
 
 
            ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
                                                                    ท่ี ทจ. 15/2552 

เร่ือง  การเสนอขายหุน้กูต้่างประเทศต่อธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย  
                                  

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 มาตรา 40(11) มาตรา 41(3) และ (4) มาตรา 56 มาตรา 67 มาตรา 
69(11) และมาตรา 70(9) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็น
พระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา 29 
ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยบญัญติัให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ท าหนา้ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552  เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
  (1)   ค  าวา่ “แบบแสดงรายการขอ้มูล” และ “ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์” ใหมี้ความหมาย 
เช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ี 
ทุกประเภท 
  (2)  “บริษทัต่างประเทศ”   หมายความวา่   บริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
  (3)  “ธนาคารพาณิชย”์  หมายความวา่   ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนั
การเงิน 
  (4)  “ขอ้ก าหนดสิทธิ”   หมายความวา่   ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กู้
และผูถื้อหุน้กู ้
 (5)  “ผูท่ี้มีถ่ินท่ีอยูน่อกราชอาณาจกัร”  หมายความวา่   ผูท่ี้มีถ่ินท่ีอยูน่อกราชอาณาจกัร 
ตามมาตรการป้องปรามการเก็งก าไรค่าเงินบาทท่ีก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

  ขอ้ 3   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกโดยบริษทัต่างประเทศ 
ต่อธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 
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  ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร โดยค านึงถึงการก ากบัดูแลการท าธุรกรรมและ 
การลงทุนของธนาคารพาณิชยใ์นหุน้กูท่ี้ออกโดยบริษทัต่างประเทศตามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารแห่ง 
ประเทศไทยก าหนด ใหส้ านกังานมีอ านาจประกาศก าหนดลกัษณะของผูอ้อกหุ้นกู ้ลกัษณะของ 
หุน้กูท่ี้เสนอขาย หรือขอ้ก าหนดอ่ืนท่ีจ าเป็น เพิ่มเติมจากขอ้ก าหนดในประกาศน้ีได ้ 

  ขอ้ 4   ใหบ้ริษทัต่างประเทศท่ีประสงคจ์ะเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ตามประกาศน้ี  
ยืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังานตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด และ 
ช าระค่าธรรมเนียมการยืน่ค าขออนุญาตตามประกาศคณะกรรมก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
วา่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ และการขออนุมติั
โครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ 
  ในกรณีเป็นการขออนุญาตเสนอขายหุน้กูมี้ประกนั ใหบ้ริษทัต่างประเทศยืน่ค าขอ 
ความเห็นชอบบุคคลท่ีจะเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต่้อส านกังานมาพร้อมกบัค าขออนุญาตดว้ย  ทั้งน้ี ตามท่ี
ส านกังานประกาศก าหนด 

  ขอ้ 5   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูท่ี้อาจมีการช าระหน้ีทั้งหมดหรือบางส่วน 
โดยส่งมอบเป็นหุน้ ให้น าหลกัเกณฑว์า่ดว้ยการตรวจสอบหุน้อา้งอิงและการไม่เป็นบุคคลภายใน 
ของบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่  มาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม 

ในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูท่ี้อาจมีการช าระหน้ีทั้งหมดหรือบางส่วนโดยส่งมอบ 
เป็นหุน้ ให้ผูข้ออนุญาตช าระค่าธรรมเนียมการขอตรวจสอบหุน้ท่ีจะน ามาใชเ้ป็นปัจจยัอา้งอิงในแต่ละคร้ัง
ในวนัท่ียืน่ค าขอตรวจสอบการใชหุ้น้อา้งอิงตามประกาศคณะกรรมก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
วา่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ และการขออนุมติั
โครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

  ขอ้ 6   ในการพิจารณาค าขออนุญาต ใหส้ านกังานมีอ านาจแจง้เป็นหนงัสือใหผู้ย้ืน่ค  าขอ 
มาช้ีแจง ส่งเอกสารหรือหลกัฐานเพิ่มเติมไดภ้ายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด ในกรณีท่ีผูย้ืน่ค  าขอ
อนุญาตไม่มาช้ีแจง หรือไม่ส่งเอกสารหลกัฐานภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด ให้ถือวา่ผูย้ืน่ค  าขอ 
ไม่ประสงคจ์ะขออนุญาตเพื่อเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่นั้นอีกต่อไป 

