
 
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

ที่ ทจ. 15/2565 
เรื่อง  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ 

ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป 
_______________________ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) และมาตรา 89/27 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 35 มาตรา 40(11) มาตรา 41 วรรคหนึ่ง (3) และ (4)  
มาตรา 42(10) และมาตรา 43(3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

ข้อ 2   เว้นแต่ประกาศนี้และภาคผนวกท้ายประกาศนี้ได้กำหนดไว้เป็นประการอื่น  
ให้นำบทนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย  
การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท มาใช้กับประกาศนี้ 
และให้มีบทนิยามเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

“ตราสารหนี”้  หมายความว่า   ตราสารหนี้ที่ออกใหม่ดังต่อไปนี้ 
(1)  หุ้นกู้ 
(2)  พันธบัตร 

  “กองทรัสต์”  หมายความว่า    
  (1)  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
ว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัย์  
  (2)  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
ว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
  “หุ้นกู้แปลงสภาพ”  หมายความว่า   หุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นที่ออกใหม่
ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น 

“หุ้นรองรับ”  หมายความว่า   หุ้นออกใหม่ที่จัดไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ 
“หุ้นกู้ด้อยสิทธิ”  หมายความว่า   หุ้นกู้ไมม่ีประกันที่มีการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ 

ไว้ด้อยกว่าสิทธิของเจ้าหนี้สามัญทั่วไป 
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  “ข้อกำหนดสิทธิ”  หมายความว่า   ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู ้
และผู้ถือหุ้นกู้  
  “สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย”  หมายความว่า   สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
ที่ได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงาน  

“สถาบันการเงิน”  หมายความว่า    
(1)  สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

  (2)  สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งเป็นสถาบันการเงินตาม 
กฎหมายว่าด้วยดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน 

“ตลาดหลักทรัพย์”  หมายความว่า   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
“ผู้บริหาร”  หมายความว่า    

  (1)  ผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดของกิจการ  
  (2)  ผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุด 
ของกิจการลงมา และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย  

(3)  ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือสายงานการเงินที่เป็นระดับ 
ผู้จัดการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า 

“ที่ปรึกษาทางการเงิน”  หมายความว่า   ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบ 
จากสำนักงาน 

ภาค 1 
บททั่วไป 

______________________ 

หมวด 1  
ขอบเขตของประกาศ 

______________________ 

 ข้อ 3   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย 
ตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป โดยกิจการดงัต่อไปนี้   
 (1)  กิจการไทย ได้แก่  
  (ก)  บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
  (ข)  สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่สามารถประกอบธุรกจิธนาคารพาณิชย์ 
ได้ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
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 (2)  กิจการต่างประเทศ ได้แก ่
  (ก)  หน่วยงานหรือองค์การของรัฐบาลต่างประเทศ 
  (ข)  องค์การระหว่างประเทศ 
  (ค)  นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
 (3)  หน่วยงานภาครัฐไทย ได้แก่    
  (ก)  องค์การมหาชน 
  (ข)  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
  (ค)  เทศบาล  
  (ง)  กรุงเทพมหานคร  
  (จ)  เมืองพัทยา  
  (ฉ)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นทีม่ีกฎหมายกำหนดให้เป็นองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
  (ช)  นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
 (4)  กองทรัสต์  
 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ตามวรรคหนึ่ง  
ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกโดยบริษทัจำกัด 

 ข้อ 4   หลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี ้
 (1)  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ที่มีหลักเกณฑ์
กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในประกาศอื่น 
 (2)  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศ 
ที่เสนอขายในต่างประเทศทั้งจำนวนในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้นำหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้
ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม 
  (ก)  การเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐไทย 
  (ข)  การเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกโดยกองทรัสต์ 

 ข้อ 5   การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
 (1)  การอนุญาตการเสนอขายตราสารหนี้ตามที่กำหนดในภาค 2  
 (2)  วิธีการยื่นและการพิจารณาคำขออนุญาตตามที่กำหนดในภาค 3 
 (3)  เงื่อนไขภายหลังได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ตามภาค 4 
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หมวด 2  
การยื่นข้อมูล 

______________________ 

ข้อ 6   ข้อมูลที่ต้องยื่นต่อสำนักงานตามที่ประกาศนี้หรือภาคผนวกท้ายประกาศนี้กำหนด 
ไม่ว่าก่อนหรือภายหลังได้รับอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์
ของสำนักงาน 

หมวด 3 
อำนาจสำนักงาน 

______________________ 

ส่วนที่ 1 
การส่ังการในช้ันพิจารณาคำขออนุญาต 

______________________ 

ข้อ 7   ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจริงตอ่สำนกังานที่เป็นเหตุอันควรสงสัยกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ตามคำขออนุญาตได้ 

(1)  ผู้ขออนุญาตหรือการเสนอขายตราสารหนี้มีลักษณะหรือรปูแบบเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะไดร้ับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีขอ้เท็จจริงซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่า 
ความมุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระที่แท้จริง (substance) ของการเสนอขายตราสารหนี้นั้นเข้าลักษณะ 
เป็นการหลีกเล่ียงบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศนี้ 

(2)  การเสนอขายตราสารหนี้อาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
(3)  การเสนอขายตราสารหนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุนไทย

โดยรวม 
(4)  การเสนอขายตราสารหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนโดยรวม หรือ 

อาจทำให้ผู้ลงทุนโดยรวมไม่ไดร้ับความเป็นธรรม หรือผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกตอ้งหรือเพียงพอ
ประกอบการตัดสินใจลงทุน 

ข้อ 8   ในกรณทีี่เข้าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ สำนกังานอาจผ่อนผัน 
ไม่นำหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณาคำขออนุญาตได้  

(1)  มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนซึง่ทำให้พิจารณาได้ว่าหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผันให้ 
ไม่มีนัยสำคัญสำหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ที่จะได้ไม่คุ้มค่ากับต้นทุน 
ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงือ่นไขดังกล่าว 
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(2)  ผู้ขออนุญาตมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่นที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน 

(3)  ผู้ขออนุญาตมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน 

การผ่อนผันตามวรรคหนึ่งให้คำนึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจลงทุนและมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนเป็นสำคัญ  ทั้งนี้ สำนักงานอาจกำหนดเงื่อนไข 
ให้ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

