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ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
ที� ทจ. 64/2558 

เรื�อง  การเสนอขายตราสารหนี'ของหน่วยงานภาครัฐไทย  
(ฉบับประมวล) 

__________________________ 

  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2551   
และมาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 40(11) มาตรา 41(3) และ (4) มาตรา 42(10) และมาตรา 43(3)  
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
ออกขอ้กาํหนดไวด้งัต่อไปนี'   

ขอ้ 1   ประกาศนี'ใหใ้ชบ้งัคบัตั'งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป 

1  ขอ้ 2   ในประกาศนี'  
คาํวา่ “ตัAวเงิน” “ตัAวเงินระยะสั'น” “ผูล้งทุนรายใหญ่” “ผูล้งทุนสถาบนั” “หุน้กูร้ะยะสั'น” 

และ “หุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง”  ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของคาํดงักล่าวที�กาํหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการกาํหนดบทนิยามในประกาศเกี�ยวกบัการ
ออกและเสนอขายตราสารหนี' ทุกประเภท 

“ตราสารหนี' ”  หมายความวา่   ตราสารหนี' ที�ออกใหม่ดงัต่อไปนี'  
(1)  พนัธบตัร 
(2)  หุน้กูไ้ม่วา่ชนิดใด ๆ แต่ไม่รวมถึงหุน้กูเ้พื�อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ 

และหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงซึ�งมีลกัษณะเป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
(3)  ตัAวเงิน 
“หุน้กูด้อ้ยสิทธิ”  หมายความวา่   หุน้กูไ้ม่มีประกนัที�มีการกาํหนดสิทธิของผูถื้อหุ้นกูไ้ว ้

ดอ้ยกวา่สิทธิของเจา้หนี'สามญัทั�วไป 
  “หน่วยงานภาครัฐไทย”  หมายความวา่   หน่วยงานภาครัฐไทยดงัต่อไปนี'  

(1)  องคก์ารมหาชน 
(2)  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
(3)  เทศบาล  

                                                           

1 ขอ้ 2 แกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 17/2559 เรื�อง  การเสนอขายตราสารหนี'ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัที� 2)                 
ลว.4 พฤษภาคม 2559 
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(4)  กรุงเทพมหานคร  
(5)  เมืองพทัยา  
(6)  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นอื�นที�มีกฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น

รูปแบบพิเศษ 
(7)  นิติบุคคลที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั'งขึ'น  
“กรรมการ”  หมายความวา่   กรรมการทุกรายในคณะกรรมการขององคก์ร  
“ผูบ้ริหาร”  หมายความวา่   บุคคลดงัต่อไปนี'  
(1)  ผูที้�ดาํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดขององคก์ร  
(2)  ผูที้�ดาํรงตาํแหน่งระดบับริหารสี�รายแรกนบัต่อจากผูที้�ดาํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดของ

องคก์รลงมา และใหร้วมถึงผูซึ้� งดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารรายที�สี�ทุกรายดว้ย  
(3)  ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือสายงานการเงินที�เป็นระดบั

ผูจ้ดัการขึ'นไปหรือเทียบเท่า  
“ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู”้  หมายความวา่   ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูซึ้� งมีรายชื�ออยูใ่นบญัชีรายชื�อบุคคล

ที�มีคุณสมบติัเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยคุณสมบติัของผูแ้ทน
ผูถื้อหุน้กู ้และการกระทาํตามอาํนาจหนา้ที�ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

“ขอ้กาํหนดสิทธิ”  หมายความวา่   ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที�ของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละ       
ผูถื้อหุน้กู ้และใหห้มายความรวมถึงขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที�ของผูอ้อกพนัธบตัรและผูถื้อพนัธบตัร
ดว้ย 
  “สมาคมตลาดตราสารหนี'ไทย”  หมายความวา่   สมาคมตลาดตราสารหนี'ไทยที�ไดรั้บ
ใบอนุญาตและจดทะเบียนกบัสาํนกังาน 

“ตราสารหนี' ขึ'นทะเบียน”  หมายความวา่   ตราสารหนี' ที�ขึ'นทะเบียนกบัสมาคม 
ตลาดตราสารหนี'ไทย 

ภาค 1 
บททั�วไป 

__________________________ 

หมวด 1 
ขอบเขตและการใชบ้งัคบั 

__________________________ 

ขอ้ 3   ในการออกและเสนอขายตราสารหนี'  หน่วยงานภาครัฐไทยตอ้งปฏิบติัตามที�
กาํหนดในภาคนี'  และภาคดงัต่อไปนี'ดว้ย 
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(1)  การออกและเสนอขายตราสารหนี'สกุลเงินบาทในประเทศไทย ใหเ้ป็นไปตามภาค 2 
(2)  การออกและเสนอขายตราสารหนี'สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย  

ใหเ้ป็นไปตามภาค 3 
(3)  การออกและเสนอขายตราสารหนี'สกุลเงินตราต่างประเทศต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ

ทั'งจาํนวน ให้เป็นไปตามภาค 4 
2 ในการออกและเสนอขายตราสารหนี'ตามวรรคหนึ�งที�มีลกัษณะเป็นหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง 

หน่วยงานภาครัฐไทยตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งันี'ดว้ย 
(1)  กรณีที�เป็นการออกและเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงที�ผูอ้อกมีสิทธิในการบงัคบั 

ไถ่ถอนคืนก่อนกาํหนด (callable) หรือผูถื้อมีสิทธิเรียกให้ผูอ้อกชาํระหนี' คืนก่อนกาํหนด (puttable) โดยมี
การกาํหนดผลตอบแทนไวอ้ยา่งแน่นอนหรือเป็นอตัราที�ผนัแปรตามอตัราดอกเบี'ยของสถาบนัการเงินหรือ
อตัราดอกเบี'ยอื�น และไม่มีการกาํหนดเงื�อนไขการจ่ายผลตอบแทนที�อา้งอิงกบัปัจจยัอา้งอิงอื�นเพิ�มเติม ให้
หน่วยงานภาครัฐไทยปฏิบติัตามประกาศนี' เท่านั'น  

(2)  กรณีที�เป็นการออกและเสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงในลกัษณะอื�นนอกเหนือจาก 
วรรคสอง (1) โดยหน่วยงานภาครัฐไทยซึ�งเป็นนิติบุคคลที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั'งขึ'นซึ� งเป็นสถาบนัการเงิน
ตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบี'ยเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน ใหห้น่วยงานภาครัฐไทยดงักล่าวปฏิบติัตาม
ประกาศฉบบันี'  และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและ 
เสนอขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง 

ขอ้ 4   ในการจาํหน่ายตราสารหนี' ต่อประชาชนเป็นการทั�วไปตามหมวด 1 ของภาค 2 
หน่วยงานภาครัฐไทยที�ไดรั้บอนุญาตมีหนา้ที�ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยการจาํหน่ายตราสารหนี'และใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ที�ออกใหม่ของบริษทัที�ออกหลกัทรัพยด์ว้ย 

 

หมวด 2 
อาํนาจสาํนกังาน 

__________________________ 

ขอ้ 5   ในกรณีที�ปรากฏขอ้เท็จจริงต่อสาํนกังานที�เป็นเหตุอนัควรสงสัยกรณีใด 
กรณีหนึ�งดงัต่อไปนี'  สาํนกังานอาจไม่อนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี'ตามคาํขออนุญาตได ้

                                                           

2 ขอ้ 3 วรรค 2 เพิ�มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 17/2559 เรื�อง  การเสนอขายตราสารหนี'ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัที� 2)  
   ลว.4 พฤษภาคม 2559 
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(1)  หน่วยงานภาครัฐไทยที�ขออนุญาตหรือการเสนอขายตราสารหนี' มีลกัษณะหรือ                  
รูปแบบเป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเงื�อนไขที�จะไดรั้บอนุญาตตามประกาศนี'  แต่มีขอ้เทจ็จริงซึ� งทาํให้
พิจารณาไดว้า่ความมุ่งหมายหรือเนื'อหาสาระที�แทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายตราสารหนี'นั'น 
เขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเลี�ยงบทบญัญติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศนี'  

