
 

 

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ที่ ทจ. 62/2561 
เร่ือง  การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 

(ฉบบัประมวล) 
_________________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 มาตรา 40(11) มาตรา 41(3) และ (4) มาตรา 42(10) และมาตรา 43(3)  
แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี  

ขอ้ 1   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิก 
(1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทด. 26/2553  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกู้ 

สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553 
(2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทด. 37/2554  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกู้ 

สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 
(3)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 18/2555  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกู้ 

สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 
(4)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2555  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกู้ 

สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 
(5)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 11/2556  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกู้ 

สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัที่ 5) ลงวนัที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 
(6)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2557  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกู้ 

สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัที่ 6) ลงวนัที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
(7)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 31/2557  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกู้ 

สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัที่ 7) ลงวนัที่ 29 กนัยายน พ.ศ. 2557 
(8)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 48/2557  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกู้ 

สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัที่ 8) ลงวนัที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
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(9)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 50/2557  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกู้ 
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัที่ 9) ลงวนัที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
  (10)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 37/2558  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกู้
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัที่ 10) ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
  (11)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 58/2558  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกู้
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัที่ 11) ลงวนัที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
  (12)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 67/2558  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกู้
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัที่ 12) ลงวนัที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
  (13)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2559  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกู้
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัที่ 13) ลงวนัที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
  (14)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 57/2559  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกู้
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัที่ 14) ลงวนัที่ 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
  (15)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 24/2560  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกู้
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัที่ 15) ลงวนัที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 

  ขอ้ 3  ในประกาศน้ี 
“กิจการตามกฎหมายไทย”  หมายความว่า   กิจการตามกฎหมายไทยดงัต่อไปน้ี 
(1)  บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 
(2)  สาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศที่สามารถประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยไ์ด้ 

ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
  “กิจการตามกฎหมายต่างประเทศ”  หมายความว่า   กิจการตามกฎหมายต่างประเทศ
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  หน่วยงานหรือองคก์ารของรัฐบาลต่างประเทศ 
(2)  องคก์ารระหว่างประเทศ 
(3)  นิติบุคคลที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 
“หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ”  หมายความว่า   หุ้นกูไ้ม่มีประกนัที่มีการก าหนดสิทธิของผูถื้อหุ้นกู้

ไวด้อ้ยกว่าสิทธิของเจา้หน้ีสามญัทัว่ไป 
  “ขอ้ก าหนดสิทธิ”  หมายความว่า   ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุ้นกู้ 
และผูถื้อหุ้นกู ้ 

“ที่ปรึกษาทางการเงิน”  หมายความว่า   ที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบญัชีที่ส านกังาน
ให้ความเห็นชอบ 
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“สถาบนัการเงิน”  หมายความว่า   สถาบนัการเงินดงัต่อไปน้ี 
(1)  ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าดว้ย

ธุรกิจสถาบนัการเงิน 
(2)  สถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมาย 

ว่าดว้ยดอกเบี้ยเงินให้กูย้ืมของสถาบนัการเงิน 
“ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความว่า   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
“ตราสารหน้ีข้ึนทะเบียน”  หมายความว่า   ตราสารหน้ีที่ข้ึนทะเบียนกบัสมาคม 

ตลาดตราสารหน้ีไทย 
“สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย”  หมายความว่า   สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

ที่ไดร้ับใบอนุญาตและจดทะเบียนกบัส านกังาน 
  ค าว่า “การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ” “แบบแสดงรายการขอ้มูล” “บริษทัจดทะเบียน”  
“ผูล้งทุนรายใหญ่” “ผูล้งทุนสถาบนั” “ผูบ้ริหาร” “ผูมี้อ านาจควบคุม” “หุ้นกูร้ะยะส้ัน” และ  
“หุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝง” ให้มีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวที่ก าหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบั
การออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท 

ภาค 1  
บททัว่ไป 

______________________ 

หมวด 1  
ขอบเขตของประกาศและหลกัเกณฑท์ัว่ไป 

______________________ 

  ขอ้ 4   ประกาศน้ีเป็นหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ 
ที่ออกใหม่โดยกิจการตามกฎหมายไทยและกิจการตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงรองรับกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป  
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นภาค 2 
  (2)  การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศที่ออกใหมใ่นวงจ ากดั ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นภาค 3  
  หุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศตามวรรคหน่ึงตอ้งมีขอ้ตกลงให้การช าระค่าหุ้นกูแ้ละ 

การช าระหน้ีตามหุ้นกูเ้ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
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  ขอ้ 5   ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝง ให้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์

ดงัต่อไปน้ี 

  (1)  การเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงที่ผูอ้อกมีสิทธิในการบงัคบัไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด 
(callable) หรือผูถื้อมีสิทธิเรียกให้ผูอ้อกช าระหน้ีคืนก่อนก าหนด (puttable) โดยมีการก าหนดผลตอบแทน
ไวอ้ย่างแน่นอนหรือเป็นอตัราที่ผนัแปรตามอตัราดอกเบี้ยของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบี้ยอ่ืน และ 
ไม่มีการก าหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อา้งอิงกบัปัจจยัอา้งอิงอ่ืนเพิ่มเตมิ ให้ผูข้ออนุญาตปฏิบตัิ
ตามประกาศน้ีเท่านั้น 
  (2)  การเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงในลกัษณะอ่ืนนอกเหนือจาก (1) ให้เสนอขาย 
ไดเ้ฉพาะผูข้ออนุญาตที่เป็นกิจการตามกฎหมายไทย โดยให้กิจการตามกฎหมายไทยดงักล่าวปฏิบตัิ 
ตามประกาศน้ี และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออก 
และเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝง 

  ขอ้ 6   การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ 

ตามประกาศน้ีตอ้งไม่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

  (1)  เป็นหุ้นกูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์
  (2)  เป็นหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงที่มีลกัษณะเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ 
  (3)  เป็นตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุนว่าดว้ยการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ 

ขอ้ 7   บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยซ่ึงมีลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี จะยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูท้ี่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษทั 
(perpetual bond) ไม่ได ้

(1)  บริษทัที่กองทรัสตถื์อหุ้นในลกัษณะทีเ่ป็นการลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต์
ในอตัราไม่นอ้ยกว่าที่ก าหนดไวต้ามหลกัเกณฑใ์นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัย ์หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ว่าดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในโครงสร้างพื้นฐาน แลว้แต่กรณี 

(2)  บริษทัที่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานถือหุ้นในลกัษณะที่เป็นการลงทุนในทรพัยสิ์น
หลกัของกองทุนรวมในอตัราไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไวต้ามหลกัเกณฑใ์นประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย แลว้แต่กรณี 
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  ขอ้ 8   เอกสารหรือหลกัฐานที่ตอ้งยื่นต่อส านกังานตามที่ก าหนดในประกาศน้ีไม่วา่ก่อน
หรือภายหลงัไดร้ับอนุญาตตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการที่ส านักงานประกาศก าหนด 

ขอ้ 9   ในการเสนอขายหุ้นกูใ้นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ผูข้ออนุญาต 
อาจยื่นขอ้มูลหรือเอกสารต่อส านกังานที่จดัท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษก็ได ้ 

(1)  เป็นการเสนอขายหุ้นกูต้่อประชาชนเป็นการทัว่ไปของกิจการตามกฎหมายไทย 
ซ่ึงเสนอขายหุ้นกูพ้ร้อมกนัหรือในระยะเวลาใกลเ้คียงกนัในประเทศอื่น 

(2)  เป็นการเสนอขายหุ้นกูใ้นวงจ ากดัต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง ผูล้งทุนสถาบนั 
หรือผูล้งทุนรายใหญ่ 

(3)  เป็นการเสนอขายหุ้นกูข้องกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ 
ในกรณีที่ขอ้มูลหรือเอกสารตามวรรคหน่ึงแปลมาจากขอ้มูลที่เป็นภาษาอ่ืน ผูข้ออนุญาต

ตอ้งด าเนินการดงัน้ีดว้ย 
(1)  รับรองว่าสาระของขอ้มูลหรือเอกสารที่แปลนั้น เป็นเร่ืองที่เกิดข้ึนหรือมีอยู่จริง

และไม่ไดม้ีการปกปิดขอ้เท็จจริงที่พึงเปิดเผย 
(2)  ให้ผูแ้ปลรับรองความถูกตอ้งว่า สาระการแปลถูกตอ้งตรงตามสาระของขอ้มูล

หรือเอกสารที่เป็นตน้ฉบบั 

ขอ้ 10   ขอ้มูลหรือเอกสารที่ยื่นต่อส านกังานตามประกาศน้ี  หากไดจ้ดัท าเป็นภาษาใด 

ในครั้ งแรก ให้จดัท าโดยใชภ้าษานั้นต่อไปทุกครั้ ง  เวน้แต่กรณีที่มีเหตุจ าเป็นสมควร และได้รับ 

การผ่อนผนัจากส านกังาน 

  ขอ้ 11   ในการจ าหน่ายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปตามภาค 2  
ผูท้ี่ไดร้บัอนุญาตมหีนา้ที่ปฏิบตัใิห้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจ าหน่าย 
ตราสารหน้ีและใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ที่ออกใหม่ของบริษทัที่ออกหลกัทรัพยด์ว้ย 

หมวด 2 
อ านาจของส านกังาน 

_________________________ 

ขอ้ 12   ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจริงต่อส านกังานที่เป็นเหตุอนัควรสงสัยกรณีใด 
กรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี ส านักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูต้ามค าขออนุญาตได้ 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2563  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบบัที ่2) ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 
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(1)  ผูข้ออนุญาตหรือการเสนอขายหุ้นกูม้ีลกัษณะหรือรูปแบบเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
หรือเง่ือนไขที่จะไดร้ับอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เท็จจริงซ่ึงท าให้พิจารณาไดว้่าความมุ่งหมายหรือ
เน้ือหาสาระที่แทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายหุ้นกูน้ั้นเขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงบทบญัญตัิ
ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศน้ี 

(2)  การเสนอขายหุ้นกูอ้าจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
(3)  การเสนอขายหุ้นกูอ้าจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม 
(4)  การเสนอขายหุ้นกูอ้าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูล้งทุนโดยรวม หรืออาจท าให้ 

ผูล้งทุนโดยรวมไม่ไดร้บัความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดร้ับขอ้มูลที่ถูกตอ้งหรือเพยีงพอประกอบ 
การตดัสินใจลงทุน 

ขอ้ 13   ในกรณีที่เขา้ลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจผ่อนผนั 
ไม่น าหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชพ้จิารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเง่ือนไขตามประกาศน้ีมาใชบ้งัคบั 
กบัการเสนอขายหุ้นกูท้ี่ไดร้ับอนุญาตได ้