ข้อ 9   ในกรณทีี่ปรากฏว่าผู้ขออนุญาตมีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อ 24 ในการแจ้งผล
การพิจารณาคำขออนุญาต ให้สำนักงานมีอำนาจกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการพิจารณา 
คำขออนุญาตในคราวต่อไป โดยคำนึงถึงความมีนัยสำคัญของพฤติกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้าม   
ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการกำหนดระยะเวลา ระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกิน 15 ปีนับแต่วันที่สำนักงาน 
แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวต่อผู้ขออนุญาต 

เมื่อพ้นระยะเวลาที่สำนักงานกำหนดตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อผู้ขออนุญาตได้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่สำนักงานกำหนดแล้ว มิให้สำนักงานนำข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุแห่งการส่ังการตามวรรคหนึ่ง 
มาประกอบการพิจารณาคำขอในครั้งใหม่อีก 

ในกรณีที่สำนักงานเห็นว่าเหตุที่ทำให้ผู้ขออนุญาตมีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อ 24 
เป็นเรื่องไม่ร้ายแรง หรือได้มีการแก้ไขหรือกำหนดมาตรการป้องกันแล้ว สำนักงานอาจไม่นำข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการขาดลักษณะดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณากไ็ด้ 

ส่วนที่ 2 
การส่ังการในกรณทีี่ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ 

เปล่ียนแปลงไปภายหลังการอนุญาต 
______________________ 

ข้อ 10   ในกรณีที่ปรากฏต่อสำนักงานภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ 
ว่าข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่สำนักงานนำมาพิจารณาเพื่ออนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้เปล่ียนแปลงไป 
ซึ่งหากข้อเท็จจริงและพฤติการณท์ี่เปล่ียนแปลงไปนั้นปรากฏต่อสำนักงานก่อนการอนุญาต สำนักงาน
อาจไม่อนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้นั้น ให้สำนักงานมีอำนาจดังต่อไปนี้ 

(1)  ส่ังให้ผู้ได้รับอนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหารของผู้ได้รับอนุญาต ชี้แจงหรือเปิดเผย 
ข้อมูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด และระงับการอนุญาตให้ออกตราสารหนี้หรือให้ผู้ได้รับอนุญาต
ระงับการเสนอขายตราสารหนี้ไว้ก่อนจนกว่าจะได้ช้ีแจงหรือแก้ไขให้ถูกต้อง และหากผู้ได้รับอนุญาต 
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กรรมการ หรือผู้บริหารของผู้ได้รับอนุญาต ไม่สามารถช้ีแจงหรือดำเนินการแกไ้ขให้ถูกต้องได้ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานอาจส่ังเพิกถอนการอนุญาตตาม (2) ได้ 

(2)  ส่ังเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ในส่วนที่ยังมิได้เสนอขายหรือ 
ยังไม่มีผู้จองซือ้  

ในการส่ังการตามวรรคหนึ่งให้สำนักงานคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา 
  (1)  ความร้ายแรงของข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป 
  (2)  ผลกระทบต่อผู้ลงทุนที่จองซื้อตราสารหนี้นั้น 

ข้อ 11   ในกรณีที่ตราสารหนี้ที่อนุญาตให้เสนอขายเป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง นอกจาก 
กรณีที่กำหนดไว้ตามข้อ 10 แล้ว  หากปรากฏเหตุอันควรสงสัยดังต่อไปนี้ ต่อสำนักงานภายหลังการอนุญาต 
ให้สำนักงานมีอำนาจส่ังระงับการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนั้นไว้ก่อน หรือส่ังเพิกถอนการอนุญาต 
ในส่วนที่ยังมิได้เสนอขายหรือยังไม่มีผู้จองซื้อได้ 

(1)  ผู้ได้รับอนุญาตมีข้อบกพร่องหรอืมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
เงื่อนไขภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือจะไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง 

(2)  การเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนพุันธ์แฝงอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุน  
หรืออาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ไดร้ับความเป็นธรรม หรือผู้ลงทุนอาจไม่ไดร้ับข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอประกอบ 
การตัดสินใจลงทุน 

(3)  ผู้ได้รับอนุญาตที่เป็นบุคคลตามข้อ 29 มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้  
 (ก)  อยู่ระหว่างถูกจำกัดหรือพักการประกอบธุรกิจโดยทางการหรือหน่วยงาน 
ที่มีอำนาจกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบุคคลดังกล่าว 
 (ข)  มีฐานะทางการเงนิที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติการณ์อื่น 
ที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน 

ข้อ 12   ในระหว่างอายุโครงการ  หากปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงานว่าผู้ได้รับอนุญาต
ไม่สามารถดำรงคณุสมบัติตามหลักเกณฑก์ารอนุญาต ปฏิบัติผิดเงือ่นไขที่ต้องปฏิบัติภายหลังได้รับอนุญาต 
หรือมีการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อประชาชนที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ 
ของผู้ลงทุน สำนักงานอาจส่ังระงับการเสนอขายตราสารหนี้ไว้ก่อน หรือส่ังเพิกถอนการอนุญาต 
ให้เสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะโครงการได้ 
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ภาค 2 
การอนุญาตการเสนอขายตราสารหนี้ 

______________________ 

หมวด 1 
หลักเกณฑ์ทั่วไป 

______________________ 

 ข้อ 13   ผู้ขออนุญาตจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชน 
เป็นการทั่วไป ต่อเมื่อมีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั่วไปดังต่อไปนี้  
 (1)  หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล ตามหมวด 2 
 (2)  หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายและภาระผูกพัน ตามหมวด 3 
 (3)  หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับฝ่ายบริหารจัดการ ตามหมวด 4 
 (4)  หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหมวด 5 
 ในกรณีที่ตราสารหนี้ที่ออกใหม่ที่มีลักษณะของตราสาร ผู้ออก หรือการเสนอขายตาม
ลักษณะที่กำหนดในภาคผนวก 2 ท้ายประกาศ ผู้ขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เพิ่มเติมตามภาคผนวก 2 ด้วย  ทั้งนี้ ให้นำหลักเกณฑท์ั่วไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (4) มาใช้บังคับ 
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์เพิ่มเติมตามภาคผนวก 2 

 ข้อ 14   หลักเกณฑท์ั่วไปตามข้อ 13 มิให้นำมาใช้บังคับกับตราสารหนี้ที่มีลักษณะและ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในบัญชียกเว้นข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ทั่วไปตามภาคผนวก 1 ท้ายประกาศนี ้