(2)  การเสนอขายตราสารหนี'อาจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
(3)  การเสนอขายตราสารหนี'อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื�อถือต่อตลาดทุนไทย

โดยรวม 
(4)  การเสนอขายตราสารหนี'อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูล้งทุนโดยรวม หรืออาจ

ทาํใหผู้ล้งทุนโดยรวมไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลที�ถูกตอ้งหรือเพียงพอ
ประกอบการตดัสินใจลงทุน 

ขอ้ 6   ในกรณีที�ปรากฏต่อสํานกังานภายหลงัการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี'  
วา่ขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ที�สาํนกังานนาํมาพิจารณาเพื�ออนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี' เปลี�ยนแปลงไป 
ซึ� งหากขอ้เทจ็จริงและพฤติการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไปนั'นปรากฏต่อสาํนกังานก่อนการอนุญาต สาํนกังานอาจ
ไม่อนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี'นั'น ใหส้าํนกังานมีอาํนาจดงัต่อไปนี'  

(1)  สั�งใหห้น่วยงานภาครัฐไทยที�ไดรั้บอนุญาต หรือกรรมการหรือผูบ้ริหารของ                 
หน่วยงานภาครัฐไทยที�ไดรั้บอนุญาต ชี'แจงหรือเปิดเผยขอ้มูลเพิ�มเติมภายในระยะเวลาที�กาํหนด  
และระงบัการอนุญาตให้ออกตราสารหนี'หรือให้หน่วยงานภาครัฐไทยดงักล่าวระงบัการเสนอขาย 
ตราสารหนี'ไวก่้อนจนกวา่จะไดชี้'แจงหรือแกไ้ขใหถู้กตอ้ง และหากหน่วยงานภาครัฐไทยที�ไดรั้บอนุญาต 
หรือกรรมการหรือผูบ้ริหารของหน่วยงานภาครัฐไทยที�ไดรั้บอนุญาต ไม่สามารถชี'แจงหรือดาํเนินการ
แกไ้ขใหถู้กตอ้งไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด สาํนกังานอาจสั�งเพิกถอนการอนุญาตตาม (2) ได ้

(2)  สั�งเพิกถอนการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี'ในส่วนที�ยงัมิไดเ้สนอขายหรือ 
ยงัไม่มีผูจ้องซื'อ 

  ในการสั�งการตามวรรคหนึ�งใหส้าํนกังานคาํนึงถึงปัจจยัดงัต่อไปนี'ประกอบการพิจารณา 
(1)  ความร้ายแรงของขอ้เทจ็จริงหรือพฤติการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป 
(2)  ผลกระทบต่อผูล้งทุนที�จองซื'อตราสารหนี'นั'น 

ขอ้ 7   ในกรณีที�เขา้ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงัต่อไปนี'  สํานกังานอาจผอ่นผนัไม่นาํ
หลกัเกณฑต์ามประกาศนี'มาใชพ้ิจารณาคาํขออนุญาต หรือไม่นาํเงื�อนไขตามประกาศนี'มาใชบ้งัคบักบั
การเสนอขายตราสารหนี' ที�ไดรั้บอนุญาตได ้
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(1)  มีขอ้เทจ็จริงที�ชดัเจนซึ�งทาํใหพ้ิจารณาไดว้า่หลกัเกณฑห์รือเงื�อนไขที�จะผอ่นผนัให ้
ไม่มีนยัสาํคญัสาํหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั'น และประโยชน์ที�จะไดไ้ม่คุม้ค่ากบัตน้ทุนในการ
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเงื�อนไขดงักล่าว 

(2)  หน่วยงานภาครัฐไทยมีขอ้จาํกดัตามกฎหมายอื�นที�ทาํใหไ้ม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑห์รือเงื�อนไขที�จะผอ่นผนั 

(3)  หน่วยงานภาครัฐไทยมีมาตรการอื�นที�เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติัให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเงื�อนไขที�จะผอ่นผนั 

การผอ่นผนัตามวรรคหนึ�งใหค้าํนึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นสาํคญั  ทั'งนี'  สาํนกังานอาจกาํหนด
เงื�อนไขให้หน่วยงานภาครัฐไทยตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้

 

หมวด 3 
การยื�นเอกสาร 

__________________________ 

ขอ้ 8   เอกสารหรือหลกัฐานที�ตอ้งยื�นต่อสาํนกังานตามที�กาํหนดในประกาศนี'  
ไม่วา่ก่อนหรือภายหลงัไดรั้บอนุญาต ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธีิการที�สาํนกังาน
ประกาศกาํหนด 

ภาค 2 
การออกและเสนอขายตราสารหนี'สกุลเงินบาทในประเทศไทย 

 __________________________ 

ขอ้ 9   การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี'ตามภาคนี'จะตอ้งมี                    
ขอ้ตกลงใหก้ารชาํระค่าตราสารหนี'และการชาํระหนี'ตามตราสารเป็นสกุลเงินบาท 

หมวด 1 
การเสนอขายตราสารหนี' ต่อประชาชนเป็นการทั�วไป 

 __________________________ 

ส่วนที� 1 
การยื�นคาํขออนุญาตและการพิจารณาอนุญาต 

__________________________ 
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ขอ้ 10   ใหห้น่วยงานภาครัฐไทยที�ประสงคจ์ะเสนอขายตราสารหนี'ยื�นคาํขออนุญาต 
ต่อสาํนกังาน และใหห้น่วยงานภาครัฐไทยดงักล่าวชาํระค่าธรรมเนียมคาํขออนุญาตต่อสาํนกังานเมื�อ
สาํนกังานไดรั้บคาํขออนุญาตพร้อมทั'งเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขออนุญาตที�ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือ
สาํหรับประชาชนแลว้  ทั'งนี'  อตัราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการกาํหนดค่าธรรมเนียมเกี�ยวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยที์�ออกใหม่ 
และการขออนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ 

ในกรณีที�สาํนกังานมีความจาํเป็นตอ้งไปเยี�ยมชมกิจการ หรือสถานที�อื�นใดของหน่วยงาน
ภาครัฐไทย หน่วยงานภาครัฐไทยตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัค่าที�พกัและค่ายานพาหนะเดินทาง
ที�เกิดขึ'นจากการเยี�ยมชมกิจการที�เกิดขึ'นจริงและเป็นไปตามสมควร โดยสาํนกังานอาจกาํหนดหลกัเกณฑ์ 
ที�ชดัเจนในเรื�องดงักล่าวได ้

ความในวรรคสองมิใหน้าํมาใชบ้งัคบักบัการเยี�ยมชมกิจการ หรือสถานที�อื�นใดของ 
หน่วยงานภาครัฐไทยที�ตั'งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล 

ส่วนที� 2 
หลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัผูข้ออนุญาต 

__________________________ 

ขอ้ 11   หน่วยงานภาครัฐไทยที�ขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี'จะตอ้งมีลกัษณะ                     
ดงัต่อไปนี'  

(1)  สามารถเสนอขายตราสารหนี'ไดโ้ดยชอบภายใตก้ฎหมายที�ใชบ้งัคบักบัหน่วยงาน
ภาครัฐไทยดงักล่าว 

(2)  รายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี ที�ออกตามงบการเงินของหน่วยงานภาครัฐไทย 
ที�ขออนุญาตและงบการเงินรวมประจาํงวดการบญัชีปีล่าสุด และงบการเงินไตรมาสสุดทา้ยก่อนยื�นคาํขอ 
ตอ้งไม่มีความหมายในลกัษณะดงัต่อไปนี'  

(ก)  ไม่แสดงความเห็นต่อการจดัทาํงบการเงินของหน่วยงานภาครัฐไทยที�ขออนุญาต 
และงบการเงินรวม หรือแสดงความเห็นวา่งบการเงินไม่ถูกตอ้ง 

