
 
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

ที� ทด. 26/2553 
   เรื�อง  การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 

(ฉบับประมวล) 

           
 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535  ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2551  
และมาตรา 35 มาตรา 40(11) มาตรา 41(3) และ (4) มาตรา 42(10) มาตรา 43(3) มาตรา 67 มาตรา 69 และ
มาตรา 70(9) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 อนัเป็นพระราชบญัญติัที�มี
บทบญัญติับางประการเกี�ยวกบัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ� งมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 
มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติั 
ใหก้ระทาํไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนออกขอ้กาํหนดไว้
ดงัต่อไปนีA   

ขอ้ 1   ใหย้กเลิกประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 15/2552  เรื�อง  การเสนอขาย 
หุน้กูต่้างประเทศต่อธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย ลงวนัที� 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 

ขอ้ 2   การเสนอขายหุน้กูที้�มีขอ้ตกลงใหช้าํระค่าหุ้นกูเ้ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที�ออกโดย
กิจการที�มีลกัษณะดงัต่อไปนีA  ใหอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศนีA    
 (1)1  กิจการตามกฎหมายไทย ไดแ้ก่ 
  (ก)  บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัที�จดัตัAงขึAนตามกฎหมายไทย 
  (ข)  สาขาธนาคารพาณิชยต่์างประเทศที�สามารถประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยไ์ดต้าม
กฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
  (ค)2  ยกเลิก 
 (2)  กิจการตามกฎหมายต่างประเทศ ไดแ้ก่ 
  (ก)  หน่วยงานหรือองคก์ารของรัฐบาลต่างประเทศ 
  (ข)  องคก์ารระหวา่งประเทศ 
  (ค)  นิติบุคคลที�จดัตัAงขึAนตามกฎหมายต่างประเทศ 
 

                                                           

1ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ 18/2555 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัที� 3) ลงวนัที� 28/03/2555 

2 ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ 67/2558 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัที� 12) ลงวนัที� 27/10/2558 



 

 

ขอ้ 33   การออกและเสนอขายหุน้กูต้ามประกาศนีA  ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนีA  

(1)  กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกูที้�ออกใหม่ ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารอนุญาตที�กาํหนดไวใ้นภาค 1 

(2)  กรณีที�เป็นการเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง ใหก้ารขออนุญาตและการอนุญาตเสนอขาย

หุน้กูด้งักล่าวเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้

ออกและเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงดว้ย  เวน้แต่เป็นหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงที�ผูอ้อกมีสิทธิในการบงัคบั

ไถ่ถอนคืนก่อนกาํหนด (callable) หรือผูถื้อมีสิทธิเรียกให้ผูอ้อกชาํระหนีA คืนก่อนกาํหนด (puttable) โดยมี

การกาํหนดผลตอบแทนไวอ้ยา่งแน่นอนหรือเป็นอตัราที�ผนัแปรตามอตัราดอกเบีAยของสถาบนัการเงิน

หรืออตัราดอกเบีAยอื�น และไม่มีการกาํหนดเงื�อนไขการจ่ายผลตอบแทนที�อา้งอิงกบัปัจจยัอา้งอิงอื�น

เพิ�มเติม ใหป้ฏิบติัตามประกาศนีA เท่านัAน   

(3)  ก่อนการเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครัA ง ใหผู้เ้สนอขายดาํเนินการยื�นแบบแสดงรายการขอ้มูล

และร่างหนงัสือชีAชวนดงันีA   เวน้แต่ไดรั้บยกเวน้การยื�นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือชีAชวน

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยกเวน้การยื�นแบบแสดง

รายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีA  

                      (ก)  ในกรณีที�เป็นการเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงซึ�งตอ้งขออนุญาตตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูที้�มี

อนุพนัธ์แฝงดว้ย ใหผู้เ้สนอขายยื�นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือชีAชวนตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการยื�นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีA    

   (ข)  ในกรณีที�เป็นการเสนอขายหุน้กูน้อกจากกรณีตาม (ก) ใหผู้เ้สนอขายยื�นแบบแสดง

รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือชีAชวนตามที�กาํหนดไวใ้นภาค 2 

ใหกิ้จการตามกฎหมายต่างประเทศออกและเสนอขายหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงไดเ้ฉพาะหุน้กูที้�มี

อนุพนัธ์แฝงที�ผูอ้อกมีสิทธิในการบงัคบัไถ่ถอนคืนก่อนกาํหนด (callable) หรือผูถื้อมีสิทธิเรียกใหผู้อ้อก

ชาํระหนีA คืนก่อนกาํหนด (puttable) โดยมีการกาํหนดผลตอบแทนไวอ้ยา่งแน่นอนหรือเป็นอตัราที�ผนัแปร

ตามอตัราดอกเบีAยของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบีAยอื�น และไม่มีการกาํหนดเงื�อนไขการจ่าย

ผลตอบแทนที�อา้งอิงกบัปัจจยัอา้งอิงอื�นเพิ�มเติมเท่านัAน  

 

                                                           

3ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ 16/2559 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัที� 13) ลงวนัที� 04/05/2559 



 

 

ขอ้ 4   ในประกาศนีA  
 (1)4 5  คาํวา่ “การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ” “ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์” “แบบแสดงรายการขอ้มูล” 
“บริษทัใหญ่” “บริษทัยอ่ย” “ผูล้งทุนรายใหญ่” “ผูล้งทุนสถาบนั” และ “หุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง”  
ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของคาํดงักล่าวที�กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการกาํหนดบทนิยามในประกาศเกี�ยวกบัการออกและเสนอขาย
ตราสารหนีA ทุกประเภท  
              เฉพาะในส่วนที�เกี�ยวกบัภาค 1 คาํวา่ “ผูบ้ริหาร” และ “ผูมี้อาํนาจควบคุม” ให้มีความหมาย
เช่นเดียวกบับทนิยามของคาํดงักล่าวที�กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการกาํหนดบทนิยามในประกาศเกี�ยวกบัการออกและเสนอขายตราสารหนีA  
ทุกประเภท 

(2)6 7  “หุน้กู”้  หมายความวา่   หุน้กูไ้ม่วา่ชนิดใด ๆ แต่ไม่รวมถึง 

                (ก)  หุน้กูเ้พื�อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

                  (ข)  หุน้กูที้�ออกใหม่โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อนบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชยต์าม

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยวา่ดว้ยองคป์ระกอบของเงินกองทุนสาํหรับธนาคารพาณิชยที์�จด

ทะเบียนในประเทศ โดยอา้งอิงเกณฑ ์BASEL III 

                (ค)  หุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงซึ�งมีลกัษณะเป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพ” 

 (3)  “หุน้กูร้ะยะสัAน”  หมายความวา่   หุน้กูที้�มีกาํหนดเวลาชาํระหนีAไม่เกินสองร้อยเจด็สิบวนั
นบัแต่วนัที�ออกหุน้กู ้
 (4)  “หุน้กูด้อ้ยสิทธิ”  หมายความวา่   หุน้กูไ้ม่มีประกนัที�มีการกาํหนดสิทธิของผูถื้อหุน้กูไ้ว ้
ดอ้ยกวา่สิทธิของเจา้หนีAสามญัทั�วไป 
 (5)8  ยกเลิก 

 (6)  “ขอ้กาํหนดสิทธิ”  หมายความวา่   ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที�ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละ 
ผูถื้อหุน้กู ้
                                                           

4 ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 11/2556 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศใน
ประเทศไทย (ฉบบัที� 5) ลงวนัที� 11/03/2556 

5 ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 16/2559 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศใน    
  ประเทศไทย (ฉบบัที� 13) ลงวนัที� 04/05/2559 
6  ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 19/2557 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศใน

ประเทศไทย (ฉบบัที� 6) ลงวนัที� 16/06/2557 
7 ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 16/2559 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศใน

ประเทศไทย (ฉบบัที� 13) ลงวนัที� 04/05/2559 
8 ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 57/2559 เรื�อง  การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย           

(ฉบบัที� 14) ลงวนัที� 22/12/2559 



 

 

 (7)  “สมาคมตลาดตราสารหนีAไทย”  หมายความวา่   สมาคมตลาดตราสารหนีAไทยที�ไดรั้บ
ใบอนุญาตและจดทะเบียนกบัสาํนกังาน 
 (8)  “ตราสารหนีA ขึAนทะเบียน”  หมายความวา่   ตราสารหนีA ที�ขึAนทะเบียนกบัสมาคมตลาด     
ตราสารหนีAไทย   
 (9)9  สถาบนัการเงิน”  หมายความวา่ 
  (ก)  ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ดว้ย
ธุรกิจสถาบนัการเงิน 
  (ข)  สถาบนัการเงินที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตัAงขึAนซึ� งเป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยดอกเบีAยเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน 

ขอ้ 510   ในการเสนอขายหุ้นกูล้กัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงัต่อไปนีA  ผูเ้สนอขายหุน้กูอ้าจยื�นขอ้มูล
หรือเอกสารต่อสาํนกังานที�จดัทาํเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษก็ได ้ 

(1)  เป็นการเสนอขายหุน้กูใ้นกรณีทั�วไปของกิจการตามกฎหมายไทยซึ�งเสนอขายหุน้กู ้
พร้อมกนัหรือในระยะเวลาใกลเ้คียงกนัในประเทศอื�น 

(2)  เป็นการเสนอขายหุน้กูใ้นวงจาํกดัต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
(3)  เป็นการเสนอขายหุน้กูข้องกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ 
ในกรณีที�ขอ้มูลหรือเอกสารตามวรรคหนึ�งแปลมาจากขอ้มูลที�เป็นภาษาอื�น ผูเ้สนอขายหุน้กู ้

ตอ้งดาํเนินการดงันีAดว้ย 
(1)  รับรองวา่สาระของขอ้มูลหรือเอกสารที�แปลนัAน เป็นเรื�องที�เกิดขึAนหรือมีอยูจ่ริง และไม่ได้

มีการปกปิดขอ้เทจ็จริงที�พึงเปิดเผย 
(2)  ใหผู้แ้ปลรับรองความถูกตอ้งวา่ สาระการแปลถูกตอ้งตรงตามสาระของขอ้มูลหรือเอกสาร

ที�เป็นตน้ฉบบั 

ขอ้ 5/111   ขอ้มูลหรือเอกสารที�ยื�นต่อสาํนกังานตามประกาศนีA  หากไดจ้ดัทาํเป็นภาษาใดในครัA งแรก   
ใหจ้ดัทาํโดยใชภ้าษานัAนต่อไปทุกครัA ง  เวน้แต่กรณีที�มีเหตุจาํเป็นสมควร และไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังาน 

ขอ้ 6   เอกสารหรือหลกัฐานที�ตอ้งยื�นต่อสาํนกังานตามที�ประกาศนีAกาํหนด ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธีิการที�สาํนกังานประกาศกาํหนด 

                                                           

9 ถูกเพิ�ม โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ 18/2555 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย      
(ฉบบัที� 3) ลงวนัที� 28/03/2555 

10 ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 57/2559 เรื�อง  การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัที� 14) ลงวนัที� 22/12/2559 

11 ถูกเพิ�ม โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 57/2559 เรื�อง  การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย  
(ฉบบัที� 14) ลงวนัที� 22/12/2559 



 

 

ขอ้ 6/112   ในการจาํหน่ายหุน้กูที้�ออกใหม่ในกรณีทั�วไปตามหมวด 1 ของภาค 1 ผูไ้ดรั้บอนุญาต
มีหนา้ที�ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจาํหน่ายตราสารหนี>และ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ที�ออกใหม่ของบริษทัที�ออกหลกัทรัพยด์ว้ย 

ภาค 1 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 

 
 ขอ้ 7   กิจการที�มีลกัษณะตามขอ้ 2 ซึ� งประสงคจ์ะเสนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่ที�มีขอ้ตกลงให้
ชาํระค่าหุน้กูเ้ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ  ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งันีA  
 (1)  การออกและเสนอขายหุ้นกูต่้อประชาชนเป็นการทั�วไป ใหป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดในหมวด  
 (2)  การออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นวงจาํกดั ใหป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดในหมวด 2 
 

13ขอ้ 7/1   ในกรณีกิจการตามกฎหมายไทยมีสถานะเป็นบริษทัตามขอ้ 2(1) (ก) ซึ� งมีลกัษณะใด      
ลกัษณะหนึ�งดงัต่อไปนีA  บริษทัดงักล่าวจะยื�นคาํขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูที้�ครบกาํหนดไถ่ถอนเมื�อมีการเลิก
บริษทั (perpetual bond) ไม่ได ้

(1)  บริษทัที�กองทรัสตถื์อหุน้ในลกัษณะที�เป็นการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต์
ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ที�กาํหนดไวต้ามหลกัเกณฑใ์นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์หรือประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน
วา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทุนในโครงสร้างพืAนฐาน แลว้แต่กรณี 