(1)  มีขอ้เทจ็จริงที่ชดัเจนซ่ึงท าให้พจิารณาไดว้่าหลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขทีจ่ะผ่อนผนัให้ 
ไม่มีนยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ที่จะไดไ้ม่คุม้ค่ากบัตน้ทุน 
ในการปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขดงักล่าว 

(2)  ผูข้ออนุญาตมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขที่จะผ่อนผนั 

(3)  ผูข้ออนุญาตมมีาตรการอ่ืนทีเ่พียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขที่จะผ่อนผนั 

การผ่อนผนัตามวรรคหน่ึงให้ค านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนด
เงื่อนไขให้ผูข้ออนุญาตตอ้งปฏิบตัิดว้ยก็ได ้

ขอ้ 14   ในกรณีที่ปรากฏต่อส านกังานภายหลงัการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ 
ว่าขอ้เทจ็จริงและพฤติการณ์ที่ส านกังานน ามาพจิารณาเพื่ออนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูเ้ปล่ียนแปลงไป  
ซ่ึงหากขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปนั้นปรากฏต่อส านกังานก่อนการอนุญาต  
ส านกังานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้นั้น ให้ส านกังานมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 

(1)  ส่ังให้ผูไ้ดร้ับอนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหารของผูไ้ดร้ับอนุญาต ช้ีแจงหรือเปิดเผย
ขอ้มูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด และระงบัการอนุญาตให้ออกหุ้นกูห้รือให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตระงบั
การเสนอขายหุ้นกูไ้วก่้อนจนกว่าจะไดช้ี้แจงหรือแกไ้ขให้ถูกตอ้ง และหากผูไ้ดร้ับอนุญาต กรรมการ หรือ
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ผูบ้ริหารของผูไ้ดร้ับอนุญาต ไม่สามารถช้ีแจงหรือด าเนินการแกไ้ขให้ถูกตอ้งไดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ส านกังานอาจส่ังเพิกถอนการอนุญาตตาม (2) ได ้

(2)  ส่ังเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูใ้นส่วนที่ยงัไม่ไดเ้สนอขายหรือยงัไม่มี 
ผูจ้องซ้ือ  

ในการส่ังการตามวรรคหน่ึงให้ส านกังานค านึงถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ีประกอบการพิจารณา 
  (1)  ความร้ายแรงของขอ้เท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป 
  (2)  ผลกระทบต่อผูล้งทุนที่จองซ้ือหุ้นกูน้ั้น 

ขอ้ 15   ในกรณีทีป่รากฏว่าผูข้ออนุญาตเสนอขายหุ้นกูต้อ่ประชาชนเป็นการทัว่ไปหรือ 
เสนอขายหุ้นกูใ้นวงจ ากดัตอ่ผูล้งทุนรายใหญ่ มีลกัษณะไมเ่ป็นไปตามขอ้ 21(2) ในการแจง้ผลการพิจารณา 
ค าขออนุญาต ให้ส านกังานมีอ านาจก าหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการพจิารณาค าขออนุญาตในคราวต่อไป 
โดยค านึงถึงความมีนยัส าคญัของพฤติกรรมอนัเป็นลกัษณะตอ้งห้าม  ทั้งน้ี ในกรณีที่เป็นการก าหนด
ระยะเวลา ระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่เกิน 15 ปีนบัแตว่นัที่ส านกังานแจง้ผลการพจิารณาดงักล่าวต่อผูข้ออนุญาต 

เมื่อพน้ระยะเวลาที่ส านกังานก าหนดตามวรรคหน่ึง หรือเมื่อผูข้ออนุญาตไดป้ฏิบตัิตาม
เง่ือนไขที่ส านกังานก าหนดแลว้ ไมใ่ห้ส านกังานน าขอ้เท็จจริงอนัเป็นเหตแุห่งการส่ังการตามวรรคหน่ึง 
มาประกอบการพิจารณาค าขอในครั้ งใหม่อีก 

ในกรณีที่ส านกังานเห็นว่าเหตุที่ท าให้ผูข้ออนุญาตมีลกัษณะไม่เป็นไปตามขอ้ 21(2) 
เป็นเร่ืองไม่ร้ายแรง หรือไดม้ีการแกไ้ขหรือก าหนดมาตรการป้องกันแลว้ ส านักงานอาจไม่น าขอ้เท็จจริง
เก่ียวกบัการขาดลกัษณะดงักล่าวมาใชป้ระกอบการพิจารณาก็ได้ 

ขอ้ 16   ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจริงต่อส านกังานที่เป็นเหตุอนัควรสงสัยดงัต่อไปน้ี 
ส านักงานอาจส่ังไม่ให้การอนุญาตส าหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในวงจ ากดัที่ได้รับอนุญาตมีผล 
ส่ังระงบัการเสนอขายหุ้นกู ้หรือส่ังเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูไ้ด ้แลว้แต่กรณี 

(1)  ผูท้ี่จะเสนอขายหุ้นกูม้ีขอ้บกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเก่ียวกบัการปฏิบตัติาม
เง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกู ้หรือจะไม่สามารถปฏิบตัติามประกาศน้ีได ้ 

(2)  การเสนอขายหุ้นกูม้ีลกัษณะที่อาจเขา้ข่ายเป็นการหลีกเล่ียงกฎเกณฑท์ี่ออกภายใต้
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายว่าดว้ยทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

(3)  การเสนอขายหุ้นกูอ้าจก่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่ผูล้งทุนหรืออาจท าให้ผูล้งทุนไม่ได้
รับความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดร้ับขอ้มูลที่มีนยัส าคญัต่อการตดัสินใจลงทุน 
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  ขอ้ 17   ในระหว่างอายุโครงการตามขอ้ 30 และขอ้ 52  หากปรากฏขอ้เท็จจริง 
ต่อส านกังานว่าผูไ้ดร้บัอนุญาตไม่สามารถด ารงคุณสมบตัติามหลกัเกณฑก์ารอนุญาต ปฏิบตัิผดิเงื่อนไข 
ที่ตอ้งปฏิบตัิภายหลงัไดร้ับอนุญาต หรือมีการเปิดเผยขอ้มูลที่มีนยัส าคญัต่อประชาชนที่ไม่ครบถว้น
ถูกตอ้ง ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน ส านกังานอาจส่ังระงบัการเสนอขายหุ้นกูไ้วก่้อน  
หรือส่ังเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูใ้นลกัษณะโครงการได ้

ภาค 2 
การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงนิตราต่างประเทศที่ออกใหม่ 

ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 
_________________ 

หมวด 1 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 
_________________ 

ขอ้ 18   ผูข้ออนุญาตเสนอขายหุ้นกูต้อ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
(1)  งบการเงินของผูข้ออนุญาตและงบการเงินรวมประจ างวดการบญัชีปีล่าสุด และ 

งบการเงินประจ างวด 6 เดือนล่าสุดหรืองบการเงินไตรมาสสุดทา้ยก่อนยื่นค าขออนุญาต ตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัน้ี  

(ก)  จดัท าข้ึนตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและเป็นไปตามหลกัเกณฑอ่ื์น 
ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัท างบการเงินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข 
และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัที่ออก
หลกัทรัพย ์

(ข)  รายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี ตอ้งไม่มีความหมายในลกัษณะดงัน้ี 
1.  ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของผูข้ออนุญาตและงบการเงินรวม  

หรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกตอ้ง 
2.  แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบญัชีที่เป็นสาระส าคญัว่าไม่เป็นไป

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
3.  แสดงความเห็นว่าถูกจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระท าหรือ 

ไม่กระท าของผูข้ออนุญาต หรือกรรมการหรือผูบ้ริหารของผูข้ออนุญาต 
ในกรณีที่ผูข้ออนุญาตเป็นกิจการตามกฎหมายไทยที่เป็นสาขาธนาคารพาณิชย์

ต่างประเทศ งบการเงินตามวรรคหน่ึง (1) ให้หมายถึง งบการเงินของสาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศในไทย 
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ความในวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบักบักรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกูใ้นนามของรัฐบาล
ต่างประเทศ 

(2)  ไม่อยู่ระหว่างการด าเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงดงัน้ี  เวน้แต่ไดร้ับการผ่อนผนั 

จากส านกังาน 

(ก)  คา้งการน าส่งงบการเงินหรือรายงานที่มีหนา้ที่ตอ้งจดัท าตามมาตรา 56  

(ข)  คา้งส่งรายงานที่มีหนา้ทีต่อ้งจดัท าและจดัส่งต่อส านกังานตามมาตรา 57  

หรือคา้งส่งรายงานในลกัษณะเดียวกนัต่อตลาดหลกัทรพัย ์

(ค)  ปรับปรุงแก้ไขงบการเงิน หรือรายงานที่มีหน้าที่ต้องจดัท าตามมาตรา 56  
หรือมาตรา 57 ตามที่ส านกังานแจง้ให้ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข หรือปรับปรุงแกไ้ขในลกัษณะเดียวกนั 

ตามที่ตลาดหลกัทรัพยแ์จง้ให้ด าเนินการ 

(ง)  ปฏิบตัิตามค าส่ังของส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 58 หรือตาม 

มาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แลว้แต่กรณี   

(3)  ไม่มีลกัษณะตามขอ้ 19  เวน้แต่ในกรณีที่ผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัจดทะเบียน  
ผูข้ออนุญาตตอ้งไม่มีลกัษณะเฉพาะตามที่ก าหนดในขอ้ 19(1)(ก) 

(4)  ไมเ่คยเสนอขายหุ้นกูไ้ม่ว่าประเภทใด  ๆพนัธบตัร ตัว๋เงิน หรือศุกูก โดยฝ่าฝืน
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัลกัษณะการเสนอขายที่จ  ากดัเฉพาะผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ภายใน
ระยะเวลา 2 ปีก่อนวนัยื่นค าขออนุญาต  เวน้แต่ไดร้ับการผ่อนผนัจากส านกังาน โดยผูข้ออนุญาตแสดงไดว้่า
มีเหตุจ าเป็นและสมควร  รวมทั้งมีมาตรการป้องกนัการไม่ปฏิบตัิดงักล่าวอย่างเหมาะสมแลว้ 

(5)  ไม่มีเหตุที่ท าให้สงสัยว่ามีพฤติกรรมการเปิดเผยขอ้มูลที่มีนยัส าคญัต่อประชาชน 
ไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุน หรือในลกัษณะที่อาจท าให้ผูล้งทุนส าคญัผิด 

(6)  ไม่อยูร่ะหว่างผิดนดัช าระหน้ีเงินตน้หรือดอกเบี้ยของตราสารหน้ี หรือผิดนดัช าระหน้ี 
เงินกูย้ืมจากธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะ
จดัตั้งข้ึน 

