
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
ที� ทจ. 58/2559   

เรื�อง  หลกัเกณฑก์ารอนุญาตใหกิ้จการต่างประเทศเสนอขาย 
ตราสารหนี, ที�ออกใหม่ซึ� งเป็นสกุลเงินบาท 

(ฉบับประมวล) 

______________________ 

  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2551  และ
มาตรา 35 มาตรา 40(11) มาตรา 41(3) และ (4) มาตรา 42(10) และมาตรา 43(3) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปนี,  

ขอ้ 1   ประกาศนี,ใหใ้ชบ้งัคบัตั,งแต่วนัที� 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิก 
(1)  ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 14/2552  เรื�อง การเสนอขาย

พนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต่้างประเทศในประเทศไทย ลงวนัที� 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 
(2)  ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 18/2552  เรื�อง การเสนอขาย

พนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต่้างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 22 เมษายน พ.ศ. 2552 
(3)  ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 35/2554  เรื�อง การเสนอขาย

พนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต่้างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัที� 3) ลงวนัที� 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 
(4)  ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 32/2555  เรื�อง การเสนอขาย

พนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต่้างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัที� 4) ลงวนัที� 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
(5)  ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 19/2556  เรื�อง การเสนอขาย

พนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต่้างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัที� 5) ลงวนัที� 25 มีนาคม พ.ศ. 2556 
(6)  ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 32/2557  เรื�อง การเสนอขาย

พนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต่้างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัที� 6) ลงวนัที� 29 กนัยายน พ.ศ. 2557 
(7)  ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 49/2557  เรื�อง การเสนอขาย 

พนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต่้างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัที� 7) ลงวนัที� 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
(8)  ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 30/2558  เรื�อง การเสนอขาย 

พนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต่้างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัที� 8) ลงวนัที� 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

ร่างประกาศตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ 
ที�ผา่นการพิจารณาของฝ่ายพฒันากฎเกณฑ ์1  
เมื�อวนัที� ..........13 / 9 /59 .............................. 
CSDS เลขที�....27/2558.... ครั, งที�........3.......... 
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(9)  ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 68/2558  เรื�อง การเสนอขาย 
พนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต่้างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัที� 9) ลงวนัที� 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

  ขอ้ 3   ในประกาศนี�  
  คาํวา่ “การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ” “ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์” “แบบแสดงรายการขอ้มูล” 
“ผูล้งทุนสถาบนั” “ผูล้งทุนรายใหญ่” “ผูบ้ริหาร” และ “หุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง” ให้มีความหมาย
เช่นเดียวกบับทนิยามของคาํดงักล่าวที�กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการกาํหนดบทนิยามในประกาศเกี�ยวกบัการออกและเสนอขายตราสารหนี�  
ทุกประเภท 

“กิจการต่างประเทศ”  หมายความวา่   กิจการที�จดัตั�งขึ�นตามกฎหมายต่างประเทศ
ดงัต่อไปนี�  
         (1)  หน่วยงานหรือองคก์ารของรัฐบาลต่างประเทศ 
           (2)  องคก์ารระหวา่งประเทศ 
           (3)  นิติบุคคลต่างประเทศ 

“ขอ้กาํหนดสิทธิ”  หมายความวา่   ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที�ของผูอ้อกหุ้นกู ้
และผูถื้อหุน้กู ้และใหห้มายความรวมถึงขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที�ของผูอ้อกพนัธบตัรและ 
ผูถื้อพนัธบตัรดว้ย 

“ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
“ตราสารหนี� ”  หมายความวา่   พนัธบตัร หรือหุน้กู ้ 

  “ตราสารหนี� ขึ�นทะเบียน”  หมายความวา่   ตราสารหนี� ที�ขึ�นทะเบียนกบัสมาคมตลาด   
ตราสารหนี�ไทย 
  “บริษทัจดทะเบียน”  หมายความวา่  บริษทัซึ� งมีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  “สถาบนัการเงิน”  หมายความวา่  ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์  
ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
  “สมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย”  หมายความวา่  สมาคมตลาดตราสารหนี�ไทยที�ไดรั้บ
ใบอนุญาตและจดทะเบียนกบัสาํนกังาน  

“หุน้กูด้อ้ยสิทธิ”  หมายความวา่  หุน้กูไ้ม่มีประกนัที�มีการกาํหนดสิทธิของผูถื้อหุ้นกู้
ไวด้อ้ยกวา่สิทธิของเจา้หนี�สามญัทั�วไป 

“หุน้กูร้ะยะสั�น”  หมายความวา่   หุน้กูที้�มีกาํหนดเวลาชาํระหนี�ไม่เกิน 270 วนันบัแต่
วนัที�ออกหุน้กู ้   
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หมวด 1 
หลกัเกณฑท์ั�วไป 

______________________ 

ขอ้ 4   ประกาศนี� ให้ใชบ้งัคบักบักิจการต่างประเทศที�ประสงคจ์ะออกและเสนอขาย
ตราสารหนี� ในประเทศไทยซึ� งมีขอ้ตกลงใหช้าํระค่าตราสารหนี,และการชาํระหนี,ตามตราสารเป็น 
สกุลเงินบาท 

ขอ้ 5   เอกสารหรือหลกัฐานที�ตอ้งยื�นต่อสาํนกังานตามที�ประกาศนี,กาํหนด ไม่วา่ก่อน
หรือภายหลงัไดรั้บอนุญาต ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธีิการที�สาํนกังานประกาศกาํหนด 

ขอ้ 6   กิจการต่างประเทศที�ประสงคจ์ะออกและเสนอขายตราสารหนี,อาจยื�นขอ้มูล
หรือเอกสารต่อสาํนกังานที�จดัทาํเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษก็ได ้ 
  ในกรณีที�ขอ้มูลหรือเอกสารตามวรรคหนึ�งแปลมาจากขอ้มูลที�เป็นภาษาอื�น กิจการต่างประเทศ 
ตอ้งดาํเนินการดงันี,ดว้ย 
  (1)  รับรองวา่สาระของขอ้มูลหรือเอกสารที�แปลนั,น เป็นเรื�องที�เกิดขึ,นหรือมีอยูจ่ริง  
และไม่ไดมี้การปกปิดขอ้เท็จจริงที�พึงเปิดเผย 
  (2)  ให้ผูแ้ปลรับรองความถูกตอ้งว่า สาระการแปลถูกตอ้งตรงตามสาระของขอ้มูล
หรือเอกสารที�เป็นตน้ฉบบั 

ขอ้ 7   เอกสารที�ยื�นต่อสาํนกังานตามประกาศนี,  หากไดจ้ดัทาํเป็นภาษาใดในครั, งแรก  
ใหจ้ดัทาํโดยใชภ้าษานั,นต่อไปทุกครั, ง  เวน้แต่กรณีที�มีเหตุจาํเป็นสมควร และไดรั้บการผอ่นผนัจาก
สาํนกังาน 

ขอ้ 8   ในการจาํหน่ายตราสารหนี� ต่อประชาชนเป็นการทั�วไปตามหมวด 3  
กิจการต่างประเทศที�ไดรั้บอนุญาตมีหนา้ที�ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยการจาํหน่ายตราสารหนี�และใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ที�ออกใหม่ของบริษทัที�ออกหลกัทรัพยด์ว้ย 

  ขอ้ 9   ในการออกและเสนอขายตราสารหนี, ของกิจการต่างประเทศตอ้งปฏิบติัตามที�
กาํหนดในหมวดนี,และหมวดดงัต่อไปนี,ดว้ย 
  (1)  การออกและเสนอขายตราสารหนี� ต่อประชาชนเป็นการทั�วไป ใหป้ฏิบติัตาม
หลกัเกณฑใ์นหมวด 3 
  (2)  การออกและเสนอขายตราสารหนี�ในวงจาํกดั ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 4 
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หมวด 2 
อาํนาจของสาํนกังาน 