หมวด 2 
หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล 

______________________ 

ข้อ 15   การเปิดเผยข้อมูลของผู้ขออนุญาต ต้องไม่มีเหตุที่ทำให้สงสัยว่าข้อมูลที่เปิดเผย
ต่อประชาชนหรือต่อสำนักงาน ไม่ครบถ้วน ไม่ตรงตามความเป็นจริง ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน 
หรือมีข้อความที่อาจทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิด 

 ข้อ 16   งบการเงินและงบการเงินรวมประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินไตรมาส
สุดท้ายก่อนยื่นคำขอ ของผู้ขออนุญาต ต้องถูกต้อง น่าเช่ือถือ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
 (1)  จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นไปตามหลักเกณฑ์อื่น 
ที่ออกตามความในมาตรา 56 



8 

 (2)  ผ่านการตรวจสอบ หรือสอบทาน (กรณีงบการเงินรายไตรมาส) จากผู้สอบบัญชี 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามมาตรฐาน 
การสอบบัญชี 
 (3)  รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีตาม (2) ต้องไม่มีความหมายในลักษณะดังนี้ 
  (ก)  การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินที่ตอ้งใช้ในการจัดทำงบการเงินนั้น 
  (ข)  ผู้สอบบัญชีถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบหรือสอบทาน แล้วแต่กรณี  
โดยการกระทำหรือไมก่ระทำของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ์หรือของกรรมการหรือผู้บริหารของ 
บริษัทที่ออกหลักทรพัย ์
 ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตมีบริษัทยอ่ย ผู้ขออนุญาตต้องแสดงได้ว่าบริษัทย่อยดังกล่าว 
สามารถจัดทำข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการเปิดเผยอื่นให้แก่ผู้ขออนุญาตเพื่อให้ผู้ขออนุญาตสามารถ 
จัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (1)  
 ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ งบการเงินตามวรรคหนึ่ง (1)  
ให้หมายถึงงบการเงินของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศของผู้ขออนุญาต 
  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็น
กิจการต่างประเทศ ซึ่งมิได้จัดทำงบการเงนิรายไตรมาสเนื่องจากไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ  
ให้พิจารณางบการเงินสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีบัญชี แทนงบการเงินรายไตรมาส 
ตามวรรคหนึ่งได ้

 ข้อ 17   ผู้ขออนุญาตต้องไม่อยูร่ะหว่างการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังต่อไปนี้   
เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน 
 (1)  ค้างการนำส่งงบการเงินหรือรายงานทีม่ีหน้าที่ต้องจัดทำตามมาตรา 56  
 (2)  ค้างส่งรายงานที่มีหน้าที่ต้องจัดทำและจัดส่งต่อสำนักงานตามมาตรา 57  
หรือค้างส่งรายงานในลักษณะเดียวกันต่อตลาดหลักทรัพย์ 
 (3)  ปรับปรุงแก้ไขงบการเงิน หรือรายงานที่มีหน้าที่ต้องจัดทำตามมาตรา 56  
หรือมาตรา 57 ตามที่สำนักงานแจ้งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือปรับปรุงแก้ไขในลักษณะเดียวกัน 
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แจ้งให้ดำเนินการ 
 (4)  ปฏิบัติตามคำส่ังของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 58  
หรือตามมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แล้วแต่กรณ ี
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หมวด 3 
หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมาย 

และภาระผูกพัน 
______________________ 

ข้อ 18   ผู้ขออนุญาตต้องแสดงได้ว่าการออกตราสารหนี้ที่ขออนุญาตสามารถกระทำได้
ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับกับผู้ขออนุญาต   
  ในกรณีตราสารหนี้ตามวรรคหนึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย การออกหุ้นกู้ดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติตามหลักเกณฑ์ดังตอ่ไปนี ้
  (1)  กรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทจำกัด ต้องได้รับมติโดยชัดแจ้งจากคณะกรรมการ
บริษัทที่อนมุัติการออกหุ้นกู้   
  (2)  กรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ต้องไดร้ับมติตามที่กำหนดในกฎหมาย 
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดอนุมัติการออกหุ้นกู ้

ความในวรรคสองมิให้นำมาใช้บังคับกับการออกตราสารหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว 

ข้อ 19   ผู้ขออนุญาตต้องไมม่ีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  อยู่ระหว่างดำเนินการตามคำส่ังของสำนักงานหรือตลาดหลักทรพัย์ในเรือ่งที่เกี่ยวข้อง
กับการไม่รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างไม่เป็นธรรม หรือการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น
และผู้ลงทุนทั่วไป  เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน 

(2)  อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบ้ียของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้ 
เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะ 
จัดตั้งขึ้น 
  (3)  อยู่ระหว่างผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ 

 ข้อ 20   ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวันยืน่คำขออนุญาต ผู้ขออนญุาตต้องไม่มีประวัต ิ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังต่อไปนี ้
  (1)  เคยเสนอขายตราสารหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ตั๋วเงิน หรือศุกูก โดยฝ่าฝืนข้อกำหนด 
เกี่ยวกับลักษณะการเสนอขายที่จำกัดเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่  
เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน โดยผู้ขออนุญาตแสดงได้ว่ามีเหตุจำเป็นและสมควรที่จะออก 
ตราสารหนี้ในครั้งนี้  รวมทั้งมีมาตรการป้องกันการไม่ปฏิบัติดังกล่าวอย่างเหมาะสมแล้ว 
  (2)  เคยมีประวัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายตราสารหนี้ 
ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ 
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ข้อ 21   ผู้ขออนุญาตต้องไมม่ีลักษณะดังต่อไปนี้  เว้นแต่ได้รับยกเว้นตามข้อ 22 
  (1)  ภายในระยะเวลา 5 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ผู้ขออนุญาต
ต้องไมม่ีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้

(ก)  เคยมีประวัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ 
ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ   

(ข)  เคยถูกสำนักงานปฏิเสธคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ เนื่องจากมีเหตุ 
ที่มีนัยสำคัญอันควรสงสัยเกี่ยวกับกลไกการบริหารจัดการในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้   

1.  อาจไม่สามารถปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นธรรมโดยอาจมกีารเอื้อประโยชน์
ให้แก่ผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งจะทำให้ได้เปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือได้ประโยชน์มากกว่าผู้ถือหุ้นรายอื่น
โดยไม่สมควร   

2.  อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นได้โดยทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ได้รับประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากทีพ่ึงได้ตามปกติ หรอืโดยทำให้บริษัทเสียประโยชน์ที่พึงได้รับ 