(7)  ไม่อยู่ระหว่างผิดเงื่อนไขในการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดสิทธิ 
(8)  ในกรณีที่ผูข้ออนุญาตเป็นกิจการตามกฎหมายไทยต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

เพิ่มเติมในขอ้ 21 และในกรณีที่ผูข้ออนุญาตเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นขอ้ 22 ดว้ย 
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(9)  ไม่เคยมีประวตัิฝ่าฝืนหลกัเกณฑก์ารน าเงินที่ไดร้ับจากการเสนอขายตราสารหน้ี 
ไปใชผ้ดิวตัถุประสงคภ์ายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวนัยื่นค าขออนุญาต 

ขอ้ 19   ผูข้ออนุญาตตอ้งไม่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด 
ในขอ้ 20 

(1)  ภายในระยะเวลา 5 ปีก่อนวนัยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู ้ผูข้ออนุญาตตอ้งไม่มี
ลกัษณะดงัน้ี    

(ก)  เคยมีประวตัิฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์ 
ในเร่ืองที่มีนยัส าคญั 

(ข)  เคยถูกส านักงานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ เน่ืองจากมีเหตุ 
ที่มีนยัส าคญัอนัควรสงสัยเก่ียวกบักลไกการบริหารจดัการในลกัษณะดงัน้ี 

1.  อาจไมส่ามารถปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุ้นไดอ้ยา่งเป็นธรรมโดยอาจมกีารเอ้ือประโยชน์
ให้แก่ผูถื้อหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงซ่ึงจะท าให้ไดเ้ปรียบผูถื้อหุ้นรายอื่นหรือไดป้ระโยชน์มากกว่าผูถื้อหุ้น 
รายอ่ืนโดยไม่สมควร 

2.  อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นไดโ้ดยท าให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง  
ไดร้บัประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากที่พึงไดต้ามปกต ิหรือโดยท าใหบ้ริษทัเสียประโยชน์ที่พึงไดร้บั 

(ค)  เคยถูกส านักงานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท์ี่ออกใหม่เน่ืองจาก 
มีเหตุที่ท าให้สงสัยเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชนที่ไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจ 
ลงทุน หรือท าให้ผูล้งทุนส าคญัผิด ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการปกปิดหรืออ าพราง หรือสร้างขอ้มูลที่อาจไม่มี 
อยู่จริงในรายการหรือการด าเนินการที่มีนยัส าคญั 

(ง)  เคยถอนค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท์ี่ออกใหม่โดยไม่มีการช้ีแจง 
เหตุสงสัยตาม (ข) หรือ (ค) ต่อส านกังาน หรือโดยมีการช้ีแจงแต่ไม่ไดแ้สดงขอ้เท็จจริงหรือเหตุผล 
อย่างสมเหตุสมผลที่จะหักลา้งขอ้สงสัยตาม (ข) หรือ (ค) นั้น 
  (2)  ภายในระยะเวลา 10 ปีก่อนวนัยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู ้ผูข้ออนุญาตเคยตอ้ง
ค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษในความผิดเก่ียวกบัทรัพยเ์ฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการด าเนินการที่มี
ลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต อนัเป็นเหตุที่ท าใหเ้กิดความเสียหายในวงกวา้ง  ทั้งน้ี ไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 51/2563  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบบัที ่3) ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
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(3)  อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีในความผดิเก่ียวกบัทรัพยโ์ดยหน่วยงาน 
ที่เก่ียวขอ้งเฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการด าเนินการที่มีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตอนัเป็นเหตุ
ที่ท าให้เกิดความเสียหายในวงกวา้ง  ทั้งน้ี ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

(4)  เป็นบุคคลที่มีเหตุอนัควรสงสัยว่าเป็นการจดัรูปแบบเพื่อใหบุ้คคลที่มีลกัษณะ 
ตาม (1) (2) หรือ (3) หลีกเล่ียงไมใ่ห้ส านกังานใชห้ลกัเกณฑก์ารพิจารณาตาม (1) (2) หรือ (3) กบับุคคลที่มี
ลกัษณะดงักล่าว 

ขอ้ 20   มใิห้น ำควำมในขอ้ 19(1) และ (2) แลว้แต่กรณี มาใชบ้งัคบักบัผูข้ออนุญาต 
ซ่ึงไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริหารจดัการ และการควบคุมการด าเนินงานที่ท าให้ 
ผูข้ออนุญาตดงักล่าวมีลกัษณะตามขอ้ 19(1) หรือ (2) แลว้ 

ขอ้ 21   ผูข้ออนุญาตที่เป็นกิจการตามกฎหมายไทย นอกจากตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ในขอ้ 18 แลว้ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีดว้ย 

(1)  มีกรรมการและผูบ้ริหารที่มีรายช่ืออยู่ในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัที่ออกหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ 
การแสดงช่ือบุคคลในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัที่ออกหลกัทรัพย ์

ในกรณีที่ผูข้ออนุญาตเป็นสาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ การพิจารณา 
ตามวรรคหน่ึง ให้พิจารณาเฉพาะกรรมการหรือผูบ้ริหารที่ด  ารงต าแหน่งในสาขาในประเทศไทย 
  (2)  มีผูม้ีอ านาจควบคุมทีไ่ม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการ
และผูบ้ริหารของบริษทั โดยอนุโลม 

(3)  ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยว่ากรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุ้นรายใหญ่ มีลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 

(ก)  มีผลประโยชน์อ่ืนที่อาจขดัแยง้กบัผลประโยชน์ที่ดทีี่สุดของกิจการ  เวน้แต่สามารถ
แสดงไดว้่ามีกลไกที่จะท าให้เช่ือมัน่ไดว้่า การบริหารจดัการกิจการจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของ
กิจการและผูถื้อหุ้นโดยรวม  

(ข)  มีการถ่ายเทผลประโยชน์ออกจากกิจการ   

ขอ้ 22   ผูข้ออนุญาตที่เป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ นอกจากตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นขอ้ 18 แลว้ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีดว้ย 

(1)  แสดงไดว้่าสามารถเสนอขายหุ้นกูไ้ดโ้ดยชอบภายใตก้ฎหมายและกฎเกณฑข์อง
ต่างประเทศที่บงัคบักบักิจการดงักล่าว 
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(2)  มีบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมำยให้เป็นตวัแทนในประเทศไทย เพือ่ท ำหนำ้ทีป่ระสำนงำน
และติดต่อกบับุคคลต่ำง ๆ  รวมทั้งรับหนงัสือ ค ำส่ัง หมำยเรียก หรือเอกสำรใด  ๆทีเ่ก่ียวขอ้งกบักิจกำร 
ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศได ้และแสดงไดว้่ำบุคคลดงักล่ำวจะสำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ที่ไดร้ับมอบหมำยได้  
ทั้งน้ี บุคคลดงักล่ำวจะตอ้งสำมำรถท ำหนำ้ที่ไดอ้ย่ำงต่อเน่ืองตลอดอำยุของตรำสำร 

(3)  ไม่มเีหตุอนัควรสงสัยว่ำหน่วยงำนก ำกบัดูแลตลำดทุนของประเทศที่กิจกำรดงักล่ำว
จดัตั้งข้ึนจะไมใ่ห้ควำมชว่ยเหลือแก่ส ำนกังำนในกำรตรวจสอบหรือให้ขอ้มูลทีเ่ก่ียวกบักำรฝ่ำฝืนหรือไม่
ปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑข์องกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และหลกัเกณฑท์ี่ออกตำม
กฎหมำยดงักล่ำว 

(4)  กรณีเป็นกิจกำรต่ำงประเทศที่มสีถำนะเป็นนิติบุคคลทีจ่ดัตั้งข้ึนตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นขอ้ 21(3) ดว้ย 

ขอ้ 23   ผูข้ออนุญาตตอ้งจดัให้มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูท้ี่มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
(1)  เป็นบุคคลที่มีรายช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบตัิเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยคุณสมบตัิของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และการกระท าตาม
อ านาจหนา้ที่ของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ 

(2)  เป็นบุคคลที่ท าหนา้ที่ในลกัษณะเดยีวกบัผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูต้ามที่ก าหนดโดยกฎหมาย
ของประเทศที่กิจการตามกฎหมายต่างประเทศจดัตั้งข้ึน และกิจการดงักล่าวตอ้งเป็นกิจการที่จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศสมาชิกอาเซียนที่หน่วยงานก ากบัดูแลตลาดทุนของประเทศนั้น  ๆไดร่้วมลงนามในบนัทึก 
ความเขา้ใจกบัส านกังานตาม Memorandum of Understanding on Streamlined Review Framework for 
ASEAN Common Prospectus 

ขอ้ 23/1   ในกรณีหุ้นกูท้ี่ประสงคจ์ะเสนอขายเป็นหุ้นกูท้ี่ครบก าหนดไถ่ถอน 
เมื่อมีการเลิกกิจการ (perpetual bond) ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้่าหุ้นกูด้งักล่าวจะไดร้ับการจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือของผูอ้อกหุ้นกู ้(issuer rating) อยู่ในระดบัที่ลงทุนได ้(investment grade) 
 
 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 6/2564  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัที ่4) ลงวนัที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564) 
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หมวด 2 
วิธีการยื่นและการพิจารณาค าขออนุญาต 

ในลกัษณะรายครั้ งและโครงการ 
____________________ 

ขอ้ 24   ให้ผูท้ี่ประสงคจ์ะเสนอขายหุ้นกูย้ื่นค าขออนุญาตมาพรอ้มกบัแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายหุ้นกูต้่อส านกังานตามวิธีการที่ก าหนดโดยขอ้ 8 โดยให้ยื่นค าขออนุญาตไดต้าม
ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี   

(1)  การขออนุญาตในลกัษณะรายครั้ ง  
(2)  การขออนุญาตในลกัษณะโครงการ   

  ในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี ให้ยื่นขออนุญาต 
ไดเ้ฉพาะในลกัษณะรายครั้ งเท่านั้น 

(1)  หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 
(2)  หุ้นกูท้ี่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษทั (perpetual bond) 
(3)  หุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงซ่ึงตอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝง 
(4)  หุ้นกูท้ี่ไดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัต ่ากว่าที่ลงทุนได ้หรือหุ้นกู้ 

ที่ไม่ไดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ  ทั้งน้ี การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ในขอ้ 40 วรรคหน่ึง โดยอนุโลม 

