
 

 

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ที่ ทจ. 63/2561 
เร่ือง  หลกัเกณฑก์ารอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขาย 

ตราสารหน้ีที่ออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท 
(ฉบบัประมวล) 

______________________ 

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

ขอ้ 1   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิก 
(1)  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 58/2559  เร่ือง หลกัเกณฑ ์

การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ีที่ออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท ลงวนัที่  
22 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

(2)  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2560  เร่ือง หลกัเกณฑ ์
การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ีที่ออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท (ฉบบัที่ 2) 
ลงวนัที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  

(3)  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 3/2561  เร่ือง หลกัเกณฑ ์
การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ีที่ออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท (ฉบบัที่ 3) 
ลงวนัที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 

ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 
“กิจการต่างประเทศ”  หมายความว่า   กิจการที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ

ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  หน่วยงานหรือองคก์ารของรัฐบาลต่างประเทศ 

(2)  องคก์ารระหว่างประเทศ 
  (3)  นิติบุคคลต่างประเทศ 
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“ตราสารหน้ี”  หมายความว่า   ตราสารหน้ีที่ออกใหม่ดงัต่อไปน้ี 
(1)  พนัธบตัร 
(2)  หุ้นกู ้ 
“หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ”  หมายความว่า   หุ้นกูไ้ม่มีประกนัที่มีการก าหนดสิทธิของผูถื้อหุ้นกู้

ไวด้อ้ยกว่าสิทธิของเจา้หน้ีสามญัทัว่ไป 
“ขอ้ก าหนดสิทธิ”  หมายความว่า   ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุ้นกู้ 

และผูถื้อหุ้นกู ้และให้หมายความรวมถึงขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกพนัธบตัรและ  
ผูถื้อพนัธบตัรดว้ย 

“ที่ปรึกษาทางการเงิน”  หมายความว่า   ที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบญัชีที่ส านกังาน
ให้ความเห็นชอบ 

“สถาบนัการเงิน”  หมายความว่า   ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือบริษทั
เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

“ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความว่า   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
“ตราสารหน้ีข้ึนทะเบียน”  หมายความว่า   ตราสารหน้ีที่ข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตลาด

ตราสารหน้ีไทย 
“สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย”  หมายความว่า   สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยที่ไดร้ับ

ใบอนุญาตและจดทะเบียนกบัส านกังาน  
ค าว่า “การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ” “แบบแสดงรายการขอ้มูล” “บริษทัจดทะเบียน” 

“บริษทัใหญ่” “บริษทัย่อย” “บริษทัร่วม” “ผูบ้ริหาร” “ผู ้ลงทุนสถาบัน” “ผู ้ลงทุนรายใหญ่”  
“หุ้นกูร้ะยะส้ัน” และ “หุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝง” ให้มีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าว 
ที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนด 
บทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท 
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ภาค 1 
บททัว่ไป 

______________________ 

หมวด 1  
ขอบเขตของประกาศและหลกัเกณฑท์ัว่ไป 

______________________ 

  ขอ้ 4   ประกาศน้ีเป็นหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขายตราสารหน้ีสกุลเงินบาทโดยกิจการ
ต่างประเทศซ่ึงรองรับกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การเสนอขายตราสารหน้ีต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นภาค 2 
  (2)  การเสนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดั ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นภาค 3 

ตราสารหน้ีสกุลเงินบาทตามวรรคหน่ึงตอ้งมีขอ้ตกลงให้การช าระค่าตราสารหน้ี 
และการช าระหน้ีตามตราสารเป็นสกุลเงินบาท 

ขอ้ 5   กิจการต่างประเทศที่ประสงคจ์ะเสนอขายตราสารหน้ีอาจยื่นขอ้มูลหรือเอกสาร
ต่อส านกังานที่จดัท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษก็ได ้ 
  ในกรณีที่ขอ้มูลหรือเอกสารตามวรรคหน่ึงแปลมาจากขอ้มูลที่เป็นภาษาอ่ืน  
กิจการต่างประเทศตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  รับรองว่าสาระของขอ้มูลหรือเอกสารที่แปลนั้น เป็นเร่ืองที่เกิดข้ึนหรือมีอยู่จริง และ
ไม่ไดม้ีการปกปิดขอ้เท็จจริงที่พึงเปิดเผย 
  (2)  ให้ผูแ้ปลรับรองความถูกต้องว่า สาระการแปลถูกต้องตรงตามสาระของขอ้มูล
หรือเอกสารที่เป็นต้นฉบบั 

ขอ้ 6   ขอ้มูลหรือเอกสารที่ยื่นต่อส านกังานตามประกาศน้ี  หากไดจ้ดัท าเป็นภาษาใด 
ในครั้ งแรก ให้จดัท าโดยใชภ้าษานั้นต่อไปทุกครั้ ง  เวน้แต่กรณีที่มีเหตุจ าเป็นสมควร และได้รับ 
การผ่อนผนัจากส านกังาน 

  ขอ้ 7   เอกสารหรือหลกัฐานที่ต้องยื่นต่อส านักงานตามที่ก าหนดในประกาศน้ี  
ไม่ว่าก่อนหรือภายหลงัได้รับอนุญาต ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการที่ส านักงาน
ประกาศก าหนด 
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ขอ้ 8   ในการจ าหน่ายตราสารหน้ีต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปตามภาค 2 กิจการ
ต่างประเทศที่ไดร้บัอนุญาตมีหนา้ที่ปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย 
การจ าหน่ายตราสารหน้ีและใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ที่ออกใหม่ของบริษทัที่ออกหลกัทรัพยด์ว้ย 

หมวด 2 
อ านาจส านกังาน 

_____________________ 

  ขอ้ 9   ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจริงต่อส านกังานที่เป็นเหตุอนัควรสงสัยกรณีใดกรณี
หน่ึงดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีตามค าขออนุญาตได ้
  (1)  กิจการต่างประเทศที่ขออนุญาตหรือการเสนอขายตราสารหน้ีมีลกัษณะหรือรูปแบบ
เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขที่จะไดร้ับอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เท็จจริงซ่ึงท าให้พิจารณาได้
ว่าความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระที่แทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายตราสารหน้ีนั้นเขา้ลกัษณะ
เป็นการหลีกเล่ียงบทบญัญตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือประกาศน้ี 
  (2)  การเสนอขายตราสารหน้ีอาจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
  (3)  การเสนอขายตราสารหน้ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุน
ไทยโดยรวม 
  (4)  การเสนอขายตราสารหน้ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูล้งทุนโดยรวมหรืออาจ
ท าให้ผูล้งทุนโดยรวมไม่ไดร้ับความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดร้ับขอ้มูลที่ถูกตอ้งหรือเพียงพอ
ประกอบการตดัสินใจลงทุน 

ขอ้ 10   ในกรณีที่เขา้ลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจผ่อนผนั 
ไม่น าหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชพ้ิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเง่ือนไขตามประกาศน้ี 
มาใชบ้งัคบักบัการเสนอขายตราสารหน้ีที่ไดร้ับอนุญาตได้ 
  (1)  มีขอ้เท็จจริงที่ชดัเจนซ่ึงท าให้พิจารณาไดว้่าหลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขที่จะผ่อนผนัให้
ไม่มีนยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ที่จะได้ไม่คุม้ค่ากบัต้นทุน 
ในการปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขดงักล่าว 
  (2)  กิจการต่างประเทศที่ขออนุญาตมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบตัิ
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขที่จะผ่อนผนั 
  (3)  กิจการต่างประเทศที่ขออนุญาตมีมาตรการอ่ืนที่เพียงพอ และสามารถทดแทน
การปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขที่จะผ่อนผนั 
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  การผ่อนผนัตามวรรคหน่ึงให้ค านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนด
เงื่อนไขให้กิจการต่างประเทศตอ้งปฏิบตัิดว้ยก็ได ้

  ขอ้ 11   ในกรณีที่ปรากฏต่อส านักงานภายหลงัการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีว่า
ขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ที่ส านกังานน ามาพิจารณาเพื่ออนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีเปล่ียนแปลงไป 
ซ่ึงหากขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปนั้นปรากฏต่อส านกังานก่อนการอนุญาต ส านกังาน 
อาจไม่อนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีนั้น ให้ส านกังานมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ส่ังให้กิจการต่างประเทศที่ไดร้ับอนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหารของกิจการ
ต่างประเทศที่ไดร้ับอนุญาต ช้ีแจงหรือเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด และระงบั 
การอนุญาตให้ออกตราสารหน้ีหรือให้กิจการต่างประเทศทีไ่ดร้ับอนุญาตระงบัการเสนอขายตราสารหน้ี
ไวก่้อนจนกว่าจะไดช้ี้แจงหรือแกไ้ขให้ถูกตอ้ง และหากกิจการต่างประเทศที่ไดร้ับอนุญาต กรรมการ 
หรือผูบ้ริหารของกิจการตา่งประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาต ไม่สามารถช้ีแจงหรือด าเนินการแกไ้ขให้ถูกตอ้งได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ส านกังานอาจส่ังเพิกถอนการอนุญาตตาม (2) ได ้
  (2)  ส่ังเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีในส่วนที่ยงัไม่ไดเ้สนอขายหรือ
ยงัไม่มีผูจ้องซ้ือ 