(2)  บริษทัที�กองทุนรวมโครงสร้างพืAนฐานถือหุ้นในลกัษณะที�เป็นการลงทุนในทรัพยสิ์น
หลกัของกองทุนรวมในอตัราไม่น้อยกว่าที�กาํหนดไวต้ามหลกัเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธีิการจดัตัAงและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพืAนฐาน หรือประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธีิการจดัตัAงและจดัการกองทุนรวมโครงสร้าง
พืAนฐานเพื�ออนาคตประเทศไทย แลว้แต่กรณี 

                                                           

12 ถูกเพิ�ม โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 48/2557 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัที� 8) ลงวนัที� 07/11/2557 

13 ขอ้ 7/1 ถูกเพิ�ม โดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 24/2560 เรื�อง  การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย   
(ฉบบัที� 15) ลงวนัที� 06/03/2560 

 



 

 

(3)  บริษทัที�จดัตัAงขึAนเพื�อการจดัหาและสนบัสนุนเงินทุนใหแ้ก่กองทุนรวมโครงสร้างพืAนฐาน
เพื�ออนาคตประเทศไทยตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายหน่วยลงทุนของ 
กองทุนรวมโครงสร้างพืAนฐานเพื�ออนาคตประเทศไทยต่อประชาชนและการจดัการกองทุนรวม 

 

หมวด 1 
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูใ้นกรณีทั�วไป 

 
ขอ้ 8   การอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่ตามหมวดนีA  จะมีผลเมื�อ 

 (1)  ผูข้ออนุญาตไดย้ื�นคาํขออนุญาตตามส่วนที� 1 และไดรั้บอนุญาตในเบืAองตน้จากสาํนกังาน
วา่เป็นผูมี้คุณสมบติัที�สามารถเสนอขายหุน้กูไ้ด ้ตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดในส่วนที� 2 โดยผูข้ออนุญาต 
ที�มีคุณสมบติัดงักล่าวสามารถเสนอขายหุน้กูไ้ดทุ้กลกัษณะ โดยไม่จาํกดัมูลค่าและจาํนวนครัA งที�เสนอขาย 
ภายในระยะเวลาสองปีนบัแต่วนัที�สาํนกังานแจง้ผลอนุญาตในเบืAองตน้นัAน และ 
 (2)  ในการเสนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่ในแต่ละครัA ง  หากผูข้ออนุญาตไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นส่วนที� 3 และส่วนที� 4 แลว้ ใหถื้อวา่ไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูที้�ออกใหม่ในครัA งนัAน  
และใหถื้อวา่ไดรั้บความเห็นชอบในการแต่งตัAงผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ากสาํนกังานในวนัที�ถือวา่ไดรั้บ
อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูน้ัAนดว้ย 
 

ส่วน 1 
วธีิการยื�นคาํขออนุญาต 

 
ขอ้ 9   ผูที้�ประสงคจ์ะขออนุญาตเสนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่ตามหมวดนีA  ตอ้งยื�นคาํขออนุญาต 

ต่อสาํนกังานพร้อมทัAงเอกสารหลกัฐาน ตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธีิการที�สาํนกังานประกาศกาํหนด 

ขอ้ 1014   ใหผู้ข้ออนุญาตชาํระค่าธรรมเนียมคาํขออนุญาตต่อสาํนกังานเมื�อสาํนกังานไดรั้บคาํขอ
อนุญาตพร้อมทัAงเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขออนุญาตที�ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือสําหรับประชาชนแลว้  
ทัAงนีA  อตัราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย
การกาํหนดค่าธรรมเนียมเกี�ยวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยที์�ออกใหม่และการขออนุมติัโครงการ
แปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

                                                           

14 ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 37/2558 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศใน
ประเทศไทย (ฉบบัที� 10)  ลงวนัที� 20/07/2558 



 

 

ขอ้ 1115   เมื�อสาํนกังานไดรั้บคาํขออนุญาตพร้อมเอกสารหลกัฐานที�ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือ
สาํหรับประชาชนแลว้ ใหส้าํนกังานดาํเนินการสอบทานขอ้เทจ็จริงตามขัAนตอนและวธีิการที�ระบุในคู่มือ
สาํหรับประชาชนและแจง้ประเด็นขอ้สังเกตที�ไดจ้ากการสอบทานขอ้เทจ็จริงเพื�อใหผู้ข้ออนุญาตชีAแจง
ขอ้สังเกตนัAนภายในระยะเวลาที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือแจง้ขอ้สังเกต โดยตอ้งดาํเนินการดงักล่าวใหแ้ลว้
เสร็จภายในสี�สิบหา้วนันบัแต่วนัที�สาํนกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานที�ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือสาํหรับ
ประชาชน   

ใหส้าํนกังานแจง้ผลการพิจารณาการมีคุณสมบติัที�สามารถออกหุน้กูไ้ดภ้ายในสามสิบวนันบัแต่
วนัที�สาํนกังานไดรั้บคาํชีAแจงต่อขอ้สังเกตจากการสอบทานขอ้เท็จจริงจากผูข้ออนุญาต 

ในกรณีที�ผูข้ออนุญาตประสงคจ์ะขอผอ่นผนัหลกัเกณฑต์ามประกาศนีA  ใหผู้ข้ออนุญาตยื�นคาํขอ
ผอ่นผนัพร้อมทัAงเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอผอ่นผนัต่อสาํนกังานก่อนที�สาํนกังานจะเริ�มการพิจารณา
ตามวรรคสอง  ทัAงนีA  ตามขัAนตอนและวธีิการที�ระบุในคู่มือสาํหรับประชาชน โดยสาํนกังานจะพิจารณา    
คาํขอผอ่นผนัให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการพิจารณาอนุญาตตามวรรคสอง 

 

ส่วนที� 2 
ลกัษณะของผูข้ออนุญาต 

 
ขอ้ 1216   ผูข้ออนุญาตจะไดรั้บอนุญาตในเบืAองตน้วา่เป็นผูมี้คุณสมบติัที�สามารถเสนอขายหุน้กูที้�

ออกใหม่ได ้จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนีA  
 (1)17  รายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีที�ออกตามงบการเงินของผูข้ออนุญาตและงบการเงิน
รวมประจาํงวดการบญัชีปีล่าสุด และงบการเงินประจาํงวดหกเดือนล่าสุดหรืองบการเงินไตรมาสสุดทา้ย 
ก่อนยื�นคาํขอ ตอ้งไม่มีความหมายในลกัษณะดงันีA  

(ก)  ไม่แสดงความเห็นต่อการจดัทาํงบการเงินของผูข้ออนุญาตและงบการเงินรวม หรือ           
แสดงความเห็นวา่งบการเงินไม่ถูกตอ้ง 

(ข)  แสดงความเห็นอยา่งมีเงื�อนไขในรายการบญัชีที�เป็นสาระสาํคญัวา่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 

                                                           

15 ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 37/2558 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศใน
ประเทศไทย (ฉบบัที� 10)  ลงวนัที� 20/07/2558 

16 ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 31/2557 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ          
ในประเทศไทย (ฉบบัที� 7)  ลงวนัที� 29/09/2557 

17 ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 57/2559 เรื�อง  การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ          
ในประเทศไทย (ฉบบัที� 14) ลงวนัที� 22/12/2559 



 

 

(ค)  แสดงความเห็นวา่ถูกจาํกดัขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระทาํหรือไม่กระทาํของ             
ผูข้ออนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหาร 

งบการเงินของผูข้ออนุญาตจะตอ้งจดัทาํตามมาตรฐานใด ใหพ้ิจารณาจากขอ้กาํหนดที�ระบุไว้
สาํหรับการเปิดเผยขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือชีAชวน ซึ� งเป็น
ขอ้กาํหนดเดียวกบัที�ระบุไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธีิการ
รายงานการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัที�ออกหลกัทรัพย ์ ทัAงนีA  
เฉพาะในส่วนที�เกี�ยวกบัขอ้กาํหนดการจดัทาํงบการเงินของผูข้ออนุญาต 

เพื�อสะทอ้นให้เห็นถึงความสามารถในการชาํระหนีA  และโอกาสในการไดรั้บชาํระหนีA  
ในกรณีที�สถาบนัการเงินประสบปัญหาเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน หากสถาบนัการเงิน 
ที�ขออนุญาตเป็นสาขาธนาคารพาณิชยต่์างประเทศตามขอ้ 2(1)(ข) การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบังบการเงิน 
ตามวรรคหนึ�งใหห้มายถึง งบการเงินของสาขาธนาคารพาณิชยต่์างประเทศดงักล่าว 
 (2)  ไม่อยูร่ะหวา่งคา้งการนาํส่งงบการเงินหรือรายงานเกี�ยวกบัฐานะทางการเงินและผลการ    
ดาํเนินงานของบริษทัหรือรายงานที�มีหนา้ที�ตอ้งจดัทาํและจดัส่งต่อสาํนกังานหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง  
ประเทศไทยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือมาตรา 57 แลว้แต่กรณี 
หรือไม่อยูร่ะหวา่งปรับปรุงแกไ้ขงบการเงินหรือรายงานที�มีหนา้ที�ตอ้งจดัทาํและจดัส่งตามมาตรา 56            
หรือมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือมาตรา 57 ตามที�สาํนกังานหรือตลาดหลกัทรัพย ์      
แห่งประเทศไทยแจง้ใหด้าํเนินการปรับปรุงแกไ้ขนัAน หรือไม่อยูร่ะหวา่งการมีหนา้ที�ตอ้งปฏิบติัตามคาํสั�ง       
ของสาํนกังานหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58     
แลว้แต่กรณี 
 (3)18  ไม่มีลกัษณะตามขอ้ 12/1  เวน้แต่ในกรณีที�ผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัจดทะเบียน ผูข้ออนุญาต   
ตอ้งไม่มีลกัษณะเฉพาะตามที�กาํหนดในขอ้ 12/1(1) (ก) 
 (4)  ไม่เคยเสนอขายหุน้กูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ ตัCวเงิน หรือศุกูก โดยฝ่าฝืนขอ้กาํหนดเกี�ยวกบั
ลกัษณะการเสนอขายที�จาํกดัเฉพาะผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลาสองปีก่อนวนั
ยื�นคาํขออนุญาต เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังาน โดยผูข้ออนุญาตแสดงไดว้า่มีเหตุจาํเป็นและ
สมควร รวมทั>งมีมาตรการจดัการเกี�ยวกบัการเสนอขายอยา่งเหมาะสมแลว้ 

(5)  ในกรณีที�ผูข้ออนุญาตเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศจะตอ้งมีบุคคลที�ไดรั้บมอบหมาย
ใหเ้ป็นตวัแทนในประเทศไทย เพื�อทาํหนา้ที�ประสานงานและติดต่อกบับุคคลต่าง ๆ รวมทัAงรับหนงัสือ 
คาํสั�ง หมายเรียก หรือเอกสารใด ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบักิจการตามกฎหมายต่างประเทศได ้และแสดงไดว้า่ 
บุคคลดงักล่าวจะสามารถปฏิบติัหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมายได ้

                                                           

18 ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 58/2558 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศใน
ประเทศไทย (ฉบบัที� 11)  ลงวนัที� 16/08/2558 



 

 

19ความในวรรคหนึ�ง (1) ไม่ใชบ้งัคบักบักรณีที�เป็นการเสนอขายหุน้กูใ้นนามของรัฐบาลต่างประเทศ 

