 61   ในกรณีทีต่ราสารหน้ีที่เสนอขายในวงจ ากดัต่อผูล้งทุนรายใหญ่เป็นพนัธบตัร 
หรือหุ้นกู ้ใหห้น่วยงานภาครัฐไทยที่ไดร้ับอนุญาตตอ้งปฏิบตัติามหลกัเกณฑเ์พิม่เติมดงัตอ่ไปน้ีดว้ย 

(1)  ด าเนินการเก่ียวกบัขอ้ก าหนดสิทธิตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 37 และขอ้ 38 และ 
ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกูใ้ห้ด าเนินการตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 39 ดว้ย 

(2)  กรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ หรือหุ้นกูท้ี่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมี 
การเลิกบริษทั ตอ้งจดัให้มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตามขอ้ 40 โดยอนุโลม 
  (3)  ยื่นค าขอใหส้มาคมตลาดตราสารหน้ีไทยพิจารณารับพนัธบตัรหรือหุ้นกูท้ี่เสนอขาย
เป็นตราสารหน้ีข้ึนทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัออกพนัธบตัรหรือหุ้นกูด้งักล่าว  เวน้แต่เป็น 
การเสนอขายหุ้นกูร้ะยะส้ัน 
  (4)  ในกรณีที่มีบุคคลใดแสดงความประสงคต์่อหน่วยงานภาครฐัไทยทีจ่ะลงทะเบยีน 
การโอนพนัธบตัรหรือหุ้นกู ้ให้หน่วยงานภาครัฐไทยดงักล่าวตรวจสอบความถูกตอ้งของการโอนพนัธบตัร
หรือหุ้นกู ้หากพบว่าเป็นการโอนที่ขดัต่อขอ้จ ากดัการโอนที่ไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส านกังาน หน่วยงาน
ภาครัฐไทยตอ้งไม่ลงทะเบียนการโอนพนัธบตัรหรือหุ้นกู ้ เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง (4) หากหน่วยงานภาครัฐไทยจดัให้มีนายทะเบยีน
พนัธบตัรหรือหุ้นกู ้หน่วยงานภาครัฐไทยตอ้งด าเนินการให้นายทะเบียนพนัธบตัรหรือหุ้นกู้ปฏิบตัติาม
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในวรรคหน่ึงดว้ย 

หมวด 3 
การเสนอขายตราสารหน้ีสกุลเงินบาทในวงจ ากัด 
ลกัษณะอ่ืนที่ไม่ใช่การเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ 

_____________________________ 

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

 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2563  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัที่ 3) 
ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
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ส่วนที่ 1 
การอนุญาต 

_____________________________ 

ขอ้ 63   การเสนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดัตามหมวดน้ี หน่วยงานภาครัฐไทยตอ้งมี 
ลกัษณะตามขอ้ 15(1) และ (6) และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดตามตารางดงัต่อไปน้ี 

หลกัเกณฑ์ พนัธบตัร / หุ้นกู้ ตัว๋เงิน 
ขอ้ 47(1) ขอ้ 47(2)  ขอ้ 47(4) ขอ้ 49(1) ขอ้ 49(3) 

1. รายงานลกัษณะตราสารหน้ีท่ีจะเสนอขาย 
ต่อส านกังานตามวิธีการท่ีก าหนดโดยขอ้ 6 

- ✓ ✓ ✓ - 

2. จดขอ้จ ากดัการโอนกบัส านกังาน ✓ ✓ ✓ - - 
3. เสนอร่างขอ้ก าหนดสิทธิและร่างสัญญา 

แต่งตั้งผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้(ถา้มี) พร้อมกบั 
การจดขอ้จ ากดัการโอน 

✓ ✓ ✓ - - 

4. แจง้วตัถุประสงคก์ารใชเ้งินต่อส านกังาน
พร้อมกบัการจดขอ้จ ากดัการโอน 

✓ - - - ✓ 

5. ไม่เคยมีประวติัฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์การน าเงิน 
ท่ีไดรั้บจากการเสนอขายตราสารหน้ี 
ไปใชผ้ิดวตัถุประสงคภ์ายในระยะเวลา 2 ปี 
ก่อนวนัแจง้วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ให้ถือว่าหน่วยงานภาครัฐไทยที่มีลกัษณะและไดด้ าเนินการตามที่ก าหนดในวรรคหน่ึง 
ไดร้ับอนุญาตจากส านักงานให้เสนอขายตราสารหน้ีตามหมวดน้ี 

ขอ้ 64   การจดขอ้จ ากดัการโอนตามขอ้ 63 ตอ้งมีขอ้ความซ่ึงแสดงไดว้่าผูอ้อกตราสารหน้ี 
จะไม่รับจดทะเบียนการโอนตราสารหน้ี ไม่ว่าทอดใด ๆ  หากการโอนดงักล่าวจะท าให้ตราสารหน้ี 
ที่เสนอขายในครั้ งนั้นไม่สามารถคงลกัษณะการเสนอขายในวงจ ากดัตามแต่ละลกัษณะที่ก าหนดได ้  
เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