(ค)  เคยถูกสำนักงานปฏิเสธคำขออนุญาตหรือส่ังเพิกถอนการอนุญาตเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ เนื่องจากมีเหตุที่ทำให้สงสัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนหรือ  
ต่อสำนักงานที่ไม่ครบถ้วน ไม่ตรงตามความเป็นจริง ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน หรือทำให้ผู้ลงทุน
สำคัญผิด ซึ่งมีลักษณะเป็นการปกปิดหรืออำพราง หรือสร้างขอ้มูลที่อาจไม่มอียู่จริงในรายการหรือ 
การดำเนินการทีม่ีนัยสำคัญ   

(ง)  เคยถอนคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยไม่มีการช้ีแจง 
เหตุสงสัยตาม (ข) หรือ (ค) ต่อสำนักงาน หรือโดยมีการช้ีแจงแต่ไม่ได้แสดงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล 
อย่างสมเหตุสมผลที่จะหักล้างข้อสงสัยตาม (ข) หรือ (ค) นั้น  
  (2)  ภายในระยะเวลา 10 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ผู้ขออนุญาต
เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษในความผิดเกี่ยวกับทรัพยเ์ฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการดำเนินการ 
ที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต อันเป็นเหตุทีท่ำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  ทั้งนี้ ไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
  (3)  อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการดำเนินการที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตอันเป็นเหต ุ
ที่ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  ทั้งนี้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
  (4)  เป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการจัดรูปแบบเพื่อให้บุคคลที่มีลักษณะ 
ตาม (1) (2) หรือ (3) หลีกเล่ียงมิให้สำนักงานใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตาม (1) (2) หรือ (3)  
กับบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าวนั้น 
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ข้อ 22   ความในข้อ 21 มิให้มาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี ้
(1)  ความในขอ้ 21(1) และ (2) แล้วแต่กรณ ีมิให้นำมาใช้บังคับกบัผู้ขออนุญาตซึ่งได้แก้ไข

เปล่ียนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริหารจัดการ และการควบคุมการดำเนินงานที่ทำให้ผู้ขออนุญาต
มีลักษณะตามข้อ 21(1) หรือ (2) แล้ว 

(2)  ความในขอ้ 21(1) (ข) (ค) และ (ง) (2) (3) และ (4) มิให้นำมาใช้บังคับกับผู้ขออนุญาต 
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

หมวด 4 
หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับฝ่ายบริหารจัดการ 

______________________ 

 ข้อ 23   กรรมการและผู้บริหารของผู้ขออนุญาตต้องมีช่ืออยู่ในระบบข้อมูลรายช่ือ 
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรพัย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายช่ือกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์   
 ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตตามวรรคหนึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ กรรมการและ
ผู้บริหารตามวรรคหนึ่ง ให้หมายถึงกรรมการหรือผู้บริหารของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ   

 ข้อ 24   ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตต้องไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ 
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะ 
ขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยอนุโลม 

  ข้อ 25   ไมม่ีเหตุอนัควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของผู้ขออนญุาต
มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี ้
 (1)  มีผลประโยชนอ์ื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดทีี่สุดของกจิการ  เว้นแต่ผู้ขออนุญาต
สามารถแสดงได้ว่ามีกลไกที่จะทำให้เช่ือมั่นได้ว่า การบริหารจัดการบริษัทจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดทีี่สุด
ของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม  
 (2)  มีการถ่ายเทผลประโยชน์ออกจากกิจการ   
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หมวด 5 
หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติอื่น ๆ 

______________________ 

 ข้อ 26   ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นกิจการต่างประเทศต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ด้วย 
 (1)  ในกรณีที่ตราสารหนี้ที่ขออนุญาตเป็นตราสารหนี้สกุลเงินบาทที่เสนอขาย 
ในประเทศไทย ผู้ขออนุญาตต้องแสดงได้ว่ามีการดำเนินการภายใต้ข้อผูกพันที่กำหนดและอนุญาต 
โดยกระทรวงการคลังแล้ว 
 (2)  มีบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน 
และติดต่อกับบุคคลต่าง ๆ  รวมทัง้รับหนังสือ คำส่ัง หมายเรียก หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
กิจการต่างประเทศได้ และแสดงได้ว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้   
ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถทำหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องตลอดอายุของตราสาร 
 (3)  ไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศที่กิจการดังกล่าว
จัดตั้งขึ้นจะไม่ให้ความช่วยเหลือแก่สำนักงานในการตรวจสอบหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่ออกตาม
กฎหมายดังกล่าว 

 ข้อ 27   ในกรณีที่เป็นการขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ ผู้ขออนุญาตต้องแสดงได้ว่า 
จะจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 (1)  บุคคลที่มีรายช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตาม 
อำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
 (2)  บุคคลที่ทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายของ
ประเทศที่กิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียนที่หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของ
ประเทศนั้น ๆ ได้ร่วมลงนามในบันทกึความเข้าใจกับสำนักงานตาม Memorandum of Understanding 
on Streamlined Review Framework for ASEAN Common Prospectus 
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ภาค 3 
วิธีการยื่นและการพิจารณาคำขออนุญาต 

______________________ 

 ข้อ 28   ให้ผู้ขออนุญาตที่ประสงค์จะเสนอขายตราสารหนี้ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน 
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดงัต่อไปนี ้พรอ้มกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี ้
 (1)  การขออนุญาตในลักษณะรายครั้ง  
 (2)  การขออนุญาตในลักษณะโครงการ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีทีเ่ข้าลักษณะที่ครบถ้วนดังนี้
  (ก)  เป็นการขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ ซึ่งมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับ 
ที่ลงทุนได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 49 
  (ข)  ตราสารหนี้ที่ขออนุญาตไม่ใช่ตราสารหนี้ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี ้
   1.  หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 
   2.  หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (perpetual bond) 
   3.  หุ้นกู้แปลงสภาพ 
   4.  หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรพัย์ 
   5.  หุ้นกู้ที่มีอนพุันธ์แฝง ซึ่งผู้ออกมิใช่บุคคลตามข้อ 29 
   6.  ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัท
ประกันภัย 
 ในกรณทีี่ผู้ขออนุญาตเป็นธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ให้สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
ของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ยื่นคำขอได้ 