ขอ้ 12/120   ผูข้ออนุญาตตอ้งไม่มีลกัษณะดงัต่อไปนี>   เวน้แต่เป็นไปตามเงื�อนไขที�กาํหนด 
ในขอ้ 12/2 
 (1)  ภายในระยะเวลาหา้ปีก่อนวนัยื�นคาํขออนุญาตเสนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่ ผูข้ออนุญาตตอ้ง
ไม่มีลกัษณะดงัต่อไปนี>     
         (ก)  เคยมีประวติัฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รือเงื�อนไขเกี�ยวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นเรื�องที�มี
นยัสาํคญั 
         (ข)  เคยถูกสาํนกังานปฏิเสธคาํขออนุญาตเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ เนื�องจากมีเหตุที�มี
นยัสาํคญัอนัควรสงสัยเกี�ยวกบักลไกการบริหารจดัการในลกัษณะดงัต่อไปนี>   
                            1.  อาจไม่สามารถปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งเป็นธรรมโดยอาจมีการเอื>อประโยชน์
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กลุ่มใดกลุ่มหนึ�งซึ� งจะทาํใหไ้ดเ้ปรียบผูถื้อหุน้รายอื�นหรือ ไดป้ระโยชน์มากกวา่ผูถื้อหุน้
รายอื�นโดยไม่สมควร 
    2.  อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้ไดโ้ดยทาํใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ�ง ไดรั้บ
ประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากที�พึงไดต้ามปกติ หรือโดยทาํใหบ้ริษทัเสียประโยชน์ที�พึงไดรั้บ 
         (ค)  เคยถูกสาํนกังานปฏิเสธคาํขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยที์�ออกใหม่เนื�องจากมีเหตุ 
ที�ทาํใหส้งสัยเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชนที�ไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุน 
หรือทาํให้ผูล้งทุนสาํคญัผดิ ซึ� งมีลกัษณะเป็นการปกปิดหรืออาํพราง หรือสร้างขอ้มูลที�อาจไม่มีอยูจ่ริง
ในรายการหรือการดาํเนินการที�มีนยัสาํคญั 
         (ง)  เคยถอนคาํขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยที์�ออกใหม่โดยไม่มีการชี>แจงเหตุสงสัย 
ตาม (ข) หรือ (ค) ต่อสาํนกังาน หรือโดยมีการชี>แจงแต่ไม่ไดแ้สดงขอ้เท็จจริงหรือเหตุผลอยา่ง
สมเหตุสมผลที�จะหกัลา้งขอ้สงสัยตาม (ข) หรือ (ค) นั>น 
 (2)  ภายในระยะเวลาสิบปีก่อนวนัยื�นคาํขออนุญาตเสนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่ ผูข้ออนุญาต 
เคยตอ้งคาํพิพากษาถึงที�สุดใหล้งโทษในความผดิเกี�ยวกบัทรัพยเ์ฉพาะในมูลเหตุเนื�องจากการดาํเนินการ
ที�มีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริต อนัเป็นเหตุที�ทาํใหเ้กิดความเสียหายในวงกวา้ง  ทั>งนี>   
ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

 

                                                           

19 เพิ�ม โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 16/2559 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย           
(ฉบบัที� 13) ลงวนัที� 04/05/2559 

20 ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 58/2558 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ              
ในประเทศไทย (ฉบบัที� 11)  ลงวนัที� 16/08/2558 



 

 

 (3)  อยูร่ะหวา่งถูกกล่าวโทษหรือถูกดาํเนินคดีในความผิดเกี�ยวกบัทรัพยโ์ดยหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
เฉพาะในมูลเหตุเนื�องจากการดาํเนินการที�มีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตอนัเป็นเหตุที�ทาํให้เกิด
ความเสียหายในวงกวา้ง  ทั>งนี>  ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

 (4)  เป็นบุคคลที�มีเหตุอนัควรสงสัยวา่เป็นการจดัรูปแบบเพื�อใหบุ้คคลที�มีลกัษณะตาม (1) (2) หรือ 
(3) หลีกเลี�ยงมิใหส้าํนกังานใชห้ลกัเกณฑก์ารพิจารณาตาม (1) (2) หรือ (3) กบับุคคลที�มีลกัษณะดงักล่าวนั>น 

 ขอ้ 12/221   มิใหน้าํความในขอ้ 12/1(1) และ (2) แลว้แต่กรณี มาใชบ้งัคบักบัผูข้ออนุญาตซึ�งได้
แกไ้ขเปลี�ยนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริหารจดัการ และการควบคุมการดาํเนินงานที�ทาํให ้
ผูข้ออนุญาตมีลกัษณะตามขอ้ 12/1(1) หรือ (2) แลว้ 

ขอ้ 13   ผูข้ออนุญาตที�เป็นกิจการตามกฎหมายไทย  จะไดรั้บอนุญาตในเบืAองตน้วา่เป็นผูมี้
คุณสมบติัที�สามารถเสนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่ได ้ นอกจากตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ตามขอ้ 12 แลว้ 
ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปนีAดว้ย 
 (1)  มีกรรมการและผูบ้ริหารที�มีรายชื�ออยูใ่นระบบขอ้มูลรายชื�อกรรมการและผูบ้ริหารของ
บริษทัที�ออกหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารแสดงชื�อบุคคล
ในระบบขอ้มูลรายชื�อกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัที�ออกหลกัทรัพย ์ 
 ในกรณีที�ผูข้ออนุญาตเป็นสาขาธนาคารพาณิชยต่์างประเทศตามขอ้ 2(1) การพิจารณาตาม 
วรรคหนึ�งใหพ้ิจารณาเฉพาะกรรมการหรือผูบ้ริหารที�ดาํรงตาํแหน่งในสาขาในประเทศไทย 
 (2)  มีผูมี้อาํนาจควบคุมที�ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการกาํหนดลกัษณะที�ขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของ
บริษทั โดยอนุโลม 

 ขอ้ 1422   กิจการตามกฎหมายต่างประเทศตามขอ้ 2(2) จะไดรั้บอนุญาตในเบืAองตน้วา่               
เป็นผูมี้คุณสมบติัที�สามารถเสนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่ได ้นอกจากตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 12 
แลว้ ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปนีAดว้ย 

(1)  แสดงไดว้า่การเสนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่กระทาํไดโ้ดยชอบตามกฎหมายและ กฎเกณฑ์
ของต่างประเทศที�ใชบ้งัคบักบักิจการดงักล่าว 

(2)  ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่หน่วยงานกาํกบัดูแลตลาดทุนของประเทศที�กิจการดงักล่าวจดัตัAงขึAน
จะไม่ใหค้วามช่วยเหลือแก่สํานกังานในการตรวจสอบหรือใหข้อ้มูลที�เกี�ยวกบัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดของกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหลกัเกณฑที์�ออกตามกฎหมายดงักล่าว 

                                                           

21 ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 58/2558 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ               
ในประเทศไทย (ฉบบัที� 11)  ลงวนัที� 16/08/2558 

22 ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 57/2559 เรื�อง  การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ            
ในประเทศไทย (ฉบบัที� 14) ลงวนัที� 22/12/2559 



 

 

ขอ้ 1523   ในกรณีที�ปรากฏวา่ผูข้ออนุญาตมีลกัษณะไม่เป็นไปตามขอ้ 13(2) ในการแจง้ผล 
การขาดลกัษณะดงักล่าวของผูข้ออนุญาต ใหส้าํนกังานมีอาํนาจกาํหนดระยะเวลาหรือเงื�อนไขใน 
การพิจารณาคาํขอในคราวต่อไป โดยคาํนึงถึงความมีนยัสาํคญัของพฤติกรรมอนัเป็นลกัษณะตอ้งหา้ม   
ทัAงนีA  ในกรณีที�เป็นการกาํหนดระยะเวลา ระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่เกินสิบหา้ปีนบัแต่วนัที�สาํนกังาน
แจง้ผลการพิจารณาดงักล่าวต่อผูข้ออนุญาต 

เมื�อพน้ระยะเวลาที�สาํนกังานกาํหนดตามวรรคหนึ�ง หรือเมื�อผูข้ออนุญาตไดป้ฏิบติัตามเงื�อนไข
ที�สาํนกังานกาํหนดแลว้ มิให้สาํนกังานนาํขอ้เท็จจริงอนัเป็นเหตุแห่งการสั�งการตามวรรคหนึ�งมา
ประกอบการพิจารณาคาํขอในครัA งใหม่อีก 
 ในกรณีที�สาํนกังานเห็นวา่เหตุที�ทาํใหผู้ข้ออนุญาตมีลกัษณะไม่เป็นไปตามขอ้ 13(2) เป็นเรื�อง
ไม่ร้ายแรง หรือไดมี้การแกไ้ขหรือกาํหนดมาตรการป้องกนัแลว้ สาํนกังานอาจไม่นาํขอ้เทจ็จริงเกี�ยวกบั
การขาดลกัษณะดงักล่าวมาใชป้ระกอบการพิจารณาก็ได ้

ขอ้ 16   ในระหวา่งระยะเวลาที�สาํนกังานอนุญาตเบืAองตน้วา่ผูข้ออนุญาตเป็นผูมี้คุณสมบติัที�
สามารถเสนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่ไดต้ามหมวดนีA   หากปรากฏในภายหลงัวา่ผูข้ออนุญาตไม่สามารถ
ดาํรงลกัษณะใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดในส่วนนีA   ใหผู้ข้ออนุญาตดาํเนินการดงัต่อไปนีA  
 (1)  แจง้กรณีเช่นนัAนต่อสาํนกังานภายในเจด็วนันบัแต่วนัที�รู้หรือควรรู้ถึงกรณีดงักล่าว และ 
 (2)  แกไ้ขใหมี้ลกัษณะเป็นไปตามที�กาํหนด ภายในหกเดือนหรือภายในระยะเวลาที�สาํนกังานกาํหนด  
 ในระหวา่งที�ผูข้ออนุญาตยงัไม่สามารถแกไ้ขใหมี้ลกัษณะเป็นไปตามที�กาํหนดในส่วนนีAผูข้อ
อนุญาตจะเสนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่เพิ�มเติมไม่ได ้

ในกรณีดงัต่อไปนีA  ใหก้ารอนุญาตเบืAองตน้เป็นอนัสิAนสุดลงนบัแต่วนัที�ปรากฏเหตุดงักล่าว 
 (1)  ผูข้ออนุญาตจงใจหรือเพิกเฉยไม่แจง้ต่อสาํนกังานตามวรรคหนึ�ง (1) หรือ 
 (2)  ผูข้ออนุญาตไม่สามารถแกไ้ขใหมี้ลกัษณะตามที�กาํหนดภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ�ง (2)  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

23  ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 58/2558 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัที� 11)  ลงวนัที� 16/08/2558 



 

 

ส่วนที� 3 
ลกัษณะของหุน้กู ้

 

ขอ้ 1724   หุน้กูที้�เสนอขายจะตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปนีA  
 (1)  มีคาํเรียกชื�อเป็นการเฉพาะเพื�อประโยชน์ในการอา้งอิงถึงหุน้กูที้�เสนอขายในแต่ละครัA ง  ทัAงนีA      
คาํเรียกชื�อหุ้นกูด้งักล่าวตอ้งแสดงถึงปีที�ครบกาํหนดไถ่ถอน และลกัษณะพิเศษของหุ้นกู ้(ถา้มี) ไวโ้ดยชดัเจน 

 (2)  มีการกาํหนดอตัราดอกเบีAยไวอ้ยา่งแน่นอนหรือเป็นอตัราที�ผนัแปรตามอตัราดอกเบีAยของ
สถาบนัการเงิน หรืออตัราดอกเบีAยอื�น 
 (3)25  ยกเลิก 
 (4)  มีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากบัมูลค่าที�ตราไวข้องหุน้กู ้ ทัAงนีA  ไม่วา่หุน้กูน้ัAนจะมีการไถ่ถอน 
ครัA งเดียวหรือหลายครัA ง 
 (5)  มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ เวน้แต่ในกรณีที�เป็นหุ้นกูร้ะยะสัAน 

ขอ้ 18   ในกรณีหุน้กูที้�เสนอขายเป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิ  สิทธิของผูถื้อหุ้นกูด้งักล่าวตอ้งดอ้ยกวา่
สิทธิของเจา้หนีAสามญัเฉพาะในเรื�องการรับชาํระหนีAตามหุน้กูน้ัAนเมื�อเกิดกรณีดงัต่อไปนีA  
 (1)  ผูอ้อกหุน้กูถู้กพิทกัษท์รัพย ์หรือถูกศาลพิพากษาใหล้ม้ละลาย 
 (2)  มีการชาํระบญัชีเพื�อการเลิกกิจการ หรือ 
 (3)  กรณีอื�นใดที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน 

ขอ้ 19   ในกรณีหุน้กูที้�เสนอขายเป็นหุน้กูที้�ครบกาํหนดไถ่ถอนเมื�อมีการเลิกกิจการ (perpetual bond) 
ตอ้งมีการระบุใหช้ดัเจนถึงสิทธิของผูถื้อหุน้กูด้งักล่าวในลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงัต่อไปนีA   
 (1)  ผูถื้อหุน้กูไ้ม่มีสิทธิเรียกใหผู้อ้อกหุน้กูไ้ถ่ถอนหุน้กูด้งักล่าวก่อนมีการเลิกกิจการ 
 (2)  ผูถื้อหุน้กูมี้สิทธิเรียกใหผู้อ้อกหุ้นกูไ้ถ่ถอนหุน้กูด้งักล่าวก่อนมีการเลิกกิจการตามเงื�อนไข
และระยะเวลาที�กาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 

ขอ้ 20   ในกรณีหุน้กูที้�เสนอขายเป็นหุน้กูมี้ประกนั  ไม่วา่การประกนัของหุน้กูน้ัAนจะจดัใหมี้ 
พร้อมกบัการเสนอขายหุ้นกูห้รือจดัเพิ�มเติมขึAนในภายหลงั หลกัประกนัของหุน้กูด้งักล่าวตอ้งมีลกัษณะดงันีA  
 (1)26  เป็นทรัพยสิ์นหรือการคํAาประกนัที�มีการดาํเนินการให้มีผลบงัคบัไดต้ามกฎหมายโดย
คาํนึงถึงสภาพของหลกัประกนัแต่ละประเภท สามารถดาํรงไดต้ลอดอายหุุ้นกู ้และดูแลไดโ้ดยผูแ้ทน 