ขอ้ 25   ในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูต้ามขอ้ 24 ให้ผูข้ออนุญาตยื่นค าขอความเห็นชอบ
บุคคลที่จะเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูม้าพร้อมกับค าขออนุญาตดว้ย  ทั้งน้ี ให้ถือว่าผูข้ออนุญาตได้รับ 
ความเห็นชอบในการแตง่ตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้ากส านกังานในวนัที่ไดร้บัอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกู ้

ขอ้ 26   ให้ผูข้ออนุญาตช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตต่อส านกังานเมื่อส านกังาน
ไดร้ับค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตที่ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือ
ส าหรับประชาชนแลว้  ทั้งน้ี อตัราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพย ์
ที่ออกใหม่ และการขออนุมตัิโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2563  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบบัที ่2) ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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ขอ้ 27   ผูข้ออนุญาตตอ้งจดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผูร่้วมจดัท าค าขออนุญาต   
เวน้แต่ในกรณีที่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ครบถว้นดงัต่อไปน้ี 

(1)  เป็นบริษทัจดทะเบียนที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยซ่ึงไม่มีประเด็นเก่ียวกบั 
การก ากบัดูแลกิจการที่ดีตามที่ก าหนดในขอ้ 29 

(2)  มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตามที่ก าหนดในหมวด 3 ของภาค 2 และไดร้ับ 
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัที่ลงทุนได้ (investment grade) 

ขอ้ 28   เมื่อส านกังานไดร้ับค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู ้ พรอ้มทั้งเอกสารหลกัฐาน 
ที่ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ ให้ส านกังานพิจารณาตามหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลา
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  การพิจารณาค าขออนุญาตกรณีเร่งด่วน (fast track) ผูข้ออนุญาตตอ้งมีลกัษณะ 
ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 27 โดยให้ส านกังานด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาดงัน้ี 

(ก)  สอบทานขอ้เท็จจริงตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือส าหรับประชาชน 
และแจง้ประเด็นขอ้สังเกตที่ไดจ้ากการสอบทานขอ้เท็จจริงเพื่อให้ผูข้ออนุญาตช้ีแจงขอ้สังเกตนั้นภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือแจง้ขอ้สังเกต โดยตอ้งด าเนินการดงักล่าวให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลา
ดงัน้ี นบัแต่วนัที่ส านกังานไดร้ับเอกสารหลกัฐานที่ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน 

1.  ภายใน 10 วนั กรณีที่ร่างขอ้ก าหนดสิทธิของผูข้ออนุญาตที่ยื่นมาพร้อมกบั 
ค าขออนุญาตเป็นไปตามตวัอย่างที่ก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

2.  ภายใน 30 วนั กรณีที่ไมเ่ป็นไปตาม 1.  
(ข)  แจง้ผลการพิจารณาภายใน 14 วนันบัแต่วนัที่ส านกังานไดร้บัค าช้ีแจงต่อขอ้สังเกต

จากการสอบทานขอ้เท็จจริงจากผูข้ออนุญาต 
(2)  การพิจารณาค าขออนุญาตกรณีทัว่ไป ให้ส านกังานด าเนินการสอบทานขอ้เท็จจริง

ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือส าหรับประชาชนและแจง้ประเด็นขอ้สังเกตที่ไดจ้ากการสอบทาน
ขอ้เท็จจริงเพื่อให้ผูข้ออนุญาตช้ีแจงขอ้สังเกตนั้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือแจง้ขอ้สังเกต 
โดยตอ้งด าเนินการดงักล่าวให้แลว้เสร็จภายใน 90 วนันบัแต่วนัที่ส านกังานไดร้ับเอกสารหลกัฐาน 
ที่ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน และให้ส านกังานแจง้ผลการพิจารณาภายใน 30 วนันบัแต่
วนัที่ส านกังานไดร้ับค าช้ีแจงต่อขอ้สังเกตจากการสอบทานขอ้เท็จจริงจากผูข้ออนุญาต 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 6/2564  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัที ่4) ลงวนัที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564) 
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ในกรณีที่กิจการประสงคจ์ะขอผ่อนผนัหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี ให้ผูข้ออนุญาตยื่น 
ค าขอผ่อนผนั  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอผ่อนผนัต่อส านักงานก่อนที่ส านกังานจะเร่ิม 
การพิจารณาค าขออนุญาต  ทั้งน้ี ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือส าหรับประชาชน โดยส านกังาน
จะพิจารณาค าขอผ่อนผนัให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการพิจารณาอนุญาต  

ขอ้ 29   กรณีที่ถือว่ามปีระเด็นเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ี ไดแ้ก่กรณีใดกรณีหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี   

(1)  อยู่ระหว่างด าเนินการตามค าส่ังของส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยใ์นเร่ือง 
ที่เก่ียวขอ้งกบัการไม่รักษาสิทธิของผูถื้อหุ้น การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุ้นอย่างไม่เป็นธรรม หรือการเปิดเผย
ขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไป   

(2)  มีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี ในช่วง 1 ปีก่อนวนัยื่นค าขออนุญาต 
(ก)  มีประวตัิถูกส านกังานส่ังให้แกไ้ขงบการเงิน 
(ข)  เป็นบริษทัที่เป็นเหตุให้ส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยอ์อกข่าวเตือน 

ผูล้งทุนหรือผูถื้อหุ้นของบริษทัดงักล่าวเก่ียวกบัการพิจารณาขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลงทุนหรือ 
การใชสิ้ทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้นในการพิจารณาเก่ียวกบัการด าเนินการใด ๆ ของบริษทั 

(ค)  ถูกส านักงานหรือตลาดหลกัทรัพยม์ีค าส่ังหรือมีหนงัสือก าชบัหรือตกัเตือน
บริษทัเก่ียวกบัการไม่รักษาสิทธิของผูถื้อหุ้น การปฏิบตัติ่อผูถื้อหุ้นอย่างไม่เป็นธรรมหรือการเปิดเผย
ขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไป 
  (3)  เป็นบริษทัที่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมาย NP (Notice Pending) 
หรือตลาดหลกัทรัพยมี์ค าส่ังห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัเป็นการชัว่คราว 
โดยข้ึนเคร่ืองหมาย SP (Trading Suspension) 
  (4)  มีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูม้ีอ านาจควบคุมที่มีลกัษณะดังน้ี  

(ก)  กรรมการหรือผูบ้ริหารถูกส านักงานหรือตลาดหลกัทรัพยม์ีค าส่ังหรือ 
มีหนังสือก าชับหรือตกัเตือนเก่ียวกับการไม่ปฏิบตัิตามหน้าที่ของกรรมการหรือผูบ้ริหารดว้ย 
ความรับผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสตัยสุ์จริต หรือการไม่ปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ หรือมติที่ประชุมผูถื้อหุ้น ในช่วง 1 ปีก่อน 
วนัยื่นค าขออนุญาต 

(ข)  กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูม้ีอ านาจควบคุมอยู่ระหว่างถูกส านกังานส่ังให้ช้ีแจง 
เน่ืองจากมีเหตุสงสัยว่าบุคคลนั้นอาจมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิด การกระท าที่ตอ้งห้าม  
หรือการกระท าที่เป็นเหตุให้มีลกัษณะตอ้งห้าม  ทั้งน้ี เฉพาะกรณีดงัน้ี และกรณีดงักล่าวยงัอยู่ระหว่าง 
การพิจารณาของส านกังาน   
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   1.  การกระท าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
   2.  การเปิดเผยหรือเผยแพร่ขอ้มูล หรือขอ้ความอนัเป็นเท็จที่อาจท าให้ 
ส าคญัผิด หรือปกปิดขอ้ความจริงที่ควรบอกให้แจง้ในสาระส าคญัซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจ 
ของผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  
   3.  การกระท าอนัไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผูล้งทุนในการซ้ือขาย
หลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าว  

(ค)  กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูม้ีอ านาจควบคุมอยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ 
โดยหน่วยงานทางการซ่ึงเป็นผูก้ ากบัดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรงของบริษทั หรืออยู่ระหว่าง 
ถูกด าเนินคดีอนัเน่ืองจากกรณีที่หน่วยงานดงักล่าวกล่าวโทษ ในมูลเหตุเน่ืองจากการด าเนินงาน 
ที่มีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต เก่ียวกบัทรพัยสิ์นอนัเป็นเหตุที่ท าให้เกิดความเสียหาย 
ในวงกวา้ง  ทั้งน้ี ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

ขอ้ 30   ผูไ้ดร้บัอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูใ้นลกัษณะโครงการสามารถเสนอขายหุ้นกูไ้ด ้
ทุกลกัษณะโดยไม่จ ากดัมูลค่าและจ านวนครั้ งที่เสนอขายนบัแตว่นัที่ไดร้บัอนุญาตจากส านกังานตามขอ้ 28 
จนส้ินสุดอายุโครงการ รวมถึงให้ถือว่าผูไ้ดร้ับอนุญาตดงักล่าวไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูใ้นวงจ ากดั
ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ในลกัษณะโครงการดว้ย  ทั้งน้ี ให้การอนุญาตเสนอขายหุ้นกูใ้นลกัษณะโครงการ 
มีอายุ 2 ปีนบัแตว่นัที่ไดร้ับอนุญาตจากส านกังาน 

  ขอ้ 31   ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามขอ้ 30  หากปรากฏเหตุการณ์ลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ผูไ้ดร้ับอนุญาตจะเสนอขายหุ้นกูใ้นลกัษณะโครงการต่อไปไม่ไดจ้นกว่า 
จะด าเนินการแกไ้ขคุณสมบตัิตาม (1) หรือแกไ้ขให้หุ้นกูไ้ดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบั
ที่ลงทุนไดต้าม (2) ก่อนส้ินระยะเวลาตามขอ้ 30 แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี ผูไ้ดร้บัอนุญาตมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิ
ตามขอ้ 43 ดว้ย 

(1)  ผูไ้ดร้ับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูใ้นลกัษณะโครงการไม่สามารถด ารงคุณสมบตัิ
ให้เป็นไปตามหมวด 1 ในภาค 2 ได ้

(2)  หุ้นกูท้ี่ไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายในลกัษณะโครงการไดร้ับการจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัต ่ากว่าที่ลงทุนได ้หรือไม่ไดร้ับการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ 

หากผูไ้ดร้ับอนุญาตเสนอขายหุ้นกูโ้ดยฝ่าฝืนหลกัเกณฑต์ามวรรคหน่ึง ให้ถือว่าเป็น 
การเสนอขายหุ้นกูโ้ดยที่ไม่ไดร้ับอนุญาตตามประกาศน้ี 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2563  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบบัที ่2) ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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หมวด 3 
เงื่อนไขที่ตอ้งปฏิบตัิภายหลงัไดร้ับอนุญาต 

