
 
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

ที่ ทจ. 22/2565 
เรื่อง  การยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

ที่เกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขาย 
ตราสารหนี้ที่ออกใหม ่

_______________________ 

  โดยที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและ 
เสนอขายตราสารหนี้ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว  
จึงเป็นการสมควรให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องด้วย 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) และมาตรา 89/27 แห่ง
พระราชบัญญัตหิลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535  ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพย์ (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   ให้ยกเลิกประกาศดังต่อไปนี ้
  (1)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2561  เรื่อง การขออนุญาต 
และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561    
  (2)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2562  เรื่อง การขออนุญาต 
และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 
  (3)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 37/2563  เรื่อง การขออนุญาต 
และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
  (4)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 48/2563  เรื่อง การขออนุญาต 
และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
  (5)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2564  เรื่อง การขออนุญาต 
และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 
  (6)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 18/2564  เรื่อง การขออนุญาต 
และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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  (7)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2564  เรื่อง การขออนุญาต 
และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 
  (8)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 51/2564  เรื่อง การขออนุญาต 
และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
  (9)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 63/2564  เรื่อง การขออนุญาต 
และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
  (10)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 61/2561  เรื่อง การเสนอขาย 
ตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561   
  (11)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 18/2563  เรื่อง การเสนอขาย 
ตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 
  (12)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2563  เรื่อง การเสนอขาย 
ตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
  (13)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 50/2563  เรื่อง การเสนอขาย 
ตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
  (14)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 5/2564  เรื่อง การเสนอขาย 
ตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 
  (15)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2564  เรื่อง การเสนอขาย 
ตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 
  (16)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 62/2561  เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้ 
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561      

(17)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2563  เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้ 
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
  (18)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 51/2563  เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้ 
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
  (19)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 6/2564  เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู ้
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 
  (20)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2564  เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้ 
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 

(21)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 64/2561  เรื่อง การเสนอขาย 
พันธบัตรสกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทยของกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ  
ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561   
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  (22)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 63/2561  เรื่อง หลักเกณฑ ์
การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ซึ่งเป็นสกุลเงินบาท  
ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561   
  (23)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 38/2563  เรื่อง หลักเกณฑ ์
การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ซึ่งเป็นสกุลเงินบาท (ฉบับที่ 2)  
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
  (24)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2563  เรื่อง หลักเกณฑ ์
การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ซึ่งเป็นสกุลเงินบาท (ฉบับที่ 3)  
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
  (25)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2564  เรื่อง หลักเกณฑ ์
การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ซึ่งเป็นสกุลเงินบาท (ฉบับที่ 4)  
ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 

(26)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2564  เรื่อง หลักเกณฑ ์
การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ซึ่งเป็นสกุลเงินบาท (ฉบับที่ 5)  
ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 
  (27)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2559  เรื่อง การขออนุญาต 
และการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559     
  (28)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2559  เรื่อง การขออนุญาต 
และการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
  (29)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 25/2560  เรื่อง การขออนุญาต 
และการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 
  (30)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 33/2561  เรื่อง การขออนุญาต 
และการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 
  (31)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 68/2561  เรื่อง การขออนุญาต 
และการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
  (32)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 22/2564  เรื่อง การขออนุญาต 
และการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 
  (33)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 42/2563  เรื่อง การขออนุญาต 
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์  
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563     
 



4 

 

  (34)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2564  เรื่อง การขออนุญาต 
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย ์(ฉบับที่ 2)  
ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 
  (35)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 82/2558  เรื่อง การขออนุญาต 
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์ ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558     
  (36)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 18/2559  เรื่อง การขออนุญาต 
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
  (37)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2560  เรื่อง การขออนุญาต 
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 
  (38)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 18/2561  เรื่อง การขออนุญาต 
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 
  (39)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 65/2561  เรื่อง การขออนุญาต 
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
  (40)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2557  เรื่อง การเสนอขาย 
ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทนุของธนาคารพาณิชย์ ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557     
  (41)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2557  เรื่อง การเสนอขาย 
ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทนุของธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
  (42)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2558  เรื่อง การเสนอขาย 
ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทนุของธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558 
  (43)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2558  เรื่อง การเสนอขาย 
ตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
  (44)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2559  เรื่อง การเสนอขาย 
ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
  (45)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 8/2564  เรื่อง การเสนอขาย 
ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 
  (46)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 1/2564  เรื่อง การเสนอขาย 
ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564      
  (47)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 31/2564  เรื่อง การขออนุญาต 
และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยนืที่ออกใหม่ ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564   
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  (48)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 55/2564  เรื่อง การขออนุญาต 
และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืนที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2)  
ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 

(49)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 36/2552  เรื่อง รายการใน 
ใบหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552      

  ข้อ 2   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 
 
 
 
                          (นางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล) 
                          เลขาธิการ 
                          สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
                          ประธานกรรมการ 
                          คณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

 

 