(ข)  แสดงความเห็นอยา่งมีเงื�อนไขในรายการบญัชีที�เป็นสาระสาํคญัวา่ไม่เป็นไป 
ตามมาตรฐานการบญัชีที�ใชบ้งัคบักบับริษทัมหาชนจาํกดั  เวน้แต่หน่วยงานภาครัฐไทยเป็นสถาบนัการเงิน
ตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบี'ยเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน และแสดงความประสงคว์า่จะเสนอขายเฉพาะ
หุน้กูร้ะยะสั'นหรือตัAวเงินเท่านั'น รายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีตอ้งไม่แสดงความเห็นอยา่งมี
เงื�อนไขในรายการบญัชีที�เป็นสาระสาํคญัวา่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที�หน่วยงานทางการซึ�งเป็น 
ผูก้าํกบัดูแลหน่วยงานภาครัฐไทยยอมรับ 
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(ค)  แสดงความเห็นวา่ถูกจาํกดัขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระทาํหรือไม่กระทาํ
ของหน่วยงานภาครัฐไทยที�ขออนุญาต หรือกรรมการหรือผูบ้ริหารของหน่วยงานภาครัฐไทยที�ขออนุญาต 

 
(3)  ไม่อยูร่ะหวา่งคา้งการนาํส่งงบการเงินหรือรายงานเกี�ยวกบัฐานะทางการเงินและ 

ผลการดาํเนินงานต่อสาํนกังานตามมาตรา 56 หรือไม่อยูร่ะหวา่งปรับปรุงแกไ้ขงบการเงินหรือรายงาน 
ที�มีหนา้ที�ตอ้งจดัทาํและจดัส่งตามมาตรา 56 หรือมาตรา 57 ตามที�สาํนกังานแจง้ให้ดาํเนินการปรับปรุง
แกไ้ขนั'น หรือไม่อยูร่ะหวา่งการมีหนา้ที�ตอ้งปฏิบติัตามคาํสั�งของสาํนกังานตามมาตรา 58  ทั'งนี'  เวน้แต่                        
ไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังาน 

(4)  มีกรรมการหรือผูบ้ริหารที�มีรายชื�ออยูใ่นระบบขอ้มูลรายชื�อกรรมการและผูบ้ริหาร
ของบริษทัที�ออกหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารแสดงชื�อบุคคล
ในระบบขอ้มูลรายชื�อกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัที�ออกหลกัทรัพย ์

(5)  ไม่เคยเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รือเงื�อนไขเกี�ยวกบัการเสนอขาย
หลกัทรัพยใ์นเรื�องที�มีนยัสาํคญั ภายในระยะเวลาหา้ปีก่อนวนัยื�นคาํขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี'    

(6)  ไม่เคยเสนอขายตราสารหนี'  หรือศุกูก โดยไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัลกัษณะ 
การเสนอขายที�จาํกดัเฉพาะผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลาสองปีก่อนวนัยื�น 
คาํขออนุญาต  เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังาน โดยหน่วยงานภาครัฐไทยที�ขออนุญาตแสดงไดว้า่ 
มีเหตุจาํเป็นและสมควร รวมทั'งมีมาตรการป้องกนัการไม่ปฏิบติัอยา่งเหมาะสมแลว้ 

ขอ้ 12   เมื�อสาํนกังานไดรั้บคาํขออนุญาตพร้อมเอกสารหลกัฐานที�ถูกตอ้งครบถว้นตาม
คู่มือสาํหรับประชาชนแลว้ ใหส้าํนกังานดาํเนินการสอบทานขอ้เท็จจริงตามขั'นตอนและวธีิการที�ระบุ 
ในคู่มือสาํหรับประชาชนและแจง้ประเด็นขอ้สังเกตที�ไดจ้ากการสอบทานขอ้เท็จจริงเพื�อให้หน่วยงาน
ภาครัฐไทยชี' แจงขอ้สังเกตนั'นภายในระยะเวลาที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือแจง้ขอ้สังเกต โดยตอ้ง                  
ดาํเนินการดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายในสี�สิบห้าวนันบัแต่วนัที�สาํนกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานที�ถูกตอ้ง                 
ครบถว้นตามคู่มือสาํหรับประชาชน   

ขอ้ 13   ให้สาํนกังานแจง้ผลการพิจารณาลกัษณะของหน่วยงานภาครัฐไทย 
ที�ขออนุญาตตามขอ้ 11 ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที�สาํนกังานไดรั้บคาํชี' แจงต่อขอ้สังเกตจากการ 
สอบทานขอ้เทจ็จริงจากหน่วยงานภาครัฐไทย 

ในกรณีที�หน่วยงานภาครัฐไทยที�ขออนุญาตประสงคจ์ะขอผอ่นผนัหลกัเกณฑ์ตาม
ประกาศนี'  ใหห้น่วยงานภาครัฐไทยยื�นคาํขอผอ่นผนัพร้อมทั'งเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอผอ่นผนั 
ต่อสาํนกังานก่อนที�สาํนกังานจะเริ�มการพิจารณาตามวรรคหนึ�ง  ทั'งนี'  ตามขั'นตอนและวธีิการที�ระบุ 
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ในคู่มือสาํหรับประชาชน โดยสาํนกังานจะพิจารณาคาํขอผอ่นผนัใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนั
กบัการพิจารณาอนุญาตตามวรรคหนึ�ง  

ขอ้ 14   ภายในระยะเวลาสองปีนบัแต่วนัที�สาํนกังานแจง้ผลวา่หน่วยงานภาครัฐไทย 
ที�ขออนุญาตเป็นผูที้�มีลกัษณะตามขอ้ 11 หน่วยงานภาครัฐไทยดงักล่าวจะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขาย 
ตราสารหนี'ตามที�กาํหนดดงัต่อไปนี'  โดยหน่วยงานภาครัฐไทยนั'นจะสามารถเสนอขายตราสารหนี'ได ้
ทุกลกัษณะโดยไม่จาํกดัมูลค่าและจาํนวนครั' งที�เสนอขาย   

(1)  ในกรณีเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั'นหรือตัAวเงินระยะสั'น ใหถื้อวา่ไดรั้บอนุญาตให้ 
เสนอขายหุน้กูห้รือตัAวเงินดงักล่าว หากลกัษณะของหุน้กูห้รือตัAวเงินนั'นเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นส่วนที� 3  
ของหมวดนี'  และใหห้น่วยงานภาครัฐไทยที�ขออนุญาตรายงานลกัษณะของหุน้กูห้รือตัAวเงินดงักล่าวต่อ
สาํนกังานตามขอ้ 8 

(2)  ในกรณีเสนอขายตราสารหนี' อื�นใดนอกจาก (1) ใหถื้อวา่ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขาย
ตราสารหนี' เมื�อหน่วยงานภาครัฐไทยที�ขออนุญาตไดย้ื�นเอกสารหลกัฐานตามขอ้ 8 ที�แสดงถึงลกัษณะของ 
ตราสารหนี' ที�จะเสนอขายและแสดงถึงการปฏิบติัตามหลกัเกณฑต์ามส่วนที� 3 ของหมวดนี'แลว้  

ในกรณีที�หน่วยงานภาครัฐไทยไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูต้ามวรรคหนึ�ง ใหถื้อวา่
หน่วยงานภาครัฐไทยดงักล่าวไดรั้บความเห็นชอบในการแต่งตั'งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ากสาํนกังานในวนัเดียวกบั
วนัที�ถือวา่ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กู ้

ขอ้ 15   ระหวา่งระยะเวลาตามขอ้ 14 หากปรากฏต่อมาในภายหลงัวา่หน่วยงานภาครัฐไทย
ที�ขออนุญาตมีลกัษณะไม่เป็นไปตามขอ้ 11 หน่วยงานภาครัฐไทยดงักล่าวจะดาํเนินการตามขอ้ 14(1)  
หรือ (2) ไม่ได ้และใหห้น่วยงานภาครัฐไทยนั'นแจง้กรณีเช่นนั'นต่อสาํนกังานภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัที�รู้
หรือควรรู้ถึงกรณีดงักล่าว  ทั'งนี'  ในกรณีที�หน่วยงานภาครัฐไทยที�ขออนุญาตไดแ้กไ้ขกรณีนั'นไดก่้อน 
สิ'นระยะเวลาตามขอ้ 14 ใหห้น่วยงานภาครัฐไทยดงักล่าวดาํเนินการตามขอ้ 14 (1) หรือ (2) ต่อไปได ้