ในการส่ังการตามวรรคหน่ึงให้ส านกังานค านึงถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ีประกอบการพิจารณา 
(1)  ความร้ายแรงของขอ้เท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป 

  (2)  ผลกระทบต่อผูล้งทุนที่จองซ้ือตราสารหน้ีนั้น 

ขอ้ 12   ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจริงต่อส านกังานที่เป็นเหตุอนัควรสงสัยดงัต่อไปน้ี 
ส านกังานอาจส่ังไม่ให้การอนุญาตส าหรับการเสนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดัที่ไดร้ับอนุญาตมีผล 
ส่ังระงบัการเสนอขายตราสารหน้ี หรือส่ังเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีได ้แลว้แต่กรณี  

(1)  กิจการต่างประเทศทีจ่ะเสนอขายตราสารหน้ีมีขอ้บกพร่องหรือมีความไมเ่หมาะสม
เก่ียวกบัการปฏิบตัิตามเงื่อนไขภายหลงัการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ี หรือจะไม่สามารถปฏิบตัิ
ตามประกาศน้ีได ้

(2)  การเสนอขายตราสารหน้ีมีลกัษณะที่อาจเขา้ข่ายเป็นการหลีกเล่ียงกฎเกณฑท์ี่ออก
ภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายว่าดว้ยทรัสต ์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

(3)  การเสนอขายตราสารหน้ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูล้งทุนหรืออาจท าให ้
ผูล้งทุนไม่ไดร้บัความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บัขอ้มูลที่มีนยัส าคญัต่อการตดัสินใจลงทุน 
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ขอ้ 13   ในระหว่างอายุโครงการตามขอ้ 23 และขอ้ 53  หากปรากฏขอ้เท็จจริงต่อ
ส านักงานว่ากิจการต่างประเทศที่ไดร้ับอนุญาตไม่สามารถด ารงคุณสมบตัิตามหลกัเกณฑก์ารอนุญาต 
ปฏิบตัิผิดเงื่อนไขที่ตอ้งปฏิบตัิภายหลงัไดร้ับอนุญาต หรือมีการเปิดเผยขอ้มูลที่มีนยัส าคญัต่อประชาชน 
ที่ไม่ครบถว้นถูกตอ้ง ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน ส านกังานอาจส่ังระงบัการเสนอขาย 
ตราสารหน้ีไวก่้อน หรือส่ังเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีในลกัษณะโครงการได้ 

ภาค 2 
การเสนอขายตราสารหน้ีต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 

____________________ 

หมวด 1 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 

____________________ 

ขอ้ 14   กิจการต่างประเทศที่ขออนุญาตเสนอขายตราสารหน้ีตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
(1)  แสดงไดว้่ามีการด าเนินการภายใตข้อ้ผูกพนัที่ก าหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลงั 
(2)  แสดงไดว้่าสามารถเสนอขายตราสารหน้ีไดโ้ดยชอบภายใตก้ฎหมายและกฎเกณฑ์

ของต่างประเทศที่บงัคบักบักิจการดงักล่าว 
(3)  งบการเงินของกิจการต่างประเทศและงบการเงินรวมประจ างวดการบญัชีปีล่าสุด 

และงบการเงินประจ างวด 6 เดือนการบญัชีปีล่าสุดหรืองบการเงินไตรมาสสุดทา้ยก่อนยื่นค าขอ 
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี  

(ก)  จดัท าข้ึนตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและเป็นไปตามหลกัเกณฑอ่ื์น 
ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัท างบการเงินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ ์เงื่อนไข 
และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัที่ออก
หลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี เฉพาะในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้ก าหนดการจดัท างบการเงินของบริษทัต่างประเทศ 

(ข)  รายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี ตอ้งไม่มีความหมายในลกัษณะดังน้ี 
1.  ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของกิจการต่างประเทศและงบการเงินรวม  

หรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกตอ้ง 
2.  แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบญัชีที่เป็นสาระส าคญัว่าไม่เป็นไป   

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
3.  แสดงความเห็นว่าถูกจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระท าหรือ 

ไม่กระท าของกิจการต่างประเทศ หรือกรรมการหรือผูบ้ริหารของกิจการดงักล่าว 
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ความในวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบักบักรณีที่เป็นการเสนอขายตราสารหน้ีในนามของ
รัฐบาลต่างประเทศ 

(4)  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   

(5)  ไม่มีลกัษณะตามขอ้ 15  เวน้แต่กรณีกิจการต่างประเทศเป็นบริษทัจดทะเบยีน 
กิจการดงักล่าวตอ้งไม่มีลกัษณะเฉพาะตามที่ก าหนดในขอ้ 15(1) (ก) 
  (6)  ไม่เคยเสนอขายตราสารหน้ี ตัว๋เงิน หรือศุกูก โดยฝ่าฝืนขอ้ก าหนดเก่ียวกบั
ลกัษณะการเสนอขายที่จ  ากดัเฉพาะผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลา 2 ปี 
ก่อนวนัยื่นค าขออนุญาต  เวน้แต่ไดร้ับการผ่อนผนัจากส านกังาน โดยกิจการต่างประเทศแสดงไดว้่า 
มีเหตุจ าเป็นและสมควร  รวมทั้งมีมาตรการป้องกนัการไม่ปฏิบตัิดงักล่าวอย่างเหมาะสมแลว้ 

(7)  ไม่มีเหตุที่ท าให้สงสัยว่ามีพฤติกรรมการเปิดเผยขอ้มูลที่มีนยัส าคญัต่อประชาชน
ไม่ครบถว้น ไมเ่พยีงพอต่อการตดัสินใจลงทุน หรือในลกัษณะที่อาจท าให้ผูล้งทุนส าคญัผิด 

(8)  ไม่อยู่ระหว่างผิดนดัช าระหน้ีเงินตน้หรือดอกเบี้ยของตราสารหน้ี หรือผิดนดั
ช าระหน้ีเงินกูย้ืมจากธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบนัการเงินที่มี
กฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน  

(9)  ไม่อยู่ระหว่างผิดเงื่อนไขในการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดสิทธิ 
(10)  มีบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายให้เป็นตวัแทนในประเทศไทย เพื่อท าหนา้ทีป่ระสานงาน

และติดต่อกบับุคคลต่าง ๆ  รวมทั้งรับหนงัสือ ค าส่ัง หมายเรียก หรือเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักิจการ
ต่างประเทศได ้และแสดงไดว้่าบุคคลดงักล่าวจะสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ที่ไดร้ับมอบหมายได ้ ทั้งน้ี 
บุคคลดงักล่าวจะตอ้งด าเนินการไดอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดอายุของตราสาร 
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(11)  ไมม่ีเหตุอนัควรสงสยัว่าหน่วยงานก ากบัดแูลตลาดทุนของประเทศที่กิจการดงักล่าว
จดัตั้งข้ึนจะไม่ให้ความช่วยเหลือแก่ส านกังานในการตรวจสอบหรือให้ขอ้มูลที่เก่ียวกบัการฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และหลกัเกณฑท์ีอ่อกตาม
กฎหมายดงักล่าว 

(12)  กรณีกิจการต่างประเทศที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างประเทศตอ้งไม่มีเหตุอนัควร
สงสัยว่ากรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุ้นรายใหญ่ มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 

(ก)  มีผลประโยชน์อ่ืนที่อาจขดัแยง้กบัผลประโยชน์ที่ดทีี่สุดของกิจการ  เวน้แต่สามารถ
แสดงไดว้่ามีกลไกที่จะท าให้เช่ือมัน่ไดว้่า การบริหารจดัการกิจการจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของ
กิจการและผูถื้อหุ้นโดยรวม  

(ข)  มีการถ่ายเทผลประโยชน์ออกจากกิจการ   
(13)  ไม่เคยมปีระวตัิฝ่าฝืนหลกัเกณฑก์ารน าเงินทีไ่ดร้บัจากการเสนอขายตราสารหน้ี 

ไปใชผ้ดิวตัถุประสงคภ์ายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวนัยื่นค าขออนุญาต 

ขอ้ 15   กิจการต่างประเทศที่ขออนุญาตตอ้งไม่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในขอ้ 16 
  (1)  ภายในระยะเวลา 5 ปีก่อนวนัยื่นค าขออนุญาตเสนอขายตราสารหน้ี กิจการ
ดงักล่าวตอ้งไม่มีลกัษณะดงัน้ี 

(ก)  เคยมีประวตัิฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์
ในเร่ืองที่มีนยัส าคญั 

