- ร่ าง ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 61/2561
เรื่ อง การเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย
(ฉบับประมวล)
_______________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
และมาตรา 35 มาตรา 40(11) มาตรา 41(3) และ (4) มาตรา 42(10) และมาตรา 43(3) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 64/2558 เรื่ อง การเสนอขายตราสารหนี้
ของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558
(2) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2559 เรื่ อง การเสนอขายตราสารหนี้
ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
(3) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2560 เรื่ อง การเสนอขายตราสารหนี้
ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“ตราสารหนี้” หมายความว่า ตราสารหนี้ที่ออกใหม่ดงั ต่อไปนี้
(1) พันธบัตร
(2) หุ้นกู้
(3) ตัว๋ เงิน
“หน่วยงานภาครัฐไทย” หมายความว่า หน่วยงานภาครัฐไทยดังต่อไปนี้
(1) องค์การมหาชน
(2) องค์การบริ หารส่วนจังหวัด
(3) เทศบาล
(4) กรุ งเทพมหานคร
(5) เมืองพัทยา
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(6) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็ นองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นรู ปแบบพิเศษ
(7) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
“หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ” หมายความว่า หุน้ กูไ้ ม่มีประกันที่มีการกาหนดสิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นกู้
ไว้ดอ้ ยกว่าสิ ทธิของเจ้าหนี้สามัญทัว่ ไป
“ข้อกาหนดสิ ทธิ” หมายความว่า ข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุ้นกู้
และผูถ้ ือหุน้ กู้ และให้หมายความรวมถึงข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกพันธบัตรและ
ผูถ้ ือพันธบัตรด้วย
“ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู”้ หมายความว่า ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูซ้ ่ ึงมีรายชื่ออยูใ่ นบัญชีรายชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติ
ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ และการกระทาตามอานาจหน้าที่ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้
“ที่ปรึ กษาทางการเงิน” หมายความว่า ที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยูใ่ นบัญชีที่สานักงาน
ให้ความเห็นชอบ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการทุกรายในคณะกรรมการขององค์กร
“ผูบ้ ริ หาร” หมายความว่า บุคคลดังต่อไปนี้
(1) ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดขององค์กร
(2) ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งระดับบริ หาร 4 รายแรกนับต่อจากผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดของ
องค์กรลงมา และให้รวมถึงผูซ้ ่ ึงดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารรายที่ 4 ทุกรายด้วย
(3) ผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อสายงานการเงินที่เป็ นระดับ
ผูจ้ ดั การขึ้นไปหรื อเทียบเท่า
“ตราสารหนี้ข้ นึ ทะเบียน” หมายความว่า ตราสารหนี้ที่ข้ ึนทะเบียนกับสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย
“สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย” หมายความว่า สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่ได้รับ
ใบอนุญาตและจดทะเบียนกับสานักงาน
คาว่า “การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ” “แบบแสดงรายการข้อมูล” “ตัว๋ เงิน” “ตัว๋ เงินระยะสั้น”
“ผูล้ งทุนรายใหญ่” “ผูล้ งทุนสถาบัน” “หุน้ กูร้ ะยะสั้น” และ “หุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง” ให้มีความหมาย
เช่นเดียวกับบทนิยามของคาดังกล่าวที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท

3
ภาค 1
บททัว่ ไป
______________________
หมวด 1
ขอบเขตของประกาศและหลักเกณฑ์ทวั่ ไป
______________________
ข้อ 4 ประกาศนี้เป็ นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้โดยหน่วยงานภาครัฐไทย
ซึ่งรองรับกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) การเสนอขายตราสารหนี้ สกุลเงินบาทในประเทศไทย ดังนี้
(ก) การเสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในภาค 2
(ข) การเสนอขายในวงจากัด ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในภาค 3
(2) การเสนอขายตราสารหนี้ สกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
(ก) การเสนอขายต่อผูล้ งทุนในประเทศไทย ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในหมวด 1
ของภาค 4
(ข) การเสนอขายต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศทั้งจานวน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ในหมวด 2 ของภาค 4
ข้อ 5 ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง ให้หน่วยงานภาครัฐไทย
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) การเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงที่ผอู ้ อกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืน
ก่อนกาหนด (callable) หรื อผูถ้ ือมีสิทธิเรี ยกให้ผอู ้ อกชาระหนี้คืนก่อนกาหนด (puttable) โดยมีการ
กาหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรื อเป็ นอัตราที่ผนั แปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน
หรื ออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการกาหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อา้ งอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่น
เพิ่มเติม ให้หน่วยงานภาครัฐไทยปฏิบตั ิตามประกาศนี้เท่านั้น
(2) การเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงในลักษณะอื่นนอกเหนือจาก (1) โดยหน่วยงาน
ภาครัฐไทยซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่ งเป็ นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื ของสถาบันการเงิน ให้หน่วยงานภาครัฐไทยดังกล่าวปฏิบตั ิตามประกาศนี้ และ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้
ที่มีอนุพนั ธ์แฝง
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ข้อ 6 เอกสารหรื อหลักฐานที่ตอ้ งยืน่ ต่อสานักงานตามที่กาหนดในประกาศนี้ไม่วา่
ก่อนหรื อภายหลังได้รับอนุญาต ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สานักงานประกาศ
กาหนด
ข้อ 7 ในการจาหน่ายพันธบัตรหรื อหุน้ กูต้ ่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปตามภาค 2
หน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยการจาหน่ายตราสารหนี้ และใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ออกใหม่ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ดว้ ย
หมวด 2
อานาจสานักงาน
_____________________
ข้อ 8 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสานักงานที่เป็ นเหตุอนั ควรสงสัยกรณีใด
กรณี หนึ่งดังต่อไปนี้ สานักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ตามคาขออนุญาตได้
(1) หน่วยงานภาครัฐไทยที่ขออนุญาตหรื อการเสนอขายตราสารหนี้มีลกั ษณะ
หรื อรู ปแบบเป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีขอ้ เท็จจริ ง
ซึ่งทาให้พิจารณาได้วา่ ความมุ่งหมายหรื อเนื้ อหาสาระที่แท้จริ ง (substance) ของการเสนอขาย
ตราสารหนี้น้ นั เข้าลักษณะเป็ นการหลีกเลี่ยงบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อประกาศนี้
(2) การเสนอขายตราสารหนี้ อาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรื อนโยบายของรัฐ
(3) การเสนอขายตราสารหนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนไทย
โดยรวม
(4) การเสนอขายตราสารหนี้อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูล้ งทุนโดยรวม หรื ออาจ
ทาให้ผลู ้ งทุนโดยรวมไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องหรื อเพียงพอ
ประกอบการตัดสิ นใจลงทุน
ข้อ 9 ในกรณี ที่เข้าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ สานักงานอาจผ่อนผันไม่นา
หลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณาคาขออนุญาต หรื อไม่นาเงื่อนไขตามประกาศนี้มาใช้บงั คับกับ
การเสนอขายตราสารหนี้ที่ได้รับอนุญาตได้
(1) มีขอ้ เท็จจริ งที่ชดั เจนซึ่งทาให้พิจารณาได้วา่ หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
ให้ไม่มีนยั สาคัญสาหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณี น้ นั และประโยชน์ที่จะได้ไม่คมุ ้ ค่ากับต้นทุน
ในการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขดังกล่าว
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(2) หน่วยงานภาครัฐไทยที่ขออนุญาตมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่นที่ทาให้ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
(3) หน่วยงานภาครัฐไทยที่ขออนุญาตมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทน
การปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
การผ่อนผันตามวรรคหนึ่งให้คานึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูล
ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนและมาตรการคุม้ ครองผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ สานักงานอาจกาหนด
เงื่อนไขให้หน่วยงานภาครัฐไทยต้องปฏิบตั ิดว้ ยก็ได้
ข้อ 10 ในกรณี ที่ปรากฏต่อสานักงานภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้
ว่าข้อเท็จจริ งและพฤติการณ์ที่สานักงานนามาพิจารณาเพื่ออนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากข้อเท็จจริ งและพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นปรากฏต่อสานักงานก่อน
การอนุญาต สานักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ น้ นั ให้สานักงานมีอานาจดังต่อไปนี้
(1) สั่งให้หน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาต กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของ
หน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาต ชี้แจงหรื อเปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ เติมภายในระยะเวลาที่กาหนด
และระงับการอนุญาตให้ออกตราสารหนี้หรื อให้หน่วยงานภาครัฐไทยดังกล่าวระงับการเสนอขาย
ตราสารหนี้ไว้ก่อนจนกว่าจะได้ช้ ีแจงหรื อแก้ไขให้ถูกต้อง และหากหน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาต
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของหน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาต ไม่สามารถชี้แจงหรื อดาเนินการแก้ไข
ให้ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด สานักงานอาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตตาม (2) ได้
(2) สั่งเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ในส่ วนที่ยงั ไม่ได้เสนอขาย
หรื อยังไม่มีผจู ้ องซื้อ
ในการสั่งการตามวรรคหนึ่งให้สานักงานคานึงถึงปั จจัยดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา
(1) ความร้ายแรงของข้อเท็จจริ งหรื อพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
(2) ผลกระทบต่อผูล้ งทุนที่จองซื้อตราสารหนี้น้ นั
ข้อ 11 ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสานักงานที่เป็ นเหตุอนั ควรสงสัยดังต่อไปนี้
สานักงานอาจสั่งไม่ให้การอนุญาตสาหรับการเสนอขายตราสารหนี้ ในวงจากัดที่ได้รับอนุญาตมีผล
สัง่ ระงับการเสนอขายตราสารหนี้ หรื อสัง่ เพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ ได้ แล้วแต่กรณี
(1) หน่วยงานภาครัฐไทยที่จะเสนอขายตราสารหนี้มีขอ้ บกพร่ องหรื อมีความไม่
เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ หรื อจะไม่
สามารถปฏิบตั ิตามประกาศนี้ได้
(2) การเสนอขายตราสารหนี้ มีลกั ษณะที่อาจเข้าข่ายเป็ นการหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์ที่ออก
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
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(3) การเสนอขายตราสารหนี้ อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูล้ งทุนหรื ออาจทาให้ผลู ้ งทุน
ไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่มีนยั สาคัญต่อการตัดสิ นใจลงทุน
ข้อ 12 ในระหว่างอายุโครงการตามข้อ 23 หรื อข้อ 55 หากปรากฏข้อเท็จจริ ง
ต่อสานักงานว่าหน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาตไม่สามารถดารงคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
การอนุญาต ปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขที่ตอ้ งปฏิบตั ิภายหลังได้รับอนุญาต หรื อมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีนยั สาคัญ
ต่อประชาชนที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ไม่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน สานักงานอาจสั่งระงับ
การเสนอขายตราสารหนี้ไว้ก่อน หรื อสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะ
โครงการได้
ภาค 2
การเสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาทในประเทศไทย
ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป
______________________
ข้อ 13 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ ตามภาคนี้ จะต้องมี
ข้อตกลงให้การชาระค่าตราสารหนี้และการชาระหนี้ ตามตราสารเป็ นสกุลเงินบาท
หมวด 1
หลักเกณฑ์การอนุญาต
______________________
ข้อ 14 ในการเสนอขายตราสารหนี้ ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป หน่วยงานภาครัฐไทย
สามารถเสนอขายได้เฉพาะพันธบัตรหรื อหุน้ กูโ้ ดยต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามหมวดนี้
ข้อ 15 หน่วยงานภาครัฐไทยที่เสนอขายพันธบัตรหรื อหุ้นกูต้ อ้ งมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) สามารถเสนอขายพันธบัตรหรื อหุน้ กูไ้ ด้โดยชอบภายใต้กฎหมายที่ใช้บงั คับกับ
หน่วยงานภาครัฐไทยดังกล่าว
(2) งบการเงินของหน่วยงานภาครัฐไทยที่ขออนุญาตและงบการเงินรวมประจางวด
การบัญชีล่าสุด และงบการเงินไตรมาสสุ ดท้ายก่อนยืน่ คาขออนุญาตต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
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(ก) จัดทาขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์อื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทางบการเงินตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั
ที่ออกหลักทรัพย์
(ข) รายงานการสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี ต้องไม่มีความหมายในลักษณะดังนี้
1. ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของหน่วยงานภาครัฐไทยที่ขออนุญาตและ
งบการเงินรวม หรื อแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
2. แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็ นสาระสาคัญว่าไม่เป็ น
ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
3. แสดงความเห็นว่าถูกจากัดขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระทาหรื อ
ไม่กระทาของหน่วยงานภาครัฐไทยที่ขออนุญาต หรื อกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของหน่วยงานภาครัฐไทย
ที่ขออนุญาต
(3) ไม่อยูร่ ะหว่างการดาเนินการในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งดังนี้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผัน
จากสานักงาน
(ก) ค้างการนาส่งงบการเงินหรื อรายงานที่มีหน้าที่ตอ้ งจัดทาตามมาตรา 56
(ข) ค้างส่งรายงานที่มีหน้าที่ตอ้ งจัดทาและจัดส่งต่อสานักงานตามมาตรา 57
(ค) ปรับปรุ งแก้ไขงบการเงิน หรื อรายงานที่มีหน้าที่ตอ้ งจัดทาตามมาตรา 56 หรื อ
มาตรา 57 ตามที่สานักงานแจ้งให้ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไข
(ง) ปฏิบตั ิตามคาสั่งของสานักงานตามมาตรา 58
(4) มีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารที่มีรายชื่ออยูใ่ นระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อ
บุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
(5) ไม่เคยเสนอขายหลักทรัพย์โดยฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขาย
หลักทรัพย์ในเรื่ องที่มีนยั สาคัญ ภายในระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยืน่ คาขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้
(6) ไม่เคยเสนอขายตราสารหนี้ หรื อศุกูก โดยฝ่ าฝื นข้อกาหนดเกี่ยวกับลักษณะ
การเสนอขายที่จากัดเฉพาะผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนวันยืน่
คาขออนุญาต เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน โดยหน่วยงานภาครัฐไทยที่ขออนุญาตแสดงได้วา่
มีเหตุจาเป็ นและสมควร รวมทั้งมีมาตรการป้ องกันการไม่ปฏิบตั ิอย่างเหมาะสมแล้ว
(7) ไม่มีเหตุที่ทาให้สงสัยว่ามีพฤติกรรมการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีนยั สาคัญต่อประชาชน
ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจลงทุน หรื อในลักษณะที่อาจทาให้ผลู ้ งทุนสาคัญผิด
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(8) ไม่อยูร่ ะหว่างผิดนัดชาระหนี้เงินต้นหรื อดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรื อผิดนัด
ชาระหนี้เงินกูย้ มื จากธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษทั เงินทุน บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ หรื อสถาบันการเงินที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(9) ไม่อยูร่ ะหว่างผิดเงื่อนไขในการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดสิ ทธิ
(10) ไม่เคยมีประวัติฝ่าฝื นหลักเกณฑ์การนาเงินที่ได้รับจากการเสนอขายตราสารหนี้
ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนวันยืน่ คาขออนุญาต
ข้อ 16 ในการเสนอขายหุน้ กูต้ ่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป หน่วยงานภาครัฐไทยต้องจัดให้มี
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกูด้ ว้ ย
ข้อ 16/1 ในกรณีหุ้นกูท้ ี่ประสงค์จะเสนอขายเป็ นหุ้นกูท้ ี่ครบกาหนดไถ่ถอนเมื่อมี
การยุบเลิกหน่วยงานภาครัฐไทย (perpetual bond) หน่วยงานภาครัฐไทยต้องแสดงได้ว่าหุน้ กูด้ งั กล่าว
จะได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกหุ้นกู้ (issuer rating) อยูใ่ นระดับที่ลงทุนได้ (investment
grade)
หมวด 2
วิธีการยืน่ และการพิจารณาคาขออนุญาต
ในลักษณะรายครั้งและโครงการ
__________________________
ข้อ 17 ให้หน่วยงานภาครัฐไทยที่ประสงค์จะเสนอขายพันธบัตรหรื อหุ้นกูย้ นื่ คาขอ
อนุญาตมาพร้อมกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายพันธบัตรหรื อหุน้ กู้ แล้วแต่กรณี ต่อสานักงาน
ตามวิธีการที่กาหนดโดยข้อ 6 โดยให้ยนื่ คาขออนุญาตได้ตามลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การขออนุญาตในลักษณะรายครั้ง
(2) การขออนุญาตในลักษณะโครงการ



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 50/2563 เรื่ อง การเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบับที่ 4)
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 5/2564 เรื่ อง การเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบับที่ 5)
ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564)
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ในการขออนุญาตเสนอขายพันธบัตรหรื อหุ ้นกูท้ ี่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ให้ยนื่
ขออนุญาตได้เฉพาะในลักษณะรายครั้งเท่านั้น
(1) หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ
(2) หุน้ กูท้ ี่ครบกาหนดไถ่ถอนเมื่อมีการยุบเลิกหน่วยงานภาครัฐไทย (perpetual bond)
(3) หุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงซึ่งต้องเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง
(4) พันธบัตรหรื อหุ้นกูท้ ี่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับต่ากว่าที่ลงทุนได้
หรื อพันธบัตรหรื อหุน้ กูท้ ี่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 27 และข้อ 40 วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม


ข้อ 18 ในการขออนุญาตเสนอขายหุน้ กูต้ ามข้อ 17 ให้หน่วยงานภาครัฐไทยยืน่ คาขอ
ความเห็นชอบบุคคลที่จะเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูม้ าพร้อมกับคาขออนุญาตด้วย ทั้งนี้ ให้ถือว่าหน่วยงาน
ภาครัฐไทยที่ขออนุญาตได้รับความเห็นชอบในการแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูจ้ ากสานักงานในวันที่ได้รับ
อนุญาตให้เสนอขายหุน้ กู้
ข้อ 19 ให้หน่วยงานภาครัฐไทยที่ขออนุญาตชาระค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตต่อ
สานักงานเมื่อสานักงานได้รับคาขออนุญาต พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขออนุญาตที่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชนแล้ว ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมตั ิโครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
ข้อ 20 หน่วยงานภาครัฐไทยที่ขออนุญาตต้องจัดให้มีที่ปรึ กษาทางการเงินเป็ นผูร้ ่ วมจัดทา
คาขออนุญาต
ข้อ 21 ในกรณีที่สานักงานมีความจาเป็ นต้องไปเยีย่ มชมกิจการ หรื อสถานที่อื่นใด
ของหน่วยงานภาครัฐไทยซึ่งตั้งอยูน่ อกเขตกรุ งเทพมหานครหรื อปริ มณฑล หน่วยงานภาครัฐไทยต้อง
เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่พกั และค่ายานพาหนะเดินทางที่เกิดขึ้นจากการเยีย่ มชมกิจการที่
เกิดขึ้นจริ งและเป็ นไปตามสมควร โดยสานักงานอาจกาหนดหลักเกณฑ์ที่ชดั เจนในเรื่ องดังกล่าวได้
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ข้อ 22 เมื่อสานักงานได้รับคาขออนุญาตเสนอขายพันธบัตรหรื อหุน้ กู้ พร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชนแล้ว ให้สานักงานดาเนินการสอบทานข้อเท็จจริ ง
ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสาหรับประชาชนและแจ้งประเด็นข้อสังเกตที่ได้จากการสอบทาน
ข้อเท็จจริ งเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐไทยชี้แจงข้อสังเกตนั้นภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสื อแจ้ง
ข้อสังเกต โดยต้องดาเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับเอกสาร
หลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน
ให้สานักงานแจ้งผลการพิจารณาคาขออนุญาตภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่สานักงาน
ได้รับคาชี้แจงต่อข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริ งจากหน่วยงานภาครัฐไทย
ในกรณีที่หน่วยงานภาครัฐไทยประสงค์จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้
ให้หน่วยงานภาครัฐไทยยืน่ คาขอผ่อนผัน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอผ่อนผันต่อ
สานักงานก่อนที่สานักงานจะเริ่ มการพิจารณาคาขออนุญาต ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือ
สาหรับประชาชน โดยสานักงานจะพิจารณาคาขอผ่อนผันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเดียวกันกับ
การพิจารณาอนุญาต
ข้อ 23 หน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายพันธบัตรหรื อหุน้ กูใ้ นลักษณะ
โครงการสามารถเสนอขายพันธบัตรหรื อหุน้ กูไ้ ด้ทุกลักษณะโดยไม่จากัดมูลค่าและจานวนครั้งที่เสนอขาย
นับแต่วนั ที่ได้รับอนุญาตจากสานักงานตามข้อ 22 จนสิ้ นสุ ดอายุโครงการ รวมถึงให้ถือว่าหน่วยงาน
ภาครัฐไทยดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เสนอขายพันธบัตรหรื อหุน้ กูใ้ นวงจากัดต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ในลักษณะ
โครงการด้วย ทั้งนี้ ให้การอนุญาตเสนอขายพันธบัตรหรื อหุน้ กูใ้ นลักษณะโครงการมีอายุ 2 ปี นับแต่วนั ที่
ได้รับอนุญาตจากสานักงาน
ในกรณีที่หน่วยงานภาครัฐไทยตามวรรคหนึ่งมีสถานะเป็ นสถาบันการเงินตามกฎหมาย
ว่าด้วยดอกเบี้ยให้กยู้ มื ของสถาบันการเงิน ให้ถือว่าหน่วยงานภาครัฐไทยได้รับอนุญาตให้เสนอขายตัว๋ เงิน
ในวงจากัดต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ในลักษณะโครงการด้วย
ข้อ 24 ภายในระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ 23 หากปรากฏเหตุการณ์ลกั ษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ หน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาตจะเสนอขายตราสารหนี้ ในลักษณะ
โครงการต่อไปไม่ได้จนกว่าจะดาเนินการแก้ไขคุณสมบัติตาม (1) หรื อแก้ไขให้พนั ธบัตรหรื อหุ้นกูไ้ ด้รับ
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การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับที่ลงทุนได้ตาม (2) ก่อนสิ้ นระยะเวลาตามข้อ 23 แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐไทยมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อ 29 หรื อ 42 ด้วย
(1) หน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะโครงการ
ไม่สามารถดารงคุณสมบัติให้เป็ นไปตามหมวด 1 ในภาค 2 ได้
(2) พันธบัตรหรื อหุ้นกูท้ ี่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะโครงการได้รับการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับต่ากว่าที่ลงทุนได้ หรื อไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
หากหน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ โดยฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์
ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็ นการเสนอขายตราสารหนี้ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้
หมวด 3
เงื่อนไขที่ตอ้ งปฏิบตั ิภายหลังได้รับอนุญาต
______________________
ข้อ 25 ให้หน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาท
ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปตามหมวด 2 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) กรณีเสนอขายพันธบัตร ให้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดในส่วนที่ 1
(2) กรณี เสนอขายหุ้นกู้ ให้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดในส่วนที่ 2
ส่วนที่ 1
กรณีเสนอขายพันธบัตร
______________________
ข้อ 26 หน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาตต้องจัดให้พนั ธบัตรที่เสนอขายต่อ
ประชาชนเป็ นการทัว่ ไปมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) มีคาเรี ยกชื่อเป็ นการเฉพาะ และแสดงถึงปี ที่ครบกาหนดไถ่ถอนไว้อย่างชัดเจน
(2) มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยไว้อย่างแน่นอน หรื อเป็ นอัตราที่ผนั แปรตามอัตรา
ดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรื ออัตราดอกเบี้ยอื่น
(3) มีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของพันธบัตร ทั้งนี้ ไม่วา่ พันธบัตรนั้น
จะมีการไถ่ถอนครั้งเดียวหรื อหลายครั้ง
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(4) ไม่มีขอ้ ตกลงใด ๆ ที่ทาให้พนั ธบัตรนั้นมีลกั ษณะทานองเดียวกับหุ ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง
เว้นแต่เป็ นพันธบัตรที่ผอู ้ อกมีสิทธิ ในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกาหนด (callable) หรื อผูถ้ ือมีสิทธิเรี ยกให้
ผูอ้ อกชาระหนี้คืนก่อนกาหนด (puttable) โดยมีการกาหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรื อเป็ นอัตราที่
ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรื ออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการกาหนดเงื่อนไข
การจ่ายผลตอบแทนที่อา้ งอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม
ข้อ 27 หน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ของพันธบัตรที่จะเสนอขายในครั้งนั้น โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงานก่อนการเสนอขายพันธบัตร และจัดทาอย่างต่อเนื่องตลอดอายุของพันธบัตร
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บงั คับกับกรณี ดงั นี้
(1) สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานมีหนังสื อ
แจ้งต่อสานักงานว่าไม่สามารถจัดอันดับความน่าเชื่อถือพันธบัตรดังกล่าวได้โดยมีเหตุอนั สมควร
และเหตุน้ นั ไม่ได้เกิดจากหน่วยงานภาครัฐไทยที่ออกพันธบัตร สานักงานอาจผ่อนผันให้การจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือนั้นกระทาโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออื่นที่สานักงานกาหนดได้
(2) กรณีที่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน โดยมีเหตุจาเป็ นและสมควร หรื อเป็ น
กรณีที่พิจารณาได้วา่ ไม่จาเป็ นต้องมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ข้อ 28 หน่วยงานภาครัฐไทยต้องยืน่ คาขอให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยพิจารณารับ
พันธบัตรที่เสนอขายเป็ นตราสารหนี้ข้ ึนทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ออกพันธบัตรดังกล่าว
ข้อ 28/1 หน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาตต้องนาเงินที่ได้รับจากการเสนอขาย
ไปใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่เปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย เว้นแต่
มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินโดยชอบตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ
ข้อ 29 เมื่อปรากฏเหตุการณ์ลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้หน่วยงานภาครัฐไทย
ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายพันธบัตรในลักษณะโครงการแจ้งเหตุการณ์ดงั กล่าวต่อสานักงาน
ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่รู้หรื อควรรู ้ถึงเหตุการณ์น้ นั
(1) หน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาตไม่สามารถดารงคุณสมบัติตามข้อ 15(2) ได้
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(2) พันธบัตรที่ได้รับอนุญาตได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับต่ากว่า
ที่ลงทุนได้ หรื อไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ข้อ 30 ให้หน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายพันธบัตรส่งรายงาน
ดังต่อไปนี้ต่อสานักงานตามวิธีการที่กาหนดโดยข้อ 6
(1) รายงานการไถ่ถอนพันธบัตรก่อนครบอายุ
(2) รายงานการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายพันธบัตร
ข้อ 31 ให้นาหลักเกณฑ์เดียวกับรายการและสาระสาคัญของข้อกาหนดสิ ทธิสาหรับ
หุน้ กูต้ ามข้อ 37 และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเพิม่ เติมข้อกาหนดสิ ทธิของหุน้ กูต้ ามข้อ 38 มาใช้บงั คับ
กับการเสนอขายพันธบัตร โดยอนุโลม
ส่วนที่ 2
กรณีเสนอขายหุน้ กู้
______________________
ข้อ 32 หน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาตต้องจัดให้หุ้นกูท้ ี่เสนอขายต่อประชาชน
เป็ นการทัว่ ไปมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) มีคาเรี ยกชื่อเป็ นการเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงถึงหุน้ กูท้ ี่เสนอขาย
ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ คาเรี ยกชื่อหุน้ กูด้ งั กล่าวต้องแสดงถึงปี ที่ครบกาหนดไถ่ถอน และลักษณะพิเศษ
ของหุน้ กู้ (ถ้ามี) ไว้โดยชัดเจน
(2) มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยไว้อย่างแน่นอน หรื อเป็ นอัตราที่ผนั แปรตามอัตรา
ดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรื ออัตราดอกเบี้ยอื่น
(3) มีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ กู้ ทั้งนี้ ไม่วา่ หุน้ กูน้ ้ นั จะมี
การไถ่ถอนครั้งเดียวหรื อหลายครั้ง
(4) ไม่มีลกั ษณะเป็ นหุน้ กูเ้ พื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ หรื อหุน้ กูท้ ี่มี
อนุพนั ธ์แฝงซึ่งมีลกั ษณะเป็ นหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
(5) จัดให้สัญญาแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูเ้ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 39
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(6) มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามหลักเกณฑ์ในข้อ 40 โดยในกรณี เป็ นหุ้นกู้
ที่ครบกาหนดไถ่ถอนเมื่อมีการยุบเลิกหน่วยงานภาครัฐไทย (perpetual bond) ต้องมีอนั ดับความน่าเชื่อถือ
ของผูอ้ อกหุ้นกู้ (issuer rating) ในขณะที่เสนอขายอยูใ่ นระดับที่ลงทุนได้ (investment grade) ด้วย
ข้อ 33 ในกรณี หุน้ กูท้ ี่เสนอขายเป็ นหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ สิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นกูด้ งั กล่าวต้อง
ด้อยกว่าสิ ทธิของเจ้าหนี้สามัญเฉพาะในเรื่ องการรับชาระหนี้ตามหุ ้นกูน้ ้ นั เมื่อเกิดกรณี ใดกรณี หนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) หน่วยงานภาครัฐไทยที่ออกหุน้ กูถ้ ูกพิทกั ษ์ทรัพย์ หรื อถูกศาลพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(2) มีการยุบเลิกหน่วยงานภาครัฐไทย
(3) กรณี อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ข้อ 34 ในกรณี หุน้ กูท้ ี่เสนอขายเป็ นหุน้ กูท้ ี่ครบกาหนดไถ่ถอนเมื่อมีการยุบเลิก
หน่วยงานภาครัฐไทยต้องมีการระบุให้ชดั เจนถึงสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ กูด้ งั กล่าวในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุ้นกูไ้ ม่มีสิทธิเรี ยกให้หน่วยงานภาครัฐไทยที่ออกหุน้ กูไ้ ถ่ถอนหุน้ กู้
ดังกล่าวก่อนมีการยุบเลิกหน่วยงานภาครัฐไทย
(2) ผูถ้ ือหุ้นกูม้ ีสิทธิเรี ยกให้หน่วยงานภาครัฐไทยที่ออกหุน้ กูไ้ ถ่ถอนหุน้ กูด้ งั กล่าว
ก่อนมีการยุบเลิกหน่วยงานภาครัฐไทยตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน
ข้อ 35 ในกรณี หุน้ กูท้ ี่เสนอขายเป็ นหุน้ กูม้ ีประกันไม่วา่ หลักประกันของหุน้ กูน้ ้ นั
จะจัดให้มีพร้อมกับการเสนอขายหุน้ กูห้ รื อจัดเพิ่มเติมขึ้นในภายหลัง หลักประกันของหุน้ กูด้ งั กล่าว
ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) เป็ นทรัพย์สินหรื อการค้ าประกันที่มีการดาเนินการให้มีผลบังคับได้ตามกฎหมาย
โดยคานึงถึงสภาพของหลักประกันแต่ละประเภท สามารถดารงได้ตลอดอายุหุน้ กู้ และดูแลได้โดย
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้
(2) ในกรณีที่หลักประกันเป็ นอสังหาริ มทรัพย์หรื อสัญญาเช่าระยะยาว หน่วยงาน
ภาครัฐไทยที่ออกหุน้ กูต้ อ้ งจัดให้มีการประเมินค่าของหลักประกันดังกล่าวโดยผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สิน
ที่อยูใ่ นบัญชีที่สานักงานให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ การประเมินราคาหรื อการคานวณมูลค่าของหลักประกัน
ต้องคานึงถึงสิ ทธิและภาระผูกพันใด ๆ ไม่วา่ จะเกิดขึ้นโดยบทกฎหมายหรื อโดยสัญญาที่มีอยูเ่ หนื อ