 ข้อ 29   การขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่มอีนุพันธ์แฝงในลักษณะโครงการ ผู้ขออนุญาต
ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วย 
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังต่อไปนี้ 
 (1)  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน 
 (2)  บริษัทหลักทรัพยท์ี่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรพัย์ประเภทการเป็น
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรพัย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึง่มิได้จำกัดเฉพาะ 
เพียงบางประเภทหลักทรัพย ์
 (3)  สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมาย 
ว่าด้วยดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน 
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 ข้อ 30   ผู้ขออนุญาตต้องยื่นคำขอความเห็นชอบบุคคลที่จะเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
มาพร้อมกับคำขออนุญาตด้วย  ทั้งนี้ ให้ถือว่าผู้ขออนุญาตได้รับความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จากสำนักงานในวันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ 

 ข้อ 31   ผู้ขออนุญาตต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ร่วมจัดทำคำขออนุญาต   
เว้นแต่เป็นการขออนุญาตที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วนดังต่อไปนี ้
 (1)  ผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียน ซึ่งไม่มีประเด็นเกี่ยวกบัการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ตามข้อ 32   
 (2)  ตราสารหนี้ที่ขออนุญาตมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับที่ลงทุนได้ (investment 
grade) ตามหลักเกณฑท์ี่กำหนดในประกาศนี้ และไม่ใช่หุ้นกู้แปลงสภาพ 

 ข้อ 32   ผู้ขออนุญาตที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ามีประเด็นเกี่ยวกับ 
การกำกับดูแลกิจการที่ดี   
 (1)  อยู่ระหว่างดำเนินการตามคำส่ังของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการไมร่ักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างไม่เป็นธรรม หรือการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น
และผู้ลงทุนทั่วไป   
 (2)  มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ในช่วง 1 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต   
  (ก)  มีประวัติถูกสำนักงานส่ังให้แก้ไขงบการเงิน 
  (ข)  เป็นบริษัทที่เป็นเหตุให้สำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์ออกข่าวเตือนผู้ลงทุน 
หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวเกี่ยวกับการพิจารณาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนหรือการใช้สิทธิ 
ออกเสียงของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ ของบริษัท 
  (ค)  ถูกสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์มีคำส่ังหรือมีหนังสือกำชับหรือตักเตือน
บริษัทเกี่ยวกับการไมร่ักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างไม่เป็นธรรมหรอืการเปิดเผยข้อมูล 
ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป   
 (3)  เป็นบริษัทที่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์ข้ึนเครื่องหมาย NP (Notice Pending) 
หรือตลาดหลักทรัพย์มีคำส่ังห้ามซื้อหรือขายหลักทรพัย์จดทะเบียนของบริษัทเป็นการช่ัวคราวโดยข้ึน
เครื่องหมาย SP (Trading Suspension)    
 (4)  มีกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มอีำนาจควบคุมที่มีลักษณะดังนี้  
  (ก)  กรรมการหรอืผู้บริหารถูกสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพยม์ีคำส่ังหรือ 
มีหนังสือกำชับหรือตักเตือนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของกรรมการหรอืผู้บริหารด้วย 
ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต หรือการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ หรอืมติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น ในช่วง 1 ปีก่อน 
วันยื่นคำขออนุญาต 
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  (ข)  กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมอยู่ระหว่างถูกสำนักงานส่ังให้ช้ีแจง 
เนื่องจากมีเหตุสงสัยว่าบุคคลนั้นอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด การกระทำที่ต้องห้าม  
หรือการกระทำที่เป็นเหตุให้มีลักษณะต้องห้าม  ทั้งนี้ เฉพาะกรณีดังนี้ และกรณีดังกล่าวยังอยู่ระหว่าง 
การพิจารณาของสำนักงาน   
   1.  การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
   2.  การเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ 
สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ 
ของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  
   3.  การกระทำอนัไมเ่ป็นธรรมหรอืการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซือ้ขายหลักทรพัย์
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินทรัพย์ดิจิทัล หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว  
  (ค)  กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมอยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ 
โดยหน่วยงานทางการซึ่งเป็นผู้กำกับดแูลการประกอบธุรกิจโดยตรงของบริษทั หรอือยูร่ะหว่างถกูดำเนินคด ี
อันเนือ่งจากกรณทีี่หน่วยงานดงักล่าวกล่าวโทษ ในมูลเหตเุนื่องจากการดำเนนิงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง 
หรือทุจริต เกี่ยวกับทรพัย์สินอันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  ทั้งนี้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศ 

 ข้อ 33   ให้ผู้ขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตต่อสำนักงานเมื่อสำนักงาน
ได้รับคำขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับ
ประชาชนแล้ว  ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ 
และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 

 ข้อ 34   ในกรณีที่สำนักงานมีความจำเป็นต้องไปเยี่ยมชมกิจการ หรือสถานที่อื่นใด 
ของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยซึ่งตัง้อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล ผู้ขออนุญาตต้องเป็น 
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่พักและค่ายานพาหนะเดินทางที่เกิดข้ึนจากการเยี่ยมชมกิจการ 
ที่เกิดข้ึนจริงและเป็นไปตามสมควร โดยสำนักงานอาจกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการ
ในเรื่องดังกล่าวได้ 
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  ข้อ 35   เมื่อสำนักงานไดร้ับคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้  พร้อมทัง้เอกสาร
หลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว ให้สำนักงานพิจารณาคำขออนุญาตดังกล่าว
ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้ 

ประเภทการยื่น ระยะเวลา เงื่อนไข 
การสอบทาน(1) การพิจารณา(2) 

1.  ยื่นแบบทั่วไป 90 วัน 30 วัน - 
2.  ยื่นแบบเร่งด่วน (fast track) 
    โดยใช้ข้อกำหนดสิทธ ิ
    มาตรฐาน(3) 

10 วัน 14 วัน คำขออนุญาตมีลักษณะที่ครบถ้วนดังนี ้
1) ตราสารหนี้ที่ขออนุญาตตอ้งมีอันดับ

ความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดับที่ลงทุนได้ 
(investment grade) และต้องไม่ใช่
ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน 
หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์ หุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง  
หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ดอ้ยสิทธิ หุ้นกู ้
ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเม่ือเลิกบริษัท  
หรือตราสารหนี้ทีอ่อกโดยกจิการ
ต่างประเทศ 

2) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบรษิัทจดทะเบียน 
ต้องไม่มีประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแล
กิจการที่ด ี

3.  ยื่นแบบเร่งด่วน (fast track) 
    โดยไม่ใช้ข้อกำหนดสิทธ ิ
    มาตรฐาน(3)   

30 วัน 14 วัน 

(1) การสอบทาน หมายถึง ระยะเวลาสอบทานข้อเท็จจริง และการแจ้งข้อสังเกตเพื่อให้ผู้ขออนุญาตช้ีแจง 
  ตามขั้นตอนและวิธกีารที่ระบุไวใ้นคู่มือสำหรับประชาชน  ทั้งนี้ นับแต่วนัที่ 
  สำนักงานได้รับเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน 
(2) การพิจารณา หมายถึง ระยะเวลาพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณา นับแต่วนัที่สำนักงานได้รับ
  คำช้ีแจงของผู้ขออนุญาตต่อข้อสังเกตของสำนักงานในการสอบทานข้อเท็จจริง 
(3) ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน หมายถึง ข้อกำหนดสิทธิตามตัวอย่างที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนกังาน 

 ข้อ 36   ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตประสงค์จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้  
ให้ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอผ่อนผัน  พร้อมทัง้เอกสารหลักฐานประกอบคำขอผ่อนผันต่อสำนักงาน 
ก่อนที่สำนักงานจะเริ่มการพิจารณาคำขออนุญาต  ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือ  
สำหรับประชาชน โดยสำนักงานจะพิจารณาคำขอผ่อนผันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเดียวกันกับ 
การพิจารณาอนุญาต 
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 ข้อ 37   ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะโครงการสามารถ 
เสนอขายตราสารหนี้ไดทุ้กลักษณะโดยไม่จำกัดมูลค่าและจำนวนครั้งทีเ่สนอขายตลอดอายุโครงการ   
ทั้งนี้ อายุโครงการให้มีระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต   
 ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะโครงการตามวรรคหนึ่ง สามารถ 
เสนอขายตราสารหนี้ในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่  
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ 
ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ และต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตที่กำหนดไว้ตามประกาศดังกล่าว    

 ข้อ 38   การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้รวมถึงการอนุญาตให้เสนอขาย 
หุ้นรองรับด้วย 

 ข้อ 39   ภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะโครงการ  หากต่อมา 
ผู้ได้รับอนุญาตมีลักษณะไม่เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศนี้ หรือตราสารหนี้ได้รับการจัดอันดับ 
ความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับต่ำกว่าที่ลงทุนได้หรือไมไ่ด้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ ให้การอนุญาต 
ให้เสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะโครงการระงับลงเป็นการช่ัวคราว จนกว่าผู้ได้รับอนุญาตจะกลับมา 
มีลักษณะเป็นไปตามที่กำหนดในประกาศนี้ หรือจนกว่าจะแก้ไขให้ตราสารหนี้ได้รับการจัดอันดับ 
ความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับที่ลงทุนได้ แล้วแต่กรณ ี

ภาค 4 
เงื่อนไขภายหลังการอนุญาต 

______________________ 

 ข้อ 40   ความในภาคนี้มิให้ใช้บังคับกับผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะ
โครงการตามประกาศนี ้ซึ่งเสนอขายตราสารหนี้ที่เข้าลักษณะของการเสนอขายในวงจำกัดตามประกาศ 
ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และ 
การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ โดยให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไข
ภายหลังการอนุญาตตามประกาศดังกล่าว โดยอนุโลม  แต่ทัง้นี้ ในกรณีที่เป็นการเสนอขายตราสารหนี ้
รุ่นแรกของโครงการดังกล่าวต่อผู้ลงทุนสถาบันทัง้จำนวน ให้ผู้ไดร้ับอนุญาตอยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3  
ในภาคนี้ด้วย 

  ข้อ 41   เงื่อนไขที่กำหนดตามภาคนี้มิให้นำมาใช้บังคับกับตราสารหนี้ที่มีลักษณะ 
และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในบัญชียกเว้นข้อกำหนดของหลักเกณฑท์ั่วไปตามภาคผนวก 1  
ท้ายประกาศนี้ 
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  ข้อ 42   ในกรณีที่ตราสารหนี้ที่ออกใหม่ทีม่ีลักษณะของตราสาร ผู้ออก หรือ 
การเสนอขายตามลักษณะที่กำหนดในภาคผนวก 2 ท้ายประกาศ ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
เพิ่มเติมตามภาคผนวก 2 ด้วย  ทั้งนี้ ให้นำเงื่อนไขตามหมวดนีม้าใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับเงื่อนไข
เพิ่มเติมตามภาคผนวก 2 

หมวด 1 
กำหนดเวลาการเสนอขาย 
______________________ 

 ข้อ 43   ผู้ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการขายตราสารหนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน 
นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้  
 ในกรณทีี่ผู้ได้รับอนุญาตไม่สามารถดำเนนิการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
และประสงค์จะเสนอขายตราสารหนี้ต่อไป ให้ผู้ได้รับอนุญาตแจ้งต่อสำนักงานก่อนพ้นระยะเวลาดังกล่าว
ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อขอขยายระยะเวลาเสนอขาย โดยให้ระบุเหตุผลของการขอขยายระยะเวลาและ
ลักษณะของผู้ได้รับอนุญาตในส่วนที่มกีารเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัสำคัญ (ถ้าม)ี ด้วย ในกรณีนี ้ให้สำนักงาน 
มีอำนาจขยายระยะเวลาให้อีกได้ตามที่เห็นควร แต่ระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่
ได้รับอนุมัติตามวรรคหนึ่ง 

หมวด 2 
ลักษณะของตราสารหนี้ 

______________________ 

 ข้อ 44   ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้ตราสารหนี้ที่เสนอขายมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (1)  มีคำเรียกช่ือเป็นการเฉพาะ ซึ่งตอ้งแสดงถึงปีที่ครบกำหนดไถ่ถอน และลักษณะพิเศษ
ของตราสารหนี้ (ถ้ามี) ไว้โดยชัดเจน 
 (2)  มีการกำหนดอัตราดอกเบ้ียไว้อย่างแน่นอน หรือเป็นอัตราที่ผันแปรตาม 
อัตราดอกเบ้ียของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบ้ียอื่น 
 (3)  มีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของตราสารหนี้  ทั้งนี้ ไม่ว่าตราสารหนี้นั้น 
จะมีการไถ่ถอนครั้งเดียวหรือหลายครั้ง 

ข้อ 45   ในกรณีตราสารหนี้ที่เสนอขายเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ต้อง 
ด้อยกว่าสิทธิของเจ้าหนี้สามัญเฉพาะในเรื่องการรับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1)  ผู้ออกหุ้นกู้ถูกพิทกัษ์ทรพัย์ หรือถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย 
(2)  มีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกบริษัท  
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(3)  กรณีอื่นใดทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 