ให้ถือว่าส านักงานรับจดขอ้จ ากดัการโอนตามวรรคหน่ึงในวนัที่ส านกังานไดร้ับ 
การแสดงเจตนาจดขอ้จ ากดัการโอนที่มีขอ้ความตามวรรคหน่ึงครบถว้นแลว้ 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2564  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัที่ 6) 
ลงวนัที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2564  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัที่ 6) 
ลงวนัที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564) 
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ส่วนที่ 2 
เงื่อนไขที่ตอ้งปฏิบตัิภายหลงัไดร้ับอนุญาต 

__________________________ 

ขอ้ 65   ให้หน่วยงานภาครัฐไทยที่ไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ี 
ในวงจ ากดัลกัษณะอ่ืนที่ไม่ใช่การเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ ปฏิบตัิตามเงื่อนไขดงัต่อไปน้ี 

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

ตัว๋เงินที่เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 49(1) ตอ้งจดัใหม้ีขอ้ความเพิ่มเติมบนดา้นหนา้ตัว๋เงินว่า 
“มีวตัถุประสงคใ์ห้เปล่ียนมือไดเ้ฉพาะในกลุ่มผูล้งทุนสถาบนั” หรือค าอ่ืนที่มีความหมายในท านอง
เดียวกนั แทนขอ้ความตามขอ้ 58(2) (ข) 

(ข)  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัที่ปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) ตามขอ้ 59 
(ค)  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัส่งรายงานตามขอ้ 43 และขอ้ 43/1 
(ง)  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการลงทะเบียนการโอนพนัธบตัรหรือหุ้นกูต้ามขอ้ 61(4) 

  (2)  ในกรณีที่ตราสารหน้ีที่เสนอขายเป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู ้ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมในขอ้ 66 ขอ้ 67 และขอ้ 68  
  (3)  ในกรณีที่ตราสารหน้ีที่เสนอขายเป็นตัว๋เงิน ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติม 
ในขอ้ 69  

(4)  น าเงินที่ไดร้ับจากการเสนอขายตราสารหน้ีไปใชต้ามวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน 
ที่ไดแ้จง้ต่อส านกังาน หรือทีเ่ปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล  เวน้แตม่ีการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค ์
การใชเ้งินโดยชอบตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 

ขอ้ 66   การเสนอขายพนัธบตัรและหุ้นกูใ้นวงจ ากดัต่อผูล้งทนุโดยเฉพาะเจาะจง 
ตามขอ้ 47(1) ใหห้น่วยงานภาครัฐไทยที่ไดร้ับอนุญาตปฏิบตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2563  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัที่ 3) 
ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 50/2563  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัที่ 4) 
ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2563  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัที่ 3) 
ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 
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(2)  ไม่โฆษณาการเสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกูด้งักล่าว และหากจะมีการแจกจ่าย
เอกสารประกอบการเสนอขาย หน่วยงานภาครัฐไทยตอ้งแจกจ่ายให้เฉพาะบุคคลที่มีลกัษณะหรือ 
มีจ านวนอยูใ่นวงจ ากดัตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 47(1) เท่านั้น 

ขอ้ 67   การเสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกูใ้นวงจ ากดัต่อผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 47(2)  
หน่วยงานภาครัฐไทยที่ไดร้ับอนุญาตตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีเป็นการเสนอขายตอ่ผูล้งทุนสถาบนัที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ให้ด าเนินการดงัน้ี 
(ก)  จดัให้มีขอ้ก าหนดสิทธิที่มีรายการอย่างน้อยตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรา 42  

และด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ 38 วรรคหน่ึง โดยอนุโลม 
(ข)  จดัใหม้ีการแจกสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (factsheet) ให้แก่ผูล้งทุนก่อน 

การเสนอขาย 
  (2)  ยื่นค าขอใหส้มาคมตลาดตราสารหน้ีไทยพิจารณารับพนัธบตัรหรือหุ้นกูท้ี่เสนอขาย
เป็นตราสารหน้ีข้ึนทะเบียนภายใน 30 วนันับแต่วนัออกพนัธบตัรหรือหุ้นกู้ดงักล่าว  เวน้แต่เป็น 
การเสนอขายหุ้นกูร้ะยะส้ัน 

ขอ้ 68   การเสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกูใ้นวงจ ากดัโดยไดร้ับผ่อนผนัจากส านักงาน 
ตามขอ้ 47(4) หน่วยงานภาครัฐไทยที่ไดร้ับอนุญาตตอ้งไม่โฆษณาการเสนอขายตราสารหน้ีดงักล่าว  
และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสารประกอบการเสนอขาย หน่วยงานภาครัฐไทยตอ้งแจกจ่ายให้เฉพาะ
บุคคลที่ไดร้บัการผ่อนผนัเท่านั้น 

ขอ้ 69   ในกรณีที่เป็นการเสนอขายตัว๋เงินในวงจ ากดั หน่วยงานภาครัฐไทยที่ไดร้ับอนุญาต
ตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีเป็นการเสนอขายในวงจ ากดัต่อผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 49(1) ให้หน่วยงาน
ภาครัฐไทยจดัให้มีการแจกสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (factsheet) ให้แก่ผูล้งทุนก่อนการเสนอขาย 