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 5/2564 เรื่ อง การเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบับที่ 5)
ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564)

15
ทรัพย์สินอันเป็ นหลักประกันนั้นด้วย และต้องจัดทาขึ้นไม่เกินกว่า 1 ปี ก่อนวันที่ออกหุน้ กูน้ ้ นั เว้นแต่
จะเป็ นกรณีที่ราคาหรื อมูลค่าของหลักประกันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญในช่วงเวลาดังกล่าว
ให้ผอู ้ อกหุ้นกูจ้ ดั ให้มีการประเมินค่าหลักประกันดังกล่าวใหม่
ข้อ 36 ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหุน้ กูม้ ีประกันโดยหลักประกันเป็ นอสังหาริ มทรัพย์
หรื อสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่ตอ้ งจดทะเบียนตามกฎหมาย หน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาตต้อง
ดาเนินการจดทะเบียนให้ผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูเ้ ป็ นผูร้ ับทรัพย์สินนั้นเป็ นประกันตามกฎหมายด้วย
ข้อ 37 ก่อนการเสนอขายหุ ้นกู้ หน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาตต้องมีหนังสื อถึง
สานักงานเพื่อรับรองว่าได้จดั ให้มีขอ้ กาหนดสิ ทธิที่มีความชัดเจนและไม่มีขอ้ กาหนดที่เป็ นการเอาเปรี ยบ
คู่สัญญาอย่างไม่เป็ นธรรม และมีการลงลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันผูอ้ อกหุ้นกู้ ทั้งนี้ รายการและ
สาระสาคัญของข้อกาหนดสิ ทธิสาหรับหุน้ กูท้ ี่ได้รับอนุญาตตามหมวดนี้ ให้เป็ นไปตามแนวทางของ
ข้อกาหนดสิ ทธิตามที่สานักงานประกาศกาหนด
ข้อ 38 การแก้ไขเพิ่มเติมสิ ทธิ หน้าที่ หรื อความรับผิดตามหุน้ กูภ้ ายหลังการออก
หุน้ กู้ จะกระทาได้ต่อเมื่อการแก้ไขเพิม่ เติมดังกล่าวไม่ขดั หรื อแย้งกับหลักเกณฑ์ของประกาศนี้และ
การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นได้ดาเนินการโดยชอบตามข้อกาหนดสิ ทธิ และหน่วยงานภาครัฐไทยต้องแจ้ง
การแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งส่ งสาเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อสานักงานและสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่การแก้ไขเพิ่มเติมมีผลใช้บงั คับ
ในกรณี ที่การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง เป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิ ทธิซ่ ึงกาหนด
ให้กระทาได้โดยการมีมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กู้ หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ กูต้ อ้ งระบุอย่างชัดเจนถึงสาเหตุ
แห่งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิ ทธิ และผลกระทบที่เกิดขึ้นหรื ออาจเกิดขึ้นกับผูถ้ ือหุน้ กูเ้ พื่อเป็ น
ข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุ้นกู้
ข้อ 39 หน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาตต้องจัดให้สัญญาแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
มีความสอดคล้องกับข้อกาหนดสิ ทธิ โดยอย่างน้อยต้องมีรายการและสาระสาคัญดังต่อไปนี้
(1) ชื่อและที่อยูข่ องคู่สัญญา
(2) วันที่สัญญามีผลใช้บงั คับ
(3) อานาจ หน้าที่ และความรับผิดของคู่สัญญา โดยมีขอ้ ตกลงที่ระบุให้หน่วยงาน
ภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาตและผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูม้ ีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดตามข้อกาหนดสิ ทธิ
ทุกประการ
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(4) อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน หรื อบาเหน็จในการปฏิบตั ิหน้าที่ผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ซึ่งต้องกาหนดไว้เป็ นจานวนที่แน่นอน รวมทั้งอัตราและวิธีการจ่ายคืนเงินทดรองซึ่งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้
ได้จ่ายไปเนื่องจากการปฏิบตั ิหน้าที่ผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
(5) การสิ้ นสุ ดของสัญญา
ข้อ 40 หน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาตต้องจัดให้หุน้ กูท้ ี่เสนอขายมีการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถืออย่างใดอย่างหนึ่งตามตารางดังต่อไปนี้ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน และจัดทาอย่างต่อเนื่องตลอดอายุของหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ตราสาร
ผูค้ ้ าประกัน
ผูอ้ อก
(issue rating)
(guarantor rating) (issuer rating)