(ข)  เคยถูกส านักงานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ เน่ืองจากมีเหตุ
ที่มีนยัส าคญัอนัควรสงสัยเก่ียวกบักลไกการบริหารจดัการในลกัษณะดงัน้ี 
   1.  อาจไม่สามารถปฏิบตัิต่อผูถื้อหุ้นไดอ้ย่างเป็นธรรมโดยอาจมีการเอ้ือประโยชน์
ให้แก่ผูถื้อหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงซ่ึงจะท าให้ไดเ้ปรียบผูถื้อหุ้นรายอื่น หรือไดป้ระโยชน์มากกว่าผูถื้อหุ้น
รายอ่ืนโดยไม่สมควร 
   2.  อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นไดโ้ดยท าให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง
ไดร้ับประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากที่พึงไดต้ามปกต ิหรือโดยท าให้บริษทัเสียประโยชน์ที่พึงไดร้ับ 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2563  เร่ือง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ี 
ที่ออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
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(ค)  เคยถูกส านกังานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท์ีอ่อกใหม่เน่ืองจาก 
มีเหตุที่ท าให้สงสัยเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชนที่ไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจ
ลงทุน หรือท าให้ผูล้งทุนส าคญัผิด ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการปกปิดหรืออ าพราง หรือสร้างขอ้มูลที่อาจ 
ไม่มีอยู่จริงในรายการหรือการด าเนินการที่มีนยัส าคญั 

(ง)  เคยถอนค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท์ี่ออกใหม่โดยไม่มีการช้ีแจงเหตุสงสัย
ตาม (ข) หรือ (ค) ต่อส านกังาน หรือโดยมีการช้ีแจงแต่ไม่ไดแ้สดงขอ้เท็จจริงหรือเหตผุลอย่างสมเหตุสมผล
ที่จะหักลา้งขอ้สงสัยตาม (ข) หรือ (ค) นั้น 

(2)  ภายในระยะเวลา 10 ปีก่อนวนัยื่นค าขออนุญาตเสนอขายตราสารหน้ี กิจการ
ดงักล่าวเคยตอ้งค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษในความผิดเก่ียวกบัทรัพยเ์ฉพาะในมูลเหตเุน่ืองจาก 
การด าเนินการที่มีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต อนัเป็นเหตุที่ท าให้เกิดความเสียหายในวงกวา้ง  
ทั้งน้ี ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
  (3)  อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีในความผิดเก่ียวกบัทรัพยโ์ดยหน่วยงาน 
ที่เก่ียวขอ้งเฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการด าเนินการที่มีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตอนัเป็นเหตุ 
ที่ท าให้เกิดความเสียหายในวงกวา้ง  ทั้งน้ี ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

(4)  เป็นบุคคลที่มีเหตุอนัควรสงสัยว่าเป็นการจดัรูปแบบเพื่อให้บุคคลที่มีลกัษณะ 
ตาม (1) (2) หรือ (3) หลีกเล่ียงมิให้ส านักงานใชห้ลกัเกณฑก์ารพิจารณาตาม (1) (2) หรือ (3) กบับุคคล 
ที่มีลกัษณะดงักล่าว 

ขอ้ 16   มิให้น าความในขอ้ 15(1) และ (2) แลว้แต่กรณี มาใชบ้งัคบักบักิจการ
ต่างประเทศที่ขออนุญาตซ่ึงไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริหารจดัการ และ 
การควบคุมการด าเนินงานที่ท าให้กิจการดงักล่าวมีลกัษณะตามขอ้ 15(1) และ (2) แลว้ 

ขอ้ 17  กิจการต่างประเทศที่ขออนุญาตตอ้งจดัให้มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูท้ี่มีลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  เป็นบุคคลที่มีรายช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบตัิเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยคุณสมบตัิของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และการกระท าตาม
อ านาจหนา้ที่ของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ 

(2)  เป็นบุคคลที่ท าหนา้ที่ในลกัษณะเดยีวกบัผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูต้ามที่ก าหนดโดยกฎหมาย
ของประเทศที่กิจการต่างประเทศจดัตั้งข้ึน และกิจการดงักล่าวตอ้งเป็นกิจการที่จดัตั้งข้ึนในประเทศสมาชิก
อาเซียนทีห่น่วยงานก ากบัดูแลตลาดทุนของประเทศนั้น  ๆไดร่้วมลงนามในบนัทึกความเขา้ใจกบัส านกังาน
ตาม Memorandum of Understanding on Streamlined Review Framework for ASEAN Common Prospectus 
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ขอ้ 17/1   ในกรณีหุ้นกูท้ี่ประสงคจ์ะเสนอขายเป็นหุ้นกูท้ี่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมี 
การเลิกกิจการ (perpetual bond) กิจการต่างประเทศตอ้งแสดงไดว้่าหุ้นกูด้งักล่าวจะไดร้ับการจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือของผูอ้อกหุ้นกู ้(issuer rating) อยูใ่นระดบัที่ลงทนุได ้(investment grade) 

หมวด 2 
วิธีการยื่นและการพิจารณาค าขออนุญาต 

ในลกัษณะรายครั้ งและโครงการ 
__________________________ 

ขอ้ 18   ให้กิจการต่างประเทศที่ประสงคจ์ะเสนอขายตราสารหน้ียื่นค าขออนุญาต 
มาพร้อมกบัแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีตอ่ส านกังานตามวิธีการที่ก าหนดโดยขอ้ 7  
โดยให้ยื่นค าขออนุญาตไดต้ามลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

(1)  การขออนุญาตในลกัษณะรายครั้ ง  
(2)  การขออนุญาตในลกัษณะโครงการ   
ในการขออนุญาตเสนอขายตราสารหน้ีที่มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี ให้ยื่นขออนุญาต 

ไดเ้ฉพาะในลกัษณะรายครั้งเท่านั้น 
  (1)  หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 
  (2)  หุ้นกูท้ี่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกกิจการ (perpetual bond) 
  (3)  ตราสารหน้ีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัต ่ากว่าที่ลงทุนได ้
หรือตราสารหน้ีที่ไม่ไดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ  ทั้งน้ี การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นขอ้ 27 วรรคหน่ึง โดยอนุโลม 

ขอ้ 19   ในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูต้ามขอ้ 18 ให้กิจการต่างประเทศยื่นค าขอ
ความเห็นชอบบุคคลที่จะเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้มาพร้อมกบัค าขออนุญาตดว้ย  ทั้งน้ี ให้ถือว่ากิจการ
ต่างประเทศไดร้ับความเห็นชอบในการแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้ากส านกังานในวนัที่ไดร้ับอนุญาต 
ให้เสนอขายหุ้นกู ้

 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ี 
ที่ออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564) 
 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 38/2563  เร่ือง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ี 
ที่ออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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ขอ้ 20   ให้กิจการต่างประเทศที่ขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตต่อส านกังาน
เมื่อส านกังานไดร้ับค าขออนุญาต  พรอ้มทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตที่ถูกตอ้งครบถว้นตาม
คู่มือส าหรับประชาชนแลว้  ทั้งน้ี อตัราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่
และการขออนุมตัิโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรพัย ์

ขอ้ 21   กิจการต่างประเทศตอ้งจดัให้มทีี่ปรึกษาทางการเงินเป็นผูร่้วมจดัท าค าขออนุญาต 

ขอ้ 22   เมื่อส านกังานไดร้ับค าขออนุญาตเสนอขายตราสารหน้ี  พร้อมทั้งเอกสาร
หลกัฐานที่ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ ให้ส านักงานด าเนินการสอบทานขอ้เท็จจริง
ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือส าหรับประชาชนและแจง้ประเด็นขอ้สังเกตที่ไดจ้ากการสอบทาน
ขอ้เท็จจริงเพื่อให้กิจการต่างประเทศช้ีแจงขอ้สังเกตนั้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือแจง้
ขอ้สังเกต โดยตอ้งด าเนินการดงักล่าวให้แลว้เสร็จภายใน 90 วนันบัแต่วนัที่ส านักงานไดร้ับเอกสาร
หลกัฐานที่ถูกต้องครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน   

ให้ส านักงานแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่ส านกังานไดร้ับค าช้ีแจง
ต่อขอ้สังเกตจากการสอบทานขอ้เท็จจริงจากกิจการต่างประเทศ 

ในกรณีที่กิจการต่างประเทศประสงคจ์ะขอผ่อนผนัหลกัเกณฑ์ตามประกาศน้ี ให้กิจการ
ดังกล่าวยื่นค าขอผ่อนผนั  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอผ่อนผนัต่อส านักงานก่อนที่
ส านกังานจะเร่ิมการพจิารณาค าขออนุญาต  ทั้งน้ี ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบใุนคู่มือส าหรับประชาชน 
โดยส านกังานจะพจิารณาค าขอผ่อนผนัให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการพิจารณาอนุญาต 

ขอ้ 23   กิจการต่างประเทศที่ไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีในลกัษณะ
โครงการสามารถเสนอขายตราสารหน้ีไดทุ้กลกัษณะโดยไม่จ ากดัมูลค่าและจ านวนครั้ งที่เสนอขาย 
นบัแต่วนัที่ส านกังานแจง้ผลการพิจารณาอนุญาตตามขอ้ 22 จนส้ินสุดอายุโครงการ รวมถึงให้ถือว่า
กิจการต่างประเทศดงักล่าวไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดัต่อผูล้งทุนรายใหญ่ในลกัษณะ
โครงการดว้ย  ทั้งน้ี ให้การอนุญาตเสนอขายตราสารหน้ีในลกัษณะโครงการมีอายุ 2 ปีนบัแต่วนัที่ไดร้ับ
อนุญาตจากส านกังาน 
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ขอ้ 24   ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามขอ้ 23  หากปรากฏเหตุการณ์ลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี กิจการต่างประเทศที่ไดร้ับอนุญาตจะเสนอขายตราสารหน้ีในลกัษณะโครงการ
ต่อไปไม่ไดจ้นกว่าจะด าเนินการแกไ้ขคุณสมบตัิตาม (1) หรือแกไ้ขให้ตราสารหน้ีไดร้ับการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัที่ลงทุนไดต้าม (2) แลว้แต่กรณี ก่อนส้ินระยะเวลาตามขอ้ 23  ทั้งน้ี กิจการ
ต่างประเทศที่ไดร้ับอนุญาตมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ 29 หรือขอ้ 42 แลว้แต่กรณีดว้ย 

(1)  กิจการต่างประเทศที่ไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีในลกัษณะโครงการ 
ไม่สามารถด ารงคุณสมบตัิให้เป็นไปตามหมวด 1 ในภาค 2 ได ้

(2)  ตราสารหน้ีที่ไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายในลกัษณะโครงการไดร้ับการจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัต ่ากว่าที่ลงทุนได ้หรือไม่ไดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

หากกิจการต่างประเทศที่ไดร้ับอนุญาตเสนอขายตราสารหน้ีฝ่าฝืนหลกัเกณฑ ์
ตามวรรคหน่ึง ให้ถือว่าเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีโดยที่ไม่ไดร้ับอนุญาตตามประกาศน้ี 

หมวด 3 
เงื่อนไขที่ตอ้งปฏิบตัิภายหลงัไดร้ับอนุญาต 

______________________ 

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

ส่วนที่ 1 
กรณีเสนอขายพนัธบตัร 

______________________ 

ขอ้ 26   กิจการต่างประเทศที่ไดร้ับอนุญาตตอ้งจดัใหพ้นัธบตัรที่เสนอขายต่อ
ประชาชนเป็นการทัว่ไปมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

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

ดอกเบี้ยของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบี้ยอ่ืน 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 38/2563  เร่ือง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ี 
ที่ออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 



13 

 

(3)  มีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากบัมูลค่าที่ตราไวข้องพนัธบตัร  ทั้งน้ี ไม่ว่าพนัธบตัรนั้นจะมี
การไถ่ถอนครั้ งเดียวหรือหลายครั้ ง 

(4)  ไม่มีขอ้ตกลงใด ๆ ทีท่  าให้พนัธบตัรนั้นมีลกัษณะท านองเดียวกบัหุ้นกูท้ี่มี 
อนุพนัธ์แฝง  เวน้แต่เป็นพนัธบตัรที่ผูอ้อกมีสิทธิในการบงัคบัไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด (callable)  
หรือผูถื้อมีสิทธิเรียกให้ผูอ้อกช าระหน้ีคืนก่อนก าหนด (puttable) โดยมีการก าหนดผลตอบแทนไว้
อย่างแน่นอนหรือเป็นอตัราที่ผนัแปรตามอตัราดอกเบี้ยของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบี้ยอ่ืน 
และไม่มีการก าหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อา้งอิงกบัปัจจยัอา้งอิงอ่ืนเพิ่มเติม 

ขอ้ 27   กิจการต่างประเทศที่ไดร้ับอนุญาตตอ้งจดัให้มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานก่อนการเสนอขายพนัธบตัร 
และจดัท าอย่างต่อเน่ืองตลอดอายุของพนัธบตัร โดยตอ้งเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถืออย่างใดอย่างหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี   

(1)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของพนัธบตัรที่เสนอขายในแต่ละครั้ งนั้น 
(2)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูค้ ้าประกนัพนัธบตัร เฉพาะในกรณีที่เป็นการค ้าประกัน

การช าระหน้ีตามพนัธบตัรเต็มจ านวนซ่ึงมีผลบงัคบัให้ผูค้ ้าประกนัตอ้งรับผิดร่วมกนักบัลูกหน้ี 
โดยไม่สามารถเพิกถอนไดก่้อนครบก าหนดอายุของพนัธบตัร 

ความในวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบักบักรณีดงัน้ี 
(1)  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือทีไ่ดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานมีหนงัสือแจง้ 

ต่อส านกังานว่าไม่สามารถจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือพนัธบตัรดงักล่าวไดโ้ดยมเีหตุอนัสมควร และเหตุนั้น
ไม่ไดเ้กิดจากกิจการต่างประเทศที่ออกพนัธบตัร ส านกังานอาจผ่อนผนัให้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือนั้น
กระท าโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออ่ืนที่ส านกังานก าหนดได ้

(2)  กรณีที่ไดร้ับการผ่อนผนัจากส านกังาน โดยมีเหตุจ าเป็นและสมควร หรือเป็น
กรณีที่พิจารณาไดว้่าไม่จ าเป็นตอ้งมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

ขอ้ 28   กิจการต่างประเทศตอ้งยื่นค าขอให้สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยพิจารณารับ
พนัธบตัรที่เสนอขายเป็นตราสารหน้ีข้ึนทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่ออกพนัธบตัรดงักล่าว   

ขอ้ 28/1   กิจการต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายพนัธบตัรต้องน าเงิน 
ที่ได้รับจากการเสนอขายไปใชต้ามวตัถุประสงค์การใช้เงินที่เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล  
เวน้แต่มีการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินโดยชอบตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2563  เร่ือง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ี 
ที่ออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
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ขอ้ 29   เมื่อปรากฏเหตุการณ์ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ให้กิจการ
ต่างประเทศที่ไดร้ับอนุญาตเสนอขายพนัธบตัรในลกัษณะโครงการแจง้เหตุการณ์ดงักล่าวต่อส านักงาน
ภายใน 7 วนันบัแต่วนัที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุการณ์นั้น 

(1)  กิจการต่างประเทศที่ไดร้ับอนุญาตไม่สามารถด ารงคุณสมบตัิตามขอ้ 14(3)  
หรือขอ้ 15(2) และ (3) ได ้

(2)  พนัธบตัรที่ไดร้ับอนุญาตไดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัต ่ากว่า 
ที่ลงทุนได ้หรือไม่ไดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

ขอ้ 30   ให้กิจการต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายพนัธบตัรส่งรายงาน
ดังต่อไปน้ีต่อส านักงานตามวิธีการที่ก าหนดในขอ้ 7   
  (1)  รายงานการไถ่ถอนพนัธบตัรก่อนครบอายุ 
  (2)  รายงานการใชเ้งินที่ไดร้ับจากการเสนอขายพนัธบตัร 

ขอ้ 31   ให้น าหลกัเกณฑเ์ดียวกบัรายการและสาระส าคญัของขอ้ก าหนดสิทธิส าหรับ 
หุ้นกูต้ามขอ้ 37 และหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิของหุ้นกูต้ามขอ้ 38 มาใช้
บงัคบักบัการเสนอขายพนัธบตัร โดยอนุโลม 

ส่วนที่ 2 
กรณีเสนอขายหุ้นกู้ 

______________________ 

ขอ้ 32   กิจการต่างประเทศที่ไดร้ับอนุญาตตอ้งจดัให้หุ้นกูท้ี่เสนอขายต่อประชาชน 
เป็นการทัว่ไปมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1)  มีค าเรียกช่ือเป็นการเฉพาะเพือ่ประโยชน์ในการอา้งอิงถึงหุ้นกูท้ี่เสนอขาย 
ในแตล่ะครั้ ง  ทั้งน้ี ค าเรียกช่ือหุ้นกูด้งักล่าวตอ้งแสดงถึงปีที่ครบก าหนดไถ่ถอน และลกัษณะพิเศษ 
ของหุ้นกู ้(ถา้มี) ไวโ้ดยชดัเจน 

(2)  มีการก าหนดอตัราดอกเบี้ยไวอ้ย่างแน่นอน หรือเป็นอตัราที่ผนัแปรตามอตัรา 
ดอกเบี้ยของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบี้ยอ่ืน 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 38/2563  เร่ือง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ี 
ที่ออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2563  เร่ือง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ี 
ที่ออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
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(3)  มีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากบัมูลค่าทีต่ราไวข้องหุ้นกู ้ ทั้งน้ี ไม่ว่าหุ้นกูน้ั้นจะม ี
การไถ่ถอนครั้ งเดียวหรือหลายครั้ ง 

(4)  ตอ้งไม่มีลกัษณะดงัน้ี  
(ก)  เป็นหุ้นกูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย  ์
(ข)  เป็นหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝง  เวน้แต่เป็นหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงที่ผูอ้อกมีสิทธิ 

ในการบงัคบัไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด (callable) หรือผูถื้อมีสิทธิเรียกให้ผูอ้อกช าระหน้ีคืนก่อนก าหนด 
(puttable) โดยมีการก าหนดผลตอบแทนไวอ้ย่างแน่นอนหรือเป็นอตัราที่ผนัแปรตามอตัราดอกเบี้ยของ
สถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบี้ยอ่ืน และไม่มีการก าหนดเง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อา้งอิงกบั
ปัจจยัอา้งอิงอ่ืนเพิ่มเติม 

