ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 62/2561
เรื่ อง การเสนอขายหุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบับประมวล)
_________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 มาตรา 40(11) มาตรา 41(3) และ (4) มาตรา 42(10) และมาตรา 43(3)
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกากับตลาดทุน
ออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทด. 26/2553 เรื่ อง การเสนอขายหุน้ กู้
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553
(2) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทด. 37/2554 เรื่ อง การเสนอขายหุน้ กู้
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554
(3) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 18/2555 เรื่ อง การเสนอขายหุน้ กู้
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555
(4) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2555 เรื่ อง การเสนอขายหุน้ กู้
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 9 สิ งหาคม พ.ศ. 2555
(5) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 11/2556 เรื่ อง การเสนอขายหุน้ กู้
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556
(6) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2557 เรื่ อง การเสนอขายหุน้ กู้
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557
(7) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 31/2557 เรื่ อง การเสนอขายหุน้ กู้
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557
(8) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 48/2557 เรื่ อง การเสนอขายหุน้ กู้
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
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(9) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 50/2557 เรื่ อง การเสนอขายหุน้ กู้
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
(10) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 37/2558 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกู้
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
(11) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 58/2558 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกู้
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
(12) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 67/2558 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกู้
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558
(13) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2559 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกู้
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
(14) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 57/2559 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกู้
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(15) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 24/2560 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกู้
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“กิจการตามกฎหมายไทย” หมายความว่า กิจการตามกฎหมายไทยดังต่อไปนี้
(1) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
(2) สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่สามารถประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ได้
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
“กิจการตามกฎหมายต่างประเทศ” หมายความว่า กิจการตามกฎหมายต่างประเทศ
ดังต่อไปนี้
(1) หน่วยงานหรื อองค์การของรัฐบาลต่างประเทศ
(2) องค์การระหว่างประเทศ
(3) นิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
“หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ” หมายความว่า หุน้ กูไ้ ม่มีประกันที่มีการกาหนดสิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นกู้
ไว้ดอ้ ยกว่าสิ ทธิของเจ้าหนี้สามัญทัว่ ไป
“ข้อกาหนดสิ ทธิ” หมายความว่า ข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุ้นกู้
และผูถ้ ือหุน้ กู้
“ที่ปรึ กษาทางการเงิน” หมายความว่า ที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยูใ่ นบัญชีที่สานักงาน
ให้ความเห็นชอบ
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“สถาบันการเงิน” หมายความว่า สถาบันการเงินดังต่อไปนี้
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งเป็ นสถาบันการเงินตามกฎหมาย
ว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื ของสถาบันการเงิน
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“ตราสารหนี้ข้ นึ ทะเบียน” หมายความว่า ตราสารหนี้ที่ข้ ึนทะเบียนกับสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย
“สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย” หมายความว่า สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ที่ได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนกับสานักงาน
คาว่า “การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ” “แบบแสดงรายการข้อมูล” “บริ ษทั จดทะเบียน”
“ผูล้ งทุนรายใหญ่” “ผูล้ งทุนสถาบัน” “ผูบ้ ริ หาร” “ผูม้ ีอานาจควบคุม” “หุ ้นกูร้ ะยะสั้น” และ
“หุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคาดังกล่าวที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับ
การออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท
ภาค 1
บททัว่ ไป
______________________
หมวด 1
ขอบเขตของประกาศและหลักเกณฑ์ทวั่ ไป
______________________
ข้อ 4 ประกาศนี้เป็ นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศ
ที่ออกใหม่โดยกิจการตามกฎหมายไทยและกิจการตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งรองรับกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) การเสนอขายหุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในภาค 2
(2) การเสนอขายหุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศที่ออกใหม่ในวงจากัด ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในภาค 3
หุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศตามวรรคหนึ่งต้องมีขอ้ ตกลงให้การชาระค่าหุน้ กูแ้ ละ
การชาระหนี้ ตามหุน้ กูเ้ ป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
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ข้อ 5 ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง ให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) การเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงที่ผอู ้ อกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกาหนด
(callable) หรื อผูถ้ ือมีสิทธิเรี ยกให้ผอู ้ อกชาระหนี้คืนก่อนกาหนด (puttable) โดยมีการกาหนดผลตอบแทน
ไว้อย่างแน่นอนหรื อเป็ นอัตราที่ผนั แปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรื ออัตราดอกเบี้ยอื่น และ
ไม่มีการกาหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อา้ งอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม ให้ผขู ้ ออนุญาตปฏิบตั ิ
ตามประกาศนี้เท่านั้น
(2) การเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงในลักษณะอื่นนอกเหนือจาก (1) ให้เสนอขาย
ได้เฉพาะผูข้ ออนุญาตที่เป็ นกิจการตามกฎหมายไทย โดยให้กิจการตามกฎหมายไทยดังกล่าวปฏิบตั ิ
ตามประกาศนี้ และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออก
และเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง
ข้อ 6 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศ
ตามประกาศนี้ตอ้ งไม่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) เป็ นหุน้ กูเ้ พื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
(2) เป็ นหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงที่มีลกั ษณะเป็ นหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
(3) เป็ นตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนของธนาคารพาณิ ชย์
ข้อ 7 บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งมีลกั ษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ จะยืน่ คาขออนุญาตเสนอขายหุน้ กูท้ ี่ครบกาหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริ ษทั
(perpetual bond) ไม่ได้
(1) บริ ษทั ที่กองทรัสต์ถือหุน้ ในลักษณะที่เป็ นการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าที่กาหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน แล้วแต่กรณี
(2) บริ ษทั ที่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานถือหุ ้นในลักษณะที่เป็ นการลงทุนในทรัพย์สิน
หลักของกองทุนรวมในอัตราไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรื อ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย แล้วแต่กรณี
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ข้อ 8 เอกสารหรื อหลักฐานที่ตอ้ งยืน่ ต่อสานักงานตามที่กาหนดในประกาศนี้ไม่วา่ ก่อน
หรื อภายหลังได้รับอนุญาตต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สานักงานประกาศกาหนด
ข้อ 9 ในการเสนอขายหุ้นกูใ้ นลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ผูข้ ออนุญาต
อาจยื่นข้อมูลหรื อเอกสารต่อสานักงานที่จดั ทาเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษก็ได้
(1) เป็ นการเสนอขายหุ ้นกูต้ ่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปของกิจการตามกฎหมายไทย
ซึ่งเสนอขายหุ้นกูพ้ ร้อมกันหรื อในระยะเวลาใกล้เคียงกันในประเทศอื่น
(2) เป็ นการเสนอขายหุน้ กูใ้ นวงจากัดต่อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง ผูล้ งทุนสถาบัน
หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่
(3) เป็ นการเสนอขายหุน้ กูข้ องกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ
ในกรณีที่ขอ้ มูลหรื อเอกสารตามวรรคหนึ่งแปลมาจากข้อมูลที่เป็ นภาษาอื่น ผูข้ ออนุญาต
ต้องดาเนินการดังนี้ ดว้ ย
(1) รับรองว่าสาระของข้อมูลหรื อเอกสารที่แปลนั้น เป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นหรื อมีอยูจ่ ริ ง
และไม่ได้มีการปกปิ ดข้อเท็จจริ งที่พึงเปิ ดเผย
(2) ให้ผแู ้ ปลรับรองความถูกต้องว่า สาระการแปลถูกต้องตรงตามสาระของข้อมูล
หรื อเอกสารที่เป็ นต้นฉบับ
ข้อ 10 ข้อมูลหรื อเอกสารที่ยนื่ ต่อสานักงานตามประกาศนี้ หากได้จดั ทาเป็ นภาษาใด
ในครั้งแรก ให้จดั ทาโดยใช้ภาษานั้นต่อไปทุกครั้ง เว้นแต่กรณี ที่มีเหตุจาเป็ นสมควร และได้รับ
การผ่อนผันจากสานักงาน
ข้อ 11 ในการจาหน่ายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปตามภาค 2
ผูท้ ี่ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจาหน่าย
ตราสารหนี้และใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ออกใหม่ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ดว้ ย
หมวด 2
อานาจของสานักงาน
_________________________
ข้อ 12 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสานักงานที่เป็ นเหตุอนั ควรสงสัยกรณีใด
กรณี หนึ่งดังต่อไปนี้ สานักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูต้ ามคาขออนุญาตได้