ลักษณะของหุ้นกู้
(1)
(2)
(3)
(4)

หุน้ กูท้ ี่มีการค้ าประกัน*
หุน้ กูร้ ะยะสั้น**
หุน้ กูท้ ี่มีลกั ษณะตาม (1) และ (2)
หุน้ กูท้ ี่ไม่มีลกั ษณะตาม (1) (2) หรื อ (3)

การค้ าประกัน

หมายถึง

หุ้นกูร้ ะยะสั้น

หมายถึง

*

**








-



-

มีการค้ าประกันเต็มจานวนที่มีผลบังคับให้ผคู ้ ้ าประกันต้องรับผิดร่ วมกันกับลูกหนี้
โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ก่อนครบกาหนดอายุของหุ้นกู้
หุ้นกูแ้ ปลงสภาพที่มีกาหนดเวลาชาระหนี้ไม่เกิน 270 วัน นับแต่วนั ที่ออก หรื อ
หุ้นกูร้ ะยะสั้นที่ไม่ใช่หุ้นกูด้ อ้ ยสิทธิ

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บงั คับกับกรณี ดงั นี้
(1) สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานมีหนังสื อ
แจ้งต่อสานักงานว่าไม่สามารถจัดอันดับความน่าเชื่อถือหุน้ กูไ้ ด้โดยมีเหตุอนั สมควร และเหตุดงั กล่าวไม่ได้
เกิดจากหน่วยงานภาครัฐไทยที่ออกหุ ้นกู้ สานักงานอาจผ่อนผันให้การจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้นกระทา
โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออื่นที่สานักงานกาหนดได้
(2) กรณีที่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน โดยมีเหตุจาเป็ นและสมควร หรื อเป็ น
กรณีที่พิจารณาได้วา่ ไม่จาเป็ นต้องมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ข้อ 41 หน่วยงานภาครัฐไทยต้องยืน่ คาขอให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยพิจารณารับ
หุน้ กูท้ ี่เสนอขายเป็ นตราสารหนี้ข้ นึ ทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ออกหุน้ กูด้ งั กล่าว เว้นแต่เป็ น
การเสนอขายหุ ้นกูร้ ะยะสั้น


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 5/2564 เรื่ อง การเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบับที่ 5)
ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564)
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ข้อ 41/1 หน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูต้ อ้ งนาเงินที่ได้รับ
จากการเสนอขายไปใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่เปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล เว้นแต่
มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินโดยชอบตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ
ข้อ 42 เมื่อปรากฏเหตุการณ์ลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้หน่วยงานภาครัฐไทย
ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูใ้ นลักษณะโครงการแจ้งเหตุการณ์ดงั กล่าวต่อสานักงานภายใน 7 วัน
นับแต่วนั ที่รู้หรื อควรรู ้ถึงเหตุการณ์น้ นั
(1) หน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาตไม่สามารถดารงคุณสมบัติตามข้อ 15(2) ได้
(2) หุ้นกูท้ ี่ได้รับอนุญาตได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับต่ากว่าที่ลงทุนได้
หรื อไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ข้อ 43 ให้หน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูส้ ่งรายงานดังต่อไปนี้
ต่อสานักงานตามวิธีการที่กาหนดโดยข้อ 6
(1) รายงานการเปลี่ยนแปลงผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูภ้ ายหลังการออกหุน้ กู้ ทั้งนี้ เมื่อหน่วยงาน
ภาครัฐไทยได้ส่งเอกสารต่อสานักงานครบถ้วนแล้ว ให้หน่วยงานภาครัฐไทยเปลี่ยนแปลงผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูไ้ ด้
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากสานักงานแล้ว
(2) รายงานการไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนครบอายุ
(3) รายงานการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุน้ กู้ โดยในกรณีที่เป็ นหุน้ กูท้ ี่มี
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้ ให้หน่วยงานภาครัฐไทยรายงานต่อผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูด้ ว้ ย
ข้อ 43/1 ให้หน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาตส่ งรายงานการผิดนัดชาระหนี้
เงินต้นหรื อดอกเบี้ยต่อผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูภ้ ายใน 1 วันทาการนับแต่วนั ที่ปรากฏเหตุผิดนัด



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 50/2563 เรื่ อง การเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบับที่ 4)
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2563 เรื่ อง การเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 50/2563 เรื่ อง การเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบับที่ 4)
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2563 เรื่ อง การเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563)
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ภาค 3
การเสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาทในประเทศไทย
ในวงจากัด
______________________________
ข้อ 44 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ ตามภาคนี้ จะต้องมี
ข้อตกลงให้การชาระค่าตราสารหนี้และการชาระหนี้ ตามตราสารเป็ นสกุลเงินบาท
ข้อ 45 ข้อกาหนดในภาคนี้ให้ใช้บงั คับกับการเสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาท
ของหน่วยงานภาครัฐไทยต่อบุคคลในวงจากัด ตามลักษณะที่กาหนดในหมวด 1
ข้อ 46 การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาทของหน่วยงานภาครัฐไทย
ต่อบุคคลในวงจากัด ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) การเสนอขายต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ ให้กระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสานักงานตาม
หลักเกณฑ์การอนุญาตและการยืน่ คาขออนุญาตในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของหมวด 2 ทั้งนี้ หน่วยงาน
ภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาตต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในส่วนที่ 3 ของหมวด 2 ด้วย
(2) การเสนอขายลักษณะอื่นที่ไม่ใช่การเสนอขายต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ตาม (1) ให้ถือว่า
ได้รับอนุญาตเมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในส่วนที่ 1 ของหมวด 3 ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐไทย
ที่ได้รับอนุญาตต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในส่วนที่ 2 ของหมวด 3 ด้วย
หมวด 1
ลักษณะการเสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาทในวงจากัด
__________________________
ข้อ 47 การเสนอขายพันธบัตรหรื อหุน้ กูใ้ นลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
ให้ถือเป็ นการเสนอขายในวงจากัด
(1) การเสนอขายต่อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจานวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบ
ระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ
(2) การเสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบัน
(3) การเสนอขายต่อผูล้ งทุนรายใหญ่
(4) การเสนอขายที่ได้รับผ่อนผันจากสานักงาน โดยผูท้ ี่จะได้รับอนุญาตต้องแสดงได้ว่า
(ก) มีเหตุจาเป็ นและสมควร
(ข) การเสนอขายดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
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(ค) มีมาตรการให้ความคุม้ ครองแก่ผลู ้ งทุนอย่างเพียงพอแล้ว
ข้อ 48 การพิจารณาลักษณะการเสนอขายพันธบัตรหรื อหุน้ กูใ้ นวงจากัดตามข้อ 47
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) การเสนอขายต่อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามข้อ 47(1) หากเป็ นกรณี ที่
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผูค้ า้ หลักทรัพย์ หรื อบุคคลอื่นใด
ถือครองพันธบัตรหรื อหุน้ กูแ้ ทนบุคคลอื่น ให้นบั จานวนผูล้ งทุนจากบุคคลที่เป็ นเจ้าของที่แท้จริ ง
ของพันธบัตรหรื อหุ ้นกูน้ ้ นั
(2) การเสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันตามข้อ 47(2) หรื อการเสนอขายต่อผูล้ งทุน
รายใหญ่ตามข้อ 47(3) ไม่รวมถึงการเสนอขายต่อผูล้ งทุนดังกล่าวที่ได้ จดข้อจากัดการโอนไว้
ไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ โดยให้ถือว่ากรณี ดงั กล่าวเป็ นการเสนอขายต่อ
ผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามข้อ 47(1)
(3) การเสนอขายต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ตามข้อ 47(3) ให้หมายความรวมถึง การเสนอขาย
ต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ที่มีการเสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันด้วย
ข้อ 49 ตัว๋ เงินที่ออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็ นการออกตัว๋ เงิน
เพื่อเสนอขายในวงจากัด
(1) ตัว๋ เงินระยะสั้นที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบัน และมีมูลค่าหน้าตัว๋ ไม่ต่ากว่า
10 ล้านบาท
(2) ตัว๋ เงินระยะสั้นที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ และเข้าลักษณะที่ครบถ้วนดังนี้
(ก) มีมูลค่าหน้าตัว๋ ไม่ต่ากว่า 10 ล้านบาท
(ข) ผูเ้ สนอขายเป็ นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กูย้ มื ของ
สถาบันการเงิน
(3) ตัว๋ เงินที่ออก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เมื่อนับรวมตัว๋ เงินที่ออกก่อนหน้านี้และยังไม่ครบ
กาหนดชาระเงินมีจานวนไม่เกิน 10 ฉบับ โดยไม่นบั ตัว๋ เงินที่ออกตาม (1) และ (2)
ตัว๋ เงินตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีขอ้ ตกลงใด ๆ ที่ทาให้ตวั๋ เงินนั้นมีลกั ษณะทานองเดียวกับ
หุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง และไม่มีขอ้ กาหนดใด ๆ ที่ทาให้ผถู ้ ือตัว๋ เงินมีภาระหนี้หรื อภาระผูกพันเพิ่มเติมจาก
การเป็ นผูถ้ ือตัว๋ เงินตามปกติ
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หมวด 2
การเสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาทในวงจากัด
ต่อผูล้ งทุนรายใหญ่
__________________________
ข้อ 50 ความในหมวดนี้ให้ใช้บงั คับกับการเสนอขายพันธบัตรหรื อหุ ้นกูใ้ นวงจากัด
ต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ตามข้อ 47(3) และการเสนอขายตัว๋ เงินในวงจากัดต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ตามข้อ 49(2)
ส่วนที่ 1
หลักเกณฑ์การอนุญาต
__________________________
ข้อ 51 หน่วยงานภาครัฐไทยจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ในวงจากัด
ต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ เมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) หน่วยงานภาครัฐไทยมีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 15(1) (2) (3) (4) (5)
(6) และ (8)
(1/1) กรณีหน่วยงานภาครัฐไทยเสนอขายหุน้ กูท้ ี่ครบกาหนดไถ่ถอนเมื่อมีการยุบเลิก
หน่วยงานภาครัฐไทย (perpetual bond) ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16/1 ด้วย
(2) แบบแสดงรายการข้อมูลมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ในการขออนุญาต
ในลักษณะโครงการ แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวให้หมายถึงเฉพาะแบบแสดงรายการข้อมูลที่ได้ยนื่
มาพร้อมกับคาขออนุญาตเท่านั้น
(3) ไม่เคยมีประวัติฝ่าฝื นหลักเกณฑ์การนาเงินที่ได้รับจากการเสนอขายตราสารหนี้
ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนวันยืน่ คาขออนุญาต
ข้อ 52 ในกรณี ที่ตราสารหนี้ ที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนรายใหญ่เป็ นหุน้ กู้ หน่วยงาน
ภาครัฐไทยที่ขออนุญาตต้องจัดให้มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูด้ ว้ ย