ในกรณีที�หน่วยงานภาครัฐไทยที�ขออนุญาตจงใจหรือเพิกเฉยไม่แจง้การมีลกัษณะ 
ไม่เป็นไปตามขอ้ 11 ต่อสาํนกังาน หน่วยงานภาครัฐไทยดงักล่าวไม่สามารถที�จะดาํเนินการตาม 
ขอ้ 14(1) หรือ (2) ไดอี้กต่อไป  แมจ้ะไดแ้กไ้ขกรณีนั'นไดก่้อนสิ'นระยะเวลาตามขอ้ 14 แลว้ก็ตาม 
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ส่วนที� 3 
หลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัลกัษณะของตราสารหนี'  

__________________________ 

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 
3(4)  ไม่มีขอ้ตกลงใด ๆ ที�ทาํใหพ้นัธบตัรนั'นมีลกัษณะทาํนองเดียวกบัหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝง  

เวน้แต่เป็นพนัธบตัรที�ผูอ้อกมีสิทธิในการบงัคบัไถ่ถอนคืนก่อนกาํหนด (callable) หรือผูถื้อมีสิทธิเรียกให้ 
ผูอ้อกชาํระหนี' คืนก่อนกาํหนด (puttable) โดยมีการกาํหนดผลตอบแทนไวอ้ยา่งแน่นอนหรือเป็นอตัรา 
ที�ผนัแปรตามอตัราดอกเบี'ยของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบี'ยอื�น และไม่มีการกาํหนดเงื�อนไขการจ่าย
ผลตอบแทนที�อา้งอิงกบัปัจจยัอา้งอิงอื�นเพิ�มเติม 

ขอ้ 17   หุน้กูต้อ้งมีลกัษณะและเป็นไปตามเงื�อนไขดงัต่อไปนี'  
(1)  มีคาํเรียกชื�อเป็นการเฉพาะเพื�อประโยชน์ในการอา้งอิงถึงหุน้กูที้�เสนอขายในแต่ละครั' ง  

ทั'งนี'  คาํเรียกชื�อหุน้กูด้งักล่าวตอ้งแสดงถึงปีที�ครบกาํหนดไถ่ถอน และลกัษณะพิเศษของหุน้กู ้(ถา้มี) ไว ้  
โดยชดัเจน 

(2)  มีการกาํหนดอตัราดอกเบี'ยไวอ้ยา่งแน่นอน หรือเป็นอตัราที�ผนัแปรตามอตัรา
ดอกเบี'ยของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบี'ยอื�น 

  4(3)  ยกเลิก 
(4)  มีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากบัมูลค่าที�ตราไวข้องหุน้กู ้ ทั'งนี'  ไม่วา่หุน้กูน้ั'นจะมีการไถ่ถอน

ครั' งเดียวหรือหลายครั' ง 
(5)  จดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ เวน้แต่ในกรณีที�เป็นหุ้นกูร้ะยะสั'น  

ขอ้ 18   ในกรณีที�เป็นการเสนอขายตัAวเงินต่อประชาชนเป็นการทั�วไป ตัAวเงินที�จะไดรั้บ
อนุญาตตอ้งมีลกัษณะและเป็นไปตามเงื�อนไขดงัต่อไปนี'  

(1)  เป็นตัAวเงินระยะสั'นที�มีมูลค่าหนา้ตัAวไม่ตํ�ากวา่สิบลา้นบาท 

                                                           

3 ขอ้ 16 (4) แกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 17/2559 เรื�อง  การเสนอขายตราสารหนี'ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัที� 2)          
   ลว.4 พฤษภาคม 2559 
4 ขอ้ 17 (3) ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 17/2559 เรื�อง  การเสนอขายตราสารหนี'ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัที� 2)         
   ลว.4 พฤษภาคม 2559 
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(2)  มีการกาํหนดผลตอบแทนไวอ้ยา่งชดัเจน 
5(3)  ไม่มีขอ้ตกลงใด ๆ ที�ทาํใหต้ัAวเงินนั'นมีลกัษณะทาํนองเดียวกบัหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง 

ขอ้ 19   ในกรณีหุน้กูที้�เสนอขายเป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิ  สิทธิของผูถื้อหุ้นกูด้งักล่าวตอ้ง 
ดอ้ยกวา่สิทธิของเจา้หนี%สามญัเฉพาะในเรื�องการรับชาํระหนี%ตามหุ้นกูน้ั%นเมื�อเกิดกรณีใดกรณีหนึ�ง                    
ดงัต่อไปนี%  

(1)  หน่วยงานภาครัฐไทยที�ออกหุน้กูถู้กพิทกัษท์รัพย ์หรือถูกศาลพิพากษาใหล้ม้ละลาย 
(2)  มีการยบุเลิกหน่วยงานภาครัฐไทย  
(3)  กรณีอื�นใดที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน 

ขอ้ 20   ในกรณีหุน้กูที้�เสนอขายเป็นหุน้กูที้�ครบกาํหนดไถ่ถอนเมื�อมีการยบุเลิก      
หน่วยงานภาครัฐไทย (perpetual bond) ตอ้งมีการระบุใหช้ดัเจนถึงสิทธิของผูถื้อหุน้กูด้งักล่าวในลกัษณะใด
ลกัษณะหนึ�งดงัต่อไปนี%  

(1)  ผูถื้อหุน้กูไ้ม่มีสิทธิเรียกใหห้น่วยงานภาครัฐไทยที�ออกหุน้กูไ้ถ่ถอนหุน้กูด้งักล่าว      
ก่อนมีการยบุเลิกหน่วยงานภาครัฐไทย 

(2)  ผูถื้อหุน้กูมี้สิทธิเรียกใหห้น่วยงานภาครัฐไทยที�ออกหุน้กูไ้ถ่ถอนหุน้กูด้งักล่าวก่อน  
มีการยบุเลิกหน่วยงานภาครัฐไทยตามเงื�อนไขและระยะเวลาที�กาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 

ขอ้ 21   ในกรณีหุน้กูที้�เสนอขายเป็นหุน้กูมี้ประกนัไม่วา่หลกัประกนัของหุน้กูน้ั%นจะได้
จดัใหมี้พร้อมกบัการเสนอขายหุน้กูห้รือจดัเพิ�มเติมขึ%นในภายหลงั หลกัประกนัของหุ้นกูด้งักล่าวตอ้งมี
ลกัษณะดงันี%  

(1)  เป็นทรัพยสิ์นหรือการคํ%าประกนัที�มีการดาํเนินการให้มีผลบงัคบัไดต้ามกฎหมาย
โดยคาํนึงถึงสภาพของหลกัประกนัแต่ละประเภท สามารถดาํรงไดต้ลอดอายหุุน้กู ้และดูแลไดโ้ดยผูแ้ทน 
ผูถื้อหุน้กู ้

(2)  ในกรณีที�หลกัประกนัเป็นอสังหาริมทรัพยห์รือสัญญาเช่าระยะยาว หน่วยงาน                  
ภาครัฐไทยที�ออกหุน้กูต้อ้งจดัใหมี้การประเมินค่าของหลกัประกนัดงักล่าวโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น 
ที�อยูใ่นบญัชีที�สาํนกังานใหค้วามเห็นชอบ  ทั%งนี%  การประเมินราคาหรือการคาํนวณมูลค่าของหลกัประกนั
ตอ้งคาํนึงถึงสิทธิและภาระผูกพนัใด ๆ ไม่วา่จะเกิดขึ%นโดยบทกฎหมายหรือโดยสัญญาที�มีอยูเ่หนือ
ทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนันั%นดว้ย และตอ้งจดัทาํขึ%นไม่เกินกวา่หนึ�งปีก่อนวนัที�ออกหุน้กูน้ั%น  เวน้แต่

