
 

 

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ.  6/2564 
เร่ือง  การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 

(ฉบบัท่ี  4) 
_____________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 23/1 ในหมวด 1 หลกัเกณฑก์ารอนุญาต ของภาค 2  
การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 62/2561  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย  
ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  
  “ขอ้ 23/1   ในกรณีหุ้นกูท่ี้ประสงคจ์ะเสนอขายเป็นหุ้นกูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอน 
เม่ือมีการเลิกกิจการ (perpetual bond) ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้า่หุน้กูด้งักล่าวจะไดรั้บการจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือของผูอ้อกหุน้กู ้(issuer rating) อยูใ่นระดบัท่ีลงทุนได ้(investment grade)” 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความใน (2) ของขอ้ 27 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 62/2561  เร่ือง การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  
  “(2)  มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตามท่ีก าหนดในหมวด 3 ของภาค 2 และไดรั้บ 
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัท่ีลงทุนได ้(investment grade)” 

  ขอ้ 3   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น (5) ของขอ้ 32 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 62/2561  เร่ือง การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
  “(5)  มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 40 โดยในกรณีเป็นหุ้นกู ้
ท่ีครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกกิจการ (perpetual bond) ตอ้งมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกหุ้นกู ้
(issuer rating) ในขณะท่ีเสนอขายอยูใ่นระดบัท่ีลงทุนได ้(investment grade) ดว้ย” 

  ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความในขอ้ 40 และขอ้ 41 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 62/2561  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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  “ขอ้ 40   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัให้หุน้กูท่ี้เสนอขายมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
อยา่งใดอยา่งหน่ึงตามตารางดงัต่อไปน้ี โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบ 
จากส านกังาน และจดัท าอยา่งต่อเน่ืองตลอดอายขุองหุ้นกู ้

 
ลกัษณะของหุ้นกู ้

       การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
ตราสาร  

(issue rating) 
ผูค้  ้าประกนั  

(guarantor rating) 
ผูอ้อก  

(issuer rating) 

(1)  หุน้กูท่ี้มีการค ้าประกนั*   - 
(2)  หุน้กูร้ะยะส้ัน**  -  
(3)  หุน้กูท่ี้มีลกัษณะตาม (1) และ (2)    
(4)  หุน้กูท่ี้ไม่มีลกัษณะตาม (1) (2) หรือ (3)  - - 
*การค ้าประกนั หมายถึง        มีการค ้าประกนัเตม็จ านวนท่ีมีผลบงัคบัให้ผูค้  ้าประกนัตอ้งรับผิดร่วมกนักบัลูกหน้ี  

             โดยไม่สามารถเพิกถอนไดก่้อนครบก าหนดอายขุองหุ้นกู ้  
**หุ้นกูร้ะยะส้ัน        หมายถึง        หุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีมีก าหนดเวลาช าระหน้ีไม่เกิน 270 วนั นบัแต่วนัท่ีออก หรือ 
              หุ้นกูร้ะยะส้ันท่ีไม่ใช่หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 

  ผูไ้ดรั้บอนุญาตท่ีเป็นธนาคารพาณิชยต์่างประเทศซ่ึงประสงคจ์ะจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
ของผูอ้อกหุ้นกู ้(issuer rating) ตามหลกัเกณฑใ์นวรรคหน่ึงตอ้งจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสาขาธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศในไทยเพิ่มเติมดว้ย  เวน้แต่สาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศดงักล่าวสามารถด ารงอตัราส่วน
เงินกองทุนในวนัท่ียืน่ค าขออนุญาตไดต้ามวิธีการค านวนดงัต่อไปน้ี โดยตอ้งจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูล 
ตามขอ้ 41 ดว้ย 

   เงินกองทุนทั้งส้ิน (total capital) ของสาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ                      1.5 เท่าของอตัราส่วนเงินกองทุนตามท่ี 
                                      สินทรัพยเ์ส่ียง  +  X                                                                               ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

  (X =  มูลค่าตราสารหน้ีท่ีจะเสนอขายทั้งหมดในคร้ังน้ีโดยอา้งอิงอตัรา risk weighted ท่ี 100%) 

  ความในวรรคหน่ึงและวรรคสองไม่ใชบ้งัคบักบักรณีดงัต่อไปน้ี  
  (1)  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานไดมี้หนงัสือ 
แจง้ต่อส านกังานวา่ไม่สามารถท าการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไดโ้ดยมีเหตุผลอนัสมควร และเหตุนั้นไม่ได ้
เกิดจากผูไ้ดรั้บอนุญาต ส านกังานอาจผอ่นผนัใหก้ารจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือนั้นกระท าโดยสถาบนัจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถืออ่ืนท่ีส านกังานก าหนดได ้
  (2)  กรณีท่ีไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังานโดยมีเหตุจ าเป็นและสมควร หรือเป็นกรณีท่ี
พิจารณาไดว้า่ไม่จ าเป็นตอ้งมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
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  ขอ้ 41   ผูไ้ดรั้บอนุญาตท่ีเป็นธนาคารพาณิชยต์่างประเทศซ่ึงไดรั้บยกเวน้การจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือของสาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศในประเทศไทย ตอ้งจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 
อตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ิน (total capital ratio) ของสาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศท่ีด ารงไว ้  
ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือน ภายในวนัท่ี 25 ของเดือนถดัไปไวบ้นเวบ็ไซตข์องสาขาธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ ตลอดอายขุองหุ้นกู”้ 

  ขอ้ 5   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (1/1) ในวรรคหน่ึงของขอ้ 48 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 62/2561  เร่ือง การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย  
ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 51/2563 
เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
  “(1/1)  กรณีผูข้ออนุญาตเสนอขายหุน้กูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกกิจการ  
(perpetual bond) ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 23/1 ดว้ย” 

  ขอ้ 6   ใหย้กเลิกความใน (1) ของขอ้ 55 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 62/2561  เร่ือง การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561   
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(1)  มีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 32(1) (2) (3) และ (5)” 

  ขอ้ 7   ใหย้กเลิกความใน (4) ของขอ้ 57 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 62/2561  เร่ือง การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561   
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(4)  ในการเสนอขายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิหรือหุ้นกูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกกิจการ 
(perpetual bond) ตอ้งจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 40 โดยใหน้ าขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัการผอ่นผนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตามท่ีก าหนดในขอ้ 40 มาใชบ้งัคบัดว้ย” 

  ขอ้ 8   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
เลขาธิการ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