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2563 เรื่ อง การเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 5/2564 เรื่ อง การเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบับที่ 5)
ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 50/2563 เรื่ อง การเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบับที่ 4)
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563)
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ส่วนที่ 2
การยืน่ คาขออนุญาต
__________________________
ข้อ 53 หน่วยงานภาครัฐไทยที่ประสงค์จะเสนอขายตราสารหนี้ในวงจากัดต่อ
ผูล้ งทุนรายใหญ่ตอ้ งยืน่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน และจดข้อจากัดการโอน (ถ้ามี) กับสานักงาน
ให้นาความในข้อ 17 ข้อ 18 และข้อ 19 มาใช้บงั คับกับการยืน่ คาขออนุญาต
ตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
ข้อ 54 ให้สานักงานแจ้งผลการพิจารณาคาขออนุญาตภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่
สานักงานได้รับคาขออนุญาต พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน
ในกรณี ที่หน่วยงานภาครัฐไทยประสงค์จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้
ให้หน่วยงานภาครัฐไทยยืน่ คาขอผ่อนผัน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอผ่อนผันต่อสานักงาน
มาพร้อมกับการยืน่ คาขออนุญาต ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสาหรับประชาชน โดยสานักงาน
จะพิจารณาคาขอผ่อนผันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเดียวกันกับการพิจารณาอนุญาตตามวรรคหนึ่ง
ข้อ 55 หน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ต่อผูล้ งทุนรายใหญ่
ในลักษณะโครงการสามารถเสนอขายตราสารหนี้ได้ทุกลักษณะโดยไม่จากัดมูลค่าและจานวนครั้งที่
เสนอขายนับแต่วนั ที่ได้รับอนุญาตจากสานักงานตามข้อ 54 จนสิ้ นสุ ดอายุโครงการ ทั้งนี้ ให้การอนุญาต
เสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะโครงการมีอายุ 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้รับอนุญาตจากสานักงาน
ข้อ 56 ภายในระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ 55 หากปรากฏเหตุการณ์ลกั ษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ หน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาตจะเสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะโครงการ
ต่อไปไม่ได้จนกว่าจะดาเนินการแก้ไขคุณสมบัติตาม (1) หรื อแก้ไขให้ตราสารหนี้ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับที่ลงทุนได้ตาม (2) แล้วแต่กรณี ก่อนสิ้ นระยะเวลาตามข้อ 55 ทั้งนี้ หน่วยงาน
ภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อ 60(4) ด้วย
(1) หน่วยงานภาครัฐไทยได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะโครงการ
ไม่สามารถดารงคุณสมบัติให้เป็ นไปตามข้อ 51(1) ได้



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2563 เรื่ อง การเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบับที่ 3)
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(2) ตราสารหนี้ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะโครงการได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับต่ากว่าที่ลงทุนได้ หรื อไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
หากหน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ โดยฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์
ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็ นการเสนอขายตราสารหนี้ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้
ส่วนที่ 3
เงื่อนไขที่ตอ้ งปฏิบตั ิภายหลังได้รับอนุญาต
__________________________
ข้อ 57 ให้หน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ในวงจากัด
ต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดในส่ วนนี้
ข้อ 58 หน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาตต้องดาเนินการให้ตราสารหนี้
ที่เสนอขายในวงจากัดต่อผูล้ งทุนรายใหญ่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) กรณีพนั ธบัตรหรื อหุน้ กู้ ให้มีลกั ษณะดังนี้
(ก) พันธบัตรต้องมีลกั ษณะเป็ นไปตามข้อ 26 และหุน้ กูต้ อ้ งมีลกั ษณะเป็ นไป
ตามข้อ 32(1) (2) (3) (4) และ (6)
ให้หน่วยงานภาครัฐไทยที่เป็ นไปตามเงื่อนไขดังนี้ ได้รับยกเว้นในเรื่ อง
การกาหนดคาเรี ยกชื่อเฉพาะตามข้อ 26(1) โดยสามารถใช้ชื่อพันธบัตรตามรุ่ นเดิมได้
1. เป็ นรัฐวิสาหกิจ ประเภท ก ตามกฎหมายว่าด้วยการบริ หารหนี้สาธารณะ
แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ ประเภท ก ที่เป็ นสถาบันการเงิน
2. ประสงค์จะเสนอขายพันธบัตรโดยวิธีเพิ่มปริ มาณ (re-open)
3. ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารอยูใ่ นอันดับเครดิตลาดับแรก
(ข) เป็ นตราสารชนิดระบุชื่อผูถ้ ือ และต้องมีขอ้ ความในใบตราสารที่เสนอขาย
แต่ละครั้งแสดงว่าหน่วยงานภาครัฐไทยจะไม่รับจดทะเบียนการโอนตราสารไม่วา่ ในทอดใด ๆ
หากการโอนนั้นจะขัดกับข้อจากัดการโอนตราสารตามที่ระบุไว้ ซึ่งต้องเป็ นข้อจากัดการโอนเดียวกับ
ที่ได้จดทะเบียนไว้กบั สานักงาน เว้นแต่กรณีที่เป็ นการเสนอขายตราสารต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ตามข้อ 47(3)
หน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาตสามารถจดทะเบียนการโอนตราสารไม่วา่ ในทอดใด ๆ ต่อผูล้ งทุน
รายใหญ่และผูล้ งทุนสถาบันก็ได้