______________________ 

ขอ้ 32   ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งจดัให้หุ้นกูท้ี่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 
มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1)  มีค าเรียกช่ือเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการอา้งอิงถึงหุ้นกูท้ี่เสนอขายใน 
แต่ละครั้ ง  ทั้งน้ี ค าเรียกช่ือหุ้นกูด้งักล่าวตอ้งแสดงถึงปีที่ครบก าหนดไถ่ถอน และลกัษณะพิเศษของ 
หุ้นกู ้(ถา้มี) ไวโ้ดยชดัเจน 

(2)  มีการก าหนดอตัราดอกเบี้ยไวอ้ย่างแน่นอน หรือเป็นอตัราทีผ่นัแปรตามอตัราดอกเบี้ย
ของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบี้ยอ่ืน 

(3)  มีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากบัมูลค่าที่ตราไวข้องหุ้นกู ้ ทั้งน้ี ไม่ว่าหุ้นกูน้ั้นจะมีการ 
ไถ่ถอนครั้ งเดียวหรือหลายครั้ ง 

(4)  จดัให้สัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 39 
(5)  มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 40 โดยในกรณีเป็นหุ้นกู้ 

ที่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกกิจการ (perpetual bond) ตอ้งมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกหุ้นกู ้ 
(issuer rating) ในขณะที่เสนอขายอยู่ในระดบัที่ลงทุนได ้(investment grade) ดว้ย 

ขอ้ 33   ในกรณีหุ้นกูท้ี่เสนอขายเป็นหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ สิทธิของผูถื้อหุ้นกูด้งักล่าว 
ตอ้งดอ้ยกว่าสิทธิของเจา้หน้ีสามญัเฉพาะในเร่ืองการรับช าระหน้ีตามหุ้นกูน้ั้นเมื่อเกิดกรณีใด 
กรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  ผูอ้อกหุ้นกูถู้กพิทกัษท์รัพย ์หรือถูกศาลพิพากษาให้ลม้ละลาย 
(2)  มีการช าระบญัชีเพื่อเลิกกิจการ  
(3)  กรณีอ่ืนใดที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังาน 

ขอ้ 34   ในกรณีหุ้นกูท้ี่เสนอขายเป็นหุ้นกูท้ี่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกกิจการ 
ตอ้งมีการระบใุห้ชดัเจนถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นกูด้งักล่าวในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  ผูถื้อหุ้นกูไ้ม่มีสิทธิเรียกให้ผูอ้อกหุ้นกูไ้ถ่ถอนหุ้นกูด้งักล่าวก่อนมีการเลิกกิจการ 
(2)  ผูถื้อหุ้นกูม้ีสิทธิเรียกให้ผูอ้อกหุ้นกูไ้ถ่ถอนหุ้นกูด้งักล่าวก่อนมีการเลิกกิจการ 

ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 6/2564  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัที ่4) ลงวนัที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564) 
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ขอ้ 35   ในกรณีหุ้นกูท้ี่เสนอขายเป็นหุ้นกูม้ีประกนัไม่ว่าหลกัประกนัของหุ้นกูน้ั้น 
จะจดัให้มีพร้อมกบัการเสนอขายหุ้นกูห้รือจดัเพิ่มเติมข้ึนในภายหลงั หลกัประกนัของหุ้นกูด้งักล่าว 
ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นทรพัยสิ์นหรือการค ้าประกนัที่มีการด าเนินการให้มีผลบงัคบัไดต้ามกฎหมาย 
โดยค านึงถึงสภาพของหลกัประกันแต่ละประเภท สามารถด ารงไดต้ลอดอายุหุ้นกู ้และดแูลได ้
โดยผูแ้ทนผูถื้อหุ้น  ทั้งน้ี ทรัพยสิ์นที่เป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัหลกัประกนัซ่ึงเป็นทรพัยสิ์นอ่ืนใดที่ไมใ่ช ่
ตราสารทางการเงิน ทรัพยสิ์นดงักล่าวตอ้งอยู่ในประเทศไทยและบงัคบัไดต้ามกฎหมายไทย 

(2)  ในกรณีที่หลกัประกนัเป็นอสังหาริมทรัพยห์รือสัญญาเช่าระยะยาว ผูอ้อกหุ้นกู้
ตอ้งจดัให้มีการประเมินค่าของหลกัประกนัดงักล่าวโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นที่อยู่ในบญัชี  
ที่ส านกังานให้ความเห็นชอบ  ทั้งน้ี การประเมินราคาหรือการค านวณมูลค่าของหลกัประกนัตอ้ง
ค านึงถึงสิทธิและภาระผูกพนัใด ๆ ไม่ว่าจะเกิดข้ึนโดยบทกฎหมายหรือโดยสัญญาที่มีอยู่เหนือ
ทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนันั้นดว้ย และตอ้งจดัท าข้ึนไม่เกินกว่า 1 ปีก่อนวนัที่ออกหุ้นกู้นั้น   
เวน้แต่จะเป็นกรณีที่ราคาหรือมูลค่าของหลกัประกันไดเ้ปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญัในช่วงเวลา
ดงักล่าว ให้ผูอ้อกหุ้นกูจ้ดัให้มีการประเมินค่าหลกัประกนัดงักล่าวใหม่ 

ขอ้ 36   ในกรณีทีเ่ป็นการเสนอขายหุ้นกูม้ปีระกนัโดยหลกัประกนัเป็นอสังหาริมทรัพย ์
หรือสังหาริมทรพัยป์ระเภทที่ตอ้งจดทะเบียนตามกฎหมาย ผูไ้ดร้ับอนุญาตจะตอ้งด าเนินการจดทะเบยีน 
ให้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ป็นผูร้ับทรัพยสิ์นนั้นเป็นประกนัตามกฎหมายดว้ย 

ขอ้ 37   ผูไ้ดร้บัอนุญาตตอ้งจดัให้มีขอ้ก าหนดสิทธิที่มีความชดัเจนและไม่มีขอ้ก าหนด 
ที่เป็นการเอาเปรียบคู่สัญญาอย่างไม่เป็นธรรม และมีการลงลายมือช่ือผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนัผูอ้อกหุ้นกู้
และประทบัตราของผูอ้อกหุ้นกู ้(ถา้มี)  ทั้งน้ี รายการและสาระส าคญัของขอ้ก าหนดสิทธิให้เป็นไป 
ตามมาตรา 42 

ขอ้ 38   การแกไ้ขเพิ่มเติมสิทธิ หนา้ที่ ความรับผิด หรือหลกัประกนัตามหุ้นกูภ้ายหลงั
การออกหุ้นกู ้จะกระท าไดต้่อเมื่อการแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวไม่ขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑข์องประกาศน้ี 
และการแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นไดด้ าเนินการโดยชอบตามขอ้ก าหนดสิทธิ โดยผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งแจง้การแกไ้ข
เพิ่มเตมิ  พรอ้มทั้งส่งส าเนาเอกสารที่เก่ียวขอ้งต่อส านกังานและสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยภายใน 15 วนั 
นบัแต่วนัที่การแกไ้ขเพิ่มเติมมีผลใชบ้งัคบั 
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ในกรณีที่การด าเนินการตามวรรคหน่ึง เป็นการแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้ก าหนดสิทธิซ่ึงก าหนด 
ให้กระท าไดโ้ดยการมีมติที่ประชุมผูถื้อหุ้นกู ้หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นกูต้อ้งระบุอย่างชดัเจนถึงสาเหตุ
แห่งการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิ และผลกระทบที่เกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนกบัผูถื้อหุ้นกูเ้พื่อเป็นขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจของผูถื้อหุ้นกู้ 

ขอ้ 39   ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งจดัให้สัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูม้ีความสอดคลอ้ง 
กบัขอ้ก าหนดสิทธิ โดยอย่างนอ้ยตอ้งมีรายการและสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

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

และผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูม้ีอ านาจ หนา้ที่ และความรับผิดตามขอ้ก าหนดสิทธิทุกประการ  
(4)  อตัราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน หรือบ าเหน็จในการปฏิบตัิหนา้ที่ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้

ซ่ึงตอ้งก าหนดไวเ้ป็นจ านวนที่แน่นอน  รวมทั้งอตัราและวิธีการจ่ายคืนเงินทดรองซ่ึงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ 
ไดจ้่ายไปเน่ืองจากการปฏิบตัิหนา้ที่ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ 

(5)  การส้ินสุดของสัญญา 

ขอ้ 40   ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งจดัให้หุ้นกูท้ี่เสนอขายมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
อย่างใดอย่างหน่ึงตามตารางดงัต่อไปน้ี โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ไดร้ับความเห็นชอบ 
จากส านกังาน และจดัท าอย่างต่อเน่ืองตลอดอายุของหุ้นกู้ 

 
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 หมายถึง        มีการค ้าประกนัเต็มจ านวนท่ีมผีลบงัคบัให้ผูค้  ้าประกนัตอ้งรับผิดร่วมกนักบัลูกหน้ี  

             โดยไมส่ามารถเพิกถอนไดก่้อนครบก าหนดอายุของหุ้นกู ้
**หุ้นกูร้ะยะสั้น        หมายถึง        หุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีมีก าหนดเวลาช าระหน้ีไม่เกิน 270 วนั นบัแต่วนัท่ีออก หรือ 
              หุ้นกูร้ะยะสั้นท่ีไม่ใช่หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 

 
 

 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 6/2564  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัที ่4) ลงวนัที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564) 
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  ผูไ้ดร้ับอนุญาตทีเ่ป็นธนาคารพาณิชยต์่างประเทศซ่ึงประสงคจ์ะจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
ของผูอ้อกหุ้นกู ้(issuer rating) ตามหลกัเกณฑใ์นวรรคหน่ึงตอ้งจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสาขาธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศในไทยเพิม่เติมดว้ย  เวน้แต่สาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศดงักล่าวสามารถด ารงอตัราส่วน
เงินกองทุนในวนัที่ยื่นค าขออนุญาตไดต้ามวิธีการค านวนดงัต่อไปน้ี โดยตอ้งจดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูล 
ตามขอ้ 41 ดว้ย 

   เงินกองทุนทั้งส้ิน (total capital) ของสาขาธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ                      1.5 เท่าของอตัราส่วนเงินกองทุนตามท่ี 
                                      สินทรัพยเ์ส่ียง  +  X                                                                               ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
  (X =  มูลค่าตราสารหน้ีท่ีจะเสนอขายทั้งหมดในคร้ังน้ีโดยอา้งอิงอตัรา risk weighted ท่ี 100%) 

