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คู่มือสาหรั บประชาชน: การอนุญาตให้ นิตบิ ุคคลต่ างประเทศออกพันธบัตรหรื อหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศ
ไทย (Baht Bond)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานบริหารหนี ้สาธารณะ
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
ชื่อกระบวนงาน: การอนุญาตให้ นิตบิ คุ คลต่างประเทศออกพันธบัตรหรื อหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย (Baht Bond)
หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานบริหารหนี ้สาธารณะ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ อง การอนุญาตให้ ออกพันธบัตรหรื อหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 0 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 1 ราย
จานวนคาขอที่มากที่สุด 42 ราย
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 1 ราย
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การอนุญาตให้ นิตบิ คุ คลต่างประเทศออกพันธบัตรหรื อหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศ
ไทย (Baht Bond)
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ส่วนนโยบายตลาดตราสารหนี ้ระหว่างประเทศ สานักพัฒนาตลาดตราสารหนี ้ สานักงาน
บริหารหนี ้สาธารณะ อาคารทิปโก้ ชัน้ 32 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
10400/ ติดต่อด้ วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตังแต่
้ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ (การยื่นหนังสือขออนุญาตฯ ในแต่ละรอบการยื่นคาขอ กรณีที่วนั สุดท้ ายของเดือนนันๆ
้ ตรงกับ
วันหยุดราชการ ให้ ยื่นภายในวันทาการวันสุดท้ ายของเดือนนันๆ)
้
1.
2.
3.
4.
5.
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2) สถานที่ให้ บริการ ไปรษณีย์ถึงรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 / ไปรษณีย์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตังแต่
้ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ (ในกรณีที่ยื่นหนังสือขออนุญาตฯ ทางไปรษณีย์ ขอให้ แจ้ งความประสงค์แก่สานักงานบริหาร
หนี ้สาธารณะทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 271 7999 ต่อ 5805, 5812, 5815 หรื อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(Email) ที่ bahtbond@pdmo.go.th ก่อน และให้ ดาเนินการส่งหนังสือขออนุญาตฯ ภายในช่วงระยะเวลาการ
ยื่นขออนุญาตรอบนันๆ)
้
3) สถานที่ให้ บริการ bahtbond@pdmo.go.th /อีเมล์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริการตลอด 24 ชัว่ โมง
หมายเหตุ (ผู้ประสงค์ที่จะยื่นหนังสือขออนุญาตฯ ผ่านทาง Email ขอให้ แนบหนังสือขออนุญาตฯ ในรูปแบบ
ไฟล์ บันทึกเป็ น pdf file ส่งมาที่ Email: bahtbond @ pdmo.go.th แล้ วจึงดาเนินการส่งหนังสือขออนุญาตฯ
ภายในช่วงระยะเวลาที่กาหนดในรอบการยื่นขออนุญาต)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประสงค์จะยื่นขออนุญาตออกพันธบัตรหรื อหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทยจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่จดั ตังขึ
้ ้นตามสนธิสญ
ั ญาใดๆ ไม่ว่าประเทศไทยจะเป็ นภาคีสนธิสญ
ั ญานัน้
หรื อไม่
2) หน่วยงานหรื อองค์กรของรัฐบาลต่างประเทศ หรื อสถาบันการเงินของรัฐบาลต่างประเทศที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตังขึ
้ ้น
3) นิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของต่างประเทศ
4) นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle: SPV) ซึง่ จัดตังขึ
้ ้นเพื่อดาเนินการแปลงสินทรัพย์เป็ น
หลักทรัพย์ (Securitization) โดยผู้มีสิทธิเสนอโครงการ (Originator) เป็ นหน่วยงานหรื อองค์กรของรัฐบาล
ต่างประเทศ หรื อนิติบคุ คลตามกฎหมายต่างประเทศ
2. ผู้ประสงค์จะยื่นขออนุญาตออกพันธบัตรหรื อหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทยจะต้ องจัดทาหนังสือขออนุญาต
ยื่นต่อรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง โดยมีรายละเอียดในหนังสือขออนุญาต ดังนี ้
1) วัตถุประสงค์ในการออกพันธบัตรหรื อหุ้นกู้
2) ประเภทและอายุของพันธบัตรหรื อหุ้นกู้
3) วงเงิน
4) วิธีการจัดจาหน่าย
5) กาหนดเวลาในการออกพันธบัตรหรื อหุ้นกู้
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6) การใช้ เงินที่ได้ จากการออกพันธบัตรหรื อหุ้นกู้
7) การทาธุรกรรม Swap เงินบาทเป็ นเงินตราต่างประเทศ (ถ้ ามี)
8) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้อนุญาตหรื อผู้ค ้าประกัน
9) หลักประกัน (ถ้ ามี)
10) เอกสารประกอบอื่นๆ เช่น รายงานประจาปี ประสบการณ์การออกตราสารหนี ้ในประเทศอื่น ความสัมพันธ์
กับประเทศไทย เป็ นต้ น
3. ผู้ประสงค์จะยื่นขออนุญาตออกพันธบัตรหรื อหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย สามารถยื่นหนังสือขออนุญาต
ได้ ปีละ 3 ครัง้ ในเดือนพฤศจิกายน มีนาคม และกรกฏาคมของทุกปี โดยผู้ได้ รับอนุญาตจะต้ องออก Baht Bond
ภายในระยะเวลา 9 เดือน ตามช่วงรอบระยะเวลาที่ได้ รับอนุญาต โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1) รอบการยื่นขออนุญาตเดือนพฤศจิกายน : สามารถออก Baht Bond ได้ ตงแต่
ั ้ เดือนมกราคม –
กันยายน ของปี ถัดไป
2) รอบการยื่นขออนุญาตเดือนมีนาคม : สามารถออก Baht Bond ได้ ตงแต่
ั ้ เดือนพฤษภาคม –
มกราคม ของปี ถัดไป
3) รอบการยื่นขออนุญาตเดือนกรกฎาคม : สามารถออก Baht Bond ได้ ตงแต่
ั ้ เดือนกันยายน –
พฤษภาคม ของปี ถัดไป
หมายเหตุ ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่
ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