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 5/2564 เรื่ อง การเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบับที่ 5)
ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564)
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(ค) กรณี เป็ นการเสนอขายหุ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิหรื อหุน้ กูท้ ี่ครบกาหนดไถ่ถอนเมื่อ
มีการเลิกบริ ษทั ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 33 และข้อ 34 แล้วแต่กรณี
(ง) กรณีหน่วยงานภาครัฐไทยจัดให้มีเอกสารประกอบการเสนอขายพันธบัตร
หรื อหุน้ กู้ เอกสารดังกล่าวจะต้องมีขอ้ ความที่ระบุถึงข้อจากัดการโอน และในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหุ้นกู้
ด้อยสิ ทธิ ให้ระบุการด้อยสิ ทธิไว้ให้ชดั เจน
(2) กรณี ตวั๋ เงิน ต้องจัดให้มีขอ้ ความดังนี้
(ก) ข้อความบนด้านหน้าตัว๋ เงินว่า “ตัว๋ เงินนี้ เป็ นหลักทรัพย์ และได้รับอนุญาตให้
เสนอขายในวงจากัด”
(ข) ข้อความเพิ่มเติมดังนี้
1. ข้อความบนด้านหน้าตัว๋ เงินว่า “เปลี่ยนมือไม่ได้” หรื อคาอื่นที่มีความหมาย
ในทานองเดียวกัน
2. ข้อความด้านหลังตัว๋ เงินที่รองรับการโอนโดยปราศจากสิ ทธิไล่เบี้ย
(without recourse) ในแต่ละทอด หากผูโ้ อนไม่ได้แสดงเจตนาเป็ นประการอื่น
(ค) ในกรณีที่หน่วยงานภาครัฐไทยเป็ นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื ของสถาบันการเงิน ต้องจัดให้มีขอ้ ความเพิ่มเติมบนด้านหน้าตัว๋ เงินว่า “ตัว๋ เงินนี้
ไม่ได้รับความคุม้ ครองจากสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก”
ข้อ 59 ในกรณีที่หน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาตประสงค์จะจัดให้มีที่ปรึ กษา
ทางการเงินเป็ นผูว้ ิเคราะห์ขอ้ มูลของหน่วยงานภาครัฐไทยเพื่อให้คาแนะนาในการกาหนดลักษณะ ข้อตกลง
เงื่อนไข และอายุที่เหมาะสมในการออกและเสนอขายตราสารหนี้ หน่วยงานภาครัฐไทยต้องมอบหมายให้
ที่ปรึ กษาทางการเงินนั้นวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
(1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ และแผนธุรกิจในอนาคต
(2) ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญตามที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน หรื อข้อมูล
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(3) วัตถุประสงค์การใช้เงิน
(4) แหล่งเงินทุนสารองในการชาระหนี้
(5) ทรัพย์สินที่อาจใช้เป็ นหลักประกันในการชาระหนี้
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หน่วยงานภาครัฐไทยตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ตอ้ งดาเนินการดังนี้ ดว้ ย
(1) จัดส่งข้อมูลที่จาเป็ นซึ่งมีความถูกต้องและครบถ้วนให้ที่ปรึ กษาทางการเงิน
เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวรรคหนึ่ง
(2) จัดให้มีขอ้ ตกลงให้ที่ปรึ กษาทางการเงินจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่จดั ทาขึ้น
ตามวรรคหนึ่งไว้อย่างน้อย 3 ปี
ข้อ 60 หน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ในวงจากัดต่อ
ผูล้ งทุนรายใหญ่ ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) จัดให้การชักชวนหรื อให้คาแนะนาเกี่ยวกับการซื้อขายหรื อลงทุนในตราสารหนี้
ต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ดาเนินการผ่านบริ ษทั หลักทรัพย์ประเภทที่สามารถเป็ นผูใ้ ห้บริ การดังกล่าวเกี่ยวกับ
ตราสารหนี้ได้
(2) จัดให้มีการแจกสรุ ปข้อมูลสาคัญของตราสาร (factsheet) ให้แก่ผลู ้ งทุนก่อน
การเสนอขายตราสารหนี้
(3) ส่งรายงานต่อสานักงานตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 43 โดยอนุโลม
(4) กรณีที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะโครงการ หากปรากฏเหตุการณ์
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ต้องแจ้งเหตุการณ์ดงั กล่าวต่อสานักงานภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่รู้
หรื อควรรู ้ถึงเหตุการณ์น้ นั
(ก) หน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาตไม่สามารถดารงคุณสมบัติ
ตามข้อ 15(2) ได้
(ข) ตราสารหนี้ที่ได้รับอนุญาตได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับ
ต่ากว่าที่ลงทุนได้ หรื อไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(5) นาเงินที่ได้รับจากการเสนอขายตราสารหนี้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน
ที่เปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล เว้นแต่ในกรณีของหุน้ กูห้ รื อพันธบัตรที่มีการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์การใช้เงินโดยชอบตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2563 เรื่ อง การเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบับที่ 3)
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ข้อ 60/1 ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหุน้ กูใ้ นวงจากัดต่อผูล้ งทุนรายใหญ่นอกจาก
จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 60 แล้ว ให้หน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาตรายงาน
การผิดนัดชาระหนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 43/1 ด้วย
ข้อ 61 ในกรณีที่ตราสารหนี้ ที่เสนอขายในวงจากัดต่อผูล้ งทุนรายใหญ่เป็ นพันธบัตร
หรื อหุน้ กู้ ให้หน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาตต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ดาเนินการเกี่ยวกับข้อกาหนดสิ ทธิตามหลักเกณฑ์ในข้อ 37 และข้อ 38 และ
ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหุ้นกูใ้ ห้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ 39 ด้วย
(2) กรณีที่เป็ นการเสนอขายหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ หรื อหุน้ กูท้ ี่ครบกาหนดไถ่ถอนเมื่อมี
การเลิกบริ ษทั ต้องจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามข้อ 40 โดยอนุโลม
(3) ยืน่ คาขอให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยพิจารณารับพันธบัตรหรื อหุ้นกูท้ ี่เสนอขาย
เป็ นตราสารหนี้ข้ นึ ทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วนั ออกพันธบัตรหรื อหุน้ กูด้ งั กล่าว เว้นแต่เป็ น
การเสนอขายหุ ้นกูร้ ะยะสั้น
(4) ในกรณีที่มีบุคคลใดแสดงความประสงค์ต่อหน่วยงานภาครัฐไทยที่จะลงทะเบียน
การโอนพันธบัตรหรื อหุน้ กู้ ให้หน่วยงานภาครัฐไทยดังกล่าวตรวจสอบความถูกต้องของการโอนพันธบัตร
หรื อหุน้ กู้ หากพบว่าเป็ นการโอนที่ขดั ต่อข้อจากัดการโอนที่ได้จดทะเบียนไว้กบั สานักงาน หน่วยงาน
ภาครัฐไทยต้องไม่ลงทะเบียนการโอนพันธบัตรหรื อหุน้ กู้ เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง (4) หากหน่วยงานภาครัฐไทยจัดให้มีนายทะเบียน
พันธบัตรหรื อหุ้นกู้ หน่วยงานภาครัฐไทยต้องดาเนินการให้นายทะเบียนพันธบัตรหรื อหุน้ กู้ปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในวรรคหนึ่งด้วย
หมวด 3
การเสนอขายตราสารหนี้ สกุลเงินบาทในวงจากัด
ลักษณะอื่นที่ไม่ใช่การเสนอขายต่อผูล้ งทุนรายใหญ่
_____________________________
ข้อ 62 ความในหมวดนี้ให้ใช้บงั คับกับการเสนอขายพันธบัตรหรื อหุ ้นกูใ้ นวงจากัด
ตามข้อ 47(1) (2) และ (4) และการเสนอขายตัว๋ เงินในวงจากัดตามข้อ 49(1) และ (3)



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2563 เรื่ อง การเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563)
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ส่วนที่ 1
การอนุญาต
_____________________________
ข้อ 63 การเสนอขายตราสารหนี้ในวงจากัดตามหมวดนี้ หน่วยงานภาครัฐไทยต้องมี
ลักษณะตามข้อ 15(1) และ (6) และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามตารางดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์
1. รายงานลักษณะตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย
ต่อสานักงานตามวิธีการที่กาหนดโดยข้อ 6
2. จดข้อจากัดการโอนกับสานักงาน
3. เสนอร่ างข้อกาหนดสิ ทธิและร่ างสัญญา
แต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้ (ถ้ามี) พร้อมกับ
การจดข้อจากัดการโอน
4. แจ้งวัตถุประสงค์การใช้เงินต่อสานักงาน
พร้อมกับการจดข้อจากัดการโอน
5. ไม่เคยมีประวัติฝ่าฝื นหลักเกณฑ์การนาเงิน
ที่ได้รับจากการเสนอขายตราสารหนี้
ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลา 2 ปี
ก่อนวันแจ้งวัตถุประสงค์การใช้เงิน

พันธบัตร / หุ้นกู้
ตัว๋ เงิน
ข้อ 47(1) ข้อ 47(2) ข้อ 47(4) ข้อ 49(1) ข้อ 49(3)
-

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

-

-

✓

✓

✓

-

-

✓

-

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ให้ถือว่าหน่วยงานภาครัฐไทยที่มีลกั ษณะและได้ดาเนินการตามที่กาหนดในวรรคหนึ่ ง
ได้รับอนุญาตจากสานักงานให้เสนอขายตราสารหนี้ ตามหมวดนี้
ข้อ 64 การจดข้อจากัดการโอนตามข้อ 63 ต้องมีขอ้ ความซึ่งแสดงได้วา่ ผูอ้ อกตราสารหนี้
จะไม่รับจดทะเบียนการโอนตราสารหนี้ ไม่ว่าทอดใด ๆ หากการโอนดังกล่าวจะทาให้ ตราสารหนี้
ที่เสนอขายในครั้งนั้นไม่สามารถคงลักษณะการเสนอขายในวงจากัดตามแต่ละลักษณะที่กาหนดได้
เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
ให้ถือว่าสานักงานรับจดข้อจากัดการโอนตามวรรคหนึ่งในวันที่สานักงานได้รับ
การแสดงเจตนาจดข้อจากัดการโอนที่มีขอ้ ความตามวรรคหนึ่งครบถ้วนแล้ว