                                                           

24ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ 18/2555 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัที� 3) ลงวนัที� 28/03/2555 

25 ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ 16/2559 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัที� 13) ลงวนัที� 04/05/2555  



 

 

ผูถื้อหุน้กู ้ ทัAงนีA  ทรัพยสิ์นที�เป็นหรือเกี�ยวขอ้งกบัหลกัประกนัซึ� งเป็นทรัพยสิ์นอื�นใดที�มิใช่ตราสาร       
ทางการเงิน ทรัพยสิ์นดงักล่าวตอ้งอยูใ่นประเทศไทยและบงัคบัไดต้ามกฎหมายไทย 
 (2)  ในกรณีที�หลกัประกนัเป็นอสังหาริมทรัพยห์รือสัญญาเช่าระยะยาว ผูอ้อกหุ้นกูต้อ้งจดัใหมี้
การประเมินค่าของหลกัประกนัดงักล่าวโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นที�อยูใ่นบญัชีที�สํานกังาน 
ใหค้วามเห็นชอบ  ทัAงนีA  การประเมินราคาหรือการคาํนวณมูลค่าของหลกัประกนัตอ้งคาํนึงถึงสิทธิ 
และภาระผกูพนัใด ๆ ไม่วา่จะเกิดขึAนโดยบทกฎหมายหรือโดยสัญญาที�มีอยูเ่หนือทรัพยสิ์นอนัเป็น
หลกัประกนันัAนดว้ย และตอ้งจดัทาํขึAนไม่เกินกวา่หนึ�งปีก่อนวนัที�ออกหุน้กูน้ัAน  เวน้แต่จะเป็นกรณีที�
ราคาหรือมูลค่าของหลกัประกนัไดเ้ปลี�ยนแปลงไปอยา่งมีนยัสาํคญัในช่วงเวลาดงักล่าว ใหผู้อ้อกหุ้นกู้
จดัใหมี้การประเมินค่าหลกัประกนัดงักล่าวใหม่ 
 

ส่วนที� 4 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาตให้เสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครัA ง 

 

ขอ้ 2127   ก่อนการเสนอขายหุ้นกูใ้นแต่ละครัA ง ใหผู้ข้ออนุญาตยื�นเอกสารหลกัฐานตามที�
สาํนกังานประกาศกาํหนด 

ใหผู้ข้ออนุญาตยื�นคาํขอความเห็นชอบบุคคลที�จะเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต่้อสาํนกังานมาพร้อมกบั
เอกสารหลกัฐานที�ยื�นตามวรรคหนึ�งดว้ย   

ขอ้ 21/128   ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้อ้งเป็นบุคคลที�มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงัต่อไปนีA  
(1)  เป็นบุคคลที�มีรายชื�ออยูใ่นบญัชีรายชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้าม

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยคุณสมบติัของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และการกระทาํตามอาํนาจ
หนา้ที�ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

(2)  เป็นบุคคลที�ทาํหนา้ที�ในลกัษณะเดียวกบัผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูต้ามที�กาํหนดโดยกฎหมายของ
ประเทศที�กิจการตามกฎหมายต่างประเทศจดัตัAงขึAน และกิจการดงักล่าวตอ้งเป็นกิจการที�จดัตัAงขึAนใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนที�หน่วยงานกาํกบัดูแลตลาดทุนของประเทศนัAน ๆ ไดร่้วมลงนามในบนัทึก  

                                                                                                                                                                             

26 ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 57/2559 เรื�อง  การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ           
ในประเทศไทย (ฉบบัที� 14) ลงวนัที� 22/12/2559 

27 ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 57/2559 เรื�อง  การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ            
ในประเทศไทย (ฉบบัที� 14) ลงวนัที� 22/12/2559 

28 ถูกเพิ�มเติม โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 57/2559 เรื�อง  การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัที� 14) ลงวนัที� 22/12/2559 



 

 

ความเขา้ใจกบัสาํนกังานตาม Memorandum of Understanding on Streamlined Review Framework    
for ASEAN Common Prospectus 

ส่วนที� 5 
เงื�อนไขที�ตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูใ้นกรณีทั�วไป 

 

ขอ้ 22  ขอ้กาํหนดสิทธิของหุ้นกูที้�เสนอขายตอ้งมีความชดัเจนและไม่มีขอ้กาํหนดที�เป็น 
การเอาเปรียบคู่สัญญาอยา่งไม่เป็นธรรม และมีการลงลายมือชื�อผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนัผูอ้อกหุน้กู ้
และประทบัตราของผูอ้อกหุ้นกู ้(ถา้มี)  ทัAงนีA  รายการและสาระสาํคญัของขอ้กาํหนดสิทธิใหเ้ป็นไปตาม
มาตรา 42 

ขอ้ 2329   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือโดยสถาบนัจดัอนัดบัความ
น่าเชื�อถือที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี>  
 (1)  การเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั>นที�มิใช่หุน้กูด้อ้ยสิทธิใหจ้ดัอนัดบัความน่าเชื�อถืออยา่งใดอยา่งหนึ�ง
ดงันี>  

       (ก)  อนัดบัความน่าเชื�อถือของหุ้นกูที้�เสนอขายในแต่ละครั> ง 
       (ข)  อนัดบัความน่าเชื�อถือของผูค้ ํ>าประกนัหุน้กู ้เฉพาะในกรณีที�เป็น 

การคํ>าประกนัเตม็จาํนวนที�มีผลบงัคบัใหผู้ค้ ํ>าประกนัตอ้งรับผดิร่วมกนักบัลูกหนี>  โดยไม่สามารถเพิกถอน
ไดก่้อนครบกาํหนดอายขุองหุน้กู ้
        (ค)  อนัดบัความน่าเชื�อถือของผูไ้ดรั้บอนุญาต  ทั>งนี>  หากผูข้ออนุญาตเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศตามขอ้ 2(1) (ข) ใหจ้ดัอนัดบัความน่าเชื�อถือของธนาคารต่างประเทศเพิ�มเติมดว้ย เวน้แต่ในวนัที�
ยื�นคาํขออนุญาต สาขาธนาคารพาณิชยต่์างประเทศดงักล่าวสามารถดาํรงอตัราส่วนเงินกองทุนไดต้ามวธีิ        
การคาํนวณดงันี>  
 

เงินกองทุนทั>งสิ>น (total capital) ของสาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ              1.5 เท่าของอตัราส่วนเงินกองทุนตามที� 
                                      สินทรัพยเ์สี�ยง  +  X                                                            ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด 
  (X =  มูลค่าตราสารหนี> ที�จะเสนอขายทั>งหมดในครั> งนี> โดยอา้งอิงอตัรา risk weighted ที� 100%) 
 

 (2)  การเสนอขายหุน้กูอื้�นนอกจาก (1) ใหจ้ดัอนัดบัความน่าเชื�อถืออยา่งใดอยา่งหนึ�งตาม (1) (ก) 
หรือ (ข) 
 
                                                           

29 ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 31/2557 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ               
ในประเทศไทย (ฉบบัที� 7)  ลงวนัที� 29/09/2557 



 

 

 ความในวรรคหนึ�งมิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีดงัต่อไปนี>  
 (1)  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานไดมี้หนงัสือแจง้ต่อ
สาํนกังานวา่ไม่สามารถทาํการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือหุ้นกูน้ั>นไดโ้ดยมีเหตุอนัสมควร และเหตุนั>นมิได้
เกิดจากผูอ้อกหุน้กู ้ สาํนกังานอาจผอ่นผนัใหก้ารจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือนั>นกระทาํโดยสถาบนั 
จดัอนัดบัความน่าเชื�อถืออื�นที�สาํนกังานกาํหนดได ้
   (2)  กรณีที�ไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังาน โดยมีเหตุจาํเป็นและสมควร หรือเป็นกรณีที�พิจารณา    
ไดว้า่ไม่จาํเป็นตอ้งมีการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ 

ขอ้ 24   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือของหุน้กู ้ที�เป็นไปตามขอ้ 23  
อยา่งต่อเนื�องจนกวา่สิทธิเรียกร้องตามหุน้กูน้ัAนจะระงบัลง  เวน้แต่ในกรณีที�มีเหตุจาํเป็นและสมควร 
สาํนกังานอาจผอ่นผนัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือของหุ้นกู ้โดยกาํหนดเงื�อนเวลาหรือเงื�อนไขไวด้ว้ยก็ได ้ 
ทัAงนีA  โดยคาํนึงถึงความจาํเป็นของผูล้งทุนในการมีขอ้มูลการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือนัAน 

 ขอ้ 24/130   ผูไ้ดรั้บอนุญาตที�เป็นสาขาธนาคารพาณิชยต่์างประเทศตามขอ้ 2(1) (ข) ซึ� งไดรั้บ
ยกเวน้การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือของสาขาธนาคารพาณิชยต่์างประเทศตามขอ้ 23(1) (ค) ตอ้งจดัใหมี้ 
การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัอตัราส่วนเงินกองทุนทั>งสิ>น (total capital ratio) ของสาขาธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที�ดาํรงไว ้ณ สิ>นวนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละเดือน ภายในวนัที�ยี�สิบหา้ของเดือนถดัไปไว ้      
บนเวบ็ไซตข์องสาขาธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ จนกวา่สิทธิเรียกร้องตามหุน้กูจ้ะสิ>นสุดลง 

 ขอ้ 2531   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งยื�นคาํขอใหส้มาคมตลาดตราสารหนีAไทยพิจารณารับหุน้กูที้�ออก
และเสนอขายเป็นตราสารหนีA ขึAนทะเบียนภายในสามสิบวนันบัแต่วนัออกหุ้นกูด้งักล่าว  เวน้แต่เป็นการ
ออกและเสนอขายหุน้กูร้ะยะสัAน 

ขอ้ 26   ในกรณีหุน้กูที้�เสนอขายเป็นหุน้กูที้�จดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัให้
สัญญาแต่งตัAงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูมี้ความสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดสิทธิ โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการและ
สาระสาํคญัดงัต่อไปนีA  
 (1)  ชื�อและที�อยูข่องคู่สัญญา 
 (2)  วนัที�สัญญามีผลใชบ้งัคบั 
 (3)  อาํนาจ หนา้ที� และความรับผดิของคู่สัญญา โดยมีขอ้ตกลงที�ระบุใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตและ
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูมี้อาํนาจ หนา้ที� และความรับผดิตามขอ้กาํหนดสิทธิทุกประการ 
                                                           

30 ถูกเพิ�ม โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 31/2557 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัที� 7)  ลงวนัที� 29/09/2557 

31ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ 18/2555 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ                  
ในประเทศไทย (ฉบบัที� 3) ลงวนัที� 28/03/2555 



 

 

 (4)  อตัราและวธีิการจ่ายค่าตอบแทน หรือบาํเหน็จในการปฏิบติัหนา้ที�ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ซึ� งตอ้ง
กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนที�แน่นอน รวมทัAงอตัราและวธีิการจ่ายคืนเงินทดรองซึ�งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ดจ่้ายไป
เนื�องจากการปฏิบติัหนา้ที�ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
 (5)  การสิAนสุดของสัญญา 

ขอ้ 27   ในกรณีการออกหุน้กูมี้ประกนัโดยหลกัประกนัเป็นอสังหาริมทรัพย ์หรือสังหาริมทรัพย์
ประเภทที�ตอ้งจดทะเบียนตามกฎหมาย ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งดาํเนินการจดทะเบียนใหผู้แ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ป็น    
ผูรั้บทรัพยสิ์นนัAนเป็นประกนัตามกฎหมายดว้ย 

ขอ้ 28   ในการเปลี�ยนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูภ้ายหลงัการออกหุน้กู ้ ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตส่ง
เอกสารต่อสาํนกังานตามขอ้ 6   
 เมื�อผูไ้ดรั้บอนุญาตไดส่้งเอกสารตามวรรคหนึ�งต่อสาํนกังานครบถว้นแลว้  ให้ผูไ้ดรั้บอนุญาต
เปลี�ยนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูไ้ดโ้ดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานแลว้ และใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต
ส่งสาํเนาสัญญาแต่งตัAงผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต่้อสาํนกังานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัแต่งตัAงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูน้ัAน  