1) การตรวจสอบ
เอกสาร

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ ระยะเวลา
บริการ
ให้ บริการ
ผู้ประสงค์จะยื่นขออนุญาตออก 1 วันทาการ
พันธบัตรหรื อหุ้นกู้สกุลเงินบาท
ในประเทศไทยจะต้ องจัดทา
หนังสือขออนุญาตฯ ยื่นต่อ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
(ในเดือนพฤศจิกายน มีนาคม
และกรกฎาคม) เพื่อยื่นขอ
อนุญาตออกพันธบัตรหรื อหุ้นกู้

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กระทรวงการคลัง
สานักงานบริหาร
หนี ้สาธารณะ
สานักพัฒนาตลาด
ตราสารหนี ้

หมายเหตุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

2) การพิจารณา

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ ระยะเวลา
บริการ
ให้ บริการ
สกุลเงินบาทในประเทศไทย
และพนักงานเจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบความครบถ้ วนและ
ข้ อเท็จจริงของเอกสารหลักฐาน
ในเบื ้องต้ น
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
30 วันทาการ
และรวบรวมข้ อมูลของผู้ยื่นขอ
อนุญาตฯ พร้ อมทังเสนอต่
้
อ
คณะกรรมการพิจารณาคาขอ
อนุญาตฯ โดยจะดาเนินการ
พิจารณาคาขออนุญาตฯ
ภายหลังสิ ้นสุดการยื่นหนังสือขอ
อนุญาตฯ ในรอบนันๆ
้ (ในเดือน
ธันวาคม เมษายน และสิงหาคม)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

กระทรวงการคลัง
สานักงานบริหาร
หนี ้สาธารณะ
สานักพัฒนาตลาด
ตราสารหนี ้

หมายเหตุ

(คณะกรรมการ
พิจารณาคาขอ
อนุญาตออก
พันธบัตรหรื อหุ้น
กู้สกุลเงินบาท
ในประเทศ
ประกอบไปด้ วย
ผู้แทนจาก
สานักงานบริหาร
หนี ้สาธารณะ
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
และสานักงาน
คณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์
และตลาด
หลักทรัพย์)
สานักงานบริหารหนี ้สาธารณะ 15 วันทาการ กระทรวงการคลัง สานักงาน
จะจัดทาหนังสือแจ้ งผล
สานักงานบริหาร บริหาร
การพิจารณาของคณะกรรมการฯ
หนี ้สาธารณะ
หนี ้สาธารณะ
เสนอต่อรัฐมนตรี วา่ การ
สานักพัฒนาตลาด ขอสงวนสิทธิ
กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา
ตราสารหนี ้
ในการแจ้ งผล
อนุญาต และแจ้ งผลการพิจารณา
การพิจารณา
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ ระยะเวลา
บริการ
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

อนุญาตให้ ออกพันธบัตรหรื อ
หุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย

หมายเหตุ

ตามกาหนดเวลา
หากเกิดเหตุ
สุดวิสยั หรื อ
การเปลี่ยนแปลง
นโยบายอย่างมี
นัยสาคัญ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 46 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสาร
-

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
1) รายงานประจาปี
0
1
ชุด
(จัดทาโดย
(ถ้ ามี)
ผู้ประสงค์จะยื่น
ขออนุญาต หรื อ
ผู้แทน)
2) รายงานข้ อมูล
1
0
ชุด
(จัดทาโดย
ประสบการณ์การ
ผู้ประสงค์จะยื่น
ออกตราสารหนี ้ใน
ขออนุญาต หรื อ
ประเทศอื่น (ถ้ ามี)
ผู้แทน)

6/6

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
3) รายงานข้ อมูล
1
0
ชุด
(จัดทาโดย
ความสัมพันธ์กบั
ผู้ประสงค์จะยื่น
ประเทศไทย (ถ้ ามี)
ขออนุญาต หรื อ
ผู้แทน)
ที่

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ –
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด สานักงานบริ หารหนี ้สาธารณะ กระทรวงการคลัง โทรศัพท์
02 265 8050, 02 271 7999
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ไปรษณีย์สง่ ถึงศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยน สานักงานบริ หารหนี ้สาธารณะ อาคารสานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เจ้ าหน้ าที่รับเรื่ องร้ องเรี ยน โทรศัพท์ 02 265 8050 ต่อ 5128 โทรสาร 02 273 9147
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรี ยน Email: bahtbond@pdmo.go.th
หมายเหตุ 5) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ -

