
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 5/2564 
เร่ือง  การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย 

(ฉบบัท่ี 5) 
_______________________ 

  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   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 16/1 ในหมวด 1 หลกัเกณฑก์ารอนุญาต ของภาค 2  
การเสนอขายตราสารหน้ีสกุลเงินบาทในประเทศไทยต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป แห่งประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 61/2561  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย  
ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561   
   “ขอ้ 16/1   ในกรณีหุ้นกูท่ี้ประสงคจ์ะเสนอขายเป็นหุน้กูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมี 
การยบุเลิกหน่วยงานภาครัฐไทย (perpetual bond) หน่วยงานภาครัฐไทยตอ้งแสดงไดว้่าหุน้กูด้งักล่าว 
จะไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกหุ้นกู ้(issuer rating) อยูใ่นระดบัท่ีลงทุนได ้(investment 
grade)”   

  ขอ้ 2   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (6) ของขอ้ 32 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 61/2561  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561   
   “(6)  มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตามหลกัเกณฑ์ในขอ้ 40 โดยในกรณีเป็นหุ้นกู ้
ท่ีครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการยุบเลิกหน่วยงานภาครัฐไทย (perpetual bond) ตอ้งมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
ของผูอ้อกหุ้นกู ้(issuer rating) ในขณะท่ีเสนอขายอยูใ่นระดบัท่ีลงทุนได ้(investment grade) ดว้ย”   

  ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในวรรคหน่ึงของขอ้ 40 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 61/2561  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561   
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน   
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  “ขอ้ 40   หน่วยงานภาครัฐไทยท่ีไดรั้บอนุญาตตอ้งจดัให้หุน้กูท่ี้เสนอขายมีการจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถืออยา่งใดอยา่งหน่ึงตามตารางดงัต่อไปน้ี โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บ 
ความเห็นชอบจากส 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” 

  ขอ้ 4   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น (1/1) ของขอ้ 51 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 61/2561  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561   
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 50/2563  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ี 
ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563   
   “(1/1)  กรณีหน่วยงานภาครัฐไทยเสนอขายหุน้กูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการยบุเลิก 
หน่วยงานภาครัฐไทย (perpetual bond) ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 16/1 ดว้ย”   

  ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความในวรรคหน่ึงของ (ก) ใน (1) ของขอ้ 58 แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 61/2561  เร่ือง การเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม  
พ.ศ. 2561  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2563  เร่ือง การเสนอขาย 
ตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2563  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน   
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  “(ก)  พนัธบตัรตอ้งมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 26 และหุน้กูต้อ้งมีลกัษณะเป็นไป 
ตามขอ้ 32(1) (2) (3) (4) และ (6)” 

  ขอ้ 6   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป   

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
                          (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
                          เลขาธิการ 
                          ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
                          ประธานกรรมการ 
                          คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