______________________ 

  ขอ้ 10   ในกรณีที�ปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อสาํนกังานที�เป็นเหตุอนัควรสงสัยกรณีใด 
กรณีหนึ�งดงัต่อไปนี,  สาํนกังานอาจไม่อนุญาตให้ออกและเสนอขายตราสารหนี,ตามคาํขออนุญาตได ้
  (1)  กิจการต่างประเทศที�ขออนุญาตหรือการออกและเสนอขายตราสารหนี, มีลกัษณะหรือ
รูปแบบเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรือเงื�อนไขที�จะไดรั้บอนุญาตตามประกาศนี,  แต่มีขอ้เทจ็จริงซึ� งทาํให้
พิจารณาไดว้า่ความมุ่งหมายหรือเนื,อหาสาระที�แทจ้ริง (substance) ของการออกและเสนอขายตราสารหนี,นั,น 
เขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเลี�ยงบทบญัญติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศนี,  
  (2)  การออกและเสนอขายตราสารหนี,อาจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
  (3)  การออกและเสนอขายตราสารหนี,อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื�อถือต่อ 
ตลาดทุนไทยโดยรวม 
  (4)  การออกและเสนอขายตราสารหนี,อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูล้งทุนโดยรวม  
หรืออาจทาํให้ผูล้งทุนโดยรวมไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลที�ถูกตอ้ง 
หรือเพียงพอประกอบการตดัสินใจลงทุน 

  ขอ้ 11   ในกรณีที�ปรากฏต่อสาํนกังานภายหลงัการอนุญาตใหอ้อกและเสนอขาย 
ตราสารหนี,วา่ขอ้เทจ็จริงและพฤติการณ์ที�สาํนกังานนาํมาพิจารณาเพื�ออนุญาตใหอ้อกและเสนอขาย
ตราสารหนี, เปลี�ยนแปลงไป ซึ� งหากขอ้เทจ็จริงและพฤติการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไปนั,นปรากฏต่อสาํนกังาน
ก่อนการอนุญาต สาํนกังานอาจไม่อนุญาตให้ออกและเสนอขายตราสารหนี,นั,น ใหส้าํนกังานมีอาํนาจ
ดงัต่อไปนี,  
  (1)  สั�งใหกิ้จการต่างประเทศที�ไดรั้บอนุญาต กรรมการหรือผูบ้ริหารของกิจการต่างประเทศ
ที�ไดรั้บอนุญาต ชี,แจงหรือเปิดเผยขอ้มูลเพิ�มเติมภายในระยะเวลาที�กาํหนด และระงบัการอนุญาตใหอ้อก
ตราสารหนี,หรือใหกิ้จการต่างประเทศที�ไดรั้บอนุญาตระงบัการเสนอขายตราสารหนี,ไวก่้อนจนกวา่จะได้
ชี,แจงหรือแกไ้ขใหถู้กตอ้ง และหากกิจการต่างประเทศที�ไดรั้บอนุญาต กรรมการหรือผูบ้ริหารของกิจการ
ต่างประเทศที�ไดรั้บอนุญาต ไม่สามารถชี,แจงหรือดาํเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด 
สาํนกังานอาจสั�งเพิกถอนการอนุญาตตาม (2) ได ้
  (2)  สั�งเพิกถอนการอนุญาตให้ออกและเสนอขายตราสารหนี,ในส่วนที�ยงัไม่ไดเ้สนอขาย
หรือยงัไม่มีผูจ้องซื,อ 
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  ในการสั�งการตามวรรคหนึ�งใหส้าํนกังานคาํนึงถึงปัจจยัดงัต่อไปนี,ประกอบการพิจารณา 
  (1)  ความร้ายแรงของขอ้เทจ็จริงหรือพฤติการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป 
  (2)  ผลกระทบต่อผูล้งทุนที�จองซื,อตราสารหนี,นั,น 

 ขอ้ 12   ในกรณีที�เขา้ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงัต่อไปนี,  สาํนกังานอาจผอ่นผนั 
ไม่นาํหลกัเกณฑต์ามประกาศนี,มาใชพ้ิจารณาคาํขออนุญาต หรือไม่นาํเงื�อนไขตามประกาศนี,มาใชบ้งัคบั
กบัการเสนอขายตราสารหนี, ที�ไดรั้บอนุญาตได ้
  (1)  มีขอ้เทจ็จริงที�ชดัเจนซึ�งทาํใหพ้ิจารณาไดว้า่หลกัเกณฑห์รือเงื�อนไขที�จะผอ่นผนัให ้
ไม่มีนยัสาํคญัสาํหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั,น และประโยชน์ที�จะไดไ้ม่คุม้ค่ากบัตน้ทุนในการปฏิบติั
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเงื�อนไขดงักล่าว 
  (2)  กิจการต่างประเทศมีขอ้จาํกดัตามกฎหมายอื�นที�ทาํใหไ้ม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑห์รือเงื�อนไขที�จะผอ่นผนั 
  (3)  กิจการต่างประเทศมีมาตรการอื�นที�เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติั 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเงื�อนไขที�จะผอ่นผนั 
  การผอ่นผนัตามวรรคหนึ�งใหค้าํนึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นสาํคญั  ทั,งนี,  สาํนกังานอาจกาํหนด
เงื�อนไขใหกิ้จการต่างประเทศตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้

หมวด 3 
การเสนอขายตราสารหนี, ต่อประชาชนเป็นการทั�วไป 

____________________ 

  ส่วนที� 1 
คุณสมบติัของผูข้ออนุญาต 
____________________ 

ขอ้ 13   กิจการต่างประเทศที�ขออนุญาตออกและเสนอขายตราสารหนี�ตอ้งมีลกัษณะ
ดงัต่อไปนี�  

(1)  แสดงไดว้า่การออกและเสนอขายตราสารหนี�กระทาํไดโ้ดยชอบตามกฎหมายและ
กฎเกณฑข์องต่างประเทศที�ใชบ้งัคบักบักิจการดงักล่าว 
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(2)  รายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีที�ออกตามงบการเงินของกิจการต่างประเทศและ
งบการเงินรวมประจาํงวดการบญัชีปีล่าสุด และงบการเงินประจาํงวด 6 เดือนล่าสุดหรืองบการเงินไตรมาส
สุดทา้ยก่อนยื�นคาํขอ ตอ้งไม่มีความหมายในลกัษณะดงันี�  

(ก)  ไม่แสดงความเห็นต่อการจดัทาํงบการเงินของกิจการต่างประเทศและงบการเงินรวม 
หรือแสดงความเห็นวา่งบการเงินไม่ถูกตอ้ง 

(ข)  แสดงความเห็นอยา่งมีเงื�อนไขในรายการบญัชีที�เป็นสาระสาํคญัวา่ไม่เป็นไป 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

(ค)  แสดงความเห็นวา่ถูกจาํกดัขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระทาํหรือไม่กระทาํ
ของกิจการต่างประเทศ หรือกรรมการหรือผูบ้ริหารของกิจการดงักล่าว 

งบการเงินของกิจการต่างประเทศจะตอ้งจดัทาํตามมาตรฐานใด ใหพ้ิจารณาจาก
ขอ้กาํหนดที�ระบุไวส้าํหรับการเปิดเผยขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ 
ร่างหนงัสือชี,ชวน ซึ� งเป็นขอ้กาํหนดเดียวกบัที�ระบุไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ย
หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธีิการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของ
บริษทัที�ออกหลกัทรัพย ์ ทั,งนี,  เฉพาะในส่วนที�เกี�ยวกบัขอ้กาํหนดการจดัทาํงบการเงินของบริษทัต่างประเทศ 