  ขอ้ 7   ในการพิจารณาวา่ค าขออนุญาตใดมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นประกาศน้ีหรือไม่  ใหส้ านกังานมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 
               (1)  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตหรือการเสนอขายหุ้นกูมี้ลกัษณะหรือรูปแบบเป็นไปตาม 
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เท็จจริงซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่  
ความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายหุ้นกูน้ั้นเขา้ลกัษณะเป็นการ 
หลีกเล่ียงบทบญัญติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศน้ี ส านกังาน 
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อาจไม่อนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูต้ามค าขออนุญาตได ้ ทั้งน้ี ส านกังานตอ้งแจง้ใหผู้ข้ออนุญาตทราบ 
ถึงเหตุผลประกอบการพิจารณาอยา่งชดัเจน 
               (2)  ในกรณีท่ีเขา้ลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจผ่อนผนัไม่น า 
หลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชพ้ิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเง่ือนไขตามประกาศน้ีมาใชบ้งัคบักบั 
การเสนอขายหุ้นกูท่ี้ไดรั้บอนุญาตได ้โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูลประกอบ 
การตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนดเง่ือนไข 
ใหผู้ข้ออนุญาตตอ้งปฏิบติัหรืองดเวน้การปฏิบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดว้ยก็ได้ 
         (ก) ประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไข 
ท่ีจะผอ่นผนัให ้ไม่คุม้ค่ากบัตน้ทุนของผูข้ออนุญาตในการปฏิบติั และมีขอ้เท็จจริงท่ีชดัเจนซ่ึงท าให้ 
พิจารณาไดว้า่หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขดงักล่าว ไม่มีนยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น 

(ข) ผูข้ออนุญาตมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็น 
ไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั  

(ค)  ผูข้ออนุญาตมีมาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติั 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 

  ขอ้ 8   ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขอภายในเจ็ดวนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังาน 
ไดรั้บค าขอพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งและครบถว้น 

หมวด 1 
การขออนุญาตและการอนุญาต 

 

  ขอ้ 9   บริษทัต่างประเทศท่ีจะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ตามประกาศน้ี
ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1)  ไม่อยูร่ะหวา่งคา้งการน าส่งงบการเงินหรือรายงานเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน 
และผลการด าเนินงานของบริษทัต่อส านกังานตามมาตรา 56 หรือไม่อยูร่ะหวา่งปรับปรุงแกไ้ขงบการเงิน
หรือรายงานท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าและจดัส่งตามมาตรา 56 หรือมาตรา 57 ตามท่ีส านกังานแจง้ใหด้ าเนินการ
ปรับปรุงแกไ้ขนั้น หรือไม่อยูร่ะหวา่งการมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งของส านกังานตามมาตรา 58  ทั้งน้ี 
เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน 

(2)  ไดจ้ดขอ้จ ากดัการโอนหุ้นกูท่ี้จะเสนอขาย ซ่ึงแสดงวา่บริษทัท่ีออกหุน้กู้ 
จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุน้กูไ้ม่วา่ในทอดใด ๆ หากการโอนหุน้กูด้งักล่าวจะท าใหผู้ถื้อหุน้กู้ 
เป็นบุคคลอ่ืนนอกจากธนาคารพาณิชยห์รือผูท่ี้มีถ่ินท่ีอยูน่อกราชอาณาจกัร 