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2563 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)
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(1) ผูข้ ออนุญาตหรื อการเสนอขายหุน้ กูม้ ีลกั ษณะหรื อรู ปแบบเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
หรื อเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีขอ้ เท็จจริ งซึ่งทาให้พิจารณาได้วา่ ความมุ่งหมายหรื อ
เนื้อหาสาระที่แท้จริ ง (substance) ของการเสนอขายหุ ้นกูน้ ้ นั เข้าลักษณะเป็ นการหลีกเลี่ยงบทบัญญัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อประกาศนี้
(2) การเสนอขายหุน้ กูอ้ าจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรื อนโยบายของรัฐ
(3) การเสนอขายหุ ้นกูอ้ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม
(4) การเสนอขายหุน้ กูอ้ าจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูล้ งทุนโดยรวม หรื ออาจทาให้
ผูล้ งทุนโดยรวมไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องหรื อเพียงพอประกอบ
การตัดสิ นใจลงทุน
ข้อ 13 ในกรณี ที่เข้าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ สานักงานอาจผ่อนผัน
ไม่นาหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณาคาขออนุญาต หรื อไม่นาเงื่อนไขตามประกาศนี้มาใช้บงั คับ
กับการเสนอขายหุ้นกูท้ ี่ได้รับอนุญาตได้
(1) มีขอ้ เท็จจริ งที่ชดั เจนซึ่งทาให้พิจารณาได้วา่ หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผันให้
ไม่มีนยั สาคัญสาหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณี น้ นั และประโยชน์ที่จะได้ไม่คมุ ้ ค่ากับต้นทุน
ในการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขดังกล่าว
(2) ผูข้ ออนุญาตมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่นที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
(3) ผูข้ ออนุญาตมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
การผ่อนผันตามวรรคหนึ่งให้คานึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูล
ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนและมาตรการคุม้ ครองผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ สานักงานอาจกาหนด
เงื่อนไขให้ผขู ้ ออนุญาตต้องปฏิบตั ิดว้ ยก็ได้
ข้อ 14 ในกรณีที่ปรากฏต่อสานักงานภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กู้
ว่าข้อเท็จจริ งและพฤติการณ์ที่สานักงานนามาพิจารณาเพื่ออนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูเ้ ปลี่ยนแปลงไป
ซึ่งหากข้อเท็จจริ งและพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นปรากฏต่อสานักงานก่อนการอนุญาต
สานักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูน้ ้ นั ให้สานักงานมีอานาจดังต่อไปนี้
(1) สั่งให้ผไู ้ ด้รับอนุญาต กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารของผูไ้ ด้รับอนุญาต ชี้แจงหรื อเปิ ดเผย
ข้อมูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด และระงับการอนุญาตให้ออกหุน้ กูห้ รื อให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตระงับ
การเสนอขายหุ ้นกูไ้ ว้ก่อนจนกว่าจะได้ช้ ีแจงหรื อแก้ไขให้ถูกต้อง และหากผูไ้ ด้รับอนุญาต กรรมการ หรื อ
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ผูบ้ ริ หารของผูไ้ ด้รับอนุญาต ไม่สามารถชี้แจงหรื อดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
สานักงานอาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตตาม (2) ได้
(2) สัง่ เพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูใ้ นส่วนที่ยงั ไม่ได้เสนอขายหรื อยังไม่มี
ผูจ้ องซื้อ
ในการสั่งการตามวรรคหนึ่งให้สานักงานคานึงถึงปั จจัยดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา
(1) ความร้ายแรงของข้อเท็จจริ งหรื อพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
(2) ผลกระทบต่อผูล้ งทุนที่จองซื้อหุน้ กูน้ ้ นั
ข้อ 15 ในกรณี ที่ปรากฏว่าผูข้ ออนุญาตเสนอขายหุ ้นกูต้ ่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปหรื อ
เสนอขายหุน้ กูใ้ นวงจากัดต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ มีลกั ษณะไม่เป็ นไปตามข้อ 21(2) ในการแจ้งผลการพิจารณา
คาขออนุญาต ให้สานักงานมีอานาจกาหนดระยะเวลาหรื อเงื่อนไขในการพิจารณาคาขออนุญาตในคราวต่อไป
โดยคานึงถึงความมีนยั สาคัญของพฤติกรรมอันเป็ นลักษณะต้องห้าม ทั้งนี้ ในกรณี ที่เป็ นการกาหนด
ระยะเวลา ระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกิน 15 ปี นับแต่วนั ที่สานักงานแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวต่อผูข้ ออนุญาต
เมื่อพ้นระยะเวลาที่สานักงานกาหนดตามวรรคหนึ่ง หรื อเมื่อผูข้ ออนุญาตได้ปฏิ บตั ิตาม
เงื่อนไขที่สานักงานกาหนดแล้ว ไม่ให้สานักงานนาข้อเท็จจริ งอันเป็ นเหตุแห่งการสั่งการตามวรรคหนึ่ง
มาประกอบการพิจารณาคาขอในครั้งใหม่อีก
ในกรณีที่สานักงานเห็นว่าเหตุที่ทาให้ผขู ้ ออนุญาตมีลกั ษณะไม่เป็ นไปตามข้อ 21(2)
เป็ นเรื่ องไม่ร้ายแรง หรื อได้มีการแก้ไขหรื อกาหนดมาตรการป้องกันแล้ว สานักงานอาจไม่นาข้อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับการขาดลักษณะดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาก็ได้
ข้อ 16 ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสานักงานที่เป็ นเหตุอนั ควรสงสัยดังต่อไปนี้
สานักงานอาจสั่งไม่ให้การอนุญาตสาหรับการเสนอขายหุ ้นกูใ้ นวงจากัดที่ได้รับอนุญาตมีผล
สั่งระงับการเสนอขายหุ ้นกู้ หรื อสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายหุ ้นกูไ้ ด้ แล้วแต่กรณี
(1) ผูท้ ี่จะเสนอขายหุน้ กูม้ ีขอ้ บกพร่ องหรื อมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กู้ หรื อจะไม่สามารถปฏิบตั ิตามประกาศนี้ได้
(2) การเสนอขายหุ้นกูม้ ีลกั ษณะที่อาจเข้าข่ายเป็ นการหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์ที่ออกภายใต้
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุ รกรรมในตลาดทุน
(3) การเสนอขายหุ ้นกูอ้ าจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูล้ งทุนหรื ออาจทาให้ผลู ้ งทุนไม่ได้
รับความเป็ นธรรม หรื อผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่มีนยั สาคัญต่อการตัดสิ นใจลงทุน
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ข้อ 17 ในระหว่างอายุโครงการตามข้อ 30 และข้อ 52 หากปรากฏข้อเท็จจริ ง
ต่อสานักงานว่าผูไ้ ด้รับอนุญาตไม่สามารถดารงคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาต ปฏิบตั ิผิดเงื่อนไข
ที่ตอ้ งปฏิบตั ิภายหลังได้รับอนุญาต หรื อมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีนยั สาคัญต่อประชาชนที่ไม่ครบถ้วน
ถูกต้อง ไม่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน สานักงานอาจสั่งระงับการเสนอขายหุ ้นกูไ้ ว้ก่อน
หรื อสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายหุ ้นกูใ้ นลักษณะโครงการได้
ภาค 2
การเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศที่ออกใหม่
ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป
_________________
หมวด 1
หลักเกณฑ์การอนุญาต
_________________
ข้อ 18 ผูข้ ออนุญาตเสนอขายหุน้ กูต้ อ้ งมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) งบการเงินของผูข้ ออนุญาตและงบการเงินรวมประจางวดการบัญชีปีล่าสุด และ
งบการเงินประจางวด 6 เดือนล่าสุดหรื องบการเงินไตรมาสสุ ดท้ายก่อนยืน่ คาขออนุญาต ต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) จัดทาขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์อื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทางบการเงินตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออก
หลักทรัพย์
(ข) รายงานการสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี ต้องไม่มีความหมายในลักษณะดังนี้
1. ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของผูข้ ออนุญาตและงบการเงินรวม
หรื อแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
2. แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็ นสาระสาคัญว่าไม่เป็ นไป
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
3. แสดงความเห็นว่าถูกจากัดขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระทาหรื อ
ไม่กระทาของผูข้ ออนุญาต หรื อกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของผูข้ ออนุญาต
ในกรณี ที่ผูข้ ออนุญาตเป็ นกิจการตามกฎหมายไทยที่เป็ นสาขาธนาคารพาณิ ชย์
ต่างประเทศ งบการเงินตามวรรคหนึ่ง (1) ให้หมายถึง งบการเงินของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในไทย
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ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บงั คับกับกรณีที่เป็ นการเสนอขายหุน้ กูใ้ นนามของรัฐบาล
ต่างประเทศ
(2) ไม่อยูร่ ะหว่างการดาเนินการในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งดังนี้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผัน
จากสานักงาน
(ก) ค้างการนาส่งงบการเงินหรื อรายงานที่มีหน้าที่ตอ้ งจัดทาตามมาตรา 56
(ข) ค้างส่งรายงานที่มีหน้าที่ตอ้ งจัดทาและจัดส่งต่อสานักงานตามมาตรา 57
หรื อค้างส่งรายงานในลักษณะเดียวกันต่อตลาดหลักทรัพย์
(ค) ปรับปรุ งแก้ไขงบการเงิน หรื อรายงานที่มีหน้าที่ตอ้ งจัดทาตามมาตรา 56
หรื อมาตรา 57 ตามที่สานักงานแจ้งให้ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไข หรื อปรับปรุ งแก้ไขในลักษณะเดียวกัน
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แจ้งให้ดาเนินการ
(ง) ปฏิบตั ิตามคาสั่งของสานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 58 หรื อตาม
มาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แล้วแต่กรณี