(3)  ไม่อยูร่ะหวา่งคา้งการนาํส่งงบการเงินหรือรายงานเกี�ยวกบัฐานะการเงินและ 
ผลการดาํเนินงานของกิจการต่างประเทศหรือรายงานที�มีหนา้ที�ตอ้งจดัทาํและจดัส่งต่อสาํนกังาน หรือ 
ตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 56 หรือมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือมาตรา 57  
แลว้แต่กรณี หรือไม่อยูร่ะหวา่งปรับปรุงแกไ้ขงบการเงินหรือรายงานที�มีหนา้ที�ตอ้งจดัทาํและจดัส่ง 
ตามมาตรา 56 หรือมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือมาตรา 57 ตามที�สาํนกังานหรือ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์จง้ใหด้าํเนินการปรับปรุงแกไ้ขนั�น หรือไม่อยูร่ะหวา่งการมีหนา้ที�ตอ้งปฏิบติัตามคาํสั�ง
ของสาํนกังานหรือตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แลว้แต่กรณี 

  (4)  ไม่มีลกัษณะตามขอ้ 14  เวน้แต่กรณีกิจการต่างประเทศเป็นบริษทัจดทะเบียน  
กิจการดงักล่าวตอ้งไม่มีลกัษณะตามที�กาํหนดเฉพาะในขอ้ 14(1)(ก) 
  (5)  ไม่เคยเสนอขายตราสารหนี,  ตัZวเงิน หรือศุกูก โดยไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด
เกี�ยวกบัลกัษณะการเสนอขายที�จาํกดัเฉพาะผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลา 2 ปี
ก่อนวนัยื�นคาํขออนุญาต เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังาน โดยกิจการต่างประเทศแสดงไดว้า่ 
มีเหตุจาํเป็นและสมควร รวมทั,งมีมาตรการป้องกนัการไม่ปฏิบติัดงักล่าวอยา่งเหมาะสมแลว้ 

 (6)  มีบุคคลที�ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นตวัแทนในประเทศไทย เพื�อทาํหนา้ที�ประสานงาน
และติดต่อกบับุคคลต่าง ๆ รวมทั�งรับหนงัสือ คาํสั�ง หมายเรียก หรือเอกสารใด ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบักิจการ
ต่างประเทศได ้และแสดงไดว้า่บุคคลดงักล่าวจะสามารถปฏิบติัหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมายได ้
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(7)  ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่หน่วยงานกาํกบัดูแลตลาดทุนของประเทศที�กิจการดงักล่าว
จดัตั,งขึ,นจะไม่ใหค้วามช่วยเหลือแก่สาํนกังานในการตรวจสอบหรือใหข้อ้มูลที�เกี�ยวกบัการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหลกัเกณฑที์�ออก
ตามกฎหมายดงักล่าว  

ความในวรรคหนึ�ง (2) ไม่ใชบ้งัคบักบักรณีที�เป็นการออกและเสนอขายตราสารหนี�  
ในนามของรัฐบาลต่างประเทศ 

ขอ้ 14   กิจการต่างประเทศที�ขออนุญาตตอ้งไม่มีลกัษณะดงัต่อไปนี,   เวน้แต่เป็นไป
ตามเงื�อนไขที�กาํหนดในขอ้ 15 
  (1)  ภายในระยะเวลา 5 ปีก่อนวนัยื�นคาํขออนุญาตออกและเสนอขายตราสารหนี,   
กิจการดงักล่าวตอ้งไม่มีลกัษณะดงัต่อไปนี,     

(ก)  เคยมีประวติัฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รือเงื�อนไขเกี�ยวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ในเรื�องที�มีนยัสาํคญั 

(ข)  เคยถูกสาํนกังานปฏิเสธคาํขออนุญาตเสนอขายหุน้ที�ออกใหม่ เนื�องจากมีเหตุ
ที�มีนยัสาํคญัอนัควรสงสัยเกี�ยวกบักลไกการบริหารจดัการในลกัษณะดงันี,   
   1.  อาจไม่สามารถปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งเป็นธรรมโดยอาจมีการเอื,อประโยชน์
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กลุ่มใดกลุ่มหนึ�งซึ� งจะทาํใหไ้ดเ้ปรียบผูถื้อหุน้รายอื�นหรือไดป้ระโยชน์มากกวา่ผูถื้อหุน้ 
รายอื�นโดยไม่สมควร 
   2.  อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นไดโ้ดยทาํใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ�ง 
ไดรั้บประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากที�พึงไดต้ามปกติ หรือโดยทาํใหบ้ริษทัเสียประโยชน์ที�พึงไดรั้บ 

(ค)  เคยถูกสาํนกังานปฏิเสธคาํขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยที์�ออกใหม่ เนื�องจาก 
มีเหตุที�ทาํใหส้งสัยเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชนที�ไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจ
ลงทุน หรือทาํให้ผูล้งทุนสาํคญัผดิ ซึ� งมีลกัษณะเป็นการปกปิดหรืออาํพราง หรือสร้างขอ้มูลที�อาจไม่มี
อยูจ่ริงในรายการหรือการดาํเนินการที�มีนยัสาํคญั 

(ง)  เคยถอนคาํขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยที์�ออกใหม่โดยไม่มีการชี,แจง 
เหตุสงสัยตาม (ข) หรือ (ค) ต่อสาํนกังาน หรือโดยมีการชี,แจงแต่ไม่ไดแ้สดงขอ้เทจ็จริงหรือเหตุผล
อยา่งสมเหตุสมผลที�จะหกัลา้งขอ้สงสัยตาม (ข) หรือ (ค) นั,น 

(2)  ภายในระยะเวลา 10 ปีก่อนวนัยื�นคาํขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี,  
กิจการดงักล่าวเคยตอ้งคาํพิพากษาถึงที�สุดใหล้งโทษในความผดิเกี�ยวกบัทรัพยเ์ฉพาะในมูลเหตุ
เนื�องจากการดาํเนินการที�มีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริต อนัเป็นเหตุที�ทาํใหเ้กิดความเสียหาย
ในวงกวา้ง  ทั,งนี,  ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
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  (3)  อยูร่ะหวา่งถูกกล่าวโทษหรือถูกดาํเนินคดีในความผิดเกี�ยวกบัทรัพย ์
โดยหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เฉพาะในมูลเหตุเนื�องจากการดาํเนินการที�มีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง  
หรือทุจริตอนัเป็นเหตุที�ทาํให้เกิดความเสียหายในวงกวา้ง  ทั,งนี,  ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ 
  (4)  เป็นกิจการที�มีเหตุอนัควรสงสัยวา่เป็นการจดัรูปแบบเพื�อใหบุ้คคลที�มีลกัษณะ 
ตาม (1) (2) หรือ (3) หลีกเลี�ยงมิใหส้าํนกังานใชห้ลกัเกณฑก์ารพิจารณาตาม (1) (2) หรือ (3) กบับุคคล 
ที�มีลกัษณะดงักล่าว 

ขอ้ 15   มิใหน้าํความในขอ้ 14(1) และ (2) แลว้แต่กรณี มาใชบ้งัคบักบักิจการต่างประเทศ 
ที�ขออนุญาตซึ� งไดแ้กไ้ขเปลี�ยนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริหารจดัการและการควบคุมการ
ดาํเนินงานที�ทาํใหกิ้จการดงักล่าวมีลกัษณะตามขอ้ 14(1) และ (2) แลว้ 

ส่วนที� 2 
ลกัษณะของตราสารหนี�  

__________________________ 

ขอ้ 16   พนัธบตัรตอ้งมีลกัษณะและเป็นไปตามเงื�อนไขดงัต่อไปนี,  
(1)  มีคาํเรียกชื�อเป็นการเฉพาะ และแสดงถึงปีที�ครบกาํหนดไถ่ถอนไวอ้ยา่งชดัเจน 
(2)  มีการกาํหนดอตัราดอกเบี,ยไวอ้ยา่งแน่นอน หรือเป็นอตัราที�ผนัแปรตามอตัรา

ดอกเบี,ยของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบี,ยอื�น 
(3)  มีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากบัมูลค่าที�ตราไวข้องพนัธบตัร  ทั,งนี,  ไม่วา่พนัธบตัรนั,น