ขอ้ 29   การแกไ้ขเพิ�มเติมสิทธิ หนา้ที� ความรับผิด หรือหลกัประกนัตามหุน้กูภ้ายหลงัการออก
หุน้กูน้ัAน จะกระทาํไดต่้อเมื�อการแกไ้ขเพิ�มเติมนัAนมิไดข้ดัหรือแยง้กบัขอ้กาํหนดของภาคนีAและการแกไ้ข
เพิ�มเติมดงักล่าวไดด้าํเนินการโดยชอบตามขอ้กาํหนดสิทธิ โดยผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งแจง้การแกไ้ขเพิ�มเติม
ดงักล่าวพร้อมทัAงส่งสาํเนาเอกสารที�เกี�ยวขอ้งต่อสาํนกังานและสมาคมตลาดตราสารหนีAไทยภายใน 
สิบหา้วนันบัแต่วนัที�การแกไ้ขเพิ�มเติมนัAนมีผลใชบ้งัคบั 
 ในกรณีที�การดาํเนินการตามวรรคหนึ�ง เป็นการแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้กาํหนดสิทธิซึ� งไดก้าํหนดให้
กระทาํไดโ้ดยการมีมติที�ประชุมผูถื้อหุน้กู ้ หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้กูต้อ้งระบุอยา่งชดัเจนถึงสาเหตุ
แห่งการแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้กาํหนดสิทธิ และผลกระทบที�เกิดขึAนหรืออาจเกิดขึAนกบัผูถื้อหุน้กู ้เพื�อเป็น
ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจของผูถื้อหุ้นกู ้

ขอ้ 29/132   เพื�อใหเ้ป็นไปตามแนวทางในการควบคุมการใชเ้งินตราต่างประเทศสาํหรับผูล้งทุน         
ที�ธนาคารแห่งประเทศไทยยงัมิไดอ้นุมติัใหล้งทุนในเงินตราต่างประเทศไดโ้ดยตรงหรือผูล้งทุนในหุน้กู ้  
ไม่ไดเ้ป็นผูล้งทุนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเกี�ยวกบัการกาํหนดหลกัเกณฑ์และวธีิปฏิบติัเกี�ยวกบั
การลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพนัธ์ ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหก้ารเสนอขายหุน้กูต่้อผูล้งทุน
ดงักล่าวกระทาํโดยบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพยห์รือการคา้หลกัทรัพย ์

 
                                                           

32ถูกเพิ�ม โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 11/2556 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัที� 5) ลงวนัที� 11/03/2556 



 

 

หมวด 2 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาตให้เสนอขายหุน้กูใ้นวงจาํกดั 

 
ส่วนที� 1 

ลกัษณะการเสนอขายในวงจาํกดั 

 
ขอ้ 30   การเสนอขายหุน้กูใ้นลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงัต่อไปนีA  ใหถื้อเป็นการเสนอขายในวงจาํกดั 

 (1)  เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
 (2)  เสนอขายโดยไดรั้บผอ่นผนัจากสาํนกังาน โดยผูที้�จะไดรั้บอนุญาตตอ้งแสดงไดว้า่ 
  (ก)  มีเหตุจาํเป็นและสมควร 
  (ข)  การเสนอขายดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง และ 
  (ค)  มีมาตรการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูล้งทุนอยา่งเพียงพอแลว้ 

ขอ้ 31   ในกรณีเป็นการขอผอ่นผนัเพื�อเสนอขายหุ้นกูที้�ออกใหม่ตามขอ้ 30(2) ผูที้�จะขอผอ่นผนั
ตอ้งแสดงไดถึ้งเหตุจาํเป็นและสมควรของกรณีดงักล่าว การไม่มีผลกระทบต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง  
และการมีมาตรการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูล้งทุนอยา่งเพียงพอ และสาํนกังานอาจผอ่นผนัมิใหน้าํหลกัเกณฑ์
หรือเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นภาคนีA  ไม่วา่ทัAงหมดหรือบางส่วน มาใชบ้งัคบักบัการเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว 
ก็ไดเ้ท่าที�จาํเป็น โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมและเพียงพอของมาตรการคุม้ครองผูล้งทุน 
 

ส่วนที� 2 
กรณีที�ถือวา่ไดรั้บอนุญาต 

 

ขอ้ 32  กิจการตามขอ้ 2 จะสามารถเสนอขายหุ้นกูใ้นวงจาํกดัได ้โดยถือวา่ไดรั้บอนุญาตจาก
สาํนกังาน เมื�อปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 33  ทัAงนีA  ในกรณีที�เป็นนิติบุคคลที�จดัตัAงขึAนตามกฎหมาย
ต่างประเทศตามขอ้ 2(2)(ค) นิติบุคคลดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 14 ดว้ย 



 

 

ขอ้ 3333   ในการเสนอขายหุ้นกูที้�ออกใหม่ในวงจาํกดัจะกระทาํไดเ้มื�อเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนีA  

และใหกิ้จการที�ไดรั้บอนุญาตปฏิบติัตามเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นส่วนที� 3 ของหมวดนีA  รวมทัAงรายงานลกัษณะ

ของหุน้กูที้�จะเสนอขายต่อสาํนกังานตามขอ้ 6  

 (1)  ดาํเนินการจดขอ้จาํกดัการโอนหุ้นกูที้�จะเสนอขายกบัสาํนกังานตามความในวรรคสอง 
และยื�นเอกสารตามวรรคสามแลว้ 
 (2)  ไม่เคยเสนอขายหุน้กูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ ตัCวเงิน หรือศุกูก ที�เป็นการฝ่าฝืนลกัษณะการขายที�
จาํกดัเฉพาะผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลาสองปีก่อนวนัยื�นจดขอ้จาํกดัการโอน  
เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังาน โดยกิจการแสดงไดว้า่มีเหตุจาํเป็นและสมควร รวมทั>งมีมาตรการ
จดัการเกี�ยวกบัการเสนอขายอยา่งเหมาะสมแลว้ 
 

ส่วนที� 3 
เงื�อนไขที�ตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูใ้นวงจาํกดั 

 

 ขอ้ 34   ก่อนการเสนอขายหุ้นกูที้�ออกใหม่ในแต่ละครัA ง  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนีA  
 (1)  ไดรั้บมติโดยชดัแจง้จากคณะกรรมการบริษทัใหอ้อกหุน้กูไ้ด ้ เวน้แต่ผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็น
บริษทัมหาชนจาํกดัหรือบริษทัที�จดัตัAงขึAนตามกฎหมายต่างประเทศ ตอ้งไดรั้บมติให้ออกหุน้กูที้�เป็นไป
ตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัหรือกฎหมายหรือกฎเกณฑที์�ใชบ้งัคบับริษทัต่างประเทศนัAน  
แลว้แต่กรณี   
 ความในวรรคหนึ�งมิใหน้าํมาใชก้บักรณีที�บริษทัตอ้งออกหุน้กูต้ามแผนฟืA นฟูกิจการตามกฎหมาย
วา่ดว้ยลม้ละลายซึ�งศาลเห็นชอบดว้ยแผนนัAนแลว้ หรือกรณีอื�นใดที�ไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังาน  
 (2)  ในกรณีที�ผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศจะตอ้งมีบุคคลที�ไดรั้บ
มอบหมายใหเ้ป็นตวัแทนในประเทศไทย เพื�อทาํหนา้ที�ประสานงานและติดต่อกบับุคคลต่าง ๆ รวมทัAง
รับหนงัสือ คาํสั�ง หมายเรียก หรือเอกสารใด ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบักิจการตามกฎหมายต่างประเทศได ้และ
แสดงไดว้า่บุคคลดงักล่าวจะสามารถปฏิบติัหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมายได ้ 
 (3)34  เพื�อใหเ้ป็นไปตามแนวทางในการควบคุมการใชเ้งินตราต่างประเทศ สาํหรับผูล้งทุนที�
ธนาคารแห่งประเทศไทยยงัมิไดอ้นุมติัใหล้งทุนในเงินตราต่างประเทศไดโ้ดยตรง หรือผูล้งทุนในหุน้กู้
ไม่ไดเ้ป็นผูล้งทุนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเกี�ยวกบัการกาํหนดหลกัเกณฑ์และวธีิปฏิบติั

                                                           

33 ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 31/2557 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศใน
ประเทศไทย    (ฉบบัที� 7)  ลงวนัที� 29/09/2557 

34ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 11/2556 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศ
ไทย (ฉบบัที� 5) ลงวนัที� 11/03/2556 



 

 

เกี�ยวกบัการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพนัธ์ ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหก้ารเสนอขายหุน้กู้
ต่อผูล้งทุนตามขอ้ 30(1) กระทาํโดยบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพยห์รือการคา้
หลกัทรัพย ์ เวน้แต่ผูไ้ดรั้บอนุญาตมีสถานะเป็นบริษทัหลกัทรัพยต์ามประเภทที�กาํหนดอยูแ่ลว้ 

 35(4)  ผูที้�ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูต่้อผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 30(1) ตอ้งจดัให้การชกัชวน 
หรือให้คาํแนะนาํเกี�ยวกบัการซื>อขายหรือลงทุนในหุ้นกูด้าํเนินการผา่นบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทที�สามารถ
เป็นผูใ้หบ้ริการดงักล่าวเกี�ยวกบัหุน้กูไ้ด ้ เวน้แต่ผูไ้ดรั้บอนุญาตมีสถานะเป็นบริษทัหลกัทรัพยที์�สามารถ
ดาํเนินการดงักล่าวไดอ้ยูแ่ลว้ โดยใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตปฏิบติัตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดไวส้าํหรับการใหบ้ริการ
หรือใหค้าํแนะนาํเกี�ยวกบัการซื>อขายหรือลงทุนในหุน้กูด้ว้ย 

  (5)36  จดัใหมี้การแจกสรุปขอ้มูลสาํคญัของตราสาร (fact sheet) ใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัที�จดัตัAง
ขึAนตามกฎหมายไทยหรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 30(1) 
 การจดัใหมี้ตวัแทนในประเทศไทยตามวรรคหนึ�ง (2) ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งดาํเนินการดงักล่าว
อยา่งต่อเนื�องจนกวา่สิทธิเรียกร้องตามหุน้กูน้ัAนจะระงบัลง 

37ขอ้ 34/138   ยกเลิก 
 ขอ้ 3539\40\41   ในกรณีที�เป็นการเสนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่ต่อผูล้งทุนสถาบนัที�จดัตั>งขึ>นตามกฎหมาย
ไทยหรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 30(1) ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตปฏิบติัตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดไวใ้นขอ้ 36 ขอ้ 37 
หรือขอ้ 38 แลว้แต่กรณี 

ขอ้ 3642   ในการเสนอขายหุ้นกูที้�ออกใหม่ต่อผูล้งทุนสถาบนัที�จดัตั>งขึ>นตามกฎหมายไทยหรือ          
ผูล้งทุนรายใหญ่ ผูไ้ดรั้บอนุญาตไม่ตอ้งจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือหุ้นกู ้ เวน้แต่เป็นการเสนอขาย
                                                           

35 ขอ้ 34 (4) ถูกแกไ้ข โดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 24/2560 เรื�อง  การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย   
(ฉบบัที� 15) ลงวนัที� 06/03/2560 

36ถูกเพิ�ม โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 11/2556 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัที� 5) ลงวนัที� 11/03/2556 

37 ขอ้ 34/1 ถูกยกเลิก โดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 24/2560 เรื�อง  การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย   
(ฉบบัที� 15) ลงวนัที� 06/03/2560 

38 ถูกเพิ�ม โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 31/2557 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย  
(ฉบบัที� 7)  ลงวนัที� 29/09/2557 

39ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 11/2556 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัที� 5) ลงวนัที� 11/03/2556 

40 ถูกเพิ�ม โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 11/2556 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัที� 5)     
ลงวนัที� 11/03/2556 

41 ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 31/2557 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัที� 7)  ลงวนัที� 29/09/2557 

42 ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 31/2557 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัที� 7)  ลงวนัที� 29/09/2557 



 

 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือหุน้กูที้�ครบกาํหนดไถ่ถอนเมื�อมีการเลิกกิจการต่อผูล้งทุนรายใหญ่ ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต    
จดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถืออยา่งใดอยา่งหนึ�งดงัต่อไปนี>  โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�
ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก่อนการเสนอขายหุ้นกู ้
 (1)  อนัดบัความน่าเชื�อถือของหุน้กูที้�เสนอขายในแต่ละครั> ง 
 (2)  อนัดบัความน่าเชื�อถือของผูค้ ํ>าประกนัหุน้กู ้เฉพาะในกรณีที�เป็นการคํ>าประกนั 
เตม็จาํนวนที�มีผลบงัคบัใหผู้ค้ ํ>าประกนัตอ้งรับผิดร่วมกนักบัลูกหนี>  โดยไม่สามารถเพิกถอนได ้
ก่อนครบกาํหนดอายขุองหุ้นกู ้
  ใหน้าํขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการผอ่นผนัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือตามที�กาํหนดในขอ้ 23 
วรรคสองมาใชบ้งัคบักบักรณีตามวรรคหนึ�งดว้ย 