(3) ไม่มีลกั ษณะตามข้อ 19 เว้นแต่ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
ผูข้ ออนุญาตต้องไม่มีลกั ษณะเฉพาะตามที่กาหนดในข้อ 19(1)(ก)
(4) ไม่เคยเสนอขายหุน้ กูไ้ ม่ว่าประเภทใด ๆ พันธบัตร ตัว๋ เงิน หรื อศุกูก โดยฝ่ าฝื น
ข้อกาหนดเกี่ยวกับลักษณะการเสนอขายที่จากัดเฉพาะผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี ก่อนวันยืน่ คาขออนุญาต เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน โดยผูข้ ออนุญาตแสดงได้วา่
มีเหตุจาเป็ นและสมควร รวมทั้งมีมาตรการป้ องกันการไม่ปฏิบตั ิดงั กล่าวอย่างเหมาะสมแล้ว
(5) ไม่มีเหตุที่ทาให้สงสัยว่ามีพฤติกรรมการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีนยั สาคัญต่อประชาชน
ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจลงทุน หรื อในลักษณะที่อาจทาให้ผลู ้ งทุนสาคัญผิด
(6) ไม่อยูร่ ะหว่างผิดนัดชาระหนี้เงินต้นหรื อดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรื อผิดนัดชาระหนี้
เงินกูย้ มื จากธนาคารพาณิชย์ บริ ษทั เงินทุน บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ หรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น
(7) ไม่อยูร่ ะหว่างผิดเงื่อนไขในการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดสิ ทธิ
(8) ในกรณี ที่ผูข้ ออนุญาตเป็ นกิจการตามกฎหมายไทยต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
เพิ่มเติมในข้อ 21 และในกรณี ที่ผขู ้ ออนุญาตเป็ นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 22 ด้วย
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(9) ไม่เคยมีประวัติฝ่าฝื นหลักเกณฑ์การนาเงินที่ได้รับจากการเสนอขายตราสารหนี้
ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนวันยืน่ คาขออนุญาต
ข้อ 19 ผูข้ ออนุญาตต้องไม่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด
ในข้อ 20
(1) ภายในระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยืน่ คาขออนุญาตเสนอขายหุน้ กู้ ผูข้ ออนุญาตต้องไม่มี
ลักษณะดังนี้
(ก) เคยมีประวัติฝ่าฝื นหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
ในเรื่ องที่มีนยั สาคัญ
(ข) เคยถูกสานักงานปฏิเสธคาขออนุญาตเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ เนื่องจากมีเหตุ
ที่มีนยั สาคัญอันควรสงสัยเกี่ยวกับกลไกการบริ หารจัดการในลักษณะดังนี้
1. อาจไม่สามารถปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ได้อย่างเป็ นธรรมโดยอาจมีการเอื้อประโยชน์
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งจะทาให้ได้เปรี ยบผูถ้ ือหุน้ รายอื่นหรื อได้ประโยชน์มากกว่าผูถ้ ือหุน้
รายอื่นโดยไม่สมควร
2. อาจไม่สามารถรักษาสิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นได้โดยทาให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ได้รับประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรื อโดยทาให้บริ ษทั เสี ยประโยชน์ที่พึงได้รับ
(ค) เคยถูกสานักงานปฏิเสธคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เนื่องจาก
มีเหตุที่ทาให้สงสัยเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลต่อประชาชนที่ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจ
ลงทุน หรื อทาให้ผลู ้ งทุนสาคัญผิด ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นการปกปิ ดหรื ออาพราง หรื อสร้างข้อมูลที่อาจไม่มี
อยูจ่ ริ งในรายการหรื อการดาเนินการที่มีนยั สาคัญ
(ง) เคยถอนคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยไม่มีการชี้แจง
เหตุสงสัยตาม (ข) หรื อ (ค) ต่อสานักงาน หรื อโดยมีการชี้แจงแต่ไม่ได้แสดงข้อเท็จจริ งหรื อเหตุผล
อย่างสมเหตุสมผลที่จะหักล้างข้อสงสัยตาม (ข) หรื อ (ค) นั้น
(2) ภายในระยะเวลา 10 ปี ก่อนวันยืน่ คาขออนุญาตเสนอขายหุน้ กู้ ผูข้ ออนุญาตเคยต้อง
คาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการดาเนินการที่มี
ลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ต อันเป็ นเหตุที่ทาให้เกิดความเสี ยหายในวงกว้าง ทั้งนี้ ไม่วา่ ตาม
กฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 51/2563 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563)
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(3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรื อถูกดาเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการดาเนินการที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ตอันเป็ นเหตุ
ที่ทาให้เกิดความเสี ยหายในวงกว้าง ทั้งนี้ ไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
(4) เป็ นบุคคลที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าเป็ นการจัดรู ปแบบเพื่อให้บุคคลที่มีลกั ษณะ
ตาม (1) (2) หรื อ (3) หลีกเลี่ยงไม่ให้สานักงานใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตาม (1) (2) หรื อ (3) กับบุคคลที่มี
ลักษณะดังกล่าว
ข้อ 20 มิให้นำควำมในข้อ 19(1) และ (2) แล้วแต่กรณี มาใช้บงั คับกับผูข้ ออนุญาต
ซึ่งได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริ หารจัดการ และการควบคุมการดาเนินงานที่ทาให้
ผูข้ ออนุญาตดังกล่าวมีลกั ษณะตามข้อ 19(1) หรื อ (2) แล้ว
ข้อ 21 ผูข้ ออนุญาตที่เป็ นกิจการตามกฎหมายไทย นอกจากต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ในข้อ 18 แล้ว ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ดว้ ย
(1) มีกรรมการและผูบ้ ริ หารที่มีรายชื่ออยูใ่ นระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตเป็ นสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ การพิจารณา
ตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาเฉพาะกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารที่ดารงตาแหน่งในสาขาในประเทศไทย
(2) มีผมู ้ ีอานาจควบคุมที่ไม่มีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการ
และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั โดยอนุโลม
(3) ไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่ากรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ มีลกั ษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการ เว้นแต่สามารถ
แสดงได้วา่ มีกลไกที่จะทาให้เชื่อมัน่ ได้วา่ การบริ หารจัดการกิจการจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของ
กิจการและผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
(ข) มีการถ่ายเทผลประโยชน์ออกจากกิจการ
ข้อ 22 ผูข้ ออนุญาตที่เป็ นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ นอกจากต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 18 แล้ว ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ดว้ ย
(1) แสดงได้วา่ สามารถเสนอขายหุน้ กูไ้ ด้โดยชอบภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ของ
ต่างประเทศที่บงั คับกับกิจการดังกล่าว
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(2) มีบุคคลที่ได้รับมอบหมำยให้เป็ นตัวแทนในประเทศไทย เพื่อทำหน้ำที่ประสำนงำน
และติดต่อกับบุคคลต่ำง ๆ รวมทั้งรับหนังสื อ คำสั่ง หมำยเรี ยก หรื อเอกสำรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกำร
ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศได้ และแสดงได้วำ่ บุคคลดังกล่ำวจะสำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยได้
ทั้งนี้ บุคคลดังกล่ำวจะต้องสำมำรถทำหน้ำที่ได้อย่ำงต่อเนื่ องตลอดอำยุของตรำสำร
(3) ไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำหน่วยงำนกำกับดูแลตลำดทุนของประเทศที่กิจกำรดังกล่ำว
จัดตั้งขึ้นจะไม่ให้ควำมช่วยเหลือแก่สำนักงำนในกำรตรวจสอบหรื อให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับกำรฝ่ ำฝื นหรื อไม่
ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่ออกตำม
กฎหมำยดังกล่ำว
(4) กรณี เป็ นกิจกำรต่ำงประเทศที่มีสถำนะเป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศต้องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ในข้อ 21(3) ด้วย
ข้อ 23 ผูข้ ออนุญาตต้องจัดให้มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกูท้ ี่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็ นบุคคลที่มีรายชื่ออยูใ่ นบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้ และการกระทาตาม
อานาจหน้าที่ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
(2) เป็ นบุคคลที่ทาหน้าที่ในลักษณะเดียวกับผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกูต้ ามที่กาหนดโดยกฎหมาย
ของประเทศที่กิจการตามกฎหมายต่างประเทศจัดตั้งขึ้น และกิจการดังกล่าวต้องเป็ นกิจการที่จดั ตั้งขึ้น
ในประเทศสมาชิกอาเซียนที่หน่วยงานกากับดูแลตลาดทุนของประเทศนั้น ๆ ได้ร่วมลงนามในบันทึก
ความเข้าใจกับสานักงานตาม Memorandum of Understanding on Streamlined Review Framework for
ASEAN Common Prospectus
ข้อ 23/1 ในกรณีหุ้นกูท้ ี่ประสงค์จะเสนอขายเป็ นหุ้นกูท้ ี่ครบกาหนดไถ่ถอน
เมื่อมีการเลิกกิจการ (perpetual bond) ผูข้ ออนุญาตต้องแสดงได้วา่ หุน้ กูด้ งั กล่าวจะได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกหุน้ กู้ (issuer rating) อยูใ่ นระดับที่ลงทุนได้ (investment grade)
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หมวด 2
วิธีการยืน่ และการพิจารณาคาขออนุญาต
ในลักษณะรายครั้งและโครงการ
____________________
ข้อ 24 ให้ผทู ้ ี่ประสงค์จะเสนอขายหุน้ กูย้ นื่ คาขออนุญาตมาพร้อมกับแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหุน้ กูต้ ่อสานักงานตามวิธีการที่กาหนดโดยข้อ 8 โดยให้ยนื่ คาขออนุญาตได้ตาม
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การขออนุญาตในลักษณะรายครั้ง
(2) การขออนุญาตในลักษณะโครงการ

ในการขออนุญาตเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ให้ยนื่ ขออนุญาต
ได้เฉพาะในลักษณะรายครั้งเท่านั้น
(1) หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ
(2) หุน้ กูท้ ี่ครบกาหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริ ษทั (perpetual bond)
(3) หุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงซึ่งต้องเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง
(4) หุน้ กูท้ ี่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับต่ากว่าที่ลงทุนได้ หรื อหุ้นกู้
ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ในข้อ 40 วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
ข้อ 25 ในการขออนุญาตเสนอขายหุน้ กูต้ ามข้อ 24 ให้ผขู ้ ออนุญาตยืน่ คาขอความเห็นชอบ
บุคคลที่จะเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกูม้ าพร้อมกับคาขออนุ ญาตด้วย ทั้งนี้ ให้ถือว่าผูข้ ออนุ ญาตได้รับ
ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูจ้ ากสานักงานในวันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กู้
ข้อ 26 ให้ผขู ้ ออนุญาตชาระค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตต่อสานักงานเมื่อสานักงาน
ได้รับคาขออนุญาต พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขออนุญาตที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
สาหรับประชาชนแล้ว ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์
ที่ออกใหม่ และการขออนุมตั ิโครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
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ข้อ 27 ผูข้ ออนุญาตต้องจัดให้มีที่ปรึ กษาทางการเงินเป็ นผูร้ ่ วมจัดทาคาขออนุญาต
เว้นแต่ในกรณี ที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วนดังต่อไปนี้
(1) เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไม่มีประเด็นเกี่ยวกับ
การกากับดูแลกิจการที่ดีตามที่กาหนดในข้อ 29
(2) มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามที่กาหนดในหมวด 3 ของภาค 2 และได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับที่ลงทุนได้ (investment grade)
ข้อ 28 เมื่อสานักงานได้รับคาขออนุญาตเสนอขายหุน้ กู้ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน
ที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชนแล้ว ให้สานักงานพิจารณาตามหลักเกณฑ์และระยะเวลา
ดังต่อไปนี้
(1) การพิจารณาคาขออนุญาตกรณีเร่ งด่วน (fast track) ผูข้ ออนุญาตต้องมีลกั ษณะ
ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 27 โดยให้สานักงานดาเนิ นการตามขั้นตอนและระยะเวลาดังนี้
(ก) สอบทานข้อเท็จจริ งตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสาหรับประชาชน
และแจ้งประเด็นข้อสังเกตที่ได้จากการสอบทานข้อเท็จจริ งเพื่อให้ผขู ้ ออนุญาตชี้แจงข้อสังเกตนั้นภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสื อแจ้งข้อสังเกต โดยต้องดาเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลา
ดังนี้ นับแต่วนั ที่สานักงานได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน
1. ภายใน 10 วัน กรณีที่ร่างข้อกาหนดสิ ทธิของผูข้ ออนุญาตที่ยนื่ มาพร้อมกับ
คาขออนุญาตเป็ นไปตามตัวอย่างที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
2. ภายใน 30 วัน กรณีที่ไม่เป็ นไปตาม 1.
(ข) แจ้งผลการพิจารณาภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับคาชี้แจงต่อข้อสังเกต
จากการสอบทานข้อเท็จจริ งจากผูข้ ออนุญาต
(2) การพิจารณาคาขออนุญาตกรณี ทวั่ ไป ให้สานักงานดาเนินการสอบทานข้อเท็จจริ ง
ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสาหรับประชาชนและแจ้งประเด็นข้อสังเกตที่ได้จากการสอบทาน
ข้อเท็จจริ งเพื่อให้ผขู ้ ออนุญาตชี้แจงข้อสังเกตนั้นภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสื อแจ้งข้อสังเกต
โดยต้องดาเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับเอกสารหลักฐาน
ที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน และให้สานักงานแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 วันนับแต่
วันที่สานักงานได้รับคาชี้แจงต่อข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริ งจากผูข้ ออนุญาต
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ในกรณี ที่กิจการประสงค์จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ ให้ผขู ้ ออนุญาตยืน่
คาขอผ่อนผัน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอผ่อนผันต่อสานักงานก่อนที่สานักงานจะเริ่ ม
การพิจารณาคาขออนุญาต ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสาหรับประชาชน โดยสานักงาน
จะพิจารณาคาขอผ่อนผันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเดียวกันกับการพิจารณาอนุญาต
ข้อ 29 กรณีที่ถือว่ามีประเด็นเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่กรณี ใดกรณี หนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(1) อยู่ระหว่างดาเนินการตามคาสั่งของสานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์ในเรื่ อง
ที่เกี่ยวข้องกับการไม่รักษาสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างไม่เป็ นธรรม หรื อการเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไป
(2) มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ ในช่วง 1 ปี ก่อนวันยืน่ คาขออนุญาต
(ก) มีประวัติถูกสานักงานสั่งให้แก้ไขงบการเงิน
(ข) เป็ นบริ ษทั ที่เป็ นเหตุให้สานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์ออกข่าวเตือน
ผูล้ งทุนหรื อผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ดังกล่าวเกี่ยวกับการพิจารณาข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจลงทุนหรื อ
การใช้สิทธิออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ในการพิจารณาเกี่ยวกับการดาเนินการใด ๆ ของบริ ษทั
(ค) ถูกสานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์มีคาสั่งหรื อมีหนังสื อกาชับหรื อตักเตือน
บริ ษทั เกี่ยวกับการไม่รักษาสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างไม่เป็ นธรรมหรื อการเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไป
(3) เป็ นบริ ษทั ที่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์ข้ ึนเครื่ องหมาย NP (Notice Pending)
หรื อตลาดหลักทรัพย์มีคาสั่งห้ามซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั เป็ นการชัว่ คราว
โดยขึ้นเครื่ องหมาย SP (Trading Suspension)
(4) มีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมที่มีลกั ษณะดังนี้
(ก) กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารถูกสานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์มีคาสั่งหรื อ
มีหนังสื อกาชับหรื อตักเตือนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ของกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารด้วย
ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริ ต หรื อการไม่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมการ หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ในช่วง 1 ปี ก่อน
วันยืน่ คาขออนุญาต
(ข) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมอยู่ระหว่างถูกสานักงานสั่งให้ช้ ีแจง
เนื่ องจากมีเหตุสงสัยว่าบุคคลนั้นอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด การกระทาที่ตอ้ งห้าม
หรื อการกระทาที่เป็ นเหตุให้มีลกั ษณะต้องห้าม ทั้งนี้ เฉพาะกรณี ดงั นี้ และกรณี ดงั กล่าวยังอยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาของสานักงาน
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1. การกระทาการโดยไม่สุจริ ต หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
2. การเปิ ดเผยหรื อเผยแพร่ ขอ้ มูล หรื อข้อความอันเป็ นเท็จที่อาจทาให้
สาคัญผิด หรื อปกปิ ดข้อความจริ งที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสาคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจ
ของผูถ้ ือหุ้น ผูล้ งทุน หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
3. การกระทาอันไม่เป็ นธรรมหรื อการเอาเปรี ยบผูล้ งทุนในการซื้อขาย
หลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนการกระทาดังกล่าว
(ค) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมอยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ
โดยหน่วยงานทางการซึ่งเป็ นผูก้ ากับดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรงของบริ ษทั หรื ออยู่ระหว่าง
ถูกดาเนินคดีอนั เนื่องจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ ในมูลเหตุเนื่องจากการดาเนินงาน
ที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ต เกี่ยวกับทรัพย์สินอันเป็ นเหตุที่ทาให้เกิดความเสี ยหาย
ในวงกว้าง ทั้งนี้ ไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
ข้อ 30 ผูไ้ ด้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูใ้ นลักษณะโครงการสามารถเสนอขายหุน้ กูไ้ ด้
ทุกลักษณะโดยไม่จากัดมูลค่าและจานวนครั้งที่เสนอขายนับแต่วนั ที่ได้รับอนุญาตจากสานักงานตามข้อ 28
จนสิ้ นสุ ดอายุโครงการ รวมถึงให้ถือว่าผูไ้ ด้รับอนุญาตดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูใ้ นวงจากัด
ต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ในลักษณะโครงการด้วย ทั้งนี้ ให้การอนุ ญาตเสนอขายหุ้นกูใ้ นลักษณะโครงการ
มีอายุ 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้รับอนุญาตจากสานักงาน
ข้อ 31 ภายในระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ 30 หากปรากฏเหตุการณ์ลกั ษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ผูไ้ ด้รับอนุญาตจะเสนอขายหุน้ กูใ้ นลักษณะโครงการต่อไปไม่ได้จนกว่า
จะดาเนินการแก้ไขคุณสมบัติตาม (1) หรื อแก้ไขให้หุน้ กูไ้ ด้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับ
ที่ลงทุนได้ตาม (2) ก่อนสิ้ นระยะเวลาตามข้อ 30 แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผูไ้ ด้รับอนุญาตมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
ตามข้อ 43 ด้วย
(1) ผูไ้ ด้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูใ้ นลักษณะโครงการไม่สามารถดารงคุณสมบัติ
ให้เป็ นไปตามหมวด 1 ในภาค 2 ได้
(2) หุน้ กูท้ ี่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะโครงการได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับต่ากว่าที่ลงทุนได้ หรื อไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
หากผูไ้ ด้รับอนุญาตเสนอขายหุน้ กูโ้ ดยฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็ น
การเสนอขายหุ ้นกูโ้ ดยที่ไม่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2563 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564)
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หมวด 3
เงื่อนไขที่ตอ้ งปฏิบตั ิภายหลังได้รับอนุญาต
______________________