จะมีการไถ่ถอนครั, งเดียวหรือหลายครั, ง 
(4)  ไม่มีขอ้ตกลงใด ๆ ที�ทาํให้พนัธบตัรนั,นมีลกัษณะทาํนองเดียวกบัหุน้กูที้�มี 

อนุพนัธ์แฝง  เวน้แต่เป็นพนัธบตัรที�ผูอ้อกมีสิทธิในการบงัคบัไถ่ถอนคืนก่อนกาํหนด (callable)  
หรือผูถื้อมีสิทธิเรียกใหผู้อ้อกชาํระหนี, คืนก่อนกาํหนด (puttable) โดยมีการกาํหนดผลตอบแทนไว้
อยา่งแน่นอนหรือเป็นอตัราที�ผนัแปรตามอตัราดอกเบี,ยของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบี,ยอื�น  
และไม่มีการกาํหนดเงื�อนไขการจ่ายผลตอบแทนที�อา้งอิงกบัปัจจยัอา้งอิงอื�นเพิ�มเติม 

ขอ้ 17   หุน้กูต้อ้งมีลกัษณะและเป็นไปตามเงื�อนไขดงัต่อไปนี�  
(1)  มีคาํเรียกชื�อเป็นการเฉพาะเพื�อประโยชน์ในการอา้งอิงถึงหุ้นกูที้�เสนอขาย 

ในแต่ละครั� ง  ทั�งนี�  คาํเรียกชื�อหุน้กูด้งักล่าวตอ้งแสดงถึงปีที�ครบกาํหนดไถ่ถอน และลกัษณะพิเศษ 
ของหุน้กู ้(ถา้มี) ไวโ้ดยชดัเจน 
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(2)  มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยไวอ้ยา่งแน่นอนหรือเป็นอตัราที�ผนัแปรตามอตัรา
ดอกเบี�ยของสถาบนัการเงิน หรืออตัราดอกเบี�ยอื�น 

(3)  มีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากบัมูลค่าที�ตราไวข้องหุน้กู ้ ทั�งนี�  ไม่วา่หุน้กูน้ั�นจะมี 
การไถ่ถอนครั, งเดียวหรือหลายครั, ง 

(4)  ตอ้งไม่มีลกัษณะดงันี,   
(ก)  เป็นหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
(ข)  เป็นหุน้กูเ้พื�อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์
(ค)  เป็นหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง เวน้แต่เป็นหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงที�ผูอ้อกมีสิทธิ 

ในการบงัคบัไถ่ถอนคืนก่อนกาํหนด (callable) หรือผูถื้อมีสิทธิเรียกใหผู้อ้อกชาํระหนี, คืนก่อนกาํหนด 
(puttable) โดยมีการกาํหนดผลตอบแทนไวอ้ยา่งแน่นอนหรือเป็นอตัราที�ผนัแปรตามอตัราดอกเบี,ยของ
สถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบี,ยอื�น และไม่มีการกาํหนดเงื�อนไขการจ่ายผลตอบแทนที�อา้งอิงกบั
ปัจจยัอา้งอิงอื�นเพิ�มเติม 

(5)  จดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้เวน้แต่ในกรณีที�เป็นหุน้กูร้ะยะสั,น 

ขอ้ 18   ในกรณีหุน้กูที้�เสนอขายเป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิ สิทธิของผูถื้อหุ้นกูด้งักล่าวตอ้ง
ดอ้ยกวา่สิทธิของเจา้หนี�สามญัเฉพาะในเรื�องการรับชาํระหนี�ตามหุ้นกูน้ั�นเมื�อเกิดกรณีใดกรณีหนึ�ง
ดงัต่อไปนี�  

(1)  กิจการต่างประเทศที�ออกหุน้กูถู้กพิทกัษท์รัพย ์หรือถูกศาลพิพากษาใหล้ม้ละลาย 
(2)  มีการชาํระบญัชีเพื�อการเลิกกิจการ  
(3)  กรณีอื�นใดที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน 

ขอ้ 19   ในกรณีหุน้กูที้�เสนอขายเป็นหุน้กูที้�ครบกาํหนดไถ่ถอนเมื�อมีการเลิกกิจการ 
(perpetual bond) ตอ้งมีการระบุใหช้ดัเจนถึงสิทธิของผูถื้อหุน้กูด้งักล่าวในลกัษณะใดลกัษณะหนึ�ง
ดงัต่อไปนี�   

(1)  ผูถื้อหุน้กูไ้ม่มีสิทธิเรียกใหกิ้จการต่างประเทศที�ออกหุ้นกูไ้ถ่ถอนหุน้กูด้งักล่าว
ก่อนมีการเลิกกิจการ 

(2)  ผูถื้อหุน้กูมี้สิทธิเรียกใหกิ้จการต่างประเทศที�ออกหุน้กูไ้ถ่ถอนหุน้กูด้งักล่าวก่อน 
มีการเลิกกิจการตามเงื�อนไขและระยะเวลาที�กาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 
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ขอ้ 20  ในกรณีหุ้นกูที้�เสนอขายเป็นหุน้กูมี้ประกนั ไม่วา่การประกนัของหุน้กูน้ั�นจะจดัให้ 
มีพร้อมกบัการเสนอขายหุ้นกูห้รือจดัเพิ�มเติมขึ�นในภายหลงั หลกัประกนัของหุน้กูต้อ้งมีลกัษณะดงัต่อไปนี�  

(1)  เป็นทรัพยสิ์นหรือการคํ�าประกนัที�มีการดาํเนินการให้มีผลบงัคบัไดต้ามกฎหมาย
โดยคาํนึงถึงสภาพของหลกัประกนัแต่ละประเภท สามารถดาํรงไดต้ลอดอายหุุน้กู ้และดูแลไดโ้ดย
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ ทั�งนี�  ทรัพยสิ์นที�เป็นหรือเกี�ยวขอ้งกบัหลกัประกนัซึ� งเป็นทรัพยสิ์นอื�นใดที�มิใช่ 
ตราสารทางการเงิน ทรัพยสิ์นดงักล่าวตอ้งอยูใ่นประเทศไทยและบงัคบัไดต้ามกฎหมายไทย 

(2)  ในกรณีที�หลกัประกนัเป็นอสังหาริมทรัพยห์รือสัญญาเช่าระยะยาว  
กิจการต่างประเทศที�ออกหุน้กูต้อ้งจดัใหมี้การประเมินค่าของหลกัประกนัดงักล่าวโดยผูป้ระเมินราคา
ทรัพยสิ์นที�อยูใ่นบญัชีที�สาํนกังานใหค้วามเห็นชอบ  ทั�งนี�  การประเมินราคาหรือการคาํนวณมูลค่าของ
หลกัประกนัตอ้งคาํนึงถึงสิทธิและภาระผกูพนัใด ๆ ไม่วา่จะเกิดขึ�นโดยบทกฎหมายหรือโดยสัญญาที�มี
อยูเ่หนือทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนันั�นดว้ย และตอ้งจดัทาํขึ�นไม่เกินกวา่ 1 ปีก่อนวนัที�ออกหุน้กูน้ั�น   
เวน้แต่จะเป็นกรณีที�ราคาหรือมูลค่าของหลกัประกนัไดเ้ปลี�ยนแปลงไปอยา่งมีนยัสาํคญัในช่วงเวลา
ดงักล่าว ใหผู้อ้อกหุ้นกูจ้ดัให้มีการประเมินค่าหลกัประกนัดงักล่าวใหม่ 

ขอ้ 21   กิจการต่างประเทศที�ขออนุญาตตอ้งจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ 
โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี,  

(1)  การเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั,นที�ไม่ใช่หุน้กูด้อ้ยสิทธิ ใหจ้ดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ 
อยา่งใดอยา่งหนึ�งดงันี,  

       (ก)  อนัดบัความน่าเชื�อถือของหุ้นกูที้�เสนอขายในแต่ละครั, ง 
(ข)  อนัดบัความน่าเชื�อถือของผูค้ ํ,าประกนัหุน้กู ้เฉพาะในกรณีที�เป็นหุน้กูมี้ประกนั