ขอ้ 37   เมื�อผูไ้ดรั้บอนุญาตไดอ้อกหุ้นกูแ้ลว้  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้การจดัอนัดบัความ
น่าเชื�อถือตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 36 อยา่งต่อเนื�องจนกวา่สิทธิเรียกร้องตามหุน้กูจ้ะระงบัลง  เวน้แต่ 
ในกรณีที�มีเหตุจาํเป็นและสมควร สาํนกังานอาจผอ่นผนัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือของหุน้กู ้ 
โดยกาํหนดเงื�อนเวลาหรือเงื�อนไขไวด้ว้ยก็ได ้ ทัAงนีA  โดยคาํนึงถึงความจาํเป็นของผูล้งทุนในการมีขอ้มูล
การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือนัAน 

 ขอ้ 3843    ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งยื�นคาํขอใหส้มาคมตลาดตราสารหนีAไทยพิจารณารับหุ้นกู ้
ที�ออกและเสนอขายเป็นตราสารหนีA ขึAนทะเบียนภายในสามสิบวนันบัแต่วนัออกหุน้กูด้งักล่าว  เวน้แต่
เป็นการออกและเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสัAน 

ขอ้ 3944   ในกรณีหุน้กูที้�เสนอขายเป็นหุน้กูมี้ประกนัหรือเป็นหุน้กูที้�จดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้      
ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูที้�มีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงัต่อไปนีA  

(1)  เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูที้�มีลกัษณะตามขอ้ 21/1 
(2)  เป็นทรัสตีไดต้ามกฎหมายต่างประเทศหรือเป็นสถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะ 

ตามขอ้ 14(2) 
(3)  เป็นบุคคลอื�นใดที�สาํนกังานใหค้วามเห็นชอบเป็นรายกรณี 

ขอ้ 40   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนีA  
 (1)  จดัใหหุ้น้กูที้�จะออกและเสนอขายมีลกัษณะดงันีA  

                                                           

43ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ 18/2555 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ                
ในประเทศไทย(ฉบบัที� 3) ลงวนัที� 28/03/2555 

44 ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 57/2559 เรื�อง  การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ            
ในประเทศไทย (ฉบบัที� 14) ลงวนัที� 22/12/2559 



 

 

   (ก)  เป็นหุ้นกูช้นิดระบุชื�อผูถื้อ และตอ้งมีขอ้ความในใบหุ้นกูที้�เสนอขายแต่ละครัA ง      
แสดงวา่ผูอ้อกหุน้กูจ้ะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุน้กูไ้ม่วา่ในทอดใด ๆ หากการโอนนั>นจะขดักบัขอ้จาํกดั
การโอนหุน้กูต้ามที�ระบุไว ้ซึ� งตอ้งเป็นขอ้จาํกดัการโอนเดียวกบัที�ไดจ้ดทะเบียนไวก้บัสาํนกังาน 
  (ข)45 46  มีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 17(1) (2) และ (4) 
  (ค)  เป็นไปตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดไวใ้นขอ้ 18 และขอ้ 19 กรณีเป็นการเสนอขาย 
หุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือหุน้กูที้�ครบกาํหนดไถ่ถอนเมื�อมีการเลิกบริษทั (perpetual bond) แลว้แต่กรณี 
  (ง)  ในกรณีที�เป็นการเสนอขายหุน้กูต่้อผูล้งทุนสถาบนัที�จดัตัAงขึAนตามกฎหมายไทย
หรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 30(1) ตอ้งจดัใหมี้ขอ้กาํหนดสิทธิที�มีรายการอยา่งนอ้ยตามที�กาํหนดไวใ้น
มาตรา 42  
 (2)  ในกรณีที�เป็นการเสนอขายหุน้กูใ้นวงจาํกดัตามขอ้ 30(2) ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งไม่โฆษณา 
การเสนอขายหุ้นกูที้�ออกใหม่ และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสารประกอบการเสนอขาย ผูไ้ดรั้บอนุญาต
ตอ้งแจกจ่ายใหเ้ฉพาะบุคคลที�มีลกัษณะหรือมีจาํนวนอยูใ่นวงจาํกดัตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 30(2) ตามที�
ไดรั้บอนุญาตเท่านัAน  
 (3)  จดัใหเ้อกสารประกอบการเสนอขาย (ถา้มี) มีขอ้ความที�ระบุถึงขอ้จาํกดัการโอนตาม (1) (ก) 
และในกรณีที�เป็นการเสนอขายหุน้กูด้อ้ยสิทธิ ใหร้ะบุการดอ้ยสิทธินัAนไวใ้หช้ดัเจน 

ขอ้ 41   ในกรณีที�มีบุคคลใดแสดงความประสงคต่์อผูไ้ดรั้บอนุญาตที�จะลงทะเบียนการโอนหุน้กู ้ 
ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตตรวจสอบความถูกตอ้งของการโอนหุ้นกู ้หากพบวา่เป็นการโอนที�ขดัต่อขอ้จาํกดั 
การโอนที�ไดจ้ดทะเบียนไวก้บัสาํนกังาน ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งไม่ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู ้เวน้แต่เป็น 
การโอนทางมรดก 
 ในกรณีที�ผูไ้ดรั้บอนุญาตจดัใหมี้นายทะเบียนหุน้กู ้ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งดาํเนินการใหน้ายทะเบียน
หุน้กูป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดในวรรคหนึ�งดว้ย 

หมวด 3 
อาํนาจของสาํนกังานเกี�ยวกบัการอนุญาต 

 

ขอ้ 4247   ในกรณีที�ปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อสาํนกังานที�เป็นเหตุอนัควรสงสัยกรณีใดกรณีหนึ�ง
ดงัต่อไปนีA  สาํนกังานอาจไม่อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูต้ามคาํขออนุญาตได ้

                                                           

45ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ 18/2555 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ            
ในประเทศไทย  (ฉบบัที� 3) ลงวนัที� 28/03/2555 

46 ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ 16/2559 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ            
ในประเทศไทย  (ฉบบัที� 13) ลงวนัที� 04/05/2555 

 



 

 

 (1)  ผูข้ออนุญาตหรือการเสนอขายหุน้กูมี้ลกัษณะหรือรูปแบบเป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือ
เงื�อนไขที�จะไดรั้บอนุญาตตามประกาศนีA  แต่มีขอ้เท็จจริงซึ� งทาํใหพ้ิจารณาไดว้า่ความมุ่งหมายหรือ
เนืAอหาสาระที�แทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายหุ้นกูน้ัAนเขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเลี�ยงบทบญัญติั
ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศนีA  
 (2)  การเสนอขายหุน้กูอ้าจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
 (3)  การเสนอขายหุน้กูอ้าจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อความน่าเชื�อถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม 
 (4)  การเสนอขายหุน้กูอ้าจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูล้งทุนโดยรวม หรืออาจทาํใหผู้ล้งทุน
โดยรวมไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลที�ถูกตอ้งหรือเพียงพอประกอบ 
การตดัสินใจลงทุน 

ขอ้ 4348   ในกรณีที�ปรากฏต่อสาํนกังานภายหลงัการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูว้า่ ขอ้เทจ็จริง
และพฤติการณ์ที�สาํนกังานนาํมาพิจารณาเพื�ออนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูเ้ปลี�ยนแปลงไป ซึ� งหาก
ขอ้เทจ็จริงและพฤติการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไปนัAนปรากฏต่อสาํนกังานก่อนการอนุญาต สํานกังานอาจไม่
อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูน้ัAน ใหส้าํนกังานมีอาํนาจดงัต่อไปนีA  
 (1)  สั�งใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหารของผูไ้ดรั้บอนุญาต ชีAแจงหรือเปิดเผยขอ้มูล
เพิ�มเติมภายในระยะเวลาที�กาํหนด และระงบัการอนุญาตใหอ้อกหุ้นกูห้รือใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตระงบั 
การเสนอขายหุ้นกูไ้วก่้อนจนกวา่จะไดชี้Aแจงหรือแกไ้ขใหถู้กตอ้ง และหากผูไ้ดรั้บอนุญาต กรรมการ  
หรือผูบ้ริหารของผูไ้ดรั้บอนุญาต ไม่สามารถชีAแจงหรือดาํเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งไดภ้ายในระยะเวลา 
ที�กาํหนด สาํนกังานอาจสั�งเพิกถอนการอนุญาตตาม (2) ได ้
 (2)  สั�งเพิกถอนการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูใ้นส่วนที�ยงัมิไดเ้สนอขายหรือยงัไม่มีผูจ้องซืAอ 
ในการสั�งการตามวรรคหนึ�งใหส้าํนกังานคาํนึงถึงปัจจยัดงัต่อไปนีAประกอบการพิจารณา 
  (1)  ความร้ายแรงของขอ้เทจ็จริงหรือพฤติการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป 
  (2)  ผลกระทบต่อผูล้งทุนที�จองซืAอหุน้กูน้ัAน 

ขอ้ 4449  ในกรณีที�เขา้ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงัต่อไปนีA  สาํนกังานอาจผอ่นผนัไม่นาํหลกัเกณฑ์
ตามประกาศนีAมาใชพ้ิจารณาคาํขออนุญาต หรือไม่นาํเงื�อนไขตามประกาศนีAมาใชบ้งัคบักบัการเสนอขาย  
หุน้กูที้�ไดรั้บอนุญาตได ้

                                                                                                                                                                             

47ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 34/2555 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ           
ในประเทศไทย (ฉบบัที� 4) ลงวนัที� 09/08/2555 

48ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 34/2555 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ        
ในประเทศไทย (ฉบบัที� 4) ลงวนัที� 09/08/2555 

49ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 34/2555 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ          
ในประเทศไทย(ฉบบัที� 4) ลงวนัที� 09/08/2555 



 

 

 (1)  มีขอ้เทจ็จริงที�ชดัเจนซึ�งทาํใหพ้ิจารณาไดว้า่หลกัเกณฑห์รือเงื�อนไขที�จะผอ่นผนัให ้
ไม่มีนยัสาํคญัสาํหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนัAน และประโยชน์ที�จะไดไ้ม่คุม้ค่ากบัตน้ทุนในการ
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเงื�อนไขดงักล่าว 
 (2)  ผูข้ออนุญาตมีขอ้จาํกดัตามกฎหมายอื�นที�ทาํใหไ้ม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
หรือเงื�อนไขที�จะผอ่นผนั 
 (3)  ผูข้ออนุญาตมีมาตรการอื�นที�เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติัให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเงื�อนไขที�จะผอ่นผนั 
 การผอ่นผนัตามวรรคหนึ�งใหค้าํนึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูลประกอบการ
ตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นสาํคญั  ทัAงนีA  สาํนกังานอาจกาํหนดเงื�อนไขใหผู้ข้อ
อนุญาตตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้
 

ภาค 2 
การยื�นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือชีAชวน 

 

หมวด 1 
วธีิการยื�น และค่าธรรมเนียม 

 

ขอ้ 4550   ก่อนการเสนอขายหุ้นกู ้ใหผู้เ้สนอขายหุ้นกูย้ื�นแบบแสดงรายการขอ้มูลตามที�กาํหนดไว้
ในหมวด 2 ของภาคนีA  และร่างหนงัสือชีAชวนตามแบบที�กาํหนดตามมาตรา 72 ต่อสาํนกังาน โดยให้
ดาํเนินการดงัต่อไปนีA  
 (1)  ยื�นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือชีAชวนพร้อมเอกสารหลกัฐานตามที�กาํหนดไว้
บนเวบ็ไซตข์องสาํนกังานในรูปเอกสารสิ�งพิมพจ์าํนวนหนึ�งชุด รวมทัAงสาํเนาแบบแสดงรายการขอ้มูล
จาํนวนหนึ�งชุด 
 (2)  ส่งขอ้มูลในรูปของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลตามที�กาํหนดไว ้
บนเวบ็ไซตข์องสาํนกังาน 
 ขอ้มูลที�ยื�นต่อสาํนกังานตามวรรคหนึ�งทัAงในรูปเอกสารสิ�งพิมพแ์ละขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ตอ้งมี
ขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั 

                                                           

50ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 11/2556 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ           
ในประเทศไทย (ฉบบัที� 5 ) ลงวนัที� 11/03/2556 



 

 

ขอ้ 4651   ผูเ้สนอขายหุน้กูมี้หนา้ที�ชาํระค่าธรรมเนียมการยื�นแบบแสดงรายการขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์
และวธีิการที�กาํหนดตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย         
การกาํหนดค่าธรรมเนียมการยื�นแบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยื�นคาํขอต่าง ๆ 

 

หมวด 2 
แบบแสดงรายการขอ้มูล 

 

ขอ้ 47   แบบแสดงรายการขอ้มูลที�ยื�นต่อสาํนกังาน ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปนีA  
(1) ไม่มีขอ้มูลที�เป็นเท็จ หรือที�อาจทาํใหส้าํคญัผดิ และไม่ขาดขอ้ความที�ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

 (2)  ในกรณีเป็นการเสนอขายหุน้กูพ้ร้อมกนัหรือในระยะเวลาใกลเ้คียงกนัในประเทศอื�นดว้ย  
ตอ้งมีรายละเอียดขอ้มูลในส่วนที�เกี�ยวขอ้งไม่นอ้ยกวา่ที�เปิดเผยในประเทศอื�น 
 (3)  มีขอ้มูลตามที�กาํหนดในมาตรา 69(1) ถึง (10) และขอ้มูลตามมาตรา 70(1) ถึง (7) ทัAงนีA   
ใหมี้ขอ้มูลเพิ�มเติมตามที�กาํหนดในขอ้ 49 และขอ้ 50 ดว้ย 
 (4)  ในกรณีผูเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่เป็นสาขาธนาคารพาณิชยต่์างประเทศตามขอ้ 2(1)  
หรือกิจการตามกฎหมายต่างประเทศตามขอ้ 2(2) ใหร้ะบุไวอ้ยา่งชดัเจนเกี�ยวกบัภาษาที�จะใชใ้น 

การจดัทาํหนงัสือชีAชวน งบการเงิน  รายงานประจาํปี  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี และ 
การใหข้อ้มูลอื�นหรือรายงานเกี�ยวกบักิจการที�บริษทัจดัทาํเพื�อเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ขอ้ 485253   ใหผู้เ้สนอขายหุน้กูย้ื�นแบบแสดงรายการขอ้มูลที�มีรายการตามขอ้ 48/1 ต่อสาํนกังาน
ก่อนการเสนอขายหุน้กู ้โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามแบบและหลกัเกณฑด์งัต่อไปนีA  

(1)  กรณีการเสนอขายหุน้กูใ้นกรณีทั�วไปที�ไดรั้บอนุญาตตามหมวด 1 ของภาค 1 ใหผู้เ้สนอขายหุน้กู้
ยื�นแบบ 69-DEBT-PO ที�แนบทา้ยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการยื�นแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีA  โดยอนุโลม  ทัAงนีA  กรณีเป็นการเสนอขายหุน้กูข้องกิจการตามกฎหมายไทย  
ซึ� งเสนอขายหุน้กูพ้ร้อมกนัหรือในระยะเวลาใกลเ้คียงกนัในประเทศอื�น หรือเป็นการเสนอขายหุน้กูข้อง 
กิจการตามกฎหมายต่างประเทศ ผูเ้สนอขายหุน้กูด้งักล่าวอาจยื�นแบบ 69-FD ที�แนบทา้ยประกาศ

                                                           

51 ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 37/2558 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ           
ในประเทศไทย (ฉบบัที� 7)  ลงวนัที� 20/07/2558 

 

52ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 11/2556 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ             
ในประเทศไทย  (ฉบบัที� 5) ลงวนัที� 11/03/2556 

53 ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 57/2559 เรื�อง  การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ            
ในประเทศไทย (ฉบบัที� 14) ลงวนัที� 22/12/2559 



 

 

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการยื�นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีA  แทนการยื�น 
แบบ 69-DEBT-PO ได ้  

(2)  กรณีการเสนอขายหุน้กูใ้นวงจาํกดัที�ไดรั้บอนุญาตตามหมวด 2 ของภาค 1 ใหผู้เ้สนอขายหุน้กู้
ยื�นแบบใดแบบหนึ�งดงันีA  

       (ก)  แบบ 69-DEBT-II&HNW ที�แนบทา้ยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ย 
การยื�นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีA   

       (ข)  แบบแสดงรายการขอ้มูลที�มีรายละเอียดของรายการตามมาตรา 69(1) ถึง (10) และมาตรา 
70(1) ถึง (8)  ทัAงนีA  ในส่วนของการลงนามรับรองความถูกตอ้งของแบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าว         ให้
นาํขอ้มูลในส่วนที� 2 การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล ของแบบ 69-DEBT-II&HNW ตามที�กาํหนดใน (ก) 
มาระบุเป็นขอ้มูลไวด้ว้ย โดยอนุโลม 

ผูเ้สนอขายหุน้กูต้ามวรรคหนึ�ง (1) ตอ้งจดัใหมี้ที�ปรึกษาทางการเงินที�มีรายชื�ออยูใ่นบญัชีที�สาํนกังาน
ใหค้วามเห็นชอบเป็นผูร่้วมจดัทาํและรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูล 

ขอ้ 48/154\55   ใหผู้เ้สนอขายหุน้กูย้ื�นแบบแสดงรายการขอ้มูลที�มีรายการครบถว้นเป็นปัจจุบนั 
ต่อสาํนกังานซึ�งมีรายการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนีA  โดยรายละเอียดของรายการตาม (1) ถึง (3) ใหเ้ป็นไปตาม
แบบที�กาํหนดในขอ้ 48 
 (1)  สรุปขอ้มูลสาํคญัของตราสาร (fact sheet) 
 (2)  ขอ้มูลเกี�ยวกบับริษทัที�ออกหลกัทรัพย ์
 (3)  ขอ้มูลเกี�ยวกบัการจอง การจาํหน่าย และการจดัสรร 
 (4)  ขอ้มูลอื�นใดที�มีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน 
 สรุปขอ้มูลสาํคญัของตราสารตามวรรคหนึ�ง (1) อยา่งนอ้ยตอ้งแสดงถึงสาระสาํคญัของตราสาร 
รวมทัAงลกัษณะพิเศษและความเสี�ยงที�สาํคญัของตราสาร โดยสาํนกังานอาจประกาศกาํหนดหลกัเกณฑ์
และวธีิการจดัทาํสรุปขอ้มูลสําคญัของตราสารดว้ยก็ได ้

ขอ้ 49   ในกรณีที�เป็นการเสนอขายหุน้กูที้�ออกโดยกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ แบบแสดง
รายการขอ้มูลตอ้งมีขอ้มูลเพิ�มเติมอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนีAดว้ย 
 (1)  ขอ้มูลเกี�ยวกบัขอ้จาํกดัและความเสี�ยงในเรื�องดงัต่อไปนีA  
  (ก)  สิทธิและความคุม้ครองที�ผูล้งทุนไดรั้บจากการลงทุนในหุน้กูที้�ออกโดยกิจการ
ตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ� งไม่แตกต่างจากกรณีที�ผูล้งทุนไปลงทุนในต่างประเทศเองโดยตรง  ดงันัAน 

                                                           

54ถูกเพิ�ม โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทด 37/2554 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 29/12/2554 

55ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 11/2556 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ           
ในประเทศไทย (ฉบบัที� 5) ลงวนัที� 11/03/2556 



 

 

ผูล้งทุนจึงตอ้งศึกษาและติดตามขอ้มูลเกี�ยวกบักฎหมายและกฎเกณฑที์�เกี�ยวขอ้งของประเทศที�กิจการ
ตามกฎหมายต่างประเทศนัAนจดัตัAงขึAน  ทัAงนีA  ขอ้มูลดงักล่าวใหแ้สดงในหนา้ปกของแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลดว้ยตวัอกัษรที�เนน้และสามารถสังเกตเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
  (ข)  การดาํเนินคดีทางกฎหมายกบักิจการตามกฎหมายต่างประเทศ เนื�องจากมิไดมี้ 
ถิ�นที�อยูใ่นประเทศไทย  ทัAงนีA  ใหร้ะบุถึงเขตอาํนาจศาลในการฟ้องร้องบงัคบัคดีต่อกิจการตามกฎหมาย
ต่างประเทศดว้ย 
  (ค)  ผลกระทบที�ผูถื้อหุน้กูข้องกิจการตามกฎหมายต่างประเทศอาจไดรั้บ ในกรณีที�
กฎหมายของประเทศที�เกี�ยวขอ้งกบักิจการตามกฎหมายต่างประเทศนัAนมีขอ้จาํกดัในการส่งเงินออก
นอกประเทศ (ถา้มี) 
  (ง)  ขอ้จาํกดัหรือความเสี�ยงเกี�ยวกบัอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา วธีิการจองซืAอ การชาํระราคา 
และการส่งมอบหลกัทรัพย ์รวมทัAงวธีิการโอนหลกัทรัพย ์
  (จ)  ขอ้จาํกดัหรือความเสี�ยงอื�นใดที�อาจมีผลกระทบต่อการใชสิ้ทธิหรือการตดัสินใจ
ของผูล้งทุนอยา่งมีนยัสาํคญั  
 (2)  ในกรณีที�เป็นการเสนอขายหุน้กูที้�ออกในนามของรัฐบาลต่างประเทศ แบบแสดงรายการขอ้มูล
ตอ้งมีขอ้มูลทางเศรษฐกิจการเงินและการคลงัของประเทศหา้ปีล่าสุดก่อนวนัยื�นแบบแสดงรายการขอ้มูลนัAน 
โดยอยา่งนอ้ยตอ้งแสดงถึงรายไดป้ระชาชาติ ดุลการคา้ ดุลบริการ ขอ้มูลการนาํเขา้และส่งออก เงินทุนสาํรอง
ระหวา่งประเทศ ภาระหนีA สินในประเทศและต่างประเทศ รวมทัAงประมาณการการชาํระหนีA ต่างประเทศ  
อยา่งนอ้ยหา้ปีโดยเริ�มในปีที�ยื�นแบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวต่อสาํนกังาน 
 (3)  ขอ้มูลเกี�ยวกบัชื�อและสถานที�ติดต่อของผูที้�ไดรั้บแต่งตัAงจากกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ
ใหเ้ป็นตวัแทนของกิจการตามกฎหมายต่างประเทศในประเทศไทย  โดยระบุอาํนาจหนา้ที�ของตวัแทน
ดงักล่าวอยา่งชดัเจน 
 ในกรณีที�เป็นการเสนอขายหุ้นกูที้�ออกโดยกิจการตามกฎหมายไทย แบบแสดงรายการขอ้มูล
ตอ้งมีขอ้มูลเพิ�มเติมอยา่งนอ้ยตามวรรคหนึ�ง (1)(ง) และ (จ) ดว้ย 

ขอ้ 5056   งบการเงินของผูเ้สนอขายหุน้กูที้�เปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูล ตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี>  
 (1)  กรณีการเสนอขายในกรณีทั�วไป ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีดงันี>  
        (ก)  มาตรฐานการบญัชีไทย 
        (ข)  International Financial Reporting Standards (IFRS) 
        (ค)  Financial Accounting Standards (FAS)  

                                                           

56 ถูกแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 50/2557 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัที� 8) ลงวนัที� 24/11/2557 



 

 

        (ง)  United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) 
        (จ)  มาตรฐานการบญัชีที�หน่วยงานกาํกบัดูแลหลกั (home regulator) หรือกฎหมาย
และกฎเกณฑที์�เกี�ยวขอ้งของประเทศที�กิจการตามกฎหมายต่างประเทศนั>นจดัตั>งขึ>น ยอมรับหรือกาํหนด  
ทั>งนี>  เฉพาะกรณีที�ผูเ้สนอขายหุน้กูไ้ดจ้ดัทาํและเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินโดยแสดงผลกระทบของ
รายการที�แตกต่างจาก IFRS (Reconciled IFRS) ไวด้ว้ย 
        (ฉ)  มาตรฐานการบญัชีอื�นที�สาํนกังานยอมรับ 
 (2)  กรณีการเสนอขายในวงจาํกดั ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที�กาํหนดโดยหน่วยงาน
กาํกบัดูแลของไทยหรือต่างประเทศ 

57ในกรณีที�เป็นการเสนอขายหุ้นกูใ้นนามของรัฐบาลต่างประเทศ  หากผูเ้สนอขายหุ้นกูไ้ดจ้ดัทาํ
ขอ้มูลทางการเงินที�แสดงฐานะการเงินและการคลงัของประเทศตามที�กาํหนดในขอ้ 49(2) ใหถื้อวา่เป็น
การจดัทาํงบการเงินแลว้ 

ขอ้ 51   ก่อนสิAนสุดการเสนอขายหุน้กู ้หากผูเ้สนอขายหุ้นกูไ้ดเ้ปิดเผยขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระสาํคญัที�มิไดแ้สดงอยูใ่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือชีAชวนใหแ้ก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะ
ราย เพื�อประโยชน์ในการวเิคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุน หรือการตดัสินใจลงทุนในหุน้กูที้�
เสนอขาย  ผูเ้สนอขายหุน้กูต้อ้งดาํเนินการใหมี้การเปิดเผยขอ้เทจ็จริงดงักล่าวเพิ�มเติมในแบบแสดง
รายการขอ้มูลและหนงัสือชีAชวนโดยพลนั 
 ในกรณีที�แบบแสดงรายการขอ้มูลยงัไม่มีผลใชบ้งัคบั ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลตามวรรคหนึ�งก่อน
วนัที�แบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั หรือในกรณีที�แบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบัแลว้ 
ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวภายในวนัทาํการถดัจากวนัที�ไดเ้ปิดเผยขอ้เทจ็จริงต่อบุคคลนัAน 