(2)  กรณีเป็นการเสนอขายในวงจ ากดัตามขอ้ 49(3) ให้หน่วยงานภาครัฐไทยปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก)  ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในขอ้ 66 โดยอนุโลม 
(ข)  ในกรณีที่การเสนอขายตัว๋เงินดงักล่าวมีขอ้ตกลงให้หน่วยงานภาครัฐไทย 

น าทรัพยสิ์นมาเป็นหลกัประกันเพิ่มเติมส าหรับการช าระหน้ีตามตัว๋เงิน หน่วยงานภาครัฐไทยตอ้ง
ด าเนินการให้ขอ้ตกลงดงักล่าวมีผลบงัคบัไดต้ามกฎหมาย โดยค านึงถึงสภาพของทรัพยสิ์นแต่ละประเภท 

 
 



29 

 

ภาค 4 
การเสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ 

_______________________ 

หมวด 1 
การเสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ  

ในประเทศไทย 
_______________________ 

ขอ้ 70   พนัธบตัรหรือหุ้นกูท้ี่ขออนุญาตเสนอขายตามภาคน้ีตอ้งมีลกัษณะครบถว้น
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  มีขอ้ตกลงที่จะช าระค่าตราสารหน้ีและช าระหน้ีตามตราสารเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ 

(2)  เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกูท้ี่เสนอขายในประเทศไทย 

  ขอ้ 71   ในการขออนุญาตและอนุญาตเสนอขายพนัธบตัรและหุ้นกูส้กุลเงินตรา
ต่างประเทศในประเทศไทยของหน่วยงานภาครัฐไทย ให้น าหลกัเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราตา่งประเทศในประเทศไทย มาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม  
เท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นภาคน้ี 

หมวด 2 
การเสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ 

ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศทั้งจ านวน 
__________________________ 

ขอ้ 72   พนัธบตัรหรือหุ้นกูท้ี่ขออนุญาตเสนอขายตามภาคน้ีตอ้งมีลกัษณะครบถว้น
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  มีขอ้ตกลงที่จะช าระค่าตราสารหน้ีและช าระหน้ีตามตราสารเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ 

(2)  เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกูท้ี่เสนอขายในต่างประเทศทั้งจ านวน 
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ขอ้ 73   ในการขออนุญาตและการอนุญาตเสนอขายพนัธบตัรและหุ้นกูส้กุลเงินตรา
ต่างประเทศต่อผูล้งทุนในต่างประเทศทั้งจ านวนของหน่วยงานภาครัฐไทย ให้น าหลกัเกณฑต์ามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ มาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้กบั
หลกัเกณฑใ์นภาคน้ี  

ภาค 5 
บทเฉพาะกาล 

____________________ 

  ขอ้ 74   ค าขออนุญาตที่ไดย้ื่นต่อส านกังานหรือไดร้ับอนุญาตจากส านกังานตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 64/2558  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงาน
ภาครัฐไทย ลงวนัที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ก่อนวนัที่ประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ให้การขออนุญาตและ 
การอนุญาตยงัคงเป็นไปตามประกาศดงักล่าวและประกาศที่เก่ียวขอ้งต่อไป 

ขอ้ 75   ในกรณีทีห่น่วยงานภาครัฐไทยไดร้บัอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูร้ะยะส้ันหรือตัว๋เงิน
ระยะส้ันในวงจ ากดัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 64/2558  เร่ืองการเสนอขายตราสารหน้ี 
ของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวนัที ่27 ตุลาคม พ.ศ. 2558  และไดย้ื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลเพื่อเสนอขาย 
หุ้นกูร้ะยะส้ันหรือตัว๋เงินระยะส้ันก่อนประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ให้หน่วยงานภาครัฐไทยดงักล่าวเสนอขาย 
หุ้นกูร้ะยะส้ันหรือตัว๋เงินระยะส้ันไดต้ามระยะเวลาที่สามารถเสนอขายไดภ้ายใตแ้บบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าว 

ขอ้ 76   ใหต้ราสารหน้ีที่ไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ ทจ. 64/2558  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย 
ลงวนัที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ไปแลว้ก่อนวนัที่ประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ยงัคงอยู่ภายใตบ้งัคบัของประกาศ
ดงักล่าวและประกาศที่เก่ียวขอ้งต่อไป 

ขอ้ 77   ในกรณีที่มปีระกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ที่ ทจ. 64/2558  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวนัที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558  
ให้การอา้งอิงประกาศดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 
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  ขอ้ 78   ให้บรรดาประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ค าส่ัง และหนงัสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 64/2558  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวนัที ่27 ตุลาคม พ.ศ. 2558   
ซ่ึงใชบ้งัคบัอยู่ก่อนวนัที่ประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงมีผลใชบ้งัคบัไดต้่อไปเท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้กบั
หลกัเกณฑข์องประกาศน้ี จนกว่าจะไดม้ีประกาศ ค าส่ัง และหนงัสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบตัิ
ตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

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