ข้อ 32 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องจัดให้หุน้ กูท้ ี่เสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป
มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) มีคาเรี ยกชื่อเป็ นการเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงถึงหุน้ กูท้ ี่เสนอขายใน
แต่ละครั้ง ทั้งนี้ คาเรี ยกชื่อหุ ้นกูด้ งั กล่าวต้องแสดงถึงปี ที่ครบกาหนดไถ่ถอน และลักษณะพิเศษของ
หุน้ กู้ (ถ้ามี) ไว้โดยชัดเจน
(2) มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยไว้อย่างแน่นอน หรื อเป็ นอัตราที่ผนั แปรตามอัตราดอกเบี้ย
ของสถาบันการเงินหรื ออัตราดอกเบี้ยอื่น
(3) มีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ กู้ ทั้งนี้ ไม่วา่ หุน้ กูน้ ้ นั จะมีการ
ไถ่ถอนครั้งเดียวหรื อหลายครั้ง
(4) จัดให้สัญญาแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูเ้ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 39
(5) มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามหลักเกณฑ์ในข้อ 40 โดยในกรณี เป็ นหุ้นกู้
ที่ครบกาหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกกิจการ (perpetual bond) ต้องมีอนั ดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกหุ้นกู้
(issuer rating) ในขณะที่เสนอขายอยูใ่ นระดับที่ลงทุนได้ (investment grade) ด้วย
ข้อ 33 ในกรณี หุน้ กูท้ ี่เสนอขายเป็ นหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ สิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นกูด้ งั กล่าว
ต้องด้อยกว่าสิ ทธิของเจ้าหนี้ สามัญเฉพาะในเรื่ องการรับชาระหนี้ตามหุน้ กูน้ ้ นั เมื่อเกิดกรณี ใด
กรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ผูอ้ อกหุน้ กูถ้ ูกพิทกั ษ์ทรัพย์ หรื อถูกศาลพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(2) มีการชาระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ
(3) กรณี อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ข้อ 34 ในกรณี หุน้ กูท้ ี่เสนอขายเป็ นหุน้ กูท้ ี่ครบกาหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกกิจการ
ต้องมีการระบุให้ชดั เจนถึงสิ ทธิของผูถ้ ือหุ ้นกูด้ งั กล่าวในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุ ้นกูไ้ ม่มีสิทธิเรี ยกให้ผอู ้ อกหุน้ กูไ้ ถ่ถอนหุน้ กูด้ งั กล่าวก่อนมีการเลิกกิจการ
(2) ผูถ้ ือหุ ้นกูม้ ีสิทธิเรี ยกให้ผอู ้ อกหุ ้นกูไ้ ถ่ถอนหุน้ กูด้ งั กล่าวก่อนมีการเลิกกิจการ
ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 6/2564 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564)
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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 และดูแลได้
โดยผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่เป็ นหรื อเกี่ยวข้องกับหลักประกันซึ่งเป็ นทรัพย์สินอื่นใดที่ไม่ใช่
ตราสารทางการเงิน ทรัพย์สินดังกล่าวต้องอยูใ่ นประเทศไทยและบังคับได้ตามกฎหมายไทย
(2) ในกรณีที่หลักประกันเป็ นอสังหาริ มทรัพย์หรื อสัญญาเช่าระยะยาว ผูอ้ อกหุ้นกู้
ต้องจัดให้มีการประเมินค่าของหลักประกันดังกล่าวโดยผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินที่อยูใ่ นบัญชี
ที่สานักงานให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ การประเมินราคาหรื อการคานวณมูลค่าของหลักประกันต้อง
คานึงถึงสิ ทธิและภาระผูกพันใด ๆ ไม่วา่ จะเกิดขึ้นโดยบทกฎหมายหรื อโดยสัญญาที่มีอยูเ่ หนื อ
ทรัพย์สินอันเป็ นหลักประกันนั้นด้วย และต้องจัดทาขึ้นไม่เกินกว่า 1 ปี ก่อนวันที่ออกหุน้ กูน้ ้ นั
เว้นแต่จะเป็ นกรณีที่ราคาหรื อมูลค่าของหลักประกันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญในช่วงเวลา
ดังกล่าว ให้ผอู ้ อกหุ้นกูจ้ ดั ให้มีการประเมินค่าหลักประกันดังกล่าวใหม่
ข้อ 36 ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหุน้ กูม้ ีประกันโดยหลักประกันเป็ นอสังหาริ มทรัพย์
หรื อสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่ตอ้ งจดทะเบียนตามกฎหมาย ผูไ้ ด้รับอนุญาตจะต้องดาเนินการจดทะเบียน
ให้ผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกูเ้ ป็ นผูร้ ับทรัพย์สินนั้นเป็ นประกันตามกฎหมายด้วย
ข้อ 37 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องจัดให้มีขอ้ กาหนดสิ ทธิที่มีความชัดเจนและไม่มีขอ้ กาหนด
ที่เป็ นการเอาเปรี ยบคู่สัญญาอย่างไม่เป็ นธรรม และมีการลงลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันผูอ้ อกหุ้นกู้
และประทับตราของผูอ้ อกหุ้นกู้ (ถ้ามี) ทั้งนี้ รายการและสาระสาคัญของข้อกาหนดสิ ทธิให้เป็ นไป
ตามมาตรา 42
ข้อ 38 การแก้ไขเพิ่มเติมสิ ทธิ หน้าที่ ความรับผิด หรื อหลักประกันตามหุน้ กูภ้ ายหลัง
การออกหุน้ กู้ จะกระทาได้ต่อเมื่อการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่ขดั หรื อแย้งกับหลักเกณฑ์ของประกาศนี้
และการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นได้ดาเนินการโดยชอบตามข้อกาหนดสิ ทธิ โดยผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องแจ้งการแก้ไข
เพิ่มเติม พร้อมทั้งส่ งสาเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อสานักงานและสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ที่การแก้ไขเพิ่มเติมมีผลใช้บงั คับ
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ในกรณี ที่การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง เป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิ ทธิซ่ ึงกาหนด
ให้กระทาได้โดยการมีมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กู้ หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ กูต้ อ้ งระบุอย่างชัดเจนถึงสาเหตุ
แห่งการแก้ไขเพิม่ เติมข้อกาหนดสิ ทธิ และผลกระทบที่เกิดขึ้นหรื ออาจเกิดขึ้นกับผูถ้ ือหุน้ กูเ้ พื่อเป็ นข้อมูล
ประกอบการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุน้ กู้
ข้อ 39 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องจัดให้สัญญาแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูม้ ีความสอดคล้อง
กับข้อกาหนดสิ ทธิ โดยอย่างน้อยต้องมีรายการและสาระสาคัญดังต่อไปนี้
(1) ชื่อและที่อยูข่ องคู่สัญญา
(2) วันที่สัญญามีผลใช้บงั คับ
(3) อานาจ หน้าที่ และความรับผิดของคู่สัญญา โดยมีขอ้ ตกลงที่ระบุให้ผไู ้ ด้รับอนุญาต
และผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูม้ ีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดตามข้อกาหนดสิ ทธิทุกประการ
(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 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องจัดให้หุน้ กูท้ ี่เสนอขายมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามตารางดังต่อไปนี้ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงาน 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 ยสิ ทธิ

แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 6/2564 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564)
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ผูไ้ ด้รับอนุญาตที่เป็ นธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศซึ่งประสงค์จะจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ของผูอ้ อกหุ้นกู้ (issuer rating) ตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่งต้องจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสาขาธนาคารพาณิ ชย์
ต่างประเทศในไทยเพิ่มเติมด้วย เว้นแต่สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศดังกล่าวสามารถดารงอัตราส่วน
เงินกองทุนในวันที่ยนื่ คาขออนุญาตได้ตามวิธีการคานวนดังต่อไปนี้ โดยต้องจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล
ตามข้อ 41 ด้วย
เงินกองทุนทั้งสิ้น (total capital) ของสาขาธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศ
1.5 เท่าของอัตราส่วนเงินกองทุนตามที่
สิ นทรัพย์เสี่ ยง + X
ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
(X = มูลค่าตราสารหนี้ที่จะเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้โดยอ้างอิงอัตรา risk weighted ที่ 100%)

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่ใช้บงั คับกับกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานได้มีหนังสื อ
แจ้งต่อสานักงานว่าไม่สามารถทาการจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้โดยมีเหตุผลอันสมควร และเหตุน้ นั ไม่ได้
เกิดจากผูไ้ ด้รับอนุญาต สานักงานอาจผ่อนผันให้การจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้นกระทาโดยสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถืออื่นที่สานักงานกาหนดได้
(2) กรณีที่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงานโดยมีเหตุจาเป็ นและสมควร หรื อเป็ นกรณี ที่
พิจารณาได้วา่ ไม่จาเป็ นต้องมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ข้อ 41 ผูไ้ ด้รับอนุญาตที่เป็ นธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศซึ่งได้รับยกเว้นการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในประเทศไทย ต้องจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
อัตราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้ น (total capital ratio) ของสาขาธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศที่ดารงไว้
ณ สิ้ นวันทาการสุ ดท้ายของแต่ละเดือน ภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไปไว้บนเว็บไซต์ของสาขาธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ ตลอดอายุของหุ้นกู้
ข้อ 42 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องยืน่ คาขอให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยพิจารณารับ
หุน้ กูท้ ี่เสนอขายเป็ นตราสารหนี้ข้ นึ ทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วนั ออกหุน้ กูด้ งั กล่าว เว้นแต่เป็ น
การเสนอขายหุ ้นกูร้ ะยะสั้น
ข้อ 42/1 ผูไ้ ด้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูต้ อ้ งนาเงินที่ได้รับจากการเสนอขาย
ไปใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่เปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์การใช้เงินโดยชอบตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 6/2564 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 51/2563 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563)
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ข้อ 43 เมื่อปรากฏเหตุการณ์ลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาต
เสนอขายหุน้ กูใ้ นลักษณะโครงการแจ้งเหตุการณ์ดงั กล่าวต่อสานักงานภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่รู้หรื อ
ควรรู ้ถึงเหตุการณ์น้ นั
(1) ผูไ้ ด้รับอนุญาตไม่สามารถดารงคุณสมบัติตามข้อ 18(1) หรื อข้อ 19(2) และ (3) ได้
(2) หุ้นกูท้ ี่ได้รับอนุญาตได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับต่ากว่าที่ลงทุนได้
หรื อไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ข้อ 44 ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตส่งรายงานดังต่อไปนี้ ต่อสานักงานตามวิธีการที่กาหนด
โดยข้อ 8
(1) รายงานการเปลี่ยนแปลงผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูภ้ ายหลังการออกหุน้ กู้ ทั้งนี้ เมื่อผูไ้ ด้รับ
อนุญาตได้ส่งเอกสารต่อสานักงานครบถ้วนแล้ว ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตเปลี่ยนแปลงผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูไ้ ด้
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากสานักงานแล้ว
(2) รายงานการไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนครบอายุ
(3) รายงานการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุน้ กู้ โดยในกรณีที่เป็ นหุน้ กูท้ ี่มีผแู ้ ทน
ผูถ้ ือหุน้ กู้ ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตรายงานต่อผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกูด้ ว้ ย
ข้อ 44/1 ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตรายงานการผิดนัดชาระหนี้ เงินต้นหรื อดอกเบี้ยต่อ
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกูภ้ ายใน 1 วันทาการนับแต่วนั ที่ปรากฏเหตุผิดนัด
ภาค 3
การเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศที่ออกใหม่ในวงจากัด
________________________
ข้อ 45 การอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศที่ออกใหม่ต่อบุคคล
ในวงจากัด ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) การเสนอขายต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ ให้กระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสานักงานตาม
หลักเกณฑ์การอนุญาตและการยืน่ คาขออนุญาตในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของหมวด 2 ทั้งนี้ ผูไ้ ด้รับอนุญาต
ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในส่วนที่ 3 ของหมวด 2 ด้วย


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2563 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 51/2563 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563)
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(2) การเสนอขายลักษณะอื่นที่ไม่ใช่การเสนอขายต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ตาม (1) ให้ถือว่า
ได้รับอนุญาตเมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในส่วนที่ 1 ของหมวด 3 ทั้งนี้ ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขในส่วนที่ 2 ของหมวด 3 ด้วย
หมวด 1
ลักษณะการเสนอขายหุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในวงจากัด
___________________
ข้อ 46 การเสนอขายหุ ้นกูใ้ นลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็ น
การเสนอขายในวงจากัด
(1) เสนอขายต่อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจานวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบ
ระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ
(2) เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบัน
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนรายใหญ่
(4) เสนอขายโดยได้รับผ่อนผันจากสานักงาน โดยผูท้ ี่จะได้รับอนุญาตต้องแสดงได้วา่
(ก) มีเหตุจาเป็ นและสมควร
(ข) การเสนอขายดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
(ค) มีมาตรการให้ความคุม้ ครองแก่ผลู ้ งทุนอย่างเพียงพอแล้ว
ข้อ 46/1 การพิจารณาลักษณะการเสนอขายหุ้นกูใ้ นวงจากัดตามข้อ 46 ให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) การเสนอขายต่อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามข้อ 46(1) หากเป็ นกรณีที่ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผูค้ า้ หลักทรัพย์ หรื อบุคคลอื่นใด ถือครองหุ ้นกู้
แทนบุคคลอื่น ให้นบั จานวนผูล้ งทุนจากบุคคลที่เป็ นเจ้าของที่แท้จริ งของหุน้ กูน้ ้ นั
(2) การเสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันตามข้อ 46(2) หรื อการเสนอขายต่อผูล้ งทุนรายใหญ่
ตามข้อ 46(3) ไม่รวมถึงการเสนอขายต่อผูล้ งทุนดังกล่าวที่ได้จดข้อจากัดการโอนไว้ไม่เกิน 10 ราย
ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ โดยให้ถือว่ากรณี ดงั กล่าวเป็ นการเสนอขายต่อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง
ตามข้อ 46(1)


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2563 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2563 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)
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(3) การเสนอขายต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ตามข้อ 46(3) ให้หมายความรวมถึง การเสนอขาย
ต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ที่มีการเสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันด้วย
หมวด 2
การเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศ
ในวงจากัดต่อผูล้ งทุนรายใหญ่
__________________________
ข้อ 47 ความในหมวดนี้ให้ใช้บงั คับกับการเสนอขายหุน้ กูใ้ นวงจากัดต่อผูล้ งทุน
รายใหญ่ตามข้อ 46(3)
ส่วนที่ 1
หลักเกณฑ์การอนุญาต
____________________________
ข้อ 48 ผูข้ ออนุญาตจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูใ้ นวงจากัดต่อผูล้ งทุนรายใหญ่
เมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ผูข้ ออนุญาตเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 18(1) (2) (3) (4) และ (6) ข้อ 19 ข้อ 20
ข้อ 21(1) และ (2) และข้อ 22(1) (2) และ (3)
(1/1) กรณีผขู ้ ออนุญาตเสนอขายหุน้ กูท้ ี่ครบกาหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกกิจการ
(perpetual bond) ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 23/1 ด้วย
(2) แบบแสดงรายการข้อมูลมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ในการขออนุญาต
ในลักษณะโครงการ แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวให้หมายถึงเฉพาะแบบแสดงรายการข้อมูลที่ได้ยนื่
มาพร้อมกับคาขออนุญาตเท่านั้น



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2563 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2563 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 6/2564 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564)
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(3) ได้รับมติโดยชัดแจ้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ออกหุน้ กูไ้ ด้ เว้นแต่ผไู ้ ด้รับ
อนุญาตเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดหรื อบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ต้องได้รับมติให้ออก
หุน้ กูท้ ี่เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัดหรื อกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ที่ใช้บงั คับบริ ษทั
ต่างประเทศนั้น แล้วแต่กรณี
(4) ไม่เคยมีประวัติฝ่าฝื นหลักเกณฑ์การนาเงินที่ได้รับจากการเสนอขายตราสารหนี้
ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนวันยืน่ คาขออนุญาต
ความในวรรคหนึ่ง (3) ไม่ใช้กบั กรณี ที่บริ ษทั ต้องออกหุน้ กูต้ ามแผนฟื้ นฟูกิ จการ
ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว
ข้อ 49 ผูข้ ออนุญาตต้องจัดให้มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูท้ ี่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกูท้ ี่มีลกั ษณะตามข้อ 23
(2) เป็ นทรัสตีได้ตามกฎหมายต่างประเทศหรื อเป็ นสถาบันการเงินต่างประเทศ
ที่มีลกั ษณะตามข้อ 22(3)
(3) เป็ นบุคคลอื่นใดที่สานักงานให้ความเห็นชอบเป็ นรายกรณี
ส่วนที่ 2
การยืน่ คาขออนุญาต
____________________________
ข้อ 50 ผูท้ ี่ประสงค์จะเสนอขายหุน้ กูใ้ นวงจากัดต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ตอ้ งยืน่ คาขออนุญาต
และจดข้อจากัดการโอน (ถ้ามี) กับสานักงาน
ให้นาความในข้อ 24 ข้อ 25 และข้อ 26 มาใช้บงั คับกับการยืน่ คาขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง
โดยอนุโลม
ข้อ 51 ให้สานักงานแจ้งผลการพิจารณาคาขออนุญาตภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่
สานักงานได้รับคาขออนุญาต พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน
ในกรณี ที่กิจการประสงค์จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ ให้ผขู ้ ออนุญาตยืน่
คาขอผ่อนผัน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอผ่อนผันต่อสานักงานมาพร้อมกับการยืน่