  ความในวรรคหน่ึงและวรรคสองไมใ่ชบ้งัคบักบักรณีดงัต่อไปน้ี  
  (1)  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือทีไ่ดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานไดม้ีหนงัสือ 
แจง้ต่อส านกังานว่าไมส่ามารถท าการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไดโ้ดยมเีหตุผลอนัสมควร และเหตุนั้นไมไ่ด ้
เกิดจากผูไ้ดร้ับอนุญาต ส านกังานอาจผ่อนผนัให้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือนั้นกระท าโดยสถาบนัจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถืออ่ืนที่ส านกังานก าหนดได ้
  (2)  กรณีที่ไดร้ับการผ่อนผนัจากส านกังานโดยมีเหตุจ าเป็นและสมควร หรือเป็นกรณีที่
พิจารณาไดว้่าไม่จ าเป็นตอ้งมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

ขอ้ 41   ผูไ้ดร้ับอนุญาตที่เป็นธนาคารพาณิชยต์่างประเทศซ่ึงไดร้ับยกเวน้การจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือของสาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศในประเทศไทย ตอ้งจดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 
อตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ิน (total capital ratio) ของสาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศที่ด ารงไว ้ 
ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ภายในวนัที ่25 ของเดือนถดัไปไวบ้นเวบ็ไซตข์องสาขาธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ ตลอดอายุของหุ้นกู้ 

ขอ้ 42   ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งยื่นค าขอให้สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยพิจารณารับ 
หุ้นกูท้ี่เสนอขายเป็นตราสารหน้ีข้ึนทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัออกหุ้นกูด้งักล่าว  เวน้แต่เป็น 
การเสนอขายหุ้นกูร้ะยะส้ัน 

ขอ้ 42/1   ผูไ้ดร้บัอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูต้อ้งน าเงินที่ไดร้ับจากการเสนอขาย 
ไปใชต้ามวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินที่เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล  เวน้แต่มีการเปล่ียนแปลง
วตัถุประสงคก์ารใชเ้งินโดยชอบตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 6/2564  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัที ่4) ลงวนัที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 51/2563  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบบัที ่3) ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 



 

 

21 

ขอ้ 43   เมื่อปรากฏเหตุการณ์ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ให้ผูไ้ดร้บัอนุญาต
เสนอขายหุ้นกูใ้นลกัษณะโครงการแจง้เหตุการณ์ดงักล่าวต่อส านกังานภายใน 7 วนันบัแต่วนัที่รู้หรือ
ควรรู้ถึงเหตุการณ์นั้น 

(1)  ผูไ้ดร้บัอนุญาตไมส่ามารถด ารงคุณสมบตัติามขอ้ 18(1) หรือขอ้ 19(2) และ (3) ได ้
(2)  หุ้นกูท้ี่ไดร้ับอนุญาตไดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัต ่ากว่าที่ลงทุนได ้

หรือไม่ไดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

ขอ้ 44   ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตส่งรายงานดงัต่อไปน้ี ต่อส านักงานตามวิธีการที่ก าหนด 
โดยขอ้ 8 

(1)  รายงานการเปล่ียนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูภ้ายหลงัการออกหุน้กู ้ ทั้งน้ี เมื่อผูไ้ดร้บั
อนุญาตไดส่้งเอกสารต่อส านกังานครบถว้นแลว้ ให้ผูไ้ดร้บัอนุญาตเปล่ียนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูไ้ด ้
โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานแลว้  

(2)  รายงานการไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบอายุ 
(3)  รายงานการใชเ้งินทีไ่ดร้บัจากการเสนอขายหุ้นกู ้โดยในกรณีที่เป็นหุ้นกูท้ี่มีผูแ้ทน 

ผูถื้อหุ้นกู ้ให้ผูไ้ดร้บัอนุญาตรายงานตอ่ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูด้ว้ย 

ขอ้ 44/1   ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตรายงานการผิดนดัช าระหน้ีเงินต้นหรือดอกเบี้ยต่อ 
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูภ้ายใน 1 วนัท าการนบัแต่วนัที่ปรากฏเหตุผิดนดั 

ภาค 3 
การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่ออกใหม่ในวงจ ากดั 

________________________ 

ขอ้ 45   การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศที่ออกใหม่ต่อบุคคล 
ในวงจ ากดั ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ ให้กระท าไดต้อ่เมื่อไดร้บัอนุญาตจากส านกังานตาม
หลกัเกณฑก์ารอนุญาตและการยื่นค าขออนุญาตในส่วนที ่1 และส่วนที ่2 ของหมวด 2  ทั้งน้ี ผูไ้ดร้บัอนุญาต
ตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขในส่วนที่ 3 ของหมวด 2 ดว้ย 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2563  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบบัที ่2) ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 51/2563  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบบัที ่3) ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2563  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบบัที ่2) ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
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(2)  การเสนอขายลกัษณะอ่ืนที่ไมใ่ช่การเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ตาม (1) ให้ถือว่า
ไดร้ับอนุญาตเมื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นส่วนที่ 1 ของหมวด 3  ทั้งน้ี ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งปฏิบตัิตาม
เงือ่นไขในส่วนที่ 2 ของหมวด 3 ดว้ย 

หมวด 1 
ลกัษณะการเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในวงจ ากดั 

___________________ 

ขอ้ 46   การเสนอขายหุ้นกูใ้นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ให้ถือเป็น 
การเสนอขายในวงจ ากดั 

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

(2)  เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั 
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ 
(4)  เสนอขายโดยไดร้ับผ่อนผนัจากส านกังาน โดยผูท้ี่จะไดร้ับอนุญาตตอ้งแสดงไดว้่า 

(ก)  มีเหตจุ าเป็นและสมควร 
(ข)  การเสนอขายดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 
(ค)  มีมาตรการให้ความคุม้ครองแก่ผูล้งทุนอย่างเพียงพอแลว้ 

  ขอ้ 46/1   การพิจารณาลกัษณะการเสนอขายหุ้นกูใ้นวงจ ากดัตามขอ้ 46 ให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามขอ้ 46(1) หากเป็นกรณีที่ศูนยร์ับฝาก
หลกัทรัพย ์ผูร้ับฝากทรัพยสิ์น นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ผูค้า้หลกัทรัพย ์หรือบุคคลอ่ืนใด ถือครองหุ้นกู้
แทนบุคคลอ่ืน ให้นบัจ านวนผูล้งทุนจากบุคคลที่เป็นเจา้ของที่แทจ้ริงของหุ้นกูน้ั้น 
  (2)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 46(2) หรือการเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่
ตามขอ้ 46(3) ไม่รวมถึงการเสนอขายต่อผูล้งทุนดงักล่าวที่ไดจ้ดขอ้จ ากดัการโอนไวไ้ม่เกิน 10 ราย 
ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ โดยให้ถือว่ากรณีดงักล่าวเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง
ตามขอ้ 46(1) 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2563  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบบัที ่2) ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2563  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบบัที ่2) ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 
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(3)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 46(3) ให้หมายความรวมถึง การเสนอขาย
ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ที่มีการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัดว้ย 

หมวด 2 
การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ 

ในวงจ ากดัต่อผูล้งทุนรายใหญ่ 
__________________________ 

ขอ้ 47   ความในหมวดน้ีให้ใชบ้งัคบักบัการเสนอขายหุ้นกูใ้นวงจ ากดัต่อผูล้งทุน 

รายใหญ่ตามขอ้ 46(3) 

ส่วนที ่1 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 

____________________________ 

ขอ้ 48   ผูข้ออนุญาตจะไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูใ้นวงจ ากดัต่อผูล้งทุนรายใหญ่ 
เมื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

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

(1/1)  กรณีผูข้ออนุญาตเสนอขายหุ้นกูท้ี่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกกิจการ  
(perpetual bond) ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 23/1 ดว้ย 

(2)  แบบแสดงรายการขอ้มูลมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถว้น  ทั้งน้ี ในการขออนุญาต
ในลกัษณะโครงการ แบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวให้หมายถึงเฉพาะแบบแสดงรายการขอ้มูลที่ไดย้ื่น
มาพร้อมกบัค าขออนุญาตเท่านั้น 
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2563  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบบัที ่2) ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2563  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบบัที ่2) ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 6/2564  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัที ่4) ลงวนัที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564) 



 

 

24 

(3)  ไดร้ับมติโดยชดัแจง้จากคณะกรรมการบริษทัให้ออกหุ้นกูไ้ด ้ เวน้แต่ผูไ้ดร้ับ 
อนุญาตเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัหรือบริษทัที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ ตอ้งไดร้ับมตใิห้ออก
หุ้นกูท้ี่เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัหรือกฎหมายหรือกฎเกณฑท์ี่ใชบ้งัคบับริษทั
ต่างประเทศนั้น แลว้แต่กรณี   

(4)  ไมเ่คยมปีระวตัิฝ่าฝืนหลกัเกณฑก์ารน าเงินทีไ่ดร้บัจากการเสนอขายตราสารหน้ี 
ไปใชผ้ดิวตัถุประสงคภ์ายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวนัยื่นค าขออนุญาต 

ความในวรรคหน่ึง (3) ไม่ใชก้บักรณีที่บริษทัตอ้งออกหุ้นกูต้ามแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
ตามกฎหมายว่าดว้ยลม้ละลายซ่ึงศาลเห็นชอบดว้ยแผนนั้นแลว้  

ขอ้ 49   ผูข้ออนุญาตตอ้งจดัให้มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูท้ี่มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูท้ี่มีลกัษณะตามขอ้ 23 

(2)  เป็นทรัสตีไดต้ามกฎหมายต่างประเทศหรือเป็นสถาบนัการเงินต่างประเทศ 
ที่มีลกัษณะตามขอ้ 22(3)  

(3)  เป็นบุคคลอ่ืนใดที่ส านกังานให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณี 

ส่วนที ่2 
การยื่นค าขออนุญาต 

____________________________ 

ขอ้ 50   ผูท้ี่ประสงคจ์ะเสนอขายหุ้นกูใ้นวงจ ากดัต่อผูล้งทุนรายใหญ่ตอ้งยื่นค าขออนุญาต
และจดขอ้จ ากดัการโอน (ถา้มี) กบัส านกังาน 

ให้น าความในขอ้ 24 ขอ้ 25 และขอ้ 26 มาใชบ้งัคบักบัการยื่นค าขออนุญาตตามวรรคหน่ึง 
โดยอนุโลม 

ขอ้ 51   ให้ส านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่
ส านกังานไดร้บัค าขออนุญาต  พรอ้มทั้งเอกสารหลกัฐานที่ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน 

ในกรณีที่กิจการประสงคจ์ะขอผ่อนผนัหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี ให้ผูข้ออนุญาตยื่น 
ค าขอผ่อนผนั  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอผ่อนผนัต่อส านักงานมาพร้อมกบัการยื่น 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 51/2563  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบบัที ่3) ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2563  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบบัที ่2) ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2563) 
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ค าขออนุญาต  ทั้งน้ี ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือส าหรับประชาชน โดยส านกังานจะพิจารณา 
ค าขอผ่อนผนัให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการพิจารณาอนุญาตตามวรรคหน่ึง 