(5)  จดัให้สัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 39  
(6)  มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 40 โดยในกรณีเป็นหุ้นกู้ 

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

ขอ้ 33   ในกรณีหุ้นกูท้ี่เสนอขายเป็นหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ สิทธิของผูถื้อหุ้นกูด้งักล่าวตอ้ง
ดอ้ยกว่าสิทธิของเจา้หน้ีสามญัเฉพาะในเร่ืองการรับช าระหน้ีตามหุ้นกูน้ั้นเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  กิจการต่างประเทศที่ออกหุ้นกูถู้กพิทกัษท์รัพย ์หรือถูกศาลพิพากษาให้ลม้ละลาย 
(2)  มีการช าระบญัชีเพื่อการเลิกกิจการ  
(3)  กรณีอ่ืนใดที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังาน 

ขอ้ 34   ในกรณีหุ้นกูท้ี่เสนอขายเป็นหุ้นกูท้ี่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกกิจการ 
ตอ้งมีการระบุให้ชดัเจนถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นกูด้งักล่าวในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

(1)  ผูถื้อหุ้นกูไ้ม่มีสิทธิเรียกให้กิจการต่างประเทศที่ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกูด้งักล่าว 
ก่อนมีการเลิกกิจการ 

(2)  ผูถื้อหุ้นกูม้ีสิทธิเรียกให้กิจการต่างประเทศที่ออกหุ้นกูไ้ถ่ถอนหุ้นกูด้งักล่าว 
ก่อนมีการเลิกกิจการตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ี 
ที่ออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564) 
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ขอ้ 35   ในกรณีหุ้นกูท้ี่เสนอขายเป็นหุ้นกูม้ีประกนัไม่ว่าการประกนัของหุ้นกูน้ั้น  
จะจดัให้มีพร้อมกบัการเสนอขายหุ้นกูห้รือจดัเพิม่เติมข้ึนในภายหลงั หลกัประกนัของหุ้นกูต้อ้งมีลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  เป็นทรัพยสิ์นหรือการค ้าประกนัที่มีการด าเนินการให้มีผลบงัคบัไดต้ามกฎหมาย 
โดยค านึงถึงสภาพของหลกัประกันแต่ละประเภท สามารถด ารงไดต้ลอดอายุหุ้นกู ้และดูแลได้  
โดยผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ ทั้งน้ี ทรัพยสิ์นที่เป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัหลกัประกนัซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นอ่ืนใดที่ไม่ใช่
ตราสารทางการเงิน ทรัพยสิ์นดงักล่าวตอ้งอยู่ในประเทศไทยและบงัคบัไดต้ามกฎหมายไทย 

(2)  ในกรณีที่หลกัประกนัเป็นอสังหาริมทรัพยห์รือสัญญาเช่าระยะยาว กิจการต่างประเทศ
ที่ออกหุ้นกูต้อ้งจดัให้มีการประเมินค่าของหลกัประกันดงักล่าวโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นที่อยู่ 
ในบญัชีที่ส านกังานให้ความเห็นชอบ  ทั้งน้ี การประเมินราคาหรือการค านวณมูลค่าของหลกัประกนั
ตอ้งค านึงถึงสิทธิและภาระผูกพนัใด ๆ ไม่ว่าจะเกิดข้ึนโดยบทกฎหมายหรือโดยสัญญาที่มีอยู่เหนือ
ทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนันั้นดว้ย และตอ้งจดัท าข้ึนไม่เกินกว่า 1 ปีก่อนวนัที่ออกหุ้นกูน้ั้น  เวน้แต ่
จะเป็นกรณีที่ราคาหรือมูลค่าของหลกัประกนัไดเ้ปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญัในช่วงเวลาดงักล่าว 
ให้ผูอ้อกหุ้นกูจ้ดัให้มีการประเมินค่าหลกัประกนัดงักล่าวใหม่ 

ขอ้ 36   ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกูม้ีประกันโดยหลกัประกนัเป็นอสังหาริมทรัพย ์
หรือสังหาริมทรัพยป์ระเภทที่ตอ้งจดทะเบียนตามกฎหมาย กิจการต่างประเทศตอ้งด าเนินการจดทะเบียน
ให้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ป็นผูร้ับทรัพยสิ์นนั้นเป็นประกนัตามกฎหมายดว้ย 

ขอ้ 37   กิจการต่างประเทศที่ไดร้ับอนุญาตตอ้งจดัให้มีขอ้ก าหนดสิทธิที่มีความชดัเจน
และไมม่ีขอ้ก าหนดที่เป็นการเอาเปรียบคู่สัญญาอย่างไมเ่ป็นธรรม และมีการลงลายมอืช่ือผูม้ีอ านาจลงนาม
ผูกพนัของกิจการต่างประเทศและประทบัตราของกิจการดงักล่าว (ถา้มี)  ทั้งน้ี รายการและสาระส าคญัของ
ขอ้ก าหนดสิทธิส าหรับหุ้นกู ้ให้เป็นไปตามมาตรา 42 

ขอ้ 38   การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิ หนา้ที่ ความรับผิด หรือหลกัประกันตามหุ้นกู้
ภายหลงัการออกหุ้นกู ้จะกระท าไดต้่อเมื่อการแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวไม่ขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑ ์
ของประกาศน้ีและการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นไดด้ าเนินการโดยชอบตามขอ้ก าหนดสิทธิ โดยกิจการ
ต่างประเทศตอ้งแจง้การแกไ้ขเพิ่มเติม  พร้อมทั้งส่งส าเนาเอกสารที่เก่ียวขอ้งต่อส านักงานและ 
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่การแก้ไขเพิ่มเติมมีผลใชบ้งัคบั 
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ในกรณีที่การด าเนินการตามวรรคหน่ึง เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิซ่ึงก าหนด 
ให้กระท าไดโ้ดยการมมีติทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นกู ้หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุ้นกูต้อ้งระบุอย่างชดัเจนถึงสาเหตุ
แห่งการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิ และผลกระทบที่เกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนกบัผูถื้อหุ้นกู ้เพื่อเป็น
ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจของผูถื้อหุ้นกู้ 

ขอ้ 39   กิจการต่างประเทศตอ้งจดัให้สัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูม้ีความสอดคลอ้ง 
กบัขอ้ก าหนดสิทธิ โดยอย่างนอ้ยตอ้งมีรายการและสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

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

ต่างประเทศและผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูม้ีอ านาจ หนา้ที่ และความรับผิดตามขอ้ก าหนดสิทธิทุกประการ 

(4)  อตัราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน หรือบ าเหน็จในการปฏิบตัิหนา้ที่ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
ซ่ึงตอ้งก าหนดไวเ้ป็นจ านวนที่แน่นอน  รวมทั้งอตัราและวิธีการจ่ายคืนเงินทดรองซ่ึงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
ไดจ้่ายไปเน่ืองจากการปฏิบตัิหนา้ที่ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ 

(5)  การส้ินสุดของสัญญา 

ขอ้ 40   กิจการต่างประเทศที่ไดร้ับอนุญาตตอ้งจดัให้มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ
โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานก่อนการเสนอขายหุ้นกู ้และ
จดัท าอย่างต่อเน่ืองตลอดอายุของหุ้นกู ้โดยตอ้งเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถืออย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี   

(1)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกูท้ี่เสนอขายในแต่ละครั้ งนั้น 
(2)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูค้ ้าประกันหุ้นกู ้เฉพาะในกรณีที่เป็นหุ้นกูม้ีประกนั 

ที่มีการค ้าประกนัเต็มจ านวนที่มีผลบงัคบัให้ผูค้ ้าประกันตอ้งรับผิดร่วมกนักบัลูกหน้ี โดยไม่สามารถ
เพิกถอนไดก่้อนครบก าหนดอายุของหุ้นกู ้ 

ความในวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบักบักรณีดงัน้ี 
(1)  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานมีหนงัสือแจง้ต่อ

ส านกังานว่าไม่สามารถจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือหุ้นกูด้งักล่าวไดโ้ดยมเีหตุอนัสมควร และเหตุนั้นไม่ไดเ้กิดจาก
หน่วยงานภาครัฐไทยที่ออกหุ้นกู ้ส านกังานอาจผ่อนผนัให้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือนั้นกระท าโดยสถาบนั 
จดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออ่ืนที่ส านกังานก าหนดได้ 

(2)  กรณีที่ไดร้ับการผ่อนผนัจากส านกังาน โดยมีเหตุจ าเป็นและสมควร หรือเป็น 
กรณีที่พิจารณาไดว้่าไม่จ าเป็นตอ้งมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
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ขอ้ 41   กิจการต่างประเทศตอ้งยื่นค าขอให้สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยพิจารณารับ
หุ้นกูท้ี่เสนอขายเป็นตราสารหน้ีข้ึนทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่ออกหุ้นกูด้งักล่าว   

ขอ้ 41/1   กิจการต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ต้องน าเงินที่ไดร้ับ  
จากการเสนอขายไปใชต้ามวตัถุประสงค์การใช้เงินที่เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล  เวน้แต่
มีการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์การใช้เงินโดยชอบตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ  

