
 

 

-ร่าง- 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 49/2563 
เร่ือง  หลกัเกณฑก์ารอนุญาตใหกิ้จการต่างประเทศเสนอขาย 

ตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท 
(ฉบบัท่ี 3) 

__________________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551   
และมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี   

  ขอ้ 1   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (13) ของขอ้ 14 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 63/2561  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารอนุญาตใหกิ้จการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ี 
ท่ีออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561   
  “(13)  ไม่เคยมีประวติัฝ่าฝืนหลกัเกณฑก์ารน าเงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายตราสารหน้ี 
ไปใชผ้ิดวตัถุประสงคภ์ายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวนัยืน่ค  าขออนุญาต” 

  ขอ้ 2   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 28/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 63/2561  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารอนุญาตใหกิ้จการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561   
  “ขอ้ 28/1   กิจการต่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายพนัธบตัรตอ้งน าเงิน 
ท่ีไดรั้บจากการเสนอขายไปใช้ตามวตัถุประสงค์การใช้เงินท่ีเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล  
เวน้แตมี่การเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินโดยชอบตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ”   

  ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในขอ้ 30 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 63/2561  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารอนุญาตใหกิ้จการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 38/2563  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ี 
ท่ีออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  และใหใ้ชค้วาม 
ต่อไปน้ีแทน   
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  “ขอ้ 30   ให้กิจการต่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายพนัธบตัรส่งรายงาน
ดงัต่อไปน้ีต่อส านกังานตามวิธีการท่ีก าหนดในขอ้ 7   
  (1)  รายงานการไถ่ถอนพนัธบตัรก่อนครบอายุ 
  (2)  รายงานการใชเ้งินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายพนัธบตัร” 

  ขอ้ 4   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 41/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 63/2561  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารอนุญาตใหกิ้จการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561   
  “ขอ้ 41/1   กิจการต่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูต้อ้งน าเงินท่ีได้รับ 
จากการเสนอขายไปใช้ตามวตัถุประสงค์การใช้เงินท่ีเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล  เวน้แต่
มีการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์การใช้เงินโดยชอบตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ”   

  ขอ้ 5   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น (3) ของขอ้ 43 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 63/2561  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 38/2563 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารอนุญาตใหกิ้จการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ี 
ท่ีออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563                            
  “(3)  รายงานการใชเ้งินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุน้กู ้โดยในกรณีท่ีเป็นหุน้กูท่ี้มีผูแ้ทน 
ผูถื้อหุน้กู ้ใหกิ้จการต่างประเทศรายงานต่อผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูด้ว้ย” 

  ขอ้ 6   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น (3) ของขอ้ 49 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 63/2561  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารอนุญาตใหกิ้จการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561   
  “(3)  ไม่เคยมีประวติัฝ่าฝืนหลกัเกณฑก์ารน าเงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายตราสารหน้ี
ไปใชผ้ิดวตัถุประสงคภ์ายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวนัยืน่ค  าขออนุญาต” 

  ขอ้ 7   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (5/1) ของขอ้ 58 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 63/2561  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ี 
ท่ีออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561   
  “(5/1)  น าเงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายตราสารหน้ีไปใชต้ามวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน 
ท่ีเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล  เวน้แต่มีการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินโดยชอบ 
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ” 
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  ขอ้ 8   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น (5) และ (6) ของขอ้ 60 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 63/2561  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารอนุญาตใหกิ้จการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ี 
ท่ีออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561   
  “(5)  กรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีตามขอ้ 46(1) กิจการต่างประเทศไดแ้จง้
วตัถุประสงคก์ารใชเ้งินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายตราสารหน้ีต่อส านกังานมาพร้อมกบัการจดขอ้จ ากดั 
การโอนตาม (2) 
  (6)  ไม่เคยมีประวติัฝ่าฝืนหลกัเกณฑก์ารน าเงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายตราสารหน้ีไปใช้
ผิดวตัถุประสงคภ์ายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวนัแจง้วตัถุประสงคก์ารใชเ้งินท่ีไดรั้บจากการเสนอขาย 
ตราสารหน้ีต่อส านกังาน” 

  ขอ้ 9   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 66/1 ในส่วนท่ี 2 เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงั
ไดรั้บอนุญาต ของหมวด 3 การเสนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดัลกัษณะอ่ืนท่ีไม่ใช่การเสนอขาย 
ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ ในภาค 3 การเสนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดั แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 63/2561  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารอนุญาตใหกิ้จการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561   
  “ขอ้ 66/1   กิจการต่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดั 
ตอ้งน าเงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายไปใชต้ามวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินท่ีไดแ้จง้ไวต้่อส านกังาน หรือ 
ท่ีเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล  เวน้แต่มีการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินโดยชอบ 
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ” 

  ขอ้ 10   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  16 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 
 
 
 (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์       
 ประธานกรรมการ 
    คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