ขอ้ 52   ผูไ้ดร้บัอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูต้อ่ผูล้งทุนรายใหญ่ในลกัษณะโครงการสามารถ
เสนอขายหุ้นกูไ้ดทุ้กลกัษณะโดยไม่จ ากดัมูลค่าและจ านวนครั้ งที่เสนอขายนบัแต่วนัที่ไดร้ับอนุญาตจาก
ส านกังานตามขอ้ 51 จนส้ินสุดอายุโครงการ  ทั้งน้ี ให้การอนุญาตเสนอขายหุ้นกูใ้นลกัษณะโครงการ 
มีอายุ 2 ปีนบัแต่วนัที่ไดร้ับอนุญาตจากส านกังาน 

  ขอ้ 53   ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามขอ้ 52  หากปรากฏเหตุการณ์ลกัษณะใด 
ลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ผูไ้ดร้ับอนุญาตจะเสนอขายหุ้นกูใ้นลกัษณะโครงการต่อไปไม่ไดจ้นกว่า 
จะด าเนินการแกไ้ขคุณสมบตัิตาม (1) หรือแกไ้ขให้หุ้นกูไ้ดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบั 
ที่ลงทุนไดต้าม (2) แลว้แต่กรณี ก่อนส้ินระยะเวลาตามขอ้ 52  ทั้งน้ี ผูไ้ดร้บัอนุญาตมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิ 
ตามขอ้ 57(8) ดว้ย 

(1)  ผูไ้ดร้ับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูใ้นลกัษณะโครงการไม่สามารถด ารงคุณสมบตัิ
ให้เป็นไปตามขอ้ 48(1) ได ้

(2)  หุ้นกูท้ี่ไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายในลกัษณะโครงการไดร้ับการจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัต ่ากว่าที่ลงทุนได ้หรือไม่ไดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

หากผูไ้ดร้ับอนุญาตเสนอขายหุ้นกูโ้ดยฝ่าฝืนหลกัเกณฑต์ามวรรคหน่ึง ให้ถือว่าเป็น 
การเสนอขายหุ้นกูโ้ดยที่ไม่ไดร้ับอนุญาตตามประกาศน้ี 

ส่วนที่ 3  
เงื่อนไขที่ตอ้งปฏิบตัิภายหลงัไดร้ับอนุญาต 

__________________________ 

ขอ้ 54   ให้ผูไ้ดร้บัอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูใ้นวงจ ากดัต่อผูล้งทนุรายใหญ่ปฏิบตัติาม
เง่ือนไขที่ก าหนดในส่วนน้ี 

ขอ้ 55   ผูไ้ดร้บัอนุญาตตอ้งด าเนินการให้หุ้นกูท้ี่เสนอขายในวงจ ากดัต่อผูล้งทุนรายใหญ่
มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2563  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบบัที ่2) ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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(1)  มีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 32(1) (2) (3) และ (5) 
(2)  เป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ และมีขอ้ความในใบหุ้นกูท้ี่เสนอขายแต่ละครั้ ง 

แสดงว่าผูไ้ดร้บัอนุญาตจะไม่รบัจดทะเบียนการโอนหุ้นกูไ้ม่วา่ในทอดใด  ๆหากการโอนนั้นจะขดักบั 
ขอ้จ ากดัการโอนหุ้นกูต้ามที่ระบุไว ้ซ่ึงตอ้งเป็นขอ้จ ากดัการโอนเดียวกบัที่ไดจ้ดทะเบียนไว ้
กบัส านกังาน  เวน้แต่กรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกูต้่อผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 46(3) ผูไ้ดร้ับอนุญาต
สามารถจดทะเบียนการโอนหุ้นกูไ้ม่ว่าในทอดใด ๆ ต่อผูล้งทนุรายใหญ่และผูล้งทุนสถาบนัก็ได้ 

(3)  กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิหรือหุ้นกูท้ี่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิก
กิจการ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในขอ้ 33 และขอ้ 34 แลว้แต่กรณี 

(4)  กรณีที่ผูไ้ดร้ับอนุญาตจดัให้มเีอกสารประกอบการเสนอขายหุ้นกู ้เอกสารดงักล่าว
จะตอ้งมีขอ้ความที่ระบุถึงขอ้จ ากดัการโอน และในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ดอ้ยสิทธิ ให้ระบ ุ
การดอ้ยสิทธินั้นไวใ้ห้ชดัเจน 

ขอ้ 56   ในกรณีผูไ้ดร้ับอนุญาตประสงคจ์ะจดัให้มีทีป่รึกษาทางการเงินเป็นผูว้เิคราะห ์
ขอ้มูลของผูไ้ดร้บัอนุญาตเพือ่ให้ค าแนะน าในการก าหนดลกัษณะ ขอ้ตกลง เงื่อนไข และอายุที่เหมาะสม 
ในการออกและเสนอขายหุ้นกู ้ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งมอบหมายให้ที่ปรึกษาทางการเงินนั้นวเิคราะห์ขอ้มูล
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และแผนธุรกิจในอนาคต 
  (2)  ขอ้มูลทางการเงินที่ส าคญัตามที่ก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน หรือขอ้มูล
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
  (3)  วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน 
  (4)  แหล่งเงินทุนส ารองในการช าระหน้ี 
  (5)  ทรัพยสิ์นที่อาจใชเ้ป็นหลกัประกนัในการช าระหน้ี 
  ผูไ้ดร้ับอนุญาตตามวรรคหน่ึงมีหนา้ที่ตอ้งด าเนินการดงัน้ีดว้ย 

(1)  จดัส่งขอ้มูลที่จ  าเป็นซ่ึงมีความถูกตอ้งและครบถว้นให้ที่ปรึกษาทางการเงิน 
เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวรรคหน่ึง 

(2)  จดัให้มีขอ้ตกลงให้ที่ปรึกษาทางการเงินจดัเก็บเอกสารหลกัฐานที่จดัท าข้ึน 
ตามวรรคหน่ึงไวอ้ย่างนอ้ย 3 ปี 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 6/2564  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัที ่4) ลงวนัที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2563  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบบัที ่2) ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
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ขอ้ 57   ผูไ้ดร้บัอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูใ้นวงจ ากดัต่อผูล้งทุนรายใหญ่ ตอ้งปฏิบตัติาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  จดัให้การชกัชวนหรือให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการซ้ือขายหรือลงทุนในหุ้นกูต้อ่ผูล้งทุน
รายใหญ่ด าเนินการผ่านบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทที่สามารถเป็นผูใ้ห้บริการดงักล่าวเก่ียวกบัหุ้นกูไ้ด ้  
เวน้แต่ผูไ้ดร้บัอนุญาตมีสถานะเป็นบริษทัหลกัทรัพยท์ี่สามารถด าเนินการดงักล่าวไดอ้ยู่แลว้ โดยให้ 
ผูไ้ดร้ับอนุญาตปฏิบตัติามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวส้ าหรับการให้บริการหรือให้ค าแนะน าเก่ียวกบั 
การซ้ือขายหรือลงทุนในหุ้นกูด้ว้ย 

(2)  จดัให้มีการแจกสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (factsheet) ให้แก่ผูล้งทุนก่อน 
การเสนอขาย 

(3)  ด าเนินการเก่ียวกบัขอ้ก าหนดสิทธิตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 37 ขอ้ 38 และขอ้ 39  
(4)  ในการเสนอขายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิหรือหุ้นกูท้ี่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกกิจการ 

(perpetual bond) ตอ้งจดัให้มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 40 โดยให้น าขอ้ก าหนด 
เก่ียวกบัการผ่อนผนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตามที่ก าหนดในขอ้ 40 มาใชบ้งัคบัดว้ย 

(5)  ยื่นค าขอใหส้มาคมตลาดตราสารหน้ีไทยพิจารณารับหุ้นกูท้ีเ่สนอขายเป็นตราสารหน้ี
ข้ึนทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัออกหุ้นกูด้งักล่าว  เวน้แตเ่ป็นการเสนอขายหุ้นกูร้ะยะส้ัน  

(6)  ในกรณีที่มีบุคคลใดแสดงความประสงคต์่อผูไ้ดร้บัอนุญาตที่จะลงทะเบียนการโอน 
หุ้นกู ้ให้ผูไ้ดร้บัอนุญาตตรวจสอบความถูกตอ้งของการโอนหุ้นกู ้หากพบว่าเป็นการโอนที่ขดัต่อขอ้จ ากดั 
การโอนที่ไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส านกังาน ผูไ้ดร้บัอนุญาตตอ้งไมล่งทะเบยีนการโอนหุ้นกู ้ เวน้แตเ่ป็น 
การโอนทางมรดก 

ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง หากผูไ้ดร้ับอนุญาตจดัให้มีนายทะเบียนหุ้นกู ้ 
ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งด าเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกูป้ฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในวรรคหน่ึงดว้ย 

(7)  กรณีที่ไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายในลกัษณะโครงการ  หากปรากฏเหตุการณ์ 
ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ตอ้งแจง้เหตุการณ์ดงักล่าวต่อส านกังานภายใน 7 วนันบัแต่วนัที่รู้
หรือควรรู้ถึงเหตุการณ์นั้น 

(ก)  ผูไ้ดร้ับอนุญาตไม่สามารถด ารงคุณสมบตัิตามขอ้ 18(1) หรือขอ้ 19(2) 
และ (3) ได ้

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 6/2564  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัที ่4) ลงวนัที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2563  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบบัที ่2) ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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(ข)  หุ้นกูท้ี่ไดร้ับอนุญาตไดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัต ่ากว่า 
ที่ลงทุนได ้หรือไม่ไดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

(8)  ยกเลิก 

  ขอ้ 57/1   ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกูใ้นวงจ ากดัต่อผูล้งทุนรายใหญ่ นอกจาก
จะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 57 แลว้ ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตรายงานการผิดนดัช าระหน้ี 
ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในขอ้ 44 และขอ้ 44/1 ดว้ย 

  ขอ้ 57/2   ผูไ้ดร้บัอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูใ้นวงจ ากดัต่อผูล้งทุนรายใหญ่ตอ้ง 

น าเงินที่ไดร้ับจากการเสนอขายไปใชต้ามวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินที่เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการ

ขอ้มูล  เวน้แต่มีการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินโดยชอบตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ 

ในขอ้ก าหนดสิทธิ 

หมวด 3 
การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในวงจ ากดัลกัษณะอ่ืน 

ที่ไมใ่ช่การเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ 
_____________________________ 