(3)  ไม่เคยเสนอขายหุน้กูโ้ดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไข 
ตามประกาศน้ี อยา่งมีนยัส าคญั 
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  ขอ้ 10   ในการเสนอขายหุ้นกูท่ี้ไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี บริษทัต่างประเทศตอ้ง 
จดัใหหุ้น้กูท่ี้เสนอขายมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีค  าเรียกช่ือเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการอา้งอิงหุน้กูท่ี้เสนอขาย  ทั้งน้ี  
ค าเรียกช่ือหุ้นกูด้งักล่าวตอ้งแสดงถึงปีท่ีครบก าหนดไถ่ถอน และลกัษณะพิเศษของหุ้นกู ้(ถา้มี)  
ไวโ้ดยชดัเจน 
  (2)  ออกตามขอ้ก าหนดสิทธิท่ีมีรายการอยา่งนอ้ยเป็นไปตามมาตรา 42(1) ถึง (9)   
  (3)  มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีเป็นไปตามขอ้ 11 
  (4)  มีขอ้จ ากดัการโอนหุน้กูใ้หอ้ยูใ่นกลุ่มของธนาคารพาณิชยห์รือผูท่ี้มีถ่ินท่ีอยูน่อก
ราชอาณาจกัร 
  ความในวรรคหน่ึง (2) และ (3) มิใหใ้ชบ้งัคบักบัการเสนอขายหุน้กูต้่อธนาคารพาณิชย ์
โดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงมีจ านวนไม่เกินสิบราย ในรอบระยะเวลาส่ีเดือนใด ๆ 

  ขอ้ 11   หุน้กูท่ี้เสนอขายตอ้งมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน  เวน้แต่จะไดรั้บการผ่อนผนั 
จากส านกังาน 

(1)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กูท่ี้เสนอขาย 
(2)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทัต่างประเทศท่ีออกหุ้นกู ้
(3)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูค้  ้าประกนัหุน้กู ้เฉพาะในกรณีท่ีเป็นการค ้าประกนั 

ท่ีมีผลบงัคบัใหผู้ค้  ้าประกนัตอ้งรับผิดร่วมกนักบัลูกหน้ี โดยไม่สามารถเพิกถอนไดก่้อนครบก าหนด 
อายขุองหุน้กู ้  
  การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กูจ้ะตอ้งมีอยู่อยา่งต่อเน่ืองจนกวา่สิทธิเรียกร้อง 
ตามหุน้กูจ้ะระงบัลง เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร ส านกังานอาจผ่อนผนัการจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือของหุ้นกู ้โดยก าหนดเง่ือนเวลาหรือเง่ือนไขไวด้ว้ยก็ได ้  ทั้งน้ี โดยค านึงถึงความจ าเป็นของ 
ผูล้งทุนในการมีขอ้มูลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือนั้น 

  ขอ้ 12   หุน้กูท่ี้เสนอขายตามประกาศน้ีตอ้งเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ 
 ในกรณีท่ีมีบุคคลใดแสดงความประสงคต์่อบริษทัต่างประเทศท่ีจะลงทะเบียนการโอน 
หุน้กู ้ใหบ้ริษทัต่างประเทศตรวจสอบความถูกตอ้งของการโอนหุ้นกู ้หากพบวา่เป็นการโอนท่ีขดัต่อ 
ขอ้จ ากดัการโอนท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส านกังาน บริษทัต่างประเทศตอ้งไม่ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู ้ 
  ในกรณีท่ีบริษทัต่างประเทศจดัใหมี้นายทะเบียนหุ้นกู ้ตอ้งด าเนินการใหน้ายทะเบียน 
หุน้กูป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในวรรคสองดว้ย 
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  ขอ้ 13   ใหบ้ริษทัต่างประเทศเสนอขายหุน้กูใ้หแ้ลว้เสร็จภายในหกเดือนนบัแต่วนัท่ี 
ส านกังานแจง้ผลการอนุญาต 

  ขอ้ 14   ในกรณีท่ีมีการออกใบหุน้กู ้ใหบ้ริษทัต่างประเทศส่งมอบใบหุน้กูใ้หแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้กูโ้ดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีประกาศก าหนดตามความในมาตรา 88 

  ขอ้ 15   ในกรณีท่ีส านกังานพบวา่ภายหลงัการอนุญาตให้เสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่           
มีการเปล่ียนแปลงท่ีท าใหบ้ริษทัต่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ีมีลกัษณะไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์จะไดรั้บอนุญาต และบริษทัไม่สามารถแกไ้ขลกัษณะใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑไ์ดภ้ายใน
ระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด ใหส้ านกังานมีอ านาจแจง้ใหบ้ริษทัระงบัการเสนอขายหุ้นกูท่ี้จะออกใหม่  
และเม่ือมีการแจง้แลว้ ใหถื้อวา่การอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ในส่วนท่ียงัมิไดเ้สนอขายหรือ 
ยงัไม่มีผูจ้องซ้ือเป็นอนัส้ินสุดลง 