ขอ้ 42   เมื่อปรากฏเหตุการณ์ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ให้กิจการ
ต่างประเทศที่ไดร้บัอนุญาตเสนอขายหุ้นกูใ้นลกัษณะโครงการแจง้เหตุการณ์ดงักล่าวต่อส านกังานภายใน 7 
วนันบัแต่วนัที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุการณ์นั้น 

(1)  กิจการต่างประเทศที่ไดร้ับอนุญาตไม่สามารถด ารงคุณสมบตัิตามขอ้ 14(3)  
หรือขอ้ 15(2) และ (3) ได ้

(2)  หุ้นกูท้ี่ไดร้ับอนุญาตไดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดับต ่ากว่าที่ลงทุนได ้
หรือไม่ไดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

ขอ้ 43  ให้กิจการต่างประเทศที่ไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูส่้งรายงานดงัต่อไปน้ี  
ต่อส านกังานตามวิธีการที่ก าหนดโดยขอ้ 7 

(1)  รายงานการเปล่ียนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูภ้ายหลงัการออกหุ้นกู ้ ทั้งน้ี เมื่อกิจการ
ต่างประเทศไดส่้งเอกสารต่อส านกังานครบถว้นแลว้ ให้กิจการดงักล่าวเปล่ียนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูไ้ด ้
โดยถือว่าไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังานแลว้  

(2)  รายงานการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบอายุ 
(3)  รายงานการใชเ้งินที่ไดร้ับจากการเสนอขายหุ้นกู ้โดยในกรณีที่เป็นหุ้นกูท้ี่มีผูแ้ทน 

ผูถื้อหุ้นกู ้ให้กิจการต่างประเทศรายงานต่อผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูด้้วย 

ขอ้ 43/1   ให้กิจการต่างประเทศที่ไดร้ับอนุญาตรายงานการผิดนดัช าระหน้ีเงินตน้ 
หรือดอกเบี้ยต่อผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูภ้ายใน 1 วนัท าการนบัแต่วนัที่ปรากฏเหตุผิดนดั 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2563  เร่ือง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ี 
ที่ออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 38/2563  เร่ือง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ี 
ที่ออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2563  เร่ือง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ี 
ที่ออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 38/2563  เร่ือง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ี 
ที่ออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
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ภาค 3 
การเสนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดั 

______________________________ 

ขอ้ 44   หลกัเกณฑใ์นภาคน้ีให้ใชบ้งัคบักบัการเสนอขายตราสารหน้ีสกุลเงินบาทของ
กิจการต่างประเทศต่อบุคคลในวงจ ากดัตามลกัษณะที่ก าหนดในหมวด 1 

ขอ้ 45   การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีสกุลเงินบาทของกิจการต่างประเทศ 
ต่อบุคคลในวงจ ากดั ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ ให้กระท าไดต้อ่เมื่อไดร้บัอนุญาตจากส านกังาน
ตามหลกัเกณฑก์ารอนุญาตและการยื่นค าขออนุญาตในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของหมวด 2  ทั้งน้ี 
กิจการต่างประเทศที่ไดร้บัอนุญาตตอ้งปฏิบตัติามเงือ่นไขในส่วนที ่3 ของหมวด 2 ดว้ย 

(2)  การเสนอขายลกัษณะอื่นที่ไมใ่ช่การเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ตาม (1) ให้ถือว่า
ไดร้ับอนุญาตเมื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในส่วนที่ 1 ของหมวด 3  ทั้งน้ี กิจการต่างประเทศ 
ที่ไดร้ับอนุญาตตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขในส่วนที่ 2 ของหมวด 3 ดว้ย 

หมวด 1 
ลกัษณะการเสนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดั 

__________________________ 

ขอ้ 46   การเสนอขายตราสารหน้ีในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ให้ถือเป็น 
การเสนอขายในวงจ ากดั 

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

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

ตอ้งแสดงไดว้่า  
(ก)  มีเหตจุ าเป็นและสมควร 
(ข)  การเสนอขายดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง  
(ค)  มีมาตรการให้ความคุม้ครองแก่ผูล้งทุนอย่างเพียงพอแลว้ 
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ขอ้ 47   การพิจารณาลกัษณะการเสนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดัตามขอ้ 46  
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามขอ้ 46(1)  หากเป็นกรณีที่ 
ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์ผูร้ับฝากทรัพยสิ์น นายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์ผูค้า้หลกัทรัพย ์หรือบุคคลอ่ืนใด 
ถือครองตราสารหน้ีแทนบุคคลอ่ืน ให้นับจ านวนผูล้งทุนจากบุคคลที่เป็นเจ้าของที่แทจ้ริงของ 
ตราสารหน้ีนั้น 

(2)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 46(2) หรือการเสนอขายต่อผูล้งทุน 
รายใหญ่ตามขอ้ 46(3) ไม่รวมถึงการเสนอขายต่อผูล้งทุนดงักล่าวที่ไดจ้ดขอ้จ ากดัการโอนไว้ 
ไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ โดยให้ถือว่ากรณีดังกล่าวเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุน
โดยเฉพาะเจาะจงตามขอ้ 46(1)  

(3)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 46(3) ให้หมายความรวมถึง การเสนอขาย
ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ที่มีการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัดว้ย 

หมวด 2 
การเสนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดั 

ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ 
__________________________ 

  ขอ้ 48   ความในหมวดน้ีให้ใชบ้งัคบักบัการเสนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดัต่อ 
ผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 46(3)  

ส่วนที่ 1 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 

__________________________ 

ขอ้ 49   กิจการต่างประเทศจะไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดั 
ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ เมื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  กิจการต่างประเทศมีลกัษณะตามขอ้ 14(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (10) และ (11) 
และเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 15 และขอ้ 16 ดว้ย 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 38/2563  เร่ือง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ี 
ที่ออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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(1/1)  กรณีกิจการต่างประเทศเสนอขายหุ้นกูท้ี่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกกิจการ 
(perpetual bond) ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 17/1 ดว้ย 

(2)  แบบแสดงรายการขอ้มูลมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถว้น  ทั้งน้ี ในการขอ
อนุญาตในลกัษณะโครงการ แบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวให้หมายถึงเฉพาะแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลที่ไดย้ื่นมาพร้อมกบัค าขออนุญาตเท่านั้น 

(3)  ไม่เคยมีประวตัิฝ่าฝืนหลกัเกณฑก์ารน าเงินที่ไดร้ับจากการเสนอขายตราสารหน้ี
ไปใชผ้ิดวตัถุประสงคภ์ายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวนัยื่นค าขออนุญาต 

ขอ้ 50   กิจการต่างประเทศที่ขออนุญาตตอ้งจดัให้มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูท้ี่มีลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูท้ี่มีลกัษณะตามขอ้ 17  
(2)  เป็นทรัสตีไดต้ามกฎหมายต่างประเทศหรือสถาบนัการเงินต่างประเทศ 

ที่มีลกัษณะตามขอ้ 14(11) 
(3)  เป็นบุคคลอ่ืนใดที่ส านกังานให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณี  

ส่วนที่ 2 
การยื่นค าขออนุญาต 

__________________________ 

ขอ้ 51  กิจการต่างประเทศที่ประสงคจ์ะเสนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดัต่อผูล้งทุน 
รายใหญ่ตอ้งยื่นค าขออนุญาต และจดขอ้จ ากดัการโอนกบัส านกังาน  

ให้น าความในขอ้ 18 ขอ้ 19 และขอ้ 20 มาใชบ้งัคบักับการยื่นค าขออนุญาต 
ตามวรรคหน่ึง โดยอนุโลม   

ขอ้ 52   ให้ส านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่
ส านกังานไดร้บัค าขออนุญาต  พรอ้มทั้งเอกสารหลกัฐานที่ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ี 
ที่ออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2563  เร่ือง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ี 
ที่ออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 38/2563  เร่ือง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ี 
ที่ออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2563) 
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ในกรณีที่กิจการต่างประเทศประสงคจ์ะขอผ่อนผนัหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี 
ให้กิจการต่างประเทศยื่นค าขอผ่อนผนั  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอผ่อนผนัต่อส านักงาน
มาพร้อมกบัการยื่นค าขออนุญาต  ทั้งน้ี ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือส าหรับประชาชน  
โดยส านักงานจะพิจารณาค าขอผ่อนผนัให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกันกบัการพิจารณาอนุญาต
ตามวรรคหน่ึง 

ขอ้ 53   กิจการต่างประเทศที่ไดร้ับอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีต่อผูล้งทุนรายใหญ่
ในลกัษณะโครงการสามารถเสนอขายตราสารหน้ีไดทุ้กลกัษณะโดยไม่จ ากดัมูลค่าและจ านวนครั้ ง 
ที่เสนอขายนบัแต่วนัที่ไดร้ับอนุญาตจากส านกังานตามขอ้ 52 จนส้ินสุดอายุโครงการ  ทั้งน้ี ให้การอนุญาต
เสนอขายตราสารหน้ีในลกัษณะโครงการมีอายุ 2 ปีนบัแต่วนัที่ไดร้ับอนุญาตจากส านักงาน 