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2564 เรื่ อง การเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564)
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ส่วนที่ 2
เงื่อนไขที่ตอ้ งปฏิบตั ิภายหลังได้รับอนุญาต
__________________________
ข้อ 65 ให้หน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้
ในวงจากัดลักษณะอื่นที่ไม่ใช่การเสนอขายต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั นี้ โดยอนุโลม
(ก) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของตราสารหนี้ ตามข้อ 58 ทั้งนี้ ในกรณี ของ
ตัว๋ เงินที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันตามข้อ 49(1) ต้องจัดให้มีขอ้ ความเพิม่ เติมบนด้านหน้าตัว๋ เงินว่า
“มีวตั ถุประสงค์ให้เปลี่ยนมือได้เฉพาะในกลุ่มผูล้ งทุนสถาบัน” หรื อคาอื่นที่มีความหมายในทานอง
เดียวกัน แทนข้อความตามข้อ 58(2) (ข)
(ข) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่ปรึ กษาทางการเงิน (ถ้ามี) ตามข้อ 59
(ค) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดส่งรายงานตามข้อ 43 และข้อ 43/1
(ง) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทะเบียนการโอนพันธบัตรหรื อหุน้ กูต้ ามข้อ 61(4)
(2) ในกรณี ที่ตราสารหนี้ที่เสนอขายเป็ นพันธบัตรหรื อหุน้ กู้ ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในข้อ 66 ข้อ 67 และข้อ 68
(3) ในกรณี ที่ตราสารหนี้ที่เสนอขายเป็ นตัว๋ เงิน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติม
ในข้อ 69
(4) นาเงินที่ได้รับจากการเสนอขายตราสารหนี้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน
ที่ได้แจ้งต่อสานักงาน หรื อที่เปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
การใช้เงินโดยชอบตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ
ข้อ 66 การเสนอขายพันธบัตรและหุน้ กูใ้ นวงจากัดต่อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง
ตามข้อ 47(1) ให้หน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาตปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบัน



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2563 เรื่ อง การเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 50/2563 เรื่ อง การเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบับที่ 4)
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563)
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(2) ไม่โฆษณาการเสนอขายพันธบัตรหรื อหุน้ กูด้ งั กล่าว และหากจะมีการแจกจ่าย
เอกสารประกอบการเสนอขาย หน่วยงานภาครัฐไทยต้องแจกจ่ายให้เฉพาะบุคคลที่มีลกั ษณะหรื อ
มีจานวนอยูใ่ นวงจากัดตามที่กาหนดไว้ในข้อ 47(1) เท่านั้น
ข้อ 67 การเสนอขายพันธบัตรหรื อหุ้นกูใ้ นวงจากัดต่อผูล้ งทุนสถาบันตามข้อ 47(2)
หน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาตต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(1) กรณี เป็ นการเสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ให้ดาเนินการดังนี้
(ก) จัดให้มีขอ้ กาหนดสิ ทธิ ที่มีรายการอย่างน้อยตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 42
และดาเนินการให้เป็ นไปตามข้อ 38 วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
(ข) จัดให้มีการแจกสรุ ปข้อมูลสาคัญของตราสาร (factsheet) ให้แก่ผลู ้ งทุนก่อน
การเสนอขาย
(2) ยืน่ คาขอให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยพิจารณารับพันธบัตรหรื อหุ้นกูท้ ี่เสนอขาย
เป็ นตราสารหนี้ ข้ ึนทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วนั ออกพันธบัตรหรื อหุ้นกูด้ งั กล่าว เว้นแต่เป็ น
การเสนอขายหุ ้นกูร้ ะยะสั้น
ข้อ 68 การเสนอขายพันธบัตรหรื อหุน้ กูใ้ นวงจากัดโดยได้รับผ่อนผันจากสานักงาน
ตามข้อ 47(4) หน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาตต้องไม่โฆษณาการเสนอขายตราสารหนี้ ดงั กล่าว
และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสารประกอบการเสนอขาย หน่วยงานภาครัฐไทยต้องแจกจ่ายให้เฉพาะ
บุคคลที่ได้รับการผ่อนผันเท่านั้น
ข้อ 69 ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายตัว๋ เงินในวงจากัด หน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับอนุญาต
ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณี เป็ นการเสนอขายในวงจากัดต่อผูล้ งทุนสถาบันตามข้อ 49(1) ให้หน่วยงาน
ภาครัฐไทยจัดให้มีการแจกสรุ ปข้อมูลสาคัญของตราสาร (factsheet) ให้แก่ผลู ้ งทุนก่อนการเสนอขาย
(2) กรณี เป็ นการเสนอขายในวงจากัดตามข้อ 49(3) ให้หน่วยงานภาครัฐไทยปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 66 โดยอนุโลม
(ข) ในกรณีที่การเสนอขายตัว๋ เงินดังกล่าวมีขอ้ ตกลงให้หน่วยงานภาครัฐไทย
นาทรัพย์สินมาเป็ นหลักประกันเพิ่มเติมสาหรับการชาระหนี้ตามตัว๋ เงิน หน่วยงานภาครัฐไทยต้อง
ดาเนินการให้ขอ้ ตกลงดังกล่าวมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย โดยคานึงถึงสภาพของทรัพย์สินแต่ละประเภท
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ภาค 4
การเสนอขายพันธบัตรหรื อหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศ
_______________________
หมวด 1
การเสนอขายพันธบัตรหรื อหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศ
ในประเทศไทย
_______________________
ข้อ 70 พันธบัตรหรื อหุ้นกูท้ ี่ขออนุญาตเสนอขายตามภาคนี้ตอ้ งมีลกั ษณะครบถ้วน
ดังต่อไปนี้
(1) มีขอ้ ตกลงที่จะชาระค่าตราสารหนี้ และชาระหนี้ ตามตราสารเป็ นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ
(2) เป็ นพันธบัตรหรื อหุ้นกูท้ ี่เสนอขายในประเทศไทย
ข้อ 71 ในการขออนุญาตและอนุญาตเสนอขายพันธบัตรและหุน้ กูส้ กุลเงินตรา
ต่างประเทศในประเทศไทยของหน่วยงานภาครัฐไทย ให้นาหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย มาใช้บงั คับ โดยอนุโลม
เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับหลักเกณฑ์ในภาคนี้
หมวด 2
การเสนอขายพันธบัตรหรื อหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศ
ต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศทั้งจานวน
__________________________
ข้อ 72 พันธบัตรหรื อหุ้นกูท้ ี่ขออนุญาตเสนอขายตามภาคนี้ตอ้ งมีลกั ษณะครบถ้วน
ดังต่อไปนี้
(1) มีขอ้ ตกลงที่จะชาระค่าตราสารหนี้ และชาระหนี้ ตามตราสารเป็ นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ
(2) เป็ นพันธบัตรหรื อหุน้ กูท้ ี่เสนอขายในต่างประเทศทั้งจานวน

30
ข้อ 73 ในการขออนุญาตและการอนุ ญาตเสนอขายพันธบัตรและหุน้ กูส้ กุลเงินตรา
ต่างประเทศต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศทั้งจานวนของหน่วยงานภาครัฐไทย ให้นาหลักเกณฑ์ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศ มาใช้บงั คับ โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับ
หลักเกณฑ์ในภาคนี้
ภาค 5
บทเฉพาะกาล
____________________
ข้อ 74 คาขออนุญาตที่ได้ยื่นต่อสานักงานหรื อได้รับอนุญาตจากสานักงานตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 64/2558 เรื่ อง การเสนอขายตราสารหนี้ ของหน่วยงาน
ภาครัฐไทย ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ ให้การขออนุญาตและ
การอนุญาตยังคงเป็ นไปตามประกาศดังกล่าวและประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข้อ 75 ในกรณีที่หน่วยงานภาครัฐไทยได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูร้ ะยะสั้นหรื อตัว๋ เงิน
ระยะสั้นในวงจากัดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 64/2558 เรื่ องการเสนอขายตราสารหนี้
ของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และได้ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อเสนอขาย
หุน้ กูร้ ะยะสั้นหรื อตัว๋ เงินระยะสั้นก่อนประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ ให้หน่วยงานภาครัฐไทยดังกล่าวเสนอขาย
หุน้ กูร้ ะยะสั้นหรื อตัว๋ เงินระยะสั้นได้ตามระยะเวลาที่สามารถเสนอขายได้ภายใต้แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าว
ข้อ 76 ให้ตราสารหนี้ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ. 64/2558 เรื่ อง การเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย
ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ไปแล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ ยังคงอยูภ่ ายใต้บงั คับของประกาศ
ดังกล่าวและประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข้อ 77 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 64/2558 เรื่ อง การเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ให้การอ้างอิงประกาศดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้
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ข้อ 78 ให้บรรดาประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คาสั่ง และหนังสื อเวียน ที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 64/2558 เรื่ อง การเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ซึ่งใช้บงั คับอยูก่ ่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บงั คับ ยังคงมีผลใช้บงั คับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับ
หลักเกณฑ์ของประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ คาสั่ง และหนังสื อเวียน ที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิ
ตามประกาศนี้ใช้บงั คับ
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561
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