การแจง้ระงบัการเสนอขายหุ้นกูต้ามวรรคหน่ึงไม่กระทบต่อการบงัคบัตามกฎหมาย
ระหวา่งคู่สัญญาทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุน้กูท่ี้ไดอ้อกไปก่อนหรือหลงัวนัท่ีการระงบัการเสนอขายหุน้กู ้
มีผลบงัคบั 

หมวด 2 
การเปิดเผยขอ้มูลก่อนและภายหลงัการเสนอขายหุน้กู ้

    

  ขอ้ 16   ก่อนการเสนอขายหุ้นกูใ้นแต่ละคร้ังในประเทศไทย ใหผู้เ้สนอขายหุน้กูย้ืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังานจ านวนสามชุด  เวน้แต่ไดรั้บยกเวน้การยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 

  ขอ้ 17   แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียืน่ต่อส านกังานใหใ้ชแ้บบ 69-S 
ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  
โดยจะจดัท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษก็ได ้

  ขอ้ 18   นอกจากการยืน่ขอ้มูลในรูปเอกสารส่ิงพิมพแ์ลว้ ใหผู้เ้สนอขายหุ้นกูย้ืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน พร้อมทั้งค  าแปลภาษาไทย (ถา้มี) ต่อส านกังาน 
ในรูปขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ผ่านระบบการรับส่งขอ้มูลตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนดดว้ย  ทั้งน้ี  
ขอ้มูลท่ียืน่ต่อส านกังานทั้งในรูปเอกสารส่ิงพิมพแ์ละรูปขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตอ้งมีขอ้ความถูกตอ้ง 
ตรงกนั 
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ขอ้ 19   ภายใตบ้งัคบัมาตรา 68 และมาตรา 75  เม่ือผูเ้สนอขายหุน้กูไ้ดย้ืน่แบบแสดง 
รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน และไดช้ าระค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนดแลว้ ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียืน่ตามขอ้ 16 มีผลใชบ้งัคบัภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล
และร่างหนงัสือช้ีชวนนั้น 

  ขอ้ 20   นบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนของผูเ้สนอขายหุน้กู ้
ท่ีไดย้ืน่ต่อส านกังานตามหมวดน้ีมีผลใชบ้งัคบั ใหบ้ริษทัท่ีออกหุน้กูมี้หนา้ท่ีจดัท าและส่งรายงานเก่ียวกบั
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนประกาศก าหนดตามความในมาตรา 56  

  ขอ้ 21   ใหป้ระกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ดงัต่อไปน้ี ยงัคงมีผลใชบ้งัคบั โดยอนุโลม ภายใตบ้งัคบัประกาศน้ีต่อไปจนกวา่จะไดมี้การเปล่ียนแปลงเป็น
อยา่งอ่ืน 
  (1)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 14/2549 
เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุน้กูต้่างประเทศต่อธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยและเอกสารหลกัฐาน
ประกอบค าขออนุญาต ลงวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2549 
  (2)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สย. 37/2549 
เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี  
6 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 

   ประกาศ   ณ   วนัท่ี  13 มีนาคม พ.ศ. 2552     
 
 
 
                       (นายวิจิตร สุพินิจ) 

         ประธานกรรมการ  
        คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

___________________________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เพื่อก าหนดหลกัเกณฑก์ารอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกู ้
ท่ีออกใหม่ของบริษทัต่างประเทศต่อธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลและขอ้ยกเวน้  
ทั้งน้ี ไดป้รับปรุงหลกัเกณฑใ์หส้อดคลอ้งกบัการเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ของบริษทัท่ีตั้งขึ้นตาม 
กฎหมายไทยต่อผูล้งทุนสถาบนัดว้ย  จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี  