  ขอ้ 54   ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามขอ้ 53  หากปรากฏเหตุการณ์ลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี กิจการต่างประเทศที่ไดร้ับอนุญาตจะเสนอขายตราสารหน้ีในลกัษณะโครงการ
ต่อไปไม่ไดจ้นกว่าจะด าเนินการแกไ้ขคุณสมบตัิตาม (1) หรือแกไ้ขให้ตราสารหน้ีไดร้ับการจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัที่ลงทุนไดต้าม (2) ก่อนส้ินระยะเวลาตามขอ้ 53 แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี กิจการ
ต่างประเทศที่ไดร้ับอนุญาตมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ 58(8) ดว้ย 

(1)  กิจการต่างประเทศที่ไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีในลกัษณะโครงการ 
ไม่สามารถด ารงคุณสมบตัิให้เป็นไปตามขอ้ 49(1) ได ้
  (2)  ตราสารหน้ีที่ไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายในลกัษณะโครงการไดร้ับการจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัต ่ากว่าที่ลงทุนได ้หรือไม่ไดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

หากกิจการต่างประเทศที่ไดร้ับอนุญาตเสนอขายตราสารหน้ีโดยฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์ 
ตามวรรคหน่ึง ให้ถือวา่เป็นการเสนอขายตราสารหน้ีโดยทีไ่ม่ไดร้ับอนุญาตตามประกาศน้ี 

ส่วนที่ 3 
เงื่อนไขที่ตอ้งปฏิบตัิภายหลงัไดร้ับอนุญาต 

__________________________ 

  ขอ้ 55  ให้กิจการต่างประเทศที่ไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดัต่อ 
ผูล้งทุนรายใหญ่ ปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ก าหนดในส่วนน้ี 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 38/2563  เร่ือง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ี 
ที่ออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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ขอ้ 56   กิจการต่างประเทศที่ไดร้ับอนุญาตตอ้งด าเนินการให้ตราสารหน้ีที่เสนอขาย
ในวงจ ากดัต่อผูล้งทุนรายใหญ่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1)  พนัธบตัรตอ้งมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 26 และหุ้นกูต้อ้งมีลกัษณะเป็นไป 
ตามขอ้ 32(1) (2) (3) (4) และ (6) 
  (2)  เป็นตราสารหน้ีชนิดระบุช่ือผูถื้อ และตอ้งมีขอ้ความในใบตราสารที่เสนอขาย 
แต่ละครั้ งแสดงว่ากิจการต่างประเทศจะไม่รับจดทะเบียนการโอนตราสารไม่ว่าในทอดใด ๆ  
หากการโอนนั้นจะขดักบัขอ้จ ากดัการโอนตราสารตามทีร่ะบุไว ้ซ่ึงตอ้งเป็นขอ้จ ากดัการโอนเดียวกบัทีไ่ด ้
จดทะเบยีนไวก้บัส านกังาน  เวน้แต่กรณีที่เป็นการเสนอขายตราสารหน้ีตอ่ผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 46(3)  
กิจการตา่งประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตสามารถจดทะเบียนการโอนตราสารไม่วา่ในทอดใด ๆ ต่อผูล้งทุนรายใหญ่
และผูล้งทุนสถาบนัก็ได ้
  (3)  กรณีเป็นหุ้นกูด้อ้ยสิทธิหรือหุ้นกูท้ี่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกกิจการ 
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นขอ้ 33 หรือขอ้ 34 แลว้แต่กรณี 

(4)  กรณีกิจการต่างประเทศจดัให้มีเอกสารประกอบการเสนอขายตราสารหน้ี 
เอกสารดงักล่าวจะตอ้งมีขอ้ความที่ระบุถึงขอ้จ ากดัการโอน และในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ 
ดอ้ยสิทธิ ให้ระบุการดอ้ยสิทธินั้นไวใ้ห้ชดัเจน 

ขอ้ 57   ในกรณีกิจการตา่งประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตประสงคจ์ะจดัให้มทีี่ปรึกษา 
ทางการเงินเป็นผูว้ิเคราะห์ขอ้มูลของกิจการต่างประเทศเพื่อให้ค าแนะน าในการก าหนดลกัษณะ
ขอ้ตกลง เง่ือนไข และอายุที่เหมาะสมในการเสนอขายตราสารหน้ี กิจการต่างประเทศตอ้งมอบหมาย
ให้ที่ปรึกษาทางการเงินนั้นวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี   
  (1)  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และแผนธุรกิจในอนาคต 
  (2)  ขอ้มูลทางการเงนิที่ส าคญัตามที่ก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน หรือขอ้มูล
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
  (3)  วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน 
  (4)  แหล่งเงินทุนส ารองในการช าระหน้ี 
  (5)  ทรัพยสิ์นที่อาจใชเ้ป็นหลกัประกนัในการช าระหน้ี 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ี 
ที่ออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 38/2563  เร่ือง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ี 
ที่ออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
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  กิจการต่างประเทศตามวรรคหน่ึงมีหนา้ทีต่อ้งด าเนินการดงัน้ีดว้ย 
(1)  จดัส่งขอ้มูลที่จ  าเป็นซ่ึงมีความถูกตอ้งและครบถว้นให้ที่ปรึกษาทางการเงิน 

เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวรรคหน่ึง 
(2)  จดัให้มีขอ้ตกลงให้ที่ปรึกษาทางการเงินจดัเก็บเอกสารหลกัฐานที่จัดท าข้ึน 

ตามวรรคหน่ึงไวอ้ย่างนอ้ย 3 ปี 

ขอ้ 58   กิจการต่างประเทศที่ไดร้ับอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดัต่อผูล้งทุน
รายใหญ่ ตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  จดัให้การชกัชวนหรือให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการซ้ือขายหรือลงทุนในตราสารหน้ี 
ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ด าเนินการผ่านบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทที่สามารถเป็นผูใ้ห้บริการดงักล่าวเก่ียวกบั
ตราสารหน้ีได ้

(2)  จัดให้มีการแจกสรุปขอ้มูลส าคัญของตราสาร (factsheet) ให้แก่ผูล้งทุนก่อน
การเสนอขาย 

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

(4)  กรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ หรือหุ้นกูท้ี่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมี 
การเลิกกิจการ ตอ้งจดัให้มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตามขอ้ 40 

(5)  ยื่นค าขอใหส้มาคมตลาดตราสารหน้ีไทยพิจารณารับตราสารหน้ีที่เสนอขายเป็น 
ตราสารหน้ีข้ึนทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัออกตราสารหน้ีดงักล่าว 

(5/1)  น าเงินทีไ่ดร้บัจากการเสนอขายตราสารหน้ีไปใชต้ามวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน 
ที่เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล  เวน้แต่มีการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินโดยชอบ 
ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 

(6)  ในกรณีที่มีบุคคลใดแสดงความประสงคต์่อกิจการตา่งประเทศทีจ่ะลงทะเบียน 
การโอนตราสารหน้ี ให้กิจการดงักล่าวตรวจสอบความถูกตอ้งของการโอนตราสารหน้ี หากพบวา่เป็น 
การโอนที่ขดัต่อขอ้จ ากดัการโอนที่ไดจ้ดทะเบยีนไวก้บัส านกังาน กิจการต่างประเทศตอ้งไม่ลงทะเบียน
การโอนตราสารหน้ี  เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง หากกิจการต่างประเทศจดัให้มีนายทะเบียน 
ตราสารหน้ี กิจการต่างประเทศตอ้งด าเนินการให้นายทะเบยีนตราสารหน้ีปฏิบตัติามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด
ในวรรคหน่ึงดว้ย 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2563  เร่ือง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ี 
ที่ออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
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  (7)  ส่งรายงานต่อส านักงานตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในขอ้ 43 และขอ้ 43/1  
โดยอนุโลม 
  (8)  กรณีที่ไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายในลกัษณะโครงการ  หากปรากฏเหตุการณ์
ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ตอ้งแจง้เหตุการณ์ดงักล่าวต่อส านกังานภายใน 7 วนันบัแต่วนัที่รู้
หรือควรรู้ถึงเหตุการณ์นั้น 

(ก)  กิจการต่างประเทศที่ไดร้บัอนุญาตไม่สามารถด ารงคุณสมบตัิตามขอ้ 14(3) 
หรือขอ้ 15(2) และ (3) ได ้

(ข)  ตราสารหน้ีที่ไดร้ับอนุญาตไดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบั 
ต ่ากว่าที่ลงทุนได ้หรือไม่ไดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

หมวด 3 
การเสนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากัดลกัษณะอ่ืน 

ที่ไม่ใช่การเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ 
_____________________________ 

  ขอ้ 59   ความในหมวดน้ีให้ใชบ้งัคบักบัการเสนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดัตามขอ้ 
46(1) (2) และ (4) 