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 51/2563 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2563 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563)
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คาขออนุญาต ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสาหรับประชาชน โดยสานักงานจะพิจารณา
คาขอผ่อนผันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเดียวกันกับการพิจารณาอนุญาตตามวรรคหนึ่ง
ข้อ 52 ผูไ้ ด้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูต้ ่อผูล้ งทุนรายใหญ่ในลักษณะโครงการสามารถ
เสนอขายหุน้ กูไ้ ด้ทุกลักษณะโดยไม่จากัดมูลค่าและจานวนครั้งที่เสนอขายนับแต่วนั ที่ได้รับอนุญาตจาก
สานักงานตามข้อ 51 จนสิ้ นสุ ดอายุโครงการ ทั้งนี้ ให้การอนุญาตเสนอขายหุน้ กูใ้ นลักษณะโครงการ
มีอายุ 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้รับอนุญาตจากสานักงาน
ข้อ 53 ภายในระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ 52 หากปรากฏเหตุการณ์ลกั ษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ผูไ้ ด้รับอนุญาตจะเสนอขายหุน้ กูใ้ นลักษณะโครงการต่อไปไม่ได้จนกว่า
จะดาเนินการแก้ไขคุณสมบัติตาม (1) หรื อแก้ไขให้หุน้ กูไ้ ด้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับ
ที่ลงทุนได้ตาม (2) แล้วแต่กรณี ก่อนสิ้ นระยะเวลาตามข้อ 52 ทั้งนี้ ผูไ้ ด้รับอนุญาตมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
ตามข้อ 57(8) ด้วย
(1) ผูไ้ ด้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูใ้ นลักษณะโครงการไม่สามารถดารงคุณสมบัติ
ให้เป็ นไปตามข้อ 48(1) ได้
(2) หุน้ กูท้ ี่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะโครงการได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับต่ากว่าที่ลงทุนได้ หรื อไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
หากผูไ้ ด้รับอนุญาตเสนอขายหุน้ กูโ้ ดยฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็ น
การเสนอขายหุ ้นกูโ้ ดยที่ไม่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้
ส่วนที่ 3
เงื่อนไขที่ตอ้ งปฏิบตั ิภายหลังได้รับอนุญาต
__________________________
ข้อ 54 ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูใ้ นวงจากัดต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขที่กาหนดในส่ วนนี้
ข้อ 55 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องดาเนินการให้หุ้นกูท้ ี่เสนอขายในวงจากัดต่อผูล้ งทุนรายใหญ่
มีลกั ษณะดังต่อไปนี้



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2563 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564)
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(1) มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้อ 32(1) (2) (3) และ (5)
(2) เป็ นหุน้ กูช้ นิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ และมีขอ้ ความในใบหุน้ กูท้ ี่เสนอขายแต่ละครั้ง
แสดงว่าผูไ้ ด้รับอนุญาตจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ ้นกูไ้ ม่วา่ ในทอดใด ๆ หากการโอนนั้นจะขัดกับ
ข้อจากัดการโอนหุ้นกูต้ ามที่ระบุไว้ ซึ่งต้องเป็ นข้อจากัดการโอนเดียวกับที่ได้จดทะเบียนไว้
กับสานักงาน เว้นแต่กรณีที่เป็ นการเสนอขายหุน้ กูต้ ่อผูล้ งทุนรายใหญ่ตามข้อ 46(3) ผูไ้ ด้รับอนุญาต
สามารถจดทะเบียนการโอนหุน้ กูไ้ ม่วา่ ในทอดใด ๆ ต่อผูล้ งทุนรายใหญ่และผูล้ งทุนสถาบันก็ได้
(3) กรณี เป็ นการเสนอขายหุ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิหรื อหุ้นกูท้ ี่ครบกาหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิก
กิจการ ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 33 และข้อ 34 แล้วแต่กรณี
(4) กรณีที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตจัดให้มีเอกสารประกอบการเสนอขายหุน้ กู้ เอกสารดังกล่าว
จะต้องมีขอ้ ความที่ระบุถึงข้อจากัดการโอน และในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหุน้ กู้ดอ้ ยสิ ทธิ ให้ระบุ
การด้อยสิ ทธิน้ นั ไว้ให้ชดั เจน
ข้อ 56 ในกรณีผไู ้ ด้รับอนุญาตประสงค์จะจัดให้มีที่ปรึ กษาทางการเงินเป็ นผูว้ ิเคราะห์
ข้อมูลของผูไ้ ด้รับอนุญาตเพื่อให้คาแนะนาในการกาหนดลักษณะ ข้อตกลง เงื่อนไข และอายุที่เหมาะสม
ในการออกและเสนอขายหุน้ กู้ ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องมอบหมายให้ที่ปรึ กษาทางการเงินนั้นวิเคราะห์ขอ้ มูล
ดังต่อไปนี้
(1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ และแผนธุรกิจในอนาคต
(2) ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญตามที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน หรื อข้อมูล
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(3) วัตถุประสงค์การใช้เงิน
(4) แหล่งเงินทุนสารองในการชาระหนี้
(5) ทรัพย์สินที่อาจใช้เป็ นหลักประกันในการชาระหนี้
ผูไ้ ด้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ งมีหน้าที่ตอ้ งดาเนินการดังนี้ ดว้ ย
(1) จัดส่งข้อมูลที่จาเป็ นซึ่งมีความถูกต้องและครบถ้วนให้ที่ปรึ กษาทางการเงิน
เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวรรคหนึ่ง
(2) จัดให้มีขอ้ ตกลงให้ที่ปรึ กษาทางการเงินจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่จดั ทาขึ้น
ตามวรรคหนึ่งไว้อย่างน้อย 3 ปี



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 6/2564 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2563 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563)
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ข้อ 57 ผูไ้ ด้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูใ้ นวงจากัดต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ ต้องปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) จัดให้การชักชวนหรื อให้คาแนะนาเกี่ยวกับการซื้อขายหรื อลงทุนในหุ ้นกูต้ ่อผูล้ งทุน
รายใหญ่ดาเนินการผ่านบริ ษทั หลักทรัพย์ประเภทที่สามารถเป็ นผูใ้ ห้บริ การดังกล่าวเกี่ยวกับหุน้ กูไ้ ด้
เว้นแต่ผไู ้ ด้รับอนุญาตมีสถานะเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์ที่สามารถดาเนินการดังกล่าวได้อยูแ่ ล้ว โดยให้
ผูไ้ ด้รับอนุญาตปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้สาหรับการให้บริ การหรื อให้คาแนะนาเกี่ยวกับ
การซื้อขายหรื อลงทุนในหุ ้นกูด้ ว้ ย
(2) จัดให้มีการแจกสรุ ปข้อมูลสาคัญของตราสาร (factsheet) ให้แก่ผลู ้ งทุนก่อน
การเสนอขาย
(3) ดาเนินการเกี่ยวกับข้อกาหนดสิ ทธิตามหลักเกณฑ์ในข้อ 37 ข้อ 38 และข้อ 39
(4) ในการเสนอขายหุ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิหรื อหุ้นกูท้ ี่ครบกาหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกกิจการ
(perpetual bond) ต้องจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามหลักเกณฑ์ในข้อ 40 โดยให้นาข้อกาหนด
เกี่ยวกับการผ่อนผันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามที่กาหนดในข้อ 40 มาใช้บงั คับด้วย
(5) ยืน่ คาขอให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยพิจารณารับหุ ้นกูท้ ี่เสนอขายเป็ นตราสารหนี้
ขึ้นทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วนั ออกหุ ้นกูด้ งั กล่าว เว้นแต่เป็ นการเสนอขายหุน้ กูร้ ะยะสั้น
(6) ในกรณีที่มีบุคคลใดแสดงความประสงค์ต่อผูไ้ ด้รับอนุญาตที่จะลงทะเบียนการโอน
หุน้ กู้ ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตตรวจสอบความถูกต้องของการโอนหุน้ กู้ หากพบว่าเป็ นการโอนที่ขดั ต่อข้อจากัด
การโอนที่ได้จดทะเบียนไว้กบั สานักงาน ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องไม่ลงทะเบียนการโอนหุน้ กู้ เว้นแต่เป็ น
การโอนทางมรดก
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง หากผูไ้ ด้รับอนุญาตจัดให้มีนายทะเบียนหุ้นกู้
ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องดาเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกูป้ ฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในวรรคหนึ่งด้วย
(7) กรณีที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะโครงการ หากปรากฏเหตุการณ์
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องแจ้งเหตุการณ์ดงั กล่าวต่อสานักงานภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่รู้
หรื อควรรู ้ถึงเหตุการณ์น้ นั
(ก) ผูไ้ ด้รับอนุญาตไม่สามารถดารงคุณสมบัติตามข้อ 18(1) หรื อข้อ 19(2)
และ (3) ได้



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 6/2564 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2563 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564)
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(ข) หุน้ กูท้ ี่ได้รับอนุญาตได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับต่ากว่า
ที่ลงทุนได้ หรื อไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(8) ยกเลิก
ข้อ 57/1 ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหุน้ กูใ้ นวงจากัดต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ นอกจาก
จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 57 แล้ว ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตรายงานการผิดนัดชาระหนี้
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 44 และข้อ 44/1 ด้วย
ข้อ 57/2 ผูไ้ ด้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูใ้ นวงจากัดต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ตอ้ ง
นาเงินที่ได้รับจากการเสนอขายไปใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่เปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูล เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินโดยชอบตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ในข้อกาหนดสิ ทธิ
หมวด 3
การเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในวงจากัดลักษณะอื่น
ที่ไม่ใช่การเสนอขายต่อผูล้ งทุนรายใหญ่
_____________________________
ข้อ 58 ความในหมวดนี้ให้ใช้บงั คับกับการเสนอขายหุน้ กูใ้ นวงจากัดตามข้อ 46(1)
(2) และ (4)



ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2563 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2563 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 51/2563 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2563 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)
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ส่วนที่ 1
การอนุญาต
____________________________
ข้อ 59 การเสนอขายหุ้นกูต้ ามหมวดนี้ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากสานักงานเมื่อมีลกั ษณะ
ตามข้อ 18(4) และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 22(1) (2) และ (3) และได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ผูท้ ี่จะเสนอขายหุ้นกูต้ อ้ งได้รับมติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 48(3)
(2) รายงานลักษณะหุน้ กูท้ ี่จะเสนอขายต่อสานักงานตามวิธีการที่กาหนดโดยข้อ 8
เว้นแต่เป็ นการเสนอขายหุน้ กูต้ ่อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจานวนไม่เกิน 10 รายตามข้อ 46(1)
(3) จดข้อจากัดการโอนสาหรับหุน้ กูท้ ี่จะเสนอขายกับสานักงาน โดยในการจดข้อจากัด
การโอนดังกล่าวต้องมีขอ้ ความซึ่งแสดงได้วา่ ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุน้ กูไ้ ม่วา่ ทอดใด ๆ
หากการโอนหุ้นกูด้ งั กล่าวจะทาให้หุน้ กูท้ ี่เสนอขายในครั้งนั้นไม่สามารถคงลักษณะการเสนอขาย
ในวงจากัดตามแต่ละลักษณะการเสนอขายที่กาหนดในข้อ 46 ได้ เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(4) กรณีที่เป็ นการเสนอขายหุน้ กูม้ ีประกันหรื อหุน้ กูท้ ี่จดั ให้มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้
ผูท้ ี่จะเสนอขายหุ้นกูไ้ ด้เสนอร่ างข้อกาหนดสิ ทธิและร่ างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูม้ าพร้อมกับ
การจดข้อจากัดการโอนตาม (3)
(5) ในกรณีที่จดั ให้มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูต้ อ้ งมีลกั ษณะเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 49
(6) ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหุน้ กูใ้ นวงจากัดต่อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง
ตามข้อ 46(1) มูลค่าของหุ้นกูท้ ี่เสนอขายอยูใ่ นวงเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดสาหรับ
การควบคุมการทาธุรกรรมในตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ และมอบหมายให้สานักงาน
เป็ นผูจ้ ดั สรร
(7) ผูท้ ี่จะเสนอขายหุน้ กูต้ อ้ งไม่เคยมีประวัติฝ่าฝื นหลักเกณฑ์การนาเงินที่ได้รับ
จากการเสนอขายตราสารหนี้ ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนวันแจ้งวัตถุประสงค์
การใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุน้ กูต้ ่อสานักงาน



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2564 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2563 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 51/2563 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563)
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(8) กรณีที่เป็ นการเสนอขายหุน้ กูต้ ามข้อ 46(1) ผูท้ ี่จะเสนอขายได้แจ้งวัตถุประสงค์
การใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุน้ กูต้ ่อสานักงานพร้อมกับการจดข้อจากัดการโอนตาม (3)
ข้อ 60 ให้ถือว่าสานักงานรับจดข้อจากัดการโอนหุน้ กูต้ ามข้อ 59(3) ในวันที่
สานักงานได้รับการแสดงเจตนาจดข้อจากัดการโอนที่มีขอ้ ความตามข้อ 59(3) ครบถ้วนแล้ว
ส่วนที่ 2
เงื่อนไขที่ตอ้ งปฏิบตั ิภายหลังได้รับอนุญาต
_________________________________
ข้อ 61 ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูใ้ นวงจากัดลักษณะอื่นที่ไม่ใช่การเสนอขาย
ต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ โดยอนุโลม
(1) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดส่งรายงานตามข้อ 44 และข้อ 44/1
(2) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของหุน้ กูต้ ามข้อ 55
(3) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่ปรึ กษาทางการเงิน (ถ้ามี) ตามข้อ 56
(4) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทะเบียนการโอนหุ้นกูต้ ามข้อ 57(6)
ข้อ 61/1 การเสนอขายหุน้ กูใ้ นวงจากัดต่อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามข้อ 46(1)
ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(1) เสนอขายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรื อหลายบุคคลรวมกันดังนี้
(ก) ผูล้ งทุนสถาบัน
(ข) ผูล้ งทุนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผูไ้ ด้รับอนุญาตซึ่งจะต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยในการพิจารณานั้นจะต้องคานึงถึงความเหมาะสม
ในการลงทุนและการมีขอ้ มูลประกอบการตัดสิ นใจลงทุนของผูล้ งทุน
ผูล้ งทุนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผูไ้ ด้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ได้แก่
กรรมการ ผูบ้ ริ หารของผูไ้ ด้รับอนุญาต ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และบริ ษทั ในเครื อของผูไ้ ด้รับอนุญาต
(บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อยในลาดับเดียวกัน หรื อบริ ษทั ร่ วม)


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 51/2563 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2563 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2563 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)

31
เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคสอง
1. ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หมายความว่า ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับ
การออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท
2. บริ ษทั ย่อยในลาดับเดียวกัน หมายความว่า บริ ษทั ย่อยตั้งแต่ 2 บริ ษทั
ขึ้นไปที่มีบริ ษทั ใหญ่เป็ นบริ ษทั เดียวกันไม่วา่ บริ ษทั ย่อยนั้นจะอยูใ่ นชั้นลาดับใด ๆ
(2) ไม่โฆษณาการเสนอขายหุน้ กูด้ งั กล่าว และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสาร
ประกอบการเสนอขาย ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องแจกจ่ายให้เฉพาะบุคคลที่มีลกั ษณะหรื อมีจานวน
อยูใ่ นวงจากัดตามที่กาหนดไว้ในข้อ 46(1) เท่านั้น
ข้อ 62 การเสนอขายหุ้นกูใ้ นวงจากัดต่อผูล้ งทุนสถาบันตามข้อ 46(2) ผูไ้ ด้รับอนุญาต
ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(1) กรณี เป็ นการเสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ให้ดาเนินการดังนี้
(ก) จัดให้มีขอ้ กาหนดสิ ทธิที่มีรายการอย่างน้อยตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 42 และ
ดาเนินการให้เป็ นไปตามข้อ 38 วรรคหนึ่ง
(ข) จัดให้มีการแจกสรุ ปข้อมูลสาคัญของตราสาร (factsheet) ให้แก่ผลู ้ งทุนก่อน
การเสนอขาย
(2) ยืน่ คาขอให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยรับพิจารณารับหุน้ กูท้ ี่เสนอขายเป็ น
ตราสารหนี้ข้ ึนทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วนั ออกหุน้ กูด้ งั กล่าว เว้นแต่เป็ นการเสนอขายหุน้ กูร้ ะยะสั้น
ข้อ 63 การเสนอขายหุ้นกูใ้ นวงจากัดโดยได้รับการผ่อนผันจากสานักงานตามข้อ 46(4)
ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องไม่โฆษณาการเสนอขายหุ้นกูด้ งั กล่าว และหากมีการแจกจ่ายเอกสารประกอบ
การเสนอขาย ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องแจกจ่ายให้เฉพาะบุคคลที่ได้รับการผ่อนผันเท่านั้น



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2563 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2563 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)
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ข้อ 63/1 ผูไ้ ด้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูใ้ นวงจากัดต้องนาเงินที่ได้รับจาก
การเสนอขายหุ้นกูไ้ ปใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้แจ้งไว้ต่อสานักงาน หรื อที่เปิ ดเผยไว้
ในแบบแสดงรายการข้อมูล เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินโดยชอบตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ
หมวด 4
บทเฉพาะกาล
____________________
ข้อ 64 คาขออนุญาตที่ได้ยื่นต่อสานักงานหรื อได้รับอนุญาตจากสานักงานตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทด. 26/2553 เรื่ อง การเสนอขายหุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศ
ในประเทศไทย ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ ให้การขออนุญาตและ
การอนุญาตยังคงเป็ นไปตามประกาศดังกล่าวและประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข้อ 65 ให้หุน้ กูท้ ี่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทด. 26/2553 เรื่ อง การเสนอขายหุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ไปแล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ ยังคงอยูภ่ ายใต้บงั คับของ
ประกาศดังกล่าวและประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข้อ 66 ในกรณีที่สานักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
สาหรับการเสนอขายหุ ้นกู้ ซึ่งได้ยื่นไว้ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทด. 26/2553
เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553
ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนดังกล่าวยังคง
อยูภ่ ายใต้บงั คับของประกาศดังกล่าวต่อไป
ข้อ 67 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทด. 26/2553 เรื่ อง การเสนอขายหุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวันที่ 4 มิถุนายน
พ.ศ. 2553 ให้การอ้างอิงประกาศดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 51/2563 เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563)
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ข้อ 68 ให้บรรดาประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คาสั่ง และหนังสื อเวียน ที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทด. 26/2553
เรื่ อง การเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ซึ่งใช้บงั คับ
อยูก่ ่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บงั คับ ยังคงมีผลใช้บงั คับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อกาหนดแห่งประกาศนี้
จนกว่าจะได้มีประกาศ คาสั่ง และหนังสื อเวียน ที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศนี้ใช้บงั คับ
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561
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