ที�มีการคํ,าประกนัเตม็จาํนวนที�มีผลบงัคบัใหผู้ค้ ํ,าประกนัตอ้งรับผิดร่วมกนักบัลูกหนี,  โดยไม่สามารถ 
เพิกถอนไดก่้อนครบกาํหนดอายขุองหุน้กู ้ 

       (ค)  อนัดบัความน่าเชื�อถือของกิจการต่างประเทศที�ขออนุญาต   
(2)  การเสนอขายตราสารหนี, อื�นนอกจาก (1) ให้จดัอนัดบัความน่าเชื�อถืออยา่งใด 

อยา่งหนึ�งตาม (1)(ก) หรือ (ข) 
ความในวรรคหนึ�งไม่ใชบ้งัคบักบักรณีดงันี�  
(1)  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานไดมี้หนงัสือแจง้ 

ต่อสาํนกังานวา่ไม่สามารถทาํการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือตราสารหนี�นั�นไดโ้ดยมีเหตุอนัสมควร และเหตุนั,น 
มิไดเ้กิดจากกิจการต่างประเทศที�ขออนุญาต สาํนกังานอาจผอ่นผนัใหก้ารจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือนั�นกระทาํ 
โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถืออื�นที�สาํนกังานกาํหนดได ้



11 

 

(2)  กรณีที�ไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังาน โดยมีเหตุจาํเป็นและสมควร หรือเป็นกรณีที�
พิจารณาไดว้า่ไม่จาํเป็นตอ้งมีการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ 

ส่วนที� 3 
วธีิการยื�นและการพิจารณาคาํขออนุญาต 

____________________ 

ขอ้ 22   การอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี�ตามหมวดนี�  จะมีผลต่อเมื�อ 
(1)  กิจการต่างประเทศไดย้ื�นคาํขออนุญาตตามส่วนที� 3 ของหมวดนี�และไดรั้บอนุญาต

ในเบื�องตน้จากสาํนกังานวา่เป็นผูมี้คุณสมบติัที�สามารถเสนอขายตราสารหนี�ได ้ตามหลกัเกณฑที์�กาํหนด 
ในส่วนที� 1 ของหมวดนี,   ทั�งนี�  กิจการต่างประเทศที�ไดรั้บอนุญาตในเบื,องตน้จะสามารถเสนอขายตราสารหนี�
ไดทุ้กลกัษณะ โดยไม่จาํกดัมูลค่าและจาํนวนครั� งที�เสนอขายภายในระยะเวลา 2 ปีนบัแต่วนัที�สาํนกังาน
แจง้ผลนั�น  
  (2)  ในการเสนอขายตราสารหนี� ในแต่ละครั� ง หากผูข้ออนุญาตไดป้ฏิบติัให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑใ์นส่วนนี�  และส่วนที� 2 ของหมวดนี�แลว้ ให้ถือวา่ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี�   
ในครั� งนั�น และใหถื้อวา่ไดรั้บความเห็นชอบในการแต่งตั�งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้ากสาํนกังานในวนัที�ถือวา่ 
ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี�ดงักล่าวดว้ย 

ขอ้ 23   ใหกิ้จการต่างประเทศที�ประสงคจ์ะออกและเสนอขายตราสารหนี�ยื�นคาํขออนุญาต
ต่อสาํนกังานตามที�กาํหนดโดยขอ้ 5 และใหกิ้จการดงักล่าวชาํระค่าธรรมเนียมคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน
เมื�อสาํนกังานไดรั้บคาํขออนุญาต  พร้อมทั,งเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขออนุญาตที�ถูกตอ้ง
ครบถว้นตามคู่มือสาํหรับประชาชนแลว้  ทั,งนี,  อตัราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการกาํหนดค่าธรรมเนียมเกี�ยวกบัการขออนุญาตเสนอขาย
หลกัทรัพยที์�ออกใหม่และการขออนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

ในกรณีที�สาํนกังานมีความจาํเป็นตอ้งไปเยี�ยมชมกิจการ หรือสถานที�อื�นใดของกิจการ
ต่างประเทศ กิจการดงักล่าวตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัค่าที�พกัและค่ายานพาหนะเดินทางที�เกิดขึ,น
จากการเยี�ยมชมกิจการที�เกิดขึ,นจริงและเป็นไปตามสมควร โดยสาํนกังานอาจกาํหนดหลกัเกณฑที์�ชดัเจน
ในเรื�องดงักล่าวได ้
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ขอ้ 24   เมื�อสาํนกังานไดรั้บคาํขออนุญาตพร้อมเอกสารหลกัฐานที�ถูกตอ้งครบถว้น 
ตามคู่มือสาํหรับประชาชนแลว้ ใหส้าํนกังานดาํเนินการสอบทานขอ้เทจ็จริงตามขั,นตอนและวธีิการ 
ที�ระบุในคู่มือสาํหรับประชาชนและแจง้ประเด็นขอ้สังเกตที�ไดจ้ากการสอบทานขอ้เท็จจริงเพื�อให้
กิจการต่างประเทศที�ขออนุญาตชี,แจงขอ้สังเกตนั,นภายในระยะเวลาที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือแจง้ขอ้สังเกต 
โดยตอ้งดาํเนินการดงักล่าวให้แลว้เสร็จภายใน 45 วนันบัแต่วนัที�สาํนกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐาน 
ที�ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือสาํหรับประชาชน   

ให้สาํนกังานแจง้ผลการพิจารณาอนุญาตเบื,องตน้ว่าเป็นผูมี้คุณสมบติัของกิจการ
ต่างประเทศที�ขออนุญาตตามส่วนที� 1 ภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�สาํนกังานไดรั้บคาํชี,แจงต่อขอ้สังเกต 
จากการสอบทานขอ้เทจ็จริงจากกิจการดงักล่าว 

ในกรณีที�กิจการต่างประเทศที�ขออนุญาตประสงคจ์ะขอผอ่นผนัหลกัเกณฑ์ตามประกาศนี,  
ใหกิ้จการดงักล่าวยื�นคาํขอผอ่นผนัพร้อมทั,งเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอผอ่นผนัต่อสาํนกังานก่อนที�
สาํนกังานจะเริ�มการพิจารณาตามวรรคสอง  ทั,งนี,  ตามขั,นตอนและวธีิการที�ระบุในคู่มือสาํหรับประชาชน  
โดยสาํนกังานจะพิจารณาคาํขอผอ่นผนัใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการพิจารณาอนุญาต  

ขอ้ 25   กิจการต่างประเทศจะถือวา่ไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานใหเ้สนอขายตราสารหนี�
ในแต่ละครั� ง เมื�อกิจการดงักล่าวไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นส่วนที� 2 และขอ้ 27    

ขอ้ 26   ในระหวา่งระยะเวลาที�สาํนกังานอนุญาตเบื�องตน้ตามขอ้ 22(1) หากปรากฏ
ต่อมาภายหลงัวา่กิจการต่างประเทศที�ไดรั้บอนุญาตไม่สามารถดาํรงคุณสมบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
ในส่วนที� 1 ได ้ใหกิ้จการต่างประเทศดงักล่าวดาํเนินการทั�งหมดดงัต่อไปนี�  

(1)   แจง้กรณีเช่นนั�นต่อสาํนกังานภายใน 7 วนันบัแต่วนัที�รู้หรือควรรู้ถึงกรณีดงักล่าว  
(2)   แกไ้ขใหมี้ลกัษณะเป็นไปตามที�กาํหนดภายใน 6 เดือนหรือภายในระยะเวลาที�

สาํนกังานกาํหนด  
ในระหวา่งที�กิจการต่างประเทศยงัไม่สามารถแกไ้ขใหมี้ลกัษณะเป็นไปตามที�กาํหนด

ในส่วนที� 1 ได ้กิจการดงักล่าวจะเสนอขายตราสารหนี� เพิ�มเติมไม่ได ้
หากปรากฏกรณีใดกรณีหนึ� งดงันี�  ให้ถือว่าการอนุญาตเบื�องตน้เป็นอนัสิ�นสุดลง