                                                           

5 ขอ้ 18 (3) แกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 17/2559 เรื�อง  การเสนอขายตราสารหนี'ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัที� 2)          
   ลว.4 พฤษภาคม 2559 
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จะเป็นกรณีที�ราคาหรือมูลค่าของหลกัประกนัไดเ้ปลี�ยนแปลงไปอยา่งมีนยัสาํคญัในช่วงเวลาดงักล่าว  
ใหผู้อ้อกหุ้นกูจ้ดัใหมี้การประเมินค่าหลกัประกนัดงักล่าวใหม่ 

ขอ้ 22   ในการเสนอขายตราสารหนี' ต่อประชาชนเป็นการทั�วไป หน่วยงานภาครัฐไทย 
ที�ขออนุญาตตอ้งจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�ไดรั้บ 
ความเห็นชอบจากสาํนกังาน โดยตอ้งเป็นอนัดบัความน่าเชื�อถืออยา่งใดอยา่งหนึ�งดงัต่อไปนี'   เวน้แต่        
เป็นการออกตัAวเงินหรือหุน้กูร้ะยะสั'นที�มิใช่หุน้กูด้อ้ยสิทธิ อาจใชอ้นัดบัความน่าเชื�อถือของหน่วยงาน 
ภาครัฐไทยแทนก็ได ้

(1)  อนัดบัความน่าเชื�อถือของตราสารหนี' ที�จะเสนอขายในครั' งนั'น 
(2)  อนัดบัความน่าเชื�อถือของผูค้ ํ'าประกนัหุน้กู ้เฉพาะในกรณีที�เป็นหุน้กูมี้ประกนัที�มี 

การคํ'าประกนัเตม็จาํนวนที�มีผลบงัคบัใหผู้ค้ ํ'าประกนัตอ้งรับผดิร่วมกนักบัลูกหนี' โดยไม่สามารถเพิกถอนได้
ก่อนครบกาํหนดอายขุองหุ้นกู ้ 

ความในวรรคหนึ�งมิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีดงันี'  
(1)  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานมีหนงัสือแจง้ 

ต่อสาํนกังานวา่ไม่สามารถจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือตราสารหนี'ดงักล่าวไดโ้ดยมีเหตุอนัสมควร และเหตุนั'น
มิไดเ้กิดจากหน่วยงานภาครัฐไทยที�ออกตราสารหนี'   สาํนกังานอาจผอ่นผนัใหก้ารจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือนั'น
กระทาํโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถืออื�นที�สาํนกังานกาํหนดได ้

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

 

ส่วนที� 4 
เงื�อนไขที�ตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขาย 

ตราสารหนี' ต่อประชาชนเป็นการทั�วไป 
__________________________ 

ขอ้ 23   หน่วยงานภาครัฐไทยที�ไดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ
ของตราสารหนี'ตามขอ้ 22 อยา่งต่อเนื�องตลอดอายขุองตราสาร  เวน้แต่ในกรณีที�มีเหตุจาํเป็นและสมควร 
สาํนกังานอาจผอ่นผนัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือของตราสารหนี'โดยกาํหนดเงื�อนเวลาหรือเงื�อนไขไว้
ดว้ยก็ได ้ ทั'งนี'  โดยคาํนึงถึงความจาํเป็นของผูล้งทุนในการมีขอ้มูลการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือนั'น 
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ขอ้ 24   หน่วยงานภาครัฐไทยที�ไดรั้บอนุญาตตอ้งยื�นคาํขอใหส้มาคมตลาดตราสารหนี' ไทย
พิจารณารับตราสารหนี' ที�ออกและเสนอขายเป็นตราสารหนี' ขึ'นทะเบียนภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที�ออก
ตราสารหนี'ดงักล่าว เวน้แต่เป็นการออกและเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั'นและตัAวเงิน 

ขอ้ 25   ก่อนการเสนอขายพนัธบตัรหรือหุน้กู ้หน่วยงานภาครัฐไทยที�ไดรั้บอนุญาตตอ้ง
มีหนงัสือถึงสาํนกังานเพื�อรับรองวา่ไดจ้ดัใหมี้ขอ้กาํหนดสิทธิที�มีความชดัเจนและไม่มีขอ้กาํหนดที�เป็น 
การเอาเปรียบคู่สัญญาอยา่งไม่เป็นธรรม และมีการลงลายมือชื�อผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนัผูอ้อกพนัธบตัร
หรือหุน้กู ้ ทั'งนี'  รายการและสาระสาํคญัของขอ้กาํหนดสิทธิสาํหรับหุน้กูที้�ไดรั้บอนุญาตตามหมวดนี'   
ใหเ้ป็นไปตามแนวทางของขอ้กาํหนดสิทธิตามที�สาํนกังานประกาศกาํหนด 

ใหน้าํหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัรายการและสาระสาํคญัของขอ้กาํหนดสิทธิสาํหรับหุน้กู ้
ตามวรรคหนึ�ง มาใชบ้งัคบักบัขอ้กาํหนดสิทธิของพนัธบตัรดว้ย โดยอนุโลม 

ขอ้ 26   ในกรณีหุน้กูที้�เสนอขายเป็นหุน้กูที้�จดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้หน่วยงานภาครัฐไทย 
ที�ไดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหส้ัญญาแต่งตั'งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูมี้ความสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดสิทธิ โดยอยา่งนอ้ย
ตอ้งมีรายการและสาระสาํคญัดงัต่อไปนี'  

(1)  ชื�อและที�อยูข่องคู่สัญญา 
(2)  วนัที�สัญญามีผลใชบ้งัคบั 
(3)  อาํนาจ หนา้ที� และความรับผดิของคู่สัญญา โดยมีขอ้ตกลงที�ระบุใหห้น่วยงาน                  

ภาครัฐไทยที�ไดรั้บอนุญาตและผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูมี้อาํนาจ หนา้ที� และความรับผิดตามขอ้กาํหนดสิทธิ 
ทุกประการ 

(4)  อตัราและวธีิการจ่ายค่าตอบแทน หรือบาํเหน็จในการปฏิบติัหนา้ที�ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้
ซึ� งตอ้งกาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนที�แน่นอน รวมทั'งอตัราและวิธีการจ่ายคืนเงินทดรองซึ�งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
ไดจ่้ายไปเนื�องจากการปฏิบติัหนา้ที�ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามขอ้กาํหนดภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

(5)  การสิ'นสุดของสัญญา 

ขอ้ 27   ในการออกหุ้นกูมี้ประกนัโดยหลกัประกนัเป็นอสังหาริมทรัพย ์หรือสังหาริมทรัพย์
ประเภทที�ตอ้งจดทะเบียนตามกฎหมาย หน่วยงานภาครัฐไทยที�ไดรั้บอนุญาตจะตอ้งดาํเนินการจดทะเบียน 
ใหผู้แ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ป็นผูรั้บทรัพยสิ์นนั%นเป็นประกนัตามกฎหมายดว้ย 

ขอ้ 28   ในการเปลี�ยนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูภ้ายหลงัการออกหุน้กู ้ใหห้น่วยงานภาครัฐไทย
ที�ไดรั้บอนุญาตส่งเอกสารต่อสาํนกังานตามขอ้ 8  
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เมื�อหน่วยงานภาครัฐไทยที�ได้รับอนุญาตได้ส่งเอกสารตามวรรคหนึ� งต่อสาํนกังาน
ครบถ้วนแล้ว ให้หน่วยงานภาครัฐไทยดงักล่าวเปลี�ยนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูไ้ด ้โดยถือว่าได้รับ 
ความเห็นชอบจากสาํนกังานแลว้ และใหห้น่วยงานภาครัฐไทยนั'นส่งสาํเนาสัญญาแต่งตั'งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
ต่อสาํนกังานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัที�แต่งตั'งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูน้ั'น 