หมวด 3 
อาํนาจของสาํนกังานเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูล 

 

 ขอ้ 5258   ใหส้าํนกังานมีอาํนาจผอ่นผนัการเปิดเผยรายละเอียดของขอ้มูลที�กาํหนดเพิ�มเติม 
ตามประกาศนีA  หากผูเ้สนอขายหุน้กูแ้สดงไดว้า่ขอ้มูลดงักล่าวมิใช่ขอ้มูลที�มีผลกระทบต่อการตดัสินใจ
ของผูล้งทุนอยา่งมีนยัสาํคญั และมีเหตุอนัควรที�จะไม่แสดงรายละเอียดของขอ้มูลดงักล่าวไวใ้น 
แบบแสดงรายการขอ้มูลหรือไดด้าํเนินการประการอื�นเพื�อทดแทนอยา่งเพียงพอแลว้ 

                                                           

57 เพิ�ม โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 16/2559 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัที� 13)  
ลงวนัที� 04/05/2559 

58ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 11/2556 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ             
ในประเทศไทย (ฉบบัที� 5) ลงวนัที� 11/03/2556 



 

 

ขอ้ 53   ในการพิจารณาขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือชีAชวน หากสาํนกังาน
เห็นวา่มีเหตุจาํเป็นและสมควรเพื�อใหผู้ล้งทุนมีขอ้มูลที�มีนยัสาํคญัเพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุน  
ใหส้าํนกังานมีอาํนาจกาํหนดใหผู้เ้สนอขายหุ้นกูด้าํเนินการดงัต่อไปนีA  ภายในระยะเวลาที�สาํนกังานกาํหนด 
 (1)  เปิดเผยขอ้มูลที�อาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนเพิ�มเติม 
 (2)  ชีAแจง หรือแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้มูล หรือส่งเอกสารหลกัฐานเพิ�มเติม 
 (3)  จดัใหมี้ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นที�เป็นอิสระจดัทาํความเห็นเกี�ยวกบัความถูกตอ้งครบถว้น 
หรือความน่าเชื�อถือของขอ้มูลที�ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือชีAชวน 
 หากผูเ้สนอขายหุ้นกูไ้ม่ดาํเนินการตามที�สาํนกังานกาํหนดตามวรรคหนึ�ง ใหถื้อวา่ผูเ้สนอขาย
หุน้กูไ้ม่ประสงคจ์ะยื�นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือชีAชวนต่อสาํนกังานอีกต่อไป 
 ในการกาํหนดใหผู้เ้สนอขายหุน้กูด้าํเนินการตามวรรคหนึ�ง สาํนกังานอาจกาํหนดใหผู้เ้สนอขาย
หุน้กูเ้ปิดเผยการสั�งการ การดาํเนินการ ขอ้สังเกตของสาํนกังาน หรือคาํชีAแจงของผูเ้สนอขายหุน้กูผ้า่นทาง
เวบ็ไซตข์องสาํนกังานตามแนวทางที�สาํนกังานกาํหนดดว้ยก็ได ้

หมวด 4 
การรับรองขอ้มูล 

 

ขอ้ 5459 60   การลงลายมือชื�อเพื�อรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลและร่างหนงัสือชีAชวน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนีA  
 (1)  การเสนอขายหุน้กูไ้ม่วา่กรณีใดโดยผูอ้อกหุน้กูซึ้� งเป็นสาขาธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ 
กิจการตามกฎหมายต่างประเทศ หรือนิติบุคคลที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตัAงขึAนซึ� งเป็นสถาบนัการเงิน  
ใหผู้มี้อาํนาจลงนามผกูพนักิจการดงักล่าว แลว้แต่กรณี ลงลายมือชื�อ 
 (2)  การเสนอขายหุน้กูใ้นกรณีทั�วไปโดยผูอ้อกหุ้นกูอื้�นใดนอกจาก (1) ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันีA  
  (ก)  กรณีที�ผูอ้อกหุ้นกูมิ้ใช่บริษทัจดทะเบียน ใหก้รรมการทุกคน ผูที้�ดาํรงตาํแหน่ง
บริหารสูงสุด และผูที้�ดาํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ลงลายมือชื�อ 
  (ข)  กรณีที�ผูอ้อกหุน้กูเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน ใหก้รรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนั หรือ         
ผูที้�ดาํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดที�ไดรั้บมอบอาํนาจจากกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนัลงลายมือชื�อ  ทัAงนีA     
ในกรณีที�กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนัมิใช่ผูที้�ดาํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดหรือผูที้�ดาํรงตาํแหน่งบริหาร

                                                           

59ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ 18/2555 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศ
ไทย (ฉบบัที� 3) ลงวนัที� 28/03/2555 

60ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 11/2556 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ            
ในประเทศไทย (ฉบบัที� 5 ) ลงวนัที� 11/03/2556 



 

 

สูงสุดในสายงานบญัชี การลงลายมือชื�อดงักล่าวตอ้งมีผูที้�ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารสูงสุดหรือผูที้�ดาํรงตาํแหน่ง
บริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ลงลายมือชื�อดว้ย 
 (3)  การเสนอขายหุน้กูใ้นวงจาํกดัโดยผูอ้อกหุ้นกูอื้�นใดนอกจาก (1) ใหก้รรมการผูมี้อาํนาจ 
ลงนามผกูพนัหรือผูที้�ดาํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดที�ไดรั้บมอบอาํนาจจากกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนั    
ลงลายมือชื�อ 

 (4)  การเสนอขายหุน้กูโ้ดยผูถื้อหุน้กู ้ใหผู้ถื้อหุ้นกูล้งลายมือชื�อ ซึ� งในกรณีที�ผูถื้อหุน้กูเ้ป็นนิติบุคคล 
ใหผู้มี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคลลงลายมือชื�อ 
  ในกรณีที�การเสนอขายหุน้กูต้ามวรรคหนึ�งไดจ้ดัใหมี้ที�ปรึกษาทางการเงิน ให้ผูมี้อาํนาจลงนาม
ผกูพนัที�ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื�อ 
 เพื�อประโยชน์ตามวรรคหนึ�ง (2) “บริษทัจดทะเบียน” หมายความถึง บริษทัที�มีหุน้จดทะเบียน   
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ขอ้ 55   ในกรณีที�มีเหตุจาํเป็นและสมควรทาํใหบุ้คคลที�ตอ้งลงนามเพื�อนิติบุคคลตามที�กาํหนด
ในขอ้ 54 ไม่สามารถลงลายมือชื�อได ้ ให้นิติบุคคลดงักล่าวปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนีA   
เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังาน 

 (1)  หากเหตุที�ทาํใหบุ้คคลดงักล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื�อได ้ เกิดจากการที�บุคคลดงักล่าว    
อยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผดิชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เนื�องจากเจบ็ป่วยทางร่างกายหรือทางจิต        
ผูเ้สนอขายหุน้กูไ้ม่จาํตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือชื�อในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
 (2)  หากเหตุที�ทาํใหบุ้คคลดงักล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื�อได ้เกิดจากกรณีอื�นนอกจาก 
ที�ระบุใน (1) เมื�อเหตุดงักล่าวหมดสิAนไป ใหผู้เ้สนอขายหุ้นกูจ้ดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือชื�อทนัที 
เพื�อใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบัไดต้ามขอ้ 56 
 

หมวด 5 
วนัมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือชีAชวน 

 

ขอ้ 5661   ภายใตบ้งัคบัมาตรา 75 ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือชีAชวนมีผลใชบ้งัคบั 
เมื�อไดด้าํเนินการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนีAแลว้ 
 (1)  ในกรณีเป็นการเสนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่ ผูเ้สนอขายหุน้กูต้อ้งไดรั้บอนุญาตตามมาตรา 33 
 (2)  ผูเ้สนอขายหุน้กูไ้ดช้าํระค่าธรรมเนียมการยื�นแบบแสดงรายการขอ้มูล 

                                                           

61ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 11/2556 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ             
ในประเทศไทย (ฉบบัที� 5 ) ลงวนัที� 11/03/2556 



 

 

 (3)  เมื�อพน้หนึ�งวนัทาํการ หรือสิบวนัทาํการ นบัแต่วนัที�สาํนกังานไดรั้บแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลที�แกไ้ขเพิ�มเติมครัA งหลงัสุด (ไม่รวมถึงขอ้มูลเกี�ยวกบัการเสนอขายหุ้นกูห้รือขอ้มูลอื�นที�มิใช่ขอ้มูล
สาํคญัซึ� งสาํนกังานผอ่นผนัใหแ้กไ้ขเพิ�มเติมได)้ ตามเงื�อนไขที�กาํหนดในตารางทา้ยประกาศ 
 (4)  ผูเ้สนอขายหุน้กูไ้ดแ้กไ้ขเพิ�มเติมขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและไดเ้ปิดเผยขอ้มูล
ตามขอ้ 53 วรรคสาม (ถา้มี) 
 (5)  ผูเ้สนอขายหุน้กูไ้ดร้ะบุขอ้มูลตามรายการครบถว้น 
  เพื�อประโยชน์ตามวรรคหนึ�ง (3) “ขอ้มูลเกี�ยวกบัการเสนอขายหุน้กู”้  หมายความถึง ขอ้มูล
ดงัต่อไปนีA  
 (1)  จาํนวนและราคาหุ้นกูที้�เสนอขาย 
 (2)  ระยะเวลาของการเสนอขาย 
 (3)  อตัราผลประโยชน์ตอบแทน 
 (4)  รายละเอียดเกี�ยวกบัการจอง การจดัจาํหน่าย และการจดัสรร 
 (5)  ผลการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ (ถา้มี) 
 (6)  ขอ้มูลอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกบัการซืAอขายหุน้กู ้หรือที�มีลกัษณะทาํนองเดียวกนั หรือเกี�ยวกบั
ขอ้มูลตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) 
 ในกรณีที�สาํนกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือชีAชวนที�แกไ้ขเพิ�มเติมครัA งหลงัสุด
ภายหลงัเวลา 10.00 น. ของวนัทาํการใด ใหถื้อวา่สาํนกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือ   
ชีAชวนดงักล่าวในวนัทาํการถดัไป 

ภาค 3 
วนัมีผลใชบ้งัคบัของประกาศ 

 

ขอ้ 57   ประกาศนีAใหใ้ชบ้งัคบัตัAงแต่วนัที�  16 มิถุนายน พ.ศ. 2553  เป็นตน้ไป 

     ประกาศ ณ วนัที� 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553 
 
 

   (นายธีระชยั ภูวนาถนรานุบาล) 
เลขาธิการ 

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ: 
          ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที�ทด. 26/2553 เรื�องการเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตรา
ต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัที�04/06/2553  
          ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที�ทด 37/2554 เรื�องการเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตรา
ต่างประเทศในประเทศไทย(ฉบบัที�  2 ) ลงวนัที�29/12/2554  
          ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที�ทจ 18/2555 เรื�องการเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตรา
ต่างประเทศในประเทศไทย(ฉบบัที� 3) ลงวนัที�28/03/2555  
          ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 34/2555 เรื�อง การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตรา
ต่างประเทศในประเทศไทย(ฉบบัที� 4) ลงวนัที� 09/08/2555  
          ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 11/2556 เรื�อง การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตรา
ต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัที� 5) ลงวนัที� 11/03/2556  

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 19/2557 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตรา
ต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัที� 6) ลงวนัที� 16/06/2557 

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 31/2557 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตรา
ต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัที� 7) ลงวนัที� 29/09/2557 

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 48/2557 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตรา
ต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัที� 8) ลงวนัที� 7/11/2557 

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 50/2557 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตรา
ต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัที� 9) ลงวนัที� 24/11/2557 

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 37/2558 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตรา
ต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัที� 10) ลงวนัที� 10/07/2558 

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 58/2558 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตรา
ต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัที� 11) ลงวนัที� 13/07/2558 

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 67/2558 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตรา
ต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัที� 12) ลงวนัที� 27/10/2558 

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 16/2559 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตรา
ต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัที� 13) ลงวนัที� 04/05/2558 

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 57/2559 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตรา
ต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัที� 14) ลงวนัที� 22/12/2559 

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 24/2560 เรื�อง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตรา
ต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัที� 15) ลงวนัที� 06/03/2560 

 