นับแต่วนัที�ปรากฏเหตุดงักล่าว 

(1)  กิจการต่างประเทศจงใจหรือเพิกเฉยไม่แจง้ต่อสาํนกังานตามวรรคหนึ�ง (1)  
(2)  กิจการต่างประเทศไม่สามารถแกไ้ขใหมี้ลกัษณะตามที�กาํหนดภายในระยะเวลา

ตามวรรคหนึ�ง (2)  
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ขอ้ 27   ภายหลงัไดรั้บอนุญาตในเบื�องตน้จากสาํนกังาน ก่อนการเสนอขายตราสารหนี�  
ในแต่ละครั� ง ใหกิ้จการต่างประเทศยื�นเอกสารหลกัฐานตามที�สาํนกังานกาํหนดโดยขอ้ 5  

ให้กิจการตามวรรคหนึ�งยื�นคาํขอความเห็นชอบบุคคลที�จะเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
ต่อสาํนกังานมาพร้อมกบัเอกสารหลกัฐานที�ยื�นตามวรรคหนึ�งดว้ย และใหถื้อวา่กิจการดงักล่าวไดรั้บ 
ความเห็นชอบใหแ้ต่งตั�งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้มื�อไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กู ้

  ขอ้ 28   ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้อ้งเป็นบุคคลที�มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงัต่อไปนี�  
 (1)  เป็นบุคคลที�มีรายชื�ออยูใ่นบญัชีรายชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยคุณสมบติัของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และการกระทาํตาม
อาํนาจหนา้ที�ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

(2)  เป็นบุคคลที�ทาํหนา้ที�ในลกัษณะเดียวกบัผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูต้ามที�กาํหนดโดยกฎหมาย 
ของประเทศที�กิจการต่างประเทศจดัตั�งขึ�น และกิจการดงักล่าวตอ้งเป็นกิจการที�จดัตั,งขึ,นในประเทศสมาชิก
อาเซียนที�หน่วยงานกาํกบัดูแลตลาดทุนของประเทศนั,น ๆ ไดร่้วมลงนามในบนัทึกความเขา้ใจกบัสาํนกังานตาม 
Memorandum of Understanding on Streamlined Review Framework for ASEAN Common Prospectus 

ส่วนที� 4 

เงื�อนไขที�ตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขาย 
ตราสารหนี� ต่อประชาชนเป็นการทั�วไป 

__________________________ 

ขอ้ 29   กิจการต่างประเทศตอ้งจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือของตราสารหนี�  
ตามขอ้ 21 อยา่งต่อเนื�องตลอดอายขุองตราสาร  เวน้แต่ในกรณีที�มีเหตุจาํเป็นและสมควร สาํนกังานอาจ 
ผอ่นผนัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือของตราสารหนี� โดยกาํหนดเงื�อนเวลาหรือเงื�อนไขไวด้ว้ยก็ได ้  
ทั�งนี�  โดยคาํนึงถึงความจาํเป็นของผูล้งทุนในการมีขอ้มูลการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือนั�น 

ขอ้ 30   กิจการต่างประเทศตอ้งยื�นคาํขอใหส้มาคมตลาดตราสารหนี�ไทยพิจารณารับ
ตราสารหนี� ที�ออกและเสนอขายเป็นตราสารหนี� ขึ�นทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�ออกหุน้กูด้งักล่าว   
เวน้แต่เป็นการออกและเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั�น 

ขอ้ 31   กิจการต่างประเทศตอ้งจดัใหมี้ขอ้กาํหนดสิทธิของตราสารหนี� ที�เสนอขาย 
โดยขอ้กาํหนดสิทธิดงักล่าวตอ้งมีความชดัเจนและไม่มีขอ้กาํหนดที�เป็นการเอาเปรียบคู่สัญญาอยา่ง 
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ไม่เป็นธรรม และมีการลงลายมือชื�อผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนัของกิจการต่างประเทศและประทบัตรา
ของกิจการดงักล่าว (ถา้มี)  ทั�งนี�  รายการและสาระสาํคญัของขอ้กาํหนดสิทธิสาํหรับหุ้นกูใ้หเ้ป็นไป
ตามมาตรา 42 

ใหน้าํหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัรายการและสาระสาํคญัของขอ้กาํหนดสิทธิสาํหรับหุน้กู ้
ตามวรรคหนึ�ง มาใชบ้งัคบักบัขอ้กาํหนดสิทธิของพนัธบตัรดว้ย โดยอนุโลม 

ขอ้ 32   ในกรณีตราสารหนี� ที�เสนอขายเป็นหุน้กูที้�จดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้กิจการ
ต่างประเทศตอ้งจดัใหส้ัญญาแต่งตั�งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูมี้ความสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดสิทธิ โดยอยา่งนอ้ย
ตอ้งมีรายการและสาระสาํคญัดงัต่อไปนี�  

(1)  ชื�อและที�อยูข่องคู่สัญญา 
(2)  วนัที�สัญญามีผลใชบ้งัคบั 
(3)  อาํนาจ หน้าที� และความรับผิดของคู่สัญญา โดยมีขอ้ตกลงที�ระบุให้กิจการ

ต่างประเทศและผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูมี้อาํนาจ หน้าที� และความรับผิดตามขอ้กาํหนดสิทธิทุกประการ 

(4)  อตัราและวธีิการจ่ายค่าตอบแทน หรือบาํเหน็จในการปฏิบติัหนา้ที�ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
ซึ� งตอ้งกาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนที�แน่นอน รวมทั�งอตัราและวิธีการจ่ายคืนเงินทดรองซึ�งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้
ไดจ่้ายไปเนื�องจากการปฏิบติัหนา้ที�ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

(5)  การสิ�นสุดของสัญญา 

ขอ้ 33  ในกรณีการออกหุน้กูมี้ประกนัโดยหลกัประกนัเป็นอสังหาริมทรัพย ์ 
หรือสังหาริมทรัพยป์ระเภทที�ตอ้งจดทะเบียนตามกฎหมายไทย กิจการต่างประเทศตอ้งดาํเนินการ 
จดทะเบียนใหผู้แ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ป็นผูรั้บทรัพยสิ์นนั�นเป็นประกนัตามกฎหมายไทยดว้ย 

ขอ้ 34   ในการเปลี�ยนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูภ้ายหลงัการออกหุน้กู ้ใหกิ้จการต่างประเทศ
ขอความเห็นชอบในการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวต่อสาํนกังานตามเอกสารที�กาํหนดโดยขอ้ 5 

เมื�อกิจการต่างประเทศไดย้ื�นเอกสารตามวรรคหนึ�งต่อสาํนกังานครบถว้นแลว้ ใหกิ้จการ
ดงักล่าวเปลี�ยนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ดโ้ดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานแลว้ และใหกิ้จการนั�น
ส่งสาํเนาสัญญาแต่งตั�งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต่้อสาํนกังานภายใน 15 วนันบัแต่วนัแต่งตั�งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูน้ั�น  

ขอ้ 35   การแกไ้ขเพิ�มเติมสิทธิ หนา้ที� ความรับผิด หรือหลกัประกนัตามหุ้นกู ้
ภายหลงัการออกหุ้นกูน้ั�น จะกระทาํไดต่้อเมื�อการแกไ้ขเพิ�มเติมนั�นมิไดข้ดัหรือแยง้กบัขอ้กาํหนดของ 
ประกาศนี�และการแกไ้ขเพิ�มเติมดงักล่าวไดด้าํเนินการโดยชอบตามขอ้กาํหนดสิทธิ โดยกิจการต่างประเทศ 
ตอ้งแจง้การแกไ้ขเพิ�มเติมดงักล่าวพร้อมทั�งส่งสาํเนาเอกสารที�เกี�ยวขอ้งต่อสาํนกังานและสมาคม 
ตลาดตราสารหนี�ไทยภายใน 15 วนันบัแต่วนัที�การแกไ้ขเพิ�มเติมนั�นมีผลใชบ้งัคบั 
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ในกรณีที�การดาํเนินการตามวรรคหนึ�ง เป็นการแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้กาํหนดสิทธิซึ� งได้
กาํหนดใหก้ระทาํไดโ้ดยการมีมติที�ประชุมผูถื้อหุ้นกู ้หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้กูต้อ้งระบุอยา่งชดัเจน
ถึงสาเหตุแห่งการแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้กาํหนดสิทธิ และผลกระทบที�เกิดขึ�นหรืออาจเกิดขึ�นกบัผูถื้อหุน้กู ้
เพื�อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจของผูถื้อหุน้กู ้