ส่วนที่ 1 
การอนุญาต 

_____________________________ 

ขอ้ 60   การเสนอขายตราสารหน้ีตามหมวดน้ี ให้ถือว่าไดร้ับอนุญาตจากส านกังาน 
เมื่อกิจการต่างประเทศมีลกัษณะตามขอ้ 14(1) (2) (6) (10) และ (11) และไดป้ฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  รายงานลกัษณะตราสารหน้ีที่จะเสนอขายต่อส านกังานตามวิธีการที่ก าหนดโดยขอ้ 7   
เวน้แต่เป็นการเสนอขายตราสารหน้ีต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงมีจ านวนไม่เกิน 10 รายตามขอ้ 46(1) 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 38/2563  เร่ือง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ี 
ที่ออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 38/2563  เร่ือง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ี 
ที่ออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2564  เร่ือง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ี 
ที่ออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท (ฉบบัที่ 5) ลงวนัที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564) 
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  (2)  จดขอ้จ ากดัการโอนส าหรับตราสารหน้ีที่จะเสนอขายกบัส านกังาน โดยในการ 
จดขอ้จ ากดัการโอนดงักล่าว ตอ้งมีขอ้ความซ่ึงแสดงไดว้่ากิจการต่างประเทศจะไมร่ับจดทะเบียนการโอน
ตราสารหน้ีไม่ว่าทอดใด  ๆ หากการโอนดงักล่าวจะท าให้ตราสารหน้ีที่เสนอขายในครั้ งนั้นไม่สามารถ 
คงลกัษณะการเสนอขายในวงจ ากดัตามแต่ละลกัษณะการเสนอขายที่ก าหนดในขอ้ 46 ได ้ เวน้แต่ 
เป็นการโอนทางมรดก   

(3)  กรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกูม้ีประกนัหรือหุ้นกูท้ี่จดัใหม้ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ 
กิจการต่างประเทศไดเ้สนอร่างขอ้ก าหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูม้าพร้อมกบั 
การจดขอ้จ ากดัการโอนตาม (2) แลว้ 

(4)  ในกรณีที่จดัให้มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูต้อ้งมีลกัษณะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นขอ้ 50 

(5)  กรณีที่เป็นการเสนอขายตราสารหน้ีตามขอ้ 46(1) กิจการต่างประเทศได้แจ้ง
วตัถุประสงคก์ารใชเ้งินที่ไดร้ับจากการเสนอขายตราสารหน้ีต่อส านกังานมาพรอ้มกบัการจดขอ้จ ากดั 
การโอนตาม (2) 
  (6)  ไม่เคยมีประวตัิฝ่าฝืนหลกัเกณฑก์ารน าเงินที่ไดร้ับจากการเสนอขายตราสารหน้ีไปใช ้
ผิดวตัถุประสงคภ์ายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวนัแจง้วตัถุประสงคก์ารใชเ้งินที่ไดร้ับจากการเสนอขาย 
ตราสารหน้ีต่อส านกังาน 

ขอ้ 61   ให้ถือว่าส านกังานรับจดขอ้จ ากดัการโอนตราสารหน้ีตามขอ้ 60(2) ในวนัที่
ส านกังานไดร้ับการแสดงเจตนาจดขอ้จ ากดัการโอนที่มีขอ้ความตามขอ้ 60(2) ครบถว้นแลว้ 

ส่วนที่ 2 
เงื่อนไขที่ตอ้งปฏิบตัิภายหลงัไดร้ับอนุญาต 

__________________________ 

ขอ้ 62   ให้กิจการต่างประเทศที่ไดร้บัอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดั
ลกัษณะอ่ืนที่ไม่ใช่การเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี โดยอนุโลม 

(1)  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัส่งรายงานตามขอ้ 43 และขอ้ 43/1 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2563  เร่ือง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ี 
ที่ออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2563  เร่ือง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ี 
ที่ออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 38/2563  เร่ือง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ี 
ที่ออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
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(2)  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัลกัษณะของตราสารหน้ีตามขอ้ 56 
(3)  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัที่ปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) ตามขอ้ 57   
(4)  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการลงทะเบียนโอนตราสารหน้ีตามขอ้ 58(6) 

ขอ้ 63   การเสนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดัตอ่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามขอ้ 46(1) 
กิจการต่างประเทศที่ไดร้ับอนุญาตตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัน้ี 
  (1)  เสนอขายต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายบุคคลรวมกนัดงัน้ี 

(ก)  ผูล้งทุนสถาบนั 
(ข)  ผูล้งทุนที่มีความสัมพนัธ์ซ่ึงตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 64 เฉพาะกรณี 

ที่กิจการต่างประเทศมีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ 
  (2)  ไม่โฆษณาการเสนอขายตราสารหน้ีดงักล่าว และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสาร
ประกอบการเสนอขาย กิจการต่างประเทศตอ้งแจกจ่ายให้เฉพาะบุคคลที่มีลกัษณะหรือมจี านวน 
อยู่ในวงจ ากดัตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 46(1) เท่านั้น 

ขอ้ 64   ผูล้งทุนที่มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบันิติบุคคลต่างประเทศตามขอ้ 63(1) (ข) 
ตอ้งเป็นบุคคลที่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ไดร้ับอนุมตัิจากคณะกรรมการของนิติบุคคลต่างประเทศ 
โดยในการพิจารณานั้นจะตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมในการลงทุนและการมีขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ
ลงทุนของผูล้งทุน 

ผูล้งทุนที่มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบันิติบุคคลต่างประเทศตามวรรคหน่ึง ไดแ้ก่ 
กรรมการ ผูบ้ริหารของนิติบุคคลต่างประเทศ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และบริษทัในเครือของนิตบิุคคล
ต่างประเทศ (บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัย่อยในล าดบัเดียวกนั หรือบริษทัร่วม)  

เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคสอง  
1.  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หมายความว่า   ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและ
เสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท 

2.  บริษทัย่อยในล าดบัเดียวกนั  หมายความว่า   บริษทัย่อยตั้งแต่ 2 บริษทัข้ึนไป 
ที่มีบริษทัใหญ่เป็นบริษทัเดยีวกนัไม่ว่าบริษทัย่อยนั้นจะอยูใ่นชั้นล าดบัใด  ๆ

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 38/2563  เร่ือง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ี 
ที่ออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 38/2563  เร่ือง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ี 
ที่ออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 
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ขอ้ 65   การเสนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดัต่อผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 46(2)  
กิจการต่างประเทศที่ไดร้ับอนุญาตตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 

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

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

การเสนอขาย  
(2)  ยื่นค าขอใหส้มาคมตลาดตราสารหน้ีไทยพิจารณารับตราสารหน้ีที่เสนอขายเป็น 

ตราสารหน้ีข้ึนทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัออกตราสารหน้ีดงักล่าว   

ขอ้ 66   การเสนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดัโดยไดร้ับผอ่นผนัจากส านกังานตามขอ้ 46(4) 
กิจการต่างประเทศที่ไดร้ับอนุญาตตอ้งไม่โฆษณาการเสนอขายตราสารหน้ีดงักล่าว และหากจะมี 
การแจกจ่ายเอกสารประกอบการเสนอขาย กิจการต่างประเทศตอ้งแจกจ่ายให้เฉพาะบุคคลที่ไดร้ับ 
การผ่อนผนัเท่านั้น 

ขอ้ 66/1   กิจการต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดั 
ตอ้งน าเงินที่ไดร้ับจากการเสนอขายไปใชต้ามวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินที่ไดแ้จง้ไวต้่อส านกังาน หรือ 
ที่เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล  เวน้แต่มีการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินโดยชอบ 
ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 

ภาค 4 
บทเฉพาะกาล 

____________________ 

ขอ้ 67   ค าขออนุญาตที่ไดย้ื่นต่อส านักงานหรือไดร้ับอนุญาตจากส านกังานตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 58/2559  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารอนุญาตให้กิจการ
ต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ีที่ออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท ลงวนัที่ 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2559   
ก่อนวนัที่ประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ให้การขออนุญาตและการอนุญาตยงัคงเป็นไปตามบงัคบัประกาศ
ดงักล่าวและประกาศทีเ่ก่ียวขอ้งต่อไป 

 
 

 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2563  เร่ือง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ี 
ที่ออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
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ขอ้ 68   ให้ตราสารหน้ีทีไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้สนอขายตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนที่ ทจ. 58/2559  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ี  
ที่ออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท ลงวนัที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ไปแลว้ก่อนวนัที่ประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั 
ยงัคงอยู่ภายใตเ้งื่อนไขภายหลงัการอนุญาตตามประกาศดงักล่าว  

ขอ้ 69   ในกรณีที่มปีระกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ที่ ทจ. 58/2559  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ีที่ออกใหม่  
ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท ลงวนัที่ 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  ให้การอา้งอิงประกาศดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิง
ประกาศฉบบัน้ี 

ขอ้ 70   ให้บรรดาประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ค าส่ัง และหนงัสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 58/2559  
เร่ือง หลกัเกณฑก์ารอนุญาตให้กิจการตา่งประเทศเสนอขายตราสารหน้ีที่ออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท 
ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยู่ก่อนวนัที่ประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงมีผลใชบ้งัคบัได้
ต่อไปเท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑข์องประกาศน้ี จนกวา่จะไดม้ปีระกาศ ค าส่ัง และหนงัสือเวยีน 
ที่ออกหรือวางแนวปฏิบตัิตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

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

                    คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