ข้อ 46   ใบหุ้นกู้ด้อยสิทธินอกจากจะต้องมีรายการตามทีก่ำหนดไว้ในมาตรา 40 แล้ว 
ให้ระบุรายการเพิ่มเติมดังตอ่ไปนี้ด้วย 
 (1)  คำบอกช่ือว่าเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 
 (2)  สาระสำคัญของหุ้นกู้ด้อยสิทธิเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับ 
ผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องการรับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ด้อยสิทธิ โดยต้องระบุกรณีทีท่ำให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิด้อยกว่า 
เจ้าหนี้สามัญทั่วไปด้วย 
  (3)  ข้อความที่แสดงว่าผู้ถือหุ้นกู้ยินยอมผูกพันตามสาระสำคัญของหุ้นกู้ด้อยสิทธินั้น 
 (4)  ข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ (ถ้ามี) 

ข้อ 47   ในกรณีตราสารหนี้ที่เสนอขายเป็นหุ้นกู้มีประกนั ผู้ไดร้ับอนุญาตต้อง 
จัดให้หลักประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
 (1)  เป็นทรัพย์สินหรือการค้ำประกนัโดยนิติบุคคลที่มีการดำเนนิการให้มีผลบังคับได้ 
ตามกฎหมายโดยคำนึงถึงสภาพของหลักประกันแต่ละประเภท สามารถดำรงได้ตลอดอายุหุ้นกู้  
และดูแลได้โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
 (2)  ในกรณีที่หลักประกันเป็นหุ้น ต้องไม่ใช่หุ้นที่ออกโดยผู้ได้รบัอนุญาต 
 (3)  ในกรณทีี่หลักประกันเป็นอสังหารมิทรพัย ์หรอืสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าระยะยาว 
ต้องจัดให้มกีารประเมินมูลค่าหลักประกันดงักล่าวโดยบริษทัประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีไ่ด้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงาน โดยการประเมินมูลค่าดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่ครบถ้วนดังนี้ 
      (ก)  คำนึงถึงสิทธิและภาระผูกพันใด ๆ ไม่ว่าจะเกิดข้ึนโดยบทกฎหมาย หรือ 
โดยสัญญาที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันนั้น 
      (ข)  จัดทำขึ้นไม่เกนิกว่า 1 ปีก่อนวันที่ออกหุ้นกู้  เว้นแต่ในกรณทีี่มีเหตุการณ ์
หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ อันอาจกระทบต่อมูลค่าหลักประกันอย่างมีนัยสำคัญ ให้ผู้ได้รับอนุญาต 
จัดให้มีการประเมินมูลค่าหลักประกันดังกล่าวใหม่ 
 (4)  ในกรณีที่หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย ์หรือทรัพย์สินประเภทที่ตอ้งจดทะเบียน 
ตามกฎหมาย ผู้ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการจดทะเบียนให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้รับทรัพย์สินนั้น 
เป็นประกันตามกฎหมายด้วย 

 ข้อ 48   ผู้ได้รับอนุญาตต้องยื่นคำขอให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยพิจารณา 
รับตราสารหนี้ที่เสนอขายเป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกตราสารหนี้ดังกล่าว   
เว้นแต่เป็นการเสนอขายตราสารหนี้ระยะส้ัน 
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หมวด 3 
การจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 
______________________ 

ข้อ 49   ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้ตราสารหนี้ที่เสนอขายมีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามตารางดังต่อไปนี้ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงาน และจัดทำอย่างต่อเนื่องตลอดอายุของตราสารหนี้ 

 
ลักษณะของตราสารหนี ้

  การจัดอนัดับความน่าเช่ือถือ 
ตราสาร  

(issue rating) 
ผู้ค้ำประกัน  
(guarantor 

rating) 

ผู้ออก  
(issuer rating) 

(1)  ตราสารหนี้ระยะส้ัน*  -  
(2)  ตราสารหนี้ระยะส้ันที่มีการคำ้ประกนั**    
(3)  ตราสารหนี้ที่ไม่มีลักษณะตาม (1) หรือ (2)   - - 

*ตราสารหนีร้ะยะส้ัน หมายถึง หุ้นกูแ้ปลงสภาพที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกนิ 270 วัน นบัแต่วนัทีอ่อก
  หรือหุน้กู้ระยะส้ันที่ไม่ใช่หุ้นกู้ดอ้ยสิทธ ิ
**การคำ้ประกนั หมายถึง การคำ้ประกนัเต็มจำนวนที่มีผลบังคับให้ผู้ค้ำประกนัตอ้งรับผิดรว่มกนักับ
  ลูกหนีโ้ดยไม่สามารถเพกิถอนไดก้่อนครบกำหนดอายขุองหุน้กู ้

ข้อ 50   ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ผู้ได้รับอนุญาตได้รับยกเว้นการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 

ตามข้อ 49 
  (1)  สถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานได้มีหนังสือ 
แจ้งต่อสำนกังานว่าไม่สามารถทำการจัดอนัดับความน่าเช่ือถือได้โดยมเีหตุอนัสมควร และเหตุนัน้ไมไ่ด้ 
เกิดจากผู้ไดร้ับอนญุาต สำนกังานอาจผ่อนผันให้การจัดอนัดับความน่าเช่ือถือนั้นกระทำโดยสถาบันจัดอันดับ 
ความน่าเช่ือถืออื่นที่สำนักงานกำหนดได้ 
  (2)  กรณีทีไ่ด้รับการผ่อนผันจากสำนกังานโดยมเีหตุจำเป็นและสมควร หรือเป็นกรณีที่ 
พิจารณาได้ว่าไม่จำเป็นต้องมีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 

หมวด 4 
ข้อกำหนดสิทธิของตราสารหนี้ 
______________________ 

ข้อ 51   รายการและสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
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 (1)  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นกิจการต่างประเทศ มรีายการและสาระสำคัญของ
ข้อกำหนดสิทธิตามมาตรา 42 
 (2)  ในกรณีอื่นนอกจาก (1) มรีายการและสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิตาม 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิ 
และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ 

ข้อ 52   ก่อนการเสนอขายตราสารหนี้ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมีหนังสือถึงสำนักงาน 
เพื่อรับรองว่าได้จัดให้มีข้อกำหนดสิทธิที่มีความชัดเจนและไม่มีข้อกำหนดที่เป็นการเอาเปรียบคู่สัญญา 
อย่างไม่เป็นธรรม และมีการลงลายมือช่ือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ออกหุ้นกู้และประทับตราสำคัญ 
ของผู้ออกตราสารหนี้ (ถ้ามี)   