ขอ้ 58   ความในหมวดน้ีให้ใชบ้งัคบักบัการเสนอขายหุ้นกูใ้นวงจ ากดัตามขอ้ 46(1)  
(2) และ (4) 

 

 

 

 
 

 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2563  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัที่ 2) 
ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2563  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบบัที ่2) ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 51/2563  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบบัที ่3) ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2563  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบบัที ่2) ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 
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ส่วนที ่1 
การอนุญาต 

____________________________ 

ขอ้ 59   การเสนอขายหุ้นกูต้ามหมวดน้ี ให้ถือว่าไดร้บัอนุญาตจากส านกังานเมื่อมีลกัษณะ
ตามขอ้ 18(4) และเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 22(1) (2) และ (3) และไดป้ฏิบตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ผูท้ี่จะเสนอขายหุ้นกูต้อ้งไดร้ับมติตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 48(3)  
(2)  รายงานลกัษณะหุ้นกูท้ีจ่ะเสนอขายต่อส านกังานตามวิธีการที่ก าหนดโดยขอ้ 8  

เวน้แต่เป็นการเสนอขายหุ้นกูต้่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงมจี านวนไมเ่กิน 10 รายตามขอ้ 46(1) 
(3)  จดขอ้จ ากดัการโอนส าหรับหุ้นกูท้ีจ่ะเสนอขายกบัส านกังาน โดยในการจดขอ้จ ากดั 

การโอนดงักล่าวตอ้งมีขอ้ความซ่ึงแสดงไดว้า่ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะไมร่บัจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ  
หากการโอนหุ้นกูด้งักล่าวจะท าให้หุ้นกูท้ี่เสนอขายในครั้ งนั้นไม่สามารถคงลกัษณะการเสนอขาย 
ในวงจ ากดัตามแต่ละลกัษณะการเสนอขายที่ก าหนดในขอ้ 46 ได ้ เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก   

(4)  กรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกูม้ีประกนัหรือหุ้นกูท้ี่จดัใหม้ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ 
ผูท้ี่จะเสนอขายหุ้นกูไ้ดเ้สนอร่างขอ้ก าหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูม้าพร้อมกบั 
การจดขอ้จ ากดัการโอนตาม (3) 
  (5)  ในกรณีที่จดัให้มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูต้อ้งมีลกัษณะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นขอ้ 49  
  (6)  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกูใ้นวงจ ากดัต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง 
ตามขอ้ 46(1) มูลค่าของหุ้นกูท้ี่เสนอขายอยู่ในวงเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดส าหรับ 
การควบคุมการท าธุรกรรมในตลาดทุนที่เก่ียวขอ้งกบัเงินตราต่างประเทศ และมอบหมายให้ส านกังาน
เป็นผูจ้ดัสรร 

(7)  ผูท้ี่จะเสนอขายหุ้นกูต้อ้งไม่เคยมีประวตัิฝ่าฝืนหลกัเกณฑก์ารน าเงินที่ไดร้ับ 
จากการเสนอขายตราสารหน้ีไปใชผิ้ดวตัถุประสงคภ์ายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวนัแจง้วตัถุประสงค ์
การใชเ้งินทีไ่ดร้บัจากการเสนอขายหุ้นกูต้่อส านกังาน 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2564  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบบัที ่5) ลงวนัที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2563  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบบัที ่2) ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 51/2563  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบบัที ่3) ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
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(8)  กรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกูต้ามขอ้ 46(1) ผูท้ี่จะเสนอขายไดแ้จง้วตัถุประสงค ์
การใชเ้งินที่ไดร้ับจากการเสนอขายหุ้นกูต้่อส านกังานพร้อมกับการจดขอ้จ ากดัการโอนตาม (3) 

ขอ้ 60   ให้ถือว่าส านกังานรับจดขอ้จ ากดัการโอนหุ้นกูต้ามขอ้ 59(3) ในวนัที่
ส านกังานไดร้ับการแสดงเจตนาจดขอ้จ ากดัการโอนที่มีขอ้ความตามขอ้ 59(3) ครบถว้นแลว้ 

ส่วนที ่2 
เงื่อนไขทีต่อ้งปฏิบตัภิายหลงัไดร้ับอนุญาต 
_________________________________ 

  ขอ้ 61   ให้ผูไ้ดร้บัอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูใ้นวงจ ากดัลกัษณะอ่ืนที่ไม่ใช่การเสนอขาย
ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ ปฏิบตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี โดยอนุโลม 
  (1)  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัส่งรายงานตามขอ้ 44 และขอ้ 44/1 

(2)  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัลกัษณะของหุ้นกูต้ามขอ้ 55  
  (3)  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัทีป่รึกษาทางการเงิน (ถา้มี) ตามขอ้ 56 
  (4)  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการลงทะเบียนการโอนหุ้นกูต้ามขอ้ 57(6) 

  ขอ้ 61/1   การเสนอขายหุ้นกูใ้นวงจ ากดัต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามขอ้ 46(1) 
ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเตมิดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เสนอขายต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายบุคคลรวมกนัดงัน้ี 

(ก)  ผูล้งทุนสถาบนั 
(ข)  ผูล้งทุนที่มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดร้ับอนุญาตซ่ึงจะตอ้งเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์ี่ไดร้ับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษทั โดยในการพิจารณานั้นจะตอ้งค านึงถึงความเหมาะสม
ในการลงทุนและการมีขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลงทุนของผูล้งทุน 

ผูล้งทุนที่มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดร้ับอนุญาตตามวรรคหน่ึง ไดแ้ก่ 
กรรมการ ผูบ้ริหารของผูไ้ดร้ับอนุญาต ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และบริษทัในเครือของผูไ้ดร้ับอนุญาต 
(บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัย่อยในล าดบัเดียวกนั หรือบริษทัร่วม) 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 51/2563  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบบัที ่3) ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2563  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบบัที ่2) ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2563  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบบัที ่2) ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 
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เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคสอง  

1.  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หมายความว่า   ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบั

การออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท 

2.  บริษทัย่อยในล าดบัเดียวกนั  หมายความว่า   บริษทัย่อยตั้งแต่ 2 บริษทั 

ข้ึนไปที่มีบริษทัใหญ่เป็นบริษทัเดียวกนัไม่วา่บริษทัย่อยนั้นจะอยู่ในชั้นล าดบัใด ๆ  

(2)  ไม่โฆษณาการเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าว และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสาร
ประกอบการเสนอขาย ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งแจกจ่ายให้เฉพาะบุคคลที่มีลกัษณะหรือมีจ านวน 
อยู่ในวงจ ากดัตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 46(1) เท่านั้น 

  ขอ้ 62   การเสนอขายหุ้นกูใ้นวงจ ากดัต่อผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 46(2) ผูไ้ดร้ับอนุญาต
ตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีเป็นการเสนอขายตอ่ผูล้งทุนสถาบนัที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ให้ด าเนินการดงัน้ี 
(ก)  จดัให้มีขอ้ก าหนดสิทธิที่มีรายการอย่างนอ้ยตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรา 42 และ

ด าเนินการให้เป็นไปตามขอ้ 38 วรรคหน่ึง 
(ข)  จดัใหม้ีการแจกสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (factsheet) ให้แก่ผูล้งทุนก่อน 

การเสนอขาย 
(2)  ยื่นค าขอให้สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยรับพิจารณารับหุ้นกูท้ี่เสนอขายเป็น 

ตราสารหน้ีข้ึนทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัออกหุ้นกูด้งักล่าว  เวน้แต่เป็นการเสนอขายหุ้นกูร้ะยะส้ัน 

  ขอ้ 63   การเสนอขายหุ้นกูใ้นวงจ ากดัโดยไดร้ับการผ่อนผนัจากส านกังานตามขอ้ 46(4) 
ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งไม่โฆษณาการเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าว และหากมีการแจกจ่ายเอกสารประกอบ 
การเสนอขาย ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งแจกจ่ายให้เฉพาะบุคคลที่ไดร้ับการผ่อนผนัเท่านั้น 
 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2563  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบบัที ่2) ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2563  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบบัที ่2) ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 
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ขอ้ 63/1   ผูไ้ดร้บัอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูใ้นวงจ ากัดตอ้งน าเงินที่ไดร้ับจาก 
การเสนอขายหุ้นกูไ้ปใชต้ามวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินที่ไดแ้จง้ไวต้่อส านกังาน หรือที่เปิดเผยไว  ้
ในแบบแสดงรายการขอ้มูล  เวน้แต่มีการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินโดยชอบตามหลกัเกณฑ ์
ที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 

หมวด 4  
บทเฉพาะกาล 

____________________ 

ขอ้ 64   ค าขออนุญาตที่ไดย้ื่นต่อส านกังานหรือไดร้ับอนุญาตจากส านกังานตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทด. 26/2553  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ
ในประเทศไทย ลงวนัที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553  ก่อนวนัที่ประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ให้การขออนุญาตและ
การอนุญาตยงัคงเป็นไปตามประกาศดงักล่าวและประกาศที่เก่ียวขอ้งต่อไป 

ขอ้ 65   ให้หุ้นกูท้ี่ไดร้บัอนุญาตให้เสนอขายตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ที่ ทด. 26/2553  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
ลงวนัที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553  ไปแลว้ก่อนวนัที่ประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ยงัคงอยู่ภายใตบ้งัคบัของ 
ประกาศดงักล่าวและประกาศที่เก่ียวขอ้งต่อไป 

ขอ้ 66   ในกรณีที่ส านกังานไดร้ับแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ส าหรับการเสนอขายหุ้นกู ้ซ่ึงได้ยื่นไวต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทด. 26/2553   
เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553   
ก่อนวนัที่ประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ให้แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนดงักล่าวยงัคง 
อยู่ภายใตบ้งัคบัของประกาศดงักล่าวต่อไป 

  ขอ้ 67   ในกรณีที่มปีระกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ที่ ทด. 26/2553  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัที่ 4 มิถุนายน  
พ.ศ. 2553  ให้การอา้งอิงประกาศดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 51/2563  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบบัที ่3) ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
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  ขอ้ 68   ให้บรรดาประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ค าส่ัง และหนงัสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทด. 26/2553  
เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัที ่4 มิถุนายน พ.ศ. 2553  ซ่ึงใชบ้งัคบั 
อยู่ก่อนวนัที่ประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงมผีลใชบ้งัคบัไดต้อ่ไปเทา่ที่ไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี 
จนกว่าจะไดม้ีประกาศ ค าส่ัง และหนงัสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบตัิตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

   ประกาศ  ณ  วนัที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

 

 

 

                      (นายรพี  สุจริตกุล) 

                      เลขาธิการ 

                        ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

                        ประธานกรรมการ 

                         คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