ขอ้ 29   การแกไ้ขเพิ�มเติมสิทธิ หนา้ที� หรือความรับผดิตามหุน้กูภ้ายหลงัการออกหุน้กูน้ั'น  
จะกระทาํไดต่้อเมื�อการแกไ้ขเพิ�มเติมนั'นมิไดข้ดัหรือแยง้กบัขอ้กาํหนดของหมวดนี'และการแกไ้ขเพิ�มเติม
ดงักล่าวไดด้าํเนินการโดยชอบตามขอ้กาํหนดสิทธิ และหน่วยงานภาครัฐไทยที�ไดรั้บอนุญาตตอ้งแจง้การ
แกไ้ขเพิ�มเติมดงักล่าวพร้อมทั'งส่งสาํเนาเอกสารที�เกี�ยวขอ้งต่อสาํนกังานและสมาคมตลาดตราสารหนี'ไทย
ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัที�การแกไ้ขเพิ�มเติมนั'นมีผลใชบ้งัคบั 

ในกรณีที�การดาํเนินการตามวรรคหนึ�ง เป็นการแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้กาํหนดสิทธิซึ� งกาํหนด   
ใหก้ระทาํไดโ้ดยการมีมติที�ประชุมผูถื้อหุน้กู ้หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้กูต้อ้งระบุอยา่งชดัเจนถึงสาเหตุ  
แห่งการแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้กาํหนดสิทธิ และผลกระทบที�เกิดขึ'นหรืออาจเกิดขึ'นกบัผูถื้อหุน้กูเ้พื�อเป็นขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจของผูถื้อหุน้กู ้

ใหน้าํหลกัเกณฑต์ามวรรคหนึ�งและวรรคสองมาบงัคบัใชก้บัการเสนอขายพนัธบตัรดว้ย 
โดยอนุโลม 

ขอ้ 30    หน่วยงานภาครัฐไทยที�ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตัAวเงินต่อประชาชนเป็น 
การทั�วไปตอ้งจดัใหมี้ขอ้ความดงัต่อไปนี'  

(1)  ขอ้ความบนดา้นหนา้ตัAวเงินวา่ “ตัAวเงินนี' เป็นหลกัทรัพย ์และไดรั้บอนุญาตให้ 
เสนอขายต่อประชาชน” 

(2)  ในกรณีที�หน่วยงานภาครัฐไทยเป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบี'ยเงิน
ใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน ตอ้งจดัใหมี้ขอ้ความเพิ�มเติมบนดา้นหนา้ตัAวเงินวา่ “ตัAวเงินนี'ไม่ไดรั้บความ
คุม้ครองจากสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก” 

(3)  ขอ้ความเพิ�มเติมอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงันี'  
(ก)  ขอ้ความบนดา้นหนา้ตัAวเงินวา่ “เปลี�ยนมือไม่ได”้ หรือคาํอื�นที�มีความหมาย 

ในทาํนองเดียวกนั 
(ข)  ขอ้ความดา้นหลงัตัAวเงินที�รองรับการโอนโดยปราศจากสิทธิไล่เบี'ย  

(without recourse) ในแต่ละทอด หากผูโ้อนไม่ไดแ้สดงเจตนาเป็นประการอื�น 

ขอ้ 31   ใหห้น่วยงานภาครัฐไทยที�ไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี' ต่อประชาชน
เป็นการทั�วไป รายงานการไถ่ถอนตราสารหนี' ก่อนครบกาํหนดอายุต่อสาํนกังานตามขอ้ 8 
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หมวด 2 
การเสนอขายตราสารหนี'ในวงจาํกดั 

__________________________ 

ส่วนที� 1 
ลกัษณะการขายในวงจาํกดั 

__________________________ 

ขอ้ 32   การเสนอขายพนัธบตัรหรือหุน้กูใ้นลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงัต่อไปนี'   
ใหถื้อเป็นการเสนอขายในวงจาํกดั 

(1)  เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่  แต่ไม่รวมถึงการเสนอขาย 
ต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ที�ไดจ้ดขอ้จาํกดัการโอนไวไ้ม่เกินสิบราย ในรอบระยะเวลา 
สี� เดือนใด ๆ ซึ� งกรณีดงักล่าวใหถื้อวา่เป็นการเสนอขายตาม (2) 

(2)  เสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ� งมีจาํนวนไม่เกินสิบราย ในรอบระยะเวลา 
สี� เดือนใด ๆ 

ในกรณีที�ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น นายหนา้ซื'อขายหลกัทรัพย ์ 
ผูค้า้หลกัทรัพยห์รือบุคคลอื�นใด มีการถือครองพนัธบตัรหรือหุ้นกูแ้ทนบุคคลอื�น การนบัจาํนวนผูล้งทุน
ตามวรรคหนึ�งใหน้บัจากบุคคลที�เป็นเจา้ของที�แทจ้ริงของพนัธบตัรหรือหุน้กูน้ั'น 

(3)  เสนอขายโดยไดรั้บผอ่นผนัจากสาํนกังาน โดยผูที้�จะไดรั้บอนุญาตตอ้งแสดงไดว้า่ 
(ก)  มีเหตุจาํเป็นและสมควร 
(ข)  การเสนอขายดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง และ 
(ค)  มีมาตรการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูล้งทุนอยา่งเพียงพอแลว้ 

ขอ้ 33   ตัAวเงินที�ออกในลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงัต่อไปนี'  ใหถื้อเป็นการออกตัAวเงิน
เพื�อเสนอขายในวงจาํกดั 

(1)  ตัAวเงินระยะสั'นที�เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่และมีมูลค่า 
หนา้ตัAวไม่ตํ�ากวา่สิบลา้นบาท 

(2)  ตัAวเงินที�ออก ณ ขณะใดขณะหนึ�ง เมื�อนบัรวมตัAวเงินที�ออกก่อนหนา้นี'และยงัไม่ครบ
กาํหนดชาํระเงินมีจาํนวนไม่เกินสิบฉบบั  ทั'งนี'  ในการนบัจาํนวนฉบบัดงักล่าว ไม่จาํตอ้งนบัตัAวเงิน 
ที�ออกตาม (1) และที�ออกสาํหรับการเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั�วไป 
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6ตัAวเงินตามวรรคหนึ�งตอ้งไม่มีขอ้ตกลงใด ๆ ที�ทาํใหต้ัAวเงินนั'นมีลกัษณะทาํนอง
เดียวกบัหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง 

ส่วนที� 2 
กรณีที�ถือวา่ไดรั้บอนุญาต   

__________________________ 

ขอ้ 34   ใหห้น่วยงานภาครัฐไทยสามารถเสนอขายตราสารหนี'ในวงจาํกดัตามขอ้ 32  
หรือขอ้ 33 ได ้โดยถือวา่ไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานเมื�อเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี'  และ 
ใหห้น่วยงานภาครัฐไทยที�ไดรั้บอนุญาตปฏิบติัตามเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นส่วนที� 3 ของหมวดนี'   
รวมทั'งรายงานลกัษณะของตราสารหนี' ที�จะเสนอขายต่อสํานกังานตามขอ้ 8 

(1)  สามารถเสนอขายตราสารหนี'ไดโ้ดยชอบภายใตก้ฎหมายที�ใชบ้งัคบักบัหน่วยงาน               
ภาครัฐไทยดงักล่าว 
  (2)  ดาํเนินการจดขอ้จาํกดัการโอนสาํหรับพนัธบตัรหรือหุน้กูที้�จะเสนอขายและ 
ยื�นเอกสารกบัสาํนกังานตามความในขอ้ 35 แลว้ 
  (3)  ไม่เคยเสนอขายตราสารหนี'  หรือศุกูก โดยไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัลกัษณะ 
การเสนอขายที�จาํกดัเฉพาะผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลาสองปีก่อนวนัเสนอขาย 
ตัAวเงินหรือก่อนวนัยื�นจดขอ้จาํกดัการโอน แลว้แต่กรณี  เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังาน  
โดยหน่วยงานภาครัฐไทยที�ขออนุญาตแสดงไดว้า่มีเหตุจาํเป็นและสมควร รวมทั'งมีมาตรการป้องกนั 
การไม่ปฏิบติัอยา่งเหมาะสมแลว้ 