 ข้อ 53   การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิ หน้าที่ ความรับผิด หรือหลักประกันของตราสารหนี้
ภายหลังการออกตราสารหนี้ จะกระทำได้ตอ่เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
 (1)  ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดตามประกาศนี้  
 (2)  ได้ดำเนินการโดยชอบตามข้อกำหนดสิทธิ  
 (3)  ในกรณีที่ข้อกำหนดสิทธิกำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเตมิต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม 
ผู้ถือตราสารหนี้ หนังสือนัดประชุมผู้ถือตราสารหนี้ ต้องระบุอย่างชัดเจนถึงสาเหตุแห่งการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อกำหนดสิทธิ และผลกระทบที่เกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนกับผู้ถือตราสารหนี้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ 
การตัดสินใจของผู้ถือหุ้นกู้ 
 ให้ผู้ได้รับอนุญาตแจ้งการแก้ไขเพิ่มเตมิตามวรรคหนึ่ง  พร้อมทั้งส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ต่อสำนักงาน และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 15 วันนับแต่วันที่การแก้ไขเพิ่มเตมิมีผลใช้บังคับ 

หมวด 5 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

______________________ 

  ข้อ 54   ผู้ได้รับอนุญาตต้องแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
  การเปล่ียนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายหลังการออกหุ้นกู้ ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงานเมื่อผู้ได้รับอนุญาตได้แจ้งข้อมูลต่อสำนักงานแล้ว 

  ข้อ 55   สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดสิทธิ  
โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามมาตรา 43 และมีรายการและสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 
  (1)  ช่ือและที่อยู่ของคู่สัญญา 
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  (2)  วันที่สัญญามีผลใช้บังคับ 
  (3)  อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดของคู่สัญญา โดยมีข้อตกลงที่ระบุให้ผู้ได้รับอนุญาต 
และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ 
  (4)  อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน หรือบำเหน็จในการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ซึ่งต้องกำหนดไว้เป็นจำนวนที่แน่นอน  รวมทั้งอัตราและวิธีการจ่ายคืนเงินทดรองซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ได้จ่ายไปเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
  (5)  การส้ินสุดของสัญญา 

หมวด 6 
การใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขาย 

______________________ 

 ข้อ 56   ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ต้องนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขาย 
ไปใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล  เว้นแต่มีการเปล่ียนแปลง
วัตถุประสงค์การใช้เงินโดยชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 

หมวด 7 
การแจ้งข้อมูล 

______________________ 

ข้อ 57   ให้ผู้ได้รับอนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะโครงการแจ้งต่อสำนักงาน
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้  

(1)  ผู้ได้รับอนุญาตไม่สามารถดำรงคุณสมบัติตามข้อ 16 หรือข้อ 21(2) และ (3)  
  (2)  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายตราสารหนี้ และตราสารหนี้ที่ได้รับอนุญาตได้รับ 
การจัดอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับต่ำกว่าที่ลงทุนได้ หรือไม่ไดร้ับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 

  ข้อ 58   ให้ผู้ได้รับอนุญาตแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ต่อสำนักงาน 
  (1)  รายงานการไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด 
  (2)  รายงานการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายตราสารหนี้ และในกรณีที่เป็นหุ้นกู้ทีม่ี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้ได้รับอนุญาตรายงานต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย 

  ข้อ 59   ให้ผู้ได้รับอนุญาตรายงานการผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบ้ียต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ภายใน 1 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุผิดนัด 
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บทเฉพาะกาล 
____________________ 

ข้อ 60   คำขออนุญาตออกและเสนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม่ตอ่ประชาชนเป็นการทั่วไป
ที่ได้ยื่นต่อสำนักงานไว้แล้วตามประกาศดังต่อไปนี้ ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้การขออนุญาต  
การอนุญาต และการปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาต ยังคงเป็นไปตามประกาศดังกล่าวและ
ประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป  เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 61 

(1)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2561  เรื่อง การขออนุญาต 
และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561  

(2)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 61/2561  เรื่อง การเสนอขาย 
ตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  

(3)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 62/2561  เรื่อง การเสนอขาย 
หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  

(4)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 64/2561  เรื่อง การเสนอขาย 
พันธบัตรสกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทยของกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ  
ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  
  (5)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 63/2561  เรื่อง หลักเกณฑ ์
การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ซึ่งเป็นสกุลเงินบาท  
ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
  (6)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2559  เรื่อง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
  (7)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 42/2563  เรื่อง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์   
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
  (8)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 82/2558  เรื่อง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์ ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
  (9)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2557  เรื่อง การเสนอขาย 
ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทนุของธนาคารพาณิชย์ ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
  (10)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 1/2564  เรื่อง การเสนอขาย 
ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทนุของบริษัทประกันภัย ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 
  (11)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 31/2564  เรื่อง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืนที่ออกใหม่ ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 
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  ข้อ 61   ในกรณีที่สำนักงานได้อนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชน 
เป็นการทั่วไปในลักษณะโครงการตามประกาศที่กำหนดในข้อ 60 ไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  
หากผู้ได้รับอนุญาตประสงค์จะเสนอขายตราสารหนี้ภายใต้โครงการดังกล่าวตามอายุโครงการที่เหลืออยู่
ต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามความหมายในประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564  เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน 
ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ให้ผู้ได้รับอนุญาตกระทำได้
เมื่อได้แจ้งต่อสำนกังานว่าประสงค์จะเสนอขายต่อผู้ลงทนุสถาบัน ผู้ลงทนุรายใหญ่พเิศษ หรอืผู้ลงทุนรายใหญ่ 
ตามความหมายที่กำหนดในประกาศดังกล่าว  

 ข้อ 62   ในกรณีที่มีประกาศฉบับอืน่ใดอ้างองิประกาศตามข้อ 60 ให้การอา้งองิ
ประกาศดงักล่าวหมายถึงการอ้างองิประกาศฉบับนี้ 

  ข้อ 63   ให้บรรดาประกาศสำนกังานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ 
คำส่ัง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติ ตามประกาศข้อ 60 ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ 
ใช้บังคับ หรือที่ยังมีผลใช้บังคับเนื่องจากบทเฉพาะกาลของประกาศดังกล่าว ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป 
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ คำส่ัง และหนังสือเวียน  
ที่ออกหรอืวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565      
 
 
 

   (นางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล) 
   เลขาธิการ 
   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
   ประธานกรรมการ 
   คณะกรรมการกำกับตลาดทุน 