ใหน้าํหลกัเกณฑ์ตามวรรคหนึ�งและวรรคสองมาบงัคบัใชก้บัการเสนอขายพนัธบตัรดว้ย 
โดยอนุโลม 

ขอ้ 36   กิจการต่างประเทศตอ้งรายงานการไถ่ถอนตราสารหนี� ก่อนครบกาํหนดอายตุ่อ
สาํนกังานภายใน 15 วนันบัแต่วนัที�มีการไถ่ถอน  ทั,งนี,  การรายงานดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดโดยขอ้ 5  

หมวด 4 

การออกและเสนอขายตราสารหนี�ในวงจาํกดั 
__________________________ 

ส่วนที� 1 
ลกัษณะการออกและเสนอขายในวงจาํกดั 

__________________________ 

ขอ้ 37   การออกและเสนอขายตราสารหนี�ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงัต่อไปนี�   
ใหถื้อเป็นการออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจาํกดั 

(1)  การออกและเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ แต่ไม่รวมถึง 
การออกและเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ที�ไดจ้ดขอ้จาํกดัการโอนไวไ้ม่เกิน 
10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ซึ� งกรณีดงักล่าวใหถื้อวา่เป็นการเสนอขายตาม (2) 

(2)  การออกและเสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ� งมีจาํนวนไม่เกิน 10 ราย  
ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ 

ในกรณีที�ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น นายหนา้ซื�อขายหลกัทรัพย ์
ผูค้า้หลกัทรัพยห์รือบุคคลอื�นใด มีการถือครองตราสารหนี�แทนบุคคลอื�น การนบัจาํนวนผูล้งทุน 
ตามวรรคหนึ�งใหน้บัจากบุคคลที�เป็นเจา้ของที�แทจ้ริงของตราสารหนี�นั�น 

(3)  การออกและเสนอขายซึ�งกิจการต่างประเทศที�จะออกและเสนอขายตราสารหนี�  
แสดงไดว้า่เป็นไปตามหลกัเกณฑค์รบถว้นดงันี�  และไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังานดว้ยแลว้  

      (ก)  มีเหตุจาํเป็นและสมควร 

      (ข)  การออกและเสนอขายดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง  
      (ค)  มีมาตรการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูล้งทุนอยา่งเพียงพอแลว้ 
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ส่วนที� 2 
กรณีที�ถือวา่ไดรั้บอนุญาต 

__________________________ 

ขอ้ 38   ใหกิ้จการต่างประเทศสามารถออกและเสนอขายตราสารหนี,ในวงจาํกดั 
ตามขอ้ 37 ได ้โดยถือวา่ไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังาน เมื�อมีลกัษณะและเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี,   
และใหกิ้จการดงักล่าวปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นส่วนที� 3 ของหมวดนี,  รวมทั,งรายงานลกัษณะของ 
ตราสารหนี, ที�จะเสนอขายต่อสาํนกังานตามรายงานที�กาํหนดโดยขอ้ 5 ดว้ย 

(1)  แสดงไดว้า่การออกและเสนอขายตราสารหนี�กระทาํไดโ้ดยชอบตามกฎหมายและ
กฎเกณฑข์องต่างประเทศที�ใชบ้งัคบักบักิจการดงักล่าว 
  (2)  ดาํเนินการจดขอ้จาํกดัการโอนสาํหรับตราสารหนี, ที�จะเสนอขายและยื�นเอกสาร 
กบัสาํนกังานตามความในขอ้ 39 แลว้ 

(3)  ไม่เคยเสนอขายตราสารหนี,  ตัZวเงิน หรือศุกูก โดยไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดเกี�ยวกบั
ลกัษณะการเสนอขายที�จาํกดัเฉพาะผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวนัยื�น 
จดขอ้จาํกดัการโอน  เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังาน โดยกิจการดงักล่าวแสดงไดว้า่มีเหตุจาํเป็น 
และสมควร รวมทั,งมีมาตรการป้องกนัการไม่ปฏิบติัอยา่งเหมาะสมแลว้ 

(4)  ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่หน่วยงานกาํกบัดูแลตลาดทุนของประเทศที�กิจการดงักล่าว
จดัตั,งขึ,นจะไม่ใหค้วามช่วยเหลือแก่สาํนกังานในการตรวจสอบหรือใหข้อ้มูลที�เกี�ยวกบัการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหลกัเกณฑที์�ออก
ตามกฎหมายดงักล่าว 

ในกรณีที�เป็นการเสนอขายหุ้นกูมี้ประกนัหรือหุ้นกูที้�จดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ใหกิ้จการดงักล่าว
เสนอร่างขอ้กาํหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั,งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูม้าพร้อมกบัการจดขอ้จาํกดัการโอนดว้ย 

  ขอ้ 39   การจดขอ้จาํกดัการโอนตราสารหนี,กบัสาํนกังานตามขอ้ 38(2) ตอ้งมีขอ้ความ
ซึ�งแสดงไดว้า่กิจการต่างประเทศที�ออกและเสนอขายตราสารหนี,จะไม่รับจดทะเบียนการโอนตราสารหนี,  
ไม่วา่ทอดใด ๆ หากการโอนดงักล่าวจะทาํใหต้ราสารหนี, ที�เสนอขายในครั, งนั,นไม่สามารถคงลกัษณะ 
การเสนอขายในวงจาํกดัตามขอ้ 37 ได ้ เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก  ทั,งนี,  ให้ถือวา่สํานกังาน 
รับจดขอ้จาํกดัการโอนดงักล่าวในวนัที�สาํนกังานไดรั้บการแสดงเจตนาจดขอ้จาํกดัการโอนที�มีขอ้ความ
ดงักล่าวแลว้  
 
 



17 

 

ส่วนที� 3 

เงื�อนไขที�ตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาต 
ใหเ้สนอขายตราสารหนี�ในวงจาํกดั 
__________________________ 

ขอ้ 40   ก่อนการเสนอขายตราสารหนี�ในแต่ละครั� ง กิจการต่างประเทศตอ้งดาํเนินการ
ดงัต่อไปนี�  

(1)  มีบุคคลที�ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นตวัแทนในประเทศไทยและทาํหนา้ที�ตามขอ้ 13(6) 
โดยตอ้งดาํเนินการดงักล่าวอย่างต่อเนื�องตลอดอายุของตราสาร 

(2)  จดัใหมี้การแจกสรุปขอ้มูลสาํคญัของตราสาร (fact sheet) ใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนั 
ที�จดัตั�งขึ�นตามกฎหมายไทยหรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 37(1) 
 

1ขอ้ 41  ใหกิ้จการต่างประเทศที�ออกและเสนอขายหุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือหุ้นกูที้�ครบกาํหนด 
ไถ่ถอนเมื�อมีการเลิกกิจการต่อผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 37(1) ดาํเนินการจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ
อยา่งใดอยา่งหนึ�งดงัต่อไปนี,  โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน  
ก่อนการเสนอขายหุน้กูน้ั,น   

(1)  อนัดบัความน่าเชื�อถือของหุน้กูที้�เสนอขายในแต่ละครั, ง 
(2)  อนัดบัความน่าเชื�อถือของผูค้ ํ,าประกนัหุน้กู ้เฉพาะในกรณีที�เป็นการคํ,าประกนั 