ในกรณีที�เป็นการเสนอขายหุ้นกูที้�จดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ใหห้น่วยงานภาครัฐไทย                
ที�ไดรั้บอนุญาตเสนอร่างขอ้กาํหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั'งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูม้าพร้อมกบัการจด          
ขอ้จาํกดัการโอนดว้ย 

ขอ้ 35   การจดขอ้จาํกดัการโอนพนัธบตัรหรือหุน้กูก้บัสาํนกังานตามขอ้ 34(2) ตอ้งมี
ขอ้ความซึ�งแสดงไดว้า่ผูอ้อกพนัธบตัรหรือหุน้กูจ้ะไม่รับจดทะเบียนการโอนพนัธบตัรหรือหุน้กูไ้ม่วา่ 
ทอดใด ๆ หากการโอนดงักล่าวจะทาํใหพ้นัธบตัรหรือหุน้กูที้�เสนอขายในครั' งนั'นไม่สามารถคงลกัษณะ 
การเสนอขายในวงจาํกดัตามขอ้ 32(1) (2) หรือ (3) แลว้แต่กรณี  เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก  ทั'งนี'           
ใหถื้อวา่สาํนกังานรับจดขอ้จาํกดัการโอนดงักล่าวในวนัที�สาํนกังานไดรั้บการแสดงเจตนาจดขอ้จาํกดั       
การโอนที�มีขอ้ความดงักล่าวแลว้ 

                                                           

6 ขอ้ 33 วรรค 2 แกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 17/2559 เรื�อง  การเสนอขายตราสารหนี'ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัที� 2) 
ลว.4 พฤษภาคม 2559 
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ส่วนที� 3 
เงื�อนไขที�ตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาต 

ใหเ้สนอขายตราสารหนี'ในวงจาํกดั 
__________________________ 

ขอ้ 36   ในการเสนอขายตราสารหนี'  หน่วยงานภาครัฐไทยตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี'  
7 (1)  จดัใหพ้นัธบตัรที�เสนอขายตอ้งมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 16 หรือจดัใหหุ้น้กู ้

ที�เสนอขายตอ้งมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 17(1) (2) และ (4) แลว้แต่กรณี 
 (2)  จดัใหพ้นัธบตัรหรือหุน้กูร้ะบุชื�อผูถื้อ และตอ้งมีขอ้ความในใบตราสารที�เสนอขาย

แต่ละครั' งแสดงวา่ผูอ้อกตราสารจะไม่รับจดทะเบียนการโอนตราสารไม่วา่ทอดใด ๆ หากการโอนนั'นจะ
ขดักบัขอ้จาํกดัการโอนตามที�ระบุไว ้ซึ� งตอ้งเป็นขอ้จาํกดัการโอนเดียวกบัที�ไดจ้ดทะเบียนไวก้บัสาํนกังาน 

(3)  จดัใหเ้อกสารประกอบการเสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกู ้(ถา้มี) มีขอ้ความที�ระบุถึง                    
ขอ้จาํกดัการโอนตาม (2)  

(4)  ในกรณีที�เป็นการเสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกูต่้อผูล้งทุนสถาบนัที�จดัตั'งขึ'น 
ตามกฎหมายไทยหรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 32(1) ตอ้งจดัใหมี้ขอ้กาํหนดสิทธิที�มีรายการอยา่งนอ้ย
ตามที�กาํหนดไวใ้นมาตรา 42(1) ถึง (9) และดาํเนินการให้เป็นไปตามขอ้ 29 วรรคหนึ�ง โดยอนุโลม 

(5)  ในกรณีที�เป็นการเสนอขายตราสารหนี'ในวงจาํกดัตามขอ้ 32(2) และ (3) หรือ 
ขอ้ 33(2) หน่วยงานภาครัฐไทยที�ไดรั้บอนุญาตตอ้งไม่โฆษณาการเสนอขายตราสารหนี'  และหากจะมี 
การแจกจ่ายเอกสารประกอบการเสนอขาย หน่วยงานภาครัฐไทยดงักล่าวตอ้งแจกจ่ายใหเ้ฉพาะบุคคลที�มี
ลกัษณะหรือมีจาํนวนอยูใ่นวงจาํกดัตามที�กาํหนดไวต้ามขอ้ 32(2) และ (3) หรือขอ้ 33(2) ตามที�ไดรั้บ
อนุญาตเท่านั'น แลว้แต่กรณี  

ขอ้ 37   ในกรณีที�มีบุคคลใดแสดงความประสงคต่์อหน่วยงานภาครัฐไทยที�จะลงทะเบียน
การโอนพนัธบตัรหรือหุน้กู ้ ใหห้น่วยงานภาครัฐไทยดงักล่าวตรวจสอบความถูกตอ้งของการโอน
พนัธบตัรหรือหุน้กู ้หากพบวา่เป็นการโอนที�ขดัต่อขอ้จาํกดัการโอนที�ไดจ้ดทะเบียนไวก้บัสาํนกังาน  
หน่วยงานภาครัฐไทยนั'นตอ้งไม่ลงทะเบียนการโอนพนัธบตัรหรือหุน้กู ้ เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

ในกรณีที�หน่วยงานภาครัฐไทยจดัใหมี้นายทะเบียนพนัธบตัรหรือหุน้กู ้หน่วยงานภาครัฐไทย
ดงักล่าวตอ้งดาํเนินการใหน้ายทะเบียนพนัธบตัรหรือหุน้กูป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดในวรรคหนึ�งดว้ย 

                                                           

7 ขอ้ 36 (1) แกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 17/2559 เรื�อง  การเสนอขายตราสารหนี'ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัที� 2)          
   ลว.4 พฤษภาคม 2559 
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ขอ้ 38   หน่วยงานภาครัฐไทยที�ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตัAวเงินที�ออกใหม่ในวงจาํกดั
ตอ้งจดัใหมี้ขอ้ความดงัต่อไปนี'  

(1)  ขอ้ความบนดา้นหนา้ตัAวเงินวา่ “ตัAวเงินนี' เป็นหลกัทรัพย ์และไดรั้บอนุญาตให้เสนอ
ขายในวงจาํกดั” 

(2)  ในกรณีที�หน่วยงานภาครัฐไทยที�ไดรั้บอนุญาตเป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ย
ดอกเบี'ยเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน ตอ้งจดัใหมี้ขอ้ความเพิ�มเติมบนดา้นหนา้ตัAวเงินวา่ “ตัAวเงินนี'ไม่ได้
รับความคุม้ครองจากสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก” 

(3)  ขอ้ความเพิ�มเติมดงันี'  
(ก)  กรณีตัAวเงินที�เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั ตอ้งมีขอ้ความเพิ�มเติมบนดา้นหนา้ 

ตัAวเงินวา่ “มีวตัถุประสงคใ์หเ้ปลี�ยนมือไดเ้ฉพาะในกลุ่มผูล้งทุนสถาบนั” หรือคาํอื�นที�มีความหมาย 
ในทาํนองเดียวกนั 

(ข)  กรณีอื�นนอกจาก (ก) ตอ้งมีขอ้ความอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงันี'  
 1.  ขอ้ความบนดา้นหนา้ตัAวเงินวา่ “เปลี�ยนมือไม่ได”้ หรือคาํอื�นที�มีความหมาย 

ในทาํนองเดียวกนั 
 2.  ขอ้ความดา้นหลงัตัAวเงินที�รองรับการโอนโดยปราศจากสิทธิไล่เบี'ย  

(without recourse) ในแต่ละทอด หากผูโ้อนไม่ไดแ้สดงเจตนาเป็นประการอื�น 

ขอ้ 39   การเสนอขายตราสารหนี' ต่อผูล้งทุนสถาบนัที�จดัตั'งขึ'นตามกฎหมายไทยหรือ 
ผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 32(1) หรือขอ้ 33(1) หน่วยงานภาครัฐไทยที�ไดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้การแจก 
สรุปขอ้มูลสาํคญัของตราสาร (fact sheet) ใหแ้ก่ผูล้งทุนดงักล่าวก่อนการเสนอขายตราสารหนี'  

8 ขอ้ 40   หน่วยงานภาครัฐไทยที�ไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี' ต่อผูล้งทุนสถาบนั 
ที�จดัตั'งขึ'นตามกฎหมายไทยหรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 32(1) ตอ้งยื�นคาํขอใหส้มาคมตลาดตราสารหนี'ไทย
พิจารณารับตราสารหนี' ที�ออกและเสนอขายเป็นตราสารหนี' ขึ'นทะเบียนภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที� 
ออกตราสารหนี'ดงักล่าว  เวน้แต่เป็นการออกและเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั'น 

ขอ้ 41   ในการเสนอขายตราสารหนี' ที�ออกใหม่ต่อผูล้งทุนสถาบนัที�จดัตั'งขึ'นตาม
กฎหมายไทยหรือผูล้งทุนรายใหญ่ หน่วยงานภาครัฐไทยที�ไดรั้บอนุญาตไม่ตอ้งจดัใหมี้การจดัอนัดบั 
ความน่าเชื�อถือ  เวน้แต่เป็นการเสนอขายหุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือหุน้กูที้�ครบกาํหนดไถ่ถอนเมื�อมีการยบุ            
หน่วยงานภาครัฐไทยต่อผูล้งทุนรายใหญ่ ให้หน่วยงานภาครัฐไทยที�ไดรั้บอนุญาตจดัใหมี้การจดัอนัดบั 

                                                           

8 ขอ้ 40 แกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 17/2559 เรื�อง  การเสนอขายตราสารหนี'ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัที� 2)                
   ลว.4 พฤษภาคม 2559 
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ความน่าเชื�อถืออยา่งใดอยา่งหนึ�งดงัต่อไปนี'  โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�ไดรั้บความเห็นชอบ 
จากสาํนกังาน ก่อนการเสนอขายหุ้นกูน้ั'น 

(1)  อนัดบัความน่าเชื�อถือของตราสารหนี' ที�จะเสนอขายในครั' งนั'น 
(2)  อนัดบัความน่าเชื�อถือของผูค้ ํ'าประกนัหุน้กู ้เฉพาะในกรณีที�เป็นหุน้กูมี้ประกนัที�มี 

การคํ'าประกนัเตม็จาํนวนที�มีผลบงัคบัใหผู้ค้ ํ'าประกนัตอ้งรับผดิร่วมกนักบัลูกหนี'  โดยไม่สามารถเพิกถอนได้
ก่อนครบกาํหนดอายขุองหุ้นกู ้

ใหน้าํขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการผอ่นผนัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือตามที�กาํหนดในขอ้ 22 
วรรคสองมาใชบ้งัคบักบักรณีตามวรรคหนึ�งดว้ย 

9ขอ้ 42  ในกรณีที�หน่วยงานภาครัฐไทยที�ไดรั้บอนุญาตจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ
ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 41 ใหห้น่วยงานภาครัฐไทยดงักล่าวจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถืออยา่งต่อเนื�อง
ตลอดอายขุองตราสาร  เวน้แต่ในกรณีที�มีเหตุจาํเป็นและสมควร สาํนกังานอาจผอ่นผนัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื�อถือของตราสารหนี' โดยกาํหนดเงื�อนเวลาหรือเงื�อนไขไวด้ว้ยก็ได ้ ทั'งนี'  โดยคาํนึงถึงความจาํเป็นของ  
ผูล้งทุนในการมีขอ้มูลการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือนั'น 

 

10 ขอ้ 43  หน่วยงานภาครัฐไทยที�เสนอขายตราสารหนี' ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ตอ้งจดัใหก้ารชกัชวน  
หรือให้คาํแนะนาํเกี�ยวกบัการซื'อขายหรือลงทุนในตราสารหนี'ดาํเนินการผา่นบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทที�
สามารถเป็นผูใ้หบ้ริการดงักล่าวเกี�ยวกบัตราสารหนี'ได ้

ขอ้ 44   ใหห้น่วยงานภาครัฐไทยที�ไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี'ในวงจาํกดั 
รายงานการไถ่ถอนตราสารหนี' ก่อนครบกาํหนดอายตุ่อสาํนกังานตามขอ้ 8 

ขอ้ 45   ในการเปลี�ยนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูภ้ายหลงัการออกหุน้กู ้ใหห้น่วยงาน 
ภาครัฐไทยที�ไดรั้บอนุญาตส่งเอกสารต่อสาํนกังานตามขอ้ 8  

เมื�อหน่วยงานภาครัฐไทยที�ไดรั้บอนุญาตไดส่้งเอกสารตามวรรคหนึ�งต่อสาํนกังาน
ครบถว้นแลว้ ใหห้น่วยงานภาครัฐไทยดงักล่าวเปลี�ยนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ดโ้ดยถือวา่ไดรั้บความ
เห็นชอบจากสาํนกังานแลว้ และใหห้น่วยงานภาครัฐไทยนั'นส่งสาํเนาสัญญาแต่งตั'งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
ต่อสาํนกังานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัที�แต่งตั'งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูน้ั'น 

 

                                                           

9 ขอ้ 42 แกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 28/2560  เรื�อง  การเสนอขายตราสารหนี'ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัที� 3)               
   ลว.6 มีนาคม 2560 
10 ขอ้ 43 แกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 28/2560  เรื�อง  การเสนอขายตราสารหนี'ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบบัที� 3)              
    ลว.6 มีนาคม 2560 
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ภาค 3 
การออกและเสนอขายตราสารหนี'  

สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
__________________________ 

ขอ้ 46   ตราสารหนี' ที�ขออนุญาตเสนอขายตามภาคนี'ตอ้งมีลกัษณะครบถว้นดงัต่อไปนี'  
(1)  มีขอ้ตกลงที�จะชาํระค่าตราสารหนี'และชาํระหนี'ตามตราสารเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
(2)  เป็นตราสารหนี' ที�เสนอขายในประเทศไทย 
(3)  เป็นการเสนอขายตราสารหนี'ใดตราสารหนี'หนึ�งดงันี'  

(ก)  พนัธบตัร 
(ข)  หุน้กู ้ 

  ขอ้ 47   ในการขออนุญาตและอนุญาตเสนอขายพนัธบตัรและหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศ   
ในประเทศไทยของหน่วยงานภาครัฐไทย ใหน้าํหลกัเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ย  
การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย มาใชบ้งัคบั โดยอนุโลมเท่าที�ไม่ขดัหรือแยง้กบั
ขอ้กาํหนดในภาคนี'  

ภาค 4 
การออกและเสนอขายตราสารหนี'สกุลเงินตราต่างประเทศ 

ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศทั'งจาํนวน 
__________________________ 

ขอ้ 48   ตราสารหนี' ที�ขออนุญาตเสนอขายตามภาคนี'ตอ้งมีลกัษณะครบถว้นดงัต่อไปนี'  
(1)  มีขอ้ตกลงที�จะชาํระค่าตราสารหนี'และชาํระหนี'ตามตราสารเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
(2)  เป็นตราสารหนี' ที�เสนอขายในต่างประเทศทั'งจาํนวน 
(3)  เป็นการเสนอขายตราสารหนี'ใดตราสารหนึ�งดงันี'  

(ก)  พนัธบตัร 
(ข)  หุน้กู ้ 

ขอ้ 49   ในการขออนุญาตและการอนุญาตเสนอขายพนัธบตัรและหุน้กูส้กุลเงินตรา                  
ต่างประเทศต่อผูล้งทุนในต่างประเทศทั'งจาํนวนของหน่วยงานภาครัฐไทย ใหน้าํหลกัเกณฑต์ามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธีิการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ มาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม เท่าที�ไม่ขดัหรือแยง้กบั              
ขอ้กาํหนดในภาคนี'   
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      ประกาศ  ณ  วนัที� 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558         

                                     
 
                          (นายรพี  สุจริตกุล) 
                          เลขาธิการ 
                          สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
                          ประธานกรรมการ 
                          คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 