เตม็จาํนวนที�มีผลบงัคบัใหผู้ค้ ํ,าประกนัตอ้งรับผิดร่วมกนักบัลูกหนี,  โดยไม่สามารถเพิกถอนได ้
ก่อนครบกาํหนดอายขุองหุ้นกู ้

ใหน้าํขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการผอ่นผนัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือตามที�กาํหนด 
ในขอ้ 21 วรรคสองมาใชบ้งัคบักบักรณีตามวรรคหนึ�งดว้ย 

ขอ้ 42  ในกรณีที�กิจการต่างประเทศจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือตามขอ้ 41  
ใหกิ้จการดงักล่าวจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถืออยา่งต่อเนื�องตลอดอายขุองตราสาร  เวน้แต่ 
ในกรณีที�มีเหตุจาํเป็นและสมควร สาํนกังานอาจผอ่นผนัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือของตราสารหนี�   
โดยกาํหนดเงื�อนเวลาหรือเงื�อนไขไวด้ว้ยก็ได ้ ทั�งนี�  โดยคาํนึงถึงความจาํเป็นของผูล้งทุนในการมีขอ้มูล 
การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือนั�น  
 
 
                                                        
1 ขอ้ 41-43 แกไ้ขโดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ. 29/2560  เรื�อง  หลกัเกณฑก์ารอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขาย 

ตราสารหนี, ที�ออกใหม่ซึ� งเป็นสกุลเงินบาท (ฉบบัที� 2) ลว.06/03/2560 มีผลใชบ้งัคบั 01/06/2560 
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ขอ้ 43   กิจการต่างประเทศที�ออกและเสนอขายตราสารหนี, ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ 
ตามขอ้ 37(1) ตอ้งจดัใหก้ารชกัชวน หรือใหค้าํแนะนาํเกี�ยวกบัการซื,อขายหรือลงทุนในตราสารหนี,
ดาํเนินการผา่นบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทที�สามารถเป็นผูใ้ห้บริการดงักล่าวเกี�ยวกบัตราสารหนี,ได ้

ขอ้ 44   กิจการต่างประเทศที�ไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี, ต่อผูล้งทุนสถาบนัที�
จดัตั,งขึ,นตามกฎหมายไทยหรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 37(1) ตอ้งยื�นคาํขอใหส้มาคมตลาดตราสารหนี,ไทย
พิจารณารับตราสารหนี, ที�ออกและเสนอขายเป็นตราสารหนี, ขึ,นทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�ออก
ตราสารหนี,ดงักล่าว  เวน้แต่เป็นการออกและเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั,น 

ขอ้ 45   ในกรณีหุน้กูที้�เสนอขายเป็นหุน้กูมี้ประกนัหรือเป็นหุน้กูที้�จดัใหมี้ผูแ้ทน 
ผูถื้อหุน้กู ้กิจการต่างประเทศตอ้งจดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูที้�มีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงัต่อไปนี�  

(1)  เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูที้�มีลกัษณะตามขอ้ 28 
(2)  เป็นทรัสตีไดต้ามกฎหมายต่างประเทศหรือเป็นสถาบนัการเงินต่างประเทศ  

ที�มีลกัษณะตามขอ้ 13(7) 
(3)  เป็นบุคคลอื�นใดที�สาํนกังานใหค้วามเห็นชอบเป็นรายกรณี 

ขอ้ 46   กิจการต่างประเทศที�ไดรั้บอนุญาตตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี�  
(1)  จดัใหต้ราสารหนี� ที�จะออกและเสนอขายมีลกัษณะดงันี�  

(ก)  เป็นตราสารหนี�ชนิดระบุชื�อผูถื้อ และตอ้งมีขอ้ความในตราสารที�เสนอขาย
แต่ละครั� งแสดงวา่ผูอ้อกตราสารหนี� จะไม่รับจดทะเบียนการโอนตราสารหนี� ไม่วา่ในทอดใด ๆ  
หากการโอนนั�นจะขดักบัขอ้จาํกดัการโอนตราสารตามที�ระบุไว ้ซึ� งตอ้งเป็นขอ้จาํกดัการโอนเดียวกบั 
ที�ไดจ้ดทะเบียนไวก้บัสาํนกังาน 

(ข)  มีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 16 หรือขอ้ 17(1) (2) (3) และ (4) แลว้แต่กรณี 
(ค)  เป็นไปตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดไวใ้นขอ้ 18 และขอ้ 19 กรณีเป็นการเสนอขาย

หุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือหุน้กูที้�ครบกาํหนดไถ่ถอนเมื�อมีการเลิกกิจการ (perpetual bond) แลว้แต่กรณี 
(ง)  ในกรณีที�เป็นการเสนอขายหุน้กูต่้อผูล้งทุนสถาบนัที�จดัตั�งขึ�นตามกฎหมายไทย

หรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 37(1) ตอ้งจดัใหมี้ขอ้กาํหนดสิทธิที�มีรายการอยา่งนอ้ยตามที�กาํหนดไว ้
ในมาตรา 42  

ใหน้าํหลกัเกณฑก์ารจดัใหมี้ขอ้กาํหนดสิทธิสาํหรับหุ้นกูต้ามวรรคหนึ�ง  
มาใชบ้งัคบักบัการจดัทาํขอ้กาํหนดสิทธิของพนัธบตัรสาํหรับการเสนอขายพนัธบตัรต่อผูล้งทุนสถาบนั 
ที�จดัตั�งขึ�นตามกฎหมายไทยหรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 37(1) ดว้ย โดยอนุโลม 
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 (2)  ในกรณีที�เป็นการออกและเสนอขายตราสารหนี� ต่อบุคคลในวงจาํกดัตามขอ้ 37(2) 
หรือ (3) กิจการดงักล่าวตอ้งไม่โฆษณาการเสนอขายตราสารหนี�  และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสาร
ประกอบการเสนอขาย กิจการนั�นตอ้งแจกจ่ายให้เฉพาะบุคคลที�มีลกัษณะหรือมีจาํนวนอยูใ่นวงจาํกดั
ตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 37(2) หรือ (3) ตามที�ไดรั้บอนุญาตเท่านั�น  

(3)  จดัใหเ้อกสารประกอบการเสนอขาย (ถา้มี) มีขอ้ความที�ระบุถึงขอ้จาํกดัการโอน
ตาม (1)(ก) และในกรณีที�เป็นการออกและเสนอขายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ ใหร้ะบุการดอ้ยสิทธินั�นไวใ้หช้ดัเจน 

ขอ้ 47   ในกรณีที�มีบุคคลใดแสดงความประสงคต่์อกิจการต่างประเทศที�จะลงทะเบียน
การโอนตราสารหนี�  ใหกิ้จการดงักล่าวตรวจสอบความถูกตอ้งของการโอนตราสารหนี�  หากพบวา่เป็น 
การโอนที�ขดัต่อขอ้จาํกดัการโอนที�ไดจ้ดทะเบียนไวก้บัสาํนกังาน กิจการนั�นตอ้งไม่ลงทะเบียน 
การโอนตราสารหนี�   เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

ในกรณีที�กิจการตามวรรคหนึ�งจดัใหมี้นายทะเบียนหุน้กู ้กิจการดงักล่าวตอ้งดาํเนินการให้
นายทะเบียนหุ้นกูป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดในวรรคหนึ�งดว้ย 

 

หมวด 5 
บทเฉพาะกาล 

____________________ 

ขอ้ 48   ในกรณีที�มีประกาศฉบบัอื�นใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
ที� ทจ. 14/2552  เรื�อง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กูต่้างประเทศในประเทศไทย  
ลงวนัที� 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  ใหก้ารอา้งอิงประกาศดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบันี,  

      ประกาศ  ณ  วนัที� 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  
 
 
                      (นายรพี  สุจริตกุล) 
                      เลขาธิการ 
                        สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
                        ประธานกรรมการ 
                         คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
 


