
                                                                                                                
 

 
 
 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ.  18/2552 

เร่ือง  การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กูต้่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 2) 

           
 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 มาตรา 56 มาตรา 67 มาตรา 69(11) และมาตรา 70(9) แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติั 
บางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 
มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัใหก้ระท าได้ 
โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท าหนา้ท่ีคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  
ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
 
  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความในขอ้ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 14/2552  
เร่ือง  การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กูต้่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
  (1)  ค  าวา่ “แบบแสดงรายการขอ้มูล” “ผูล้งทุนสถาบนั” “ผูล้งทุนรายใหญ่” และ  
“ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบั 
การออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท 
  (2)  “สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย”  หมายความวา่   สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยท่ีไดรั้บ
ใบอนุญาตและจดทะเบียนกบัส านกังาน” 
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  ขอ้ 2   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) ใน (2) ของขอ้ 3 แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 14/2552 เร่ือง  การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กู้
ต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 
  “(ค)  จดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูซ่ึ้งเป็นบุคคลท่ีมีรายช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยคุณสมบติัของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และการกระท าตามอ านาจหนา้ท่ีของ 
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
  (ง)  จดัใหมี้ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กูโ้ดยมีสาระ 
ไม่ต่างจากฉบบัร่างท่ียืน่ต่อส านกังานตาม (ก) และในการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ี
ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้ใหก้ระท าตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีดงักล่าว  
โดยผูอ้อกหุน้กูต้อ้งแจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นพร้อมทั้งส่งส าเนาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อส านกังาน 
และสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีการแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นมีผลใชบ้งัคบั 
  (จ)  ก่อนการเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง ผูอ้อกหุ้นกูต้อ้งด าเนินการใหมี้การจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถืออยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
        1.  อนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กู ้
        2.  อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูค้  ้าประกนัหุน้กู ้เฉพาะในกรณีท่ีเป็นการค ้าประกนั 
ท่ีมีผลบงัคบัใหผู้ค้  ้าประกนัตอ้งรับผิดร่วมกบัลูกหน้ีแบบเตม็จ านวน โดยไม่สามารถเพิกถอนไดก่้อนครบ
ก าหนดอายขุองหุน้กู ้
        3.  อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกหุน้กูเ้ฉพาะในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายต่อ 
ผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
  (ฉ)  จดัใหมี้ผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งจากผูอ้อกหุ้นกูใ้หเ้ป็นตวัแทนของผูอ้อกหุ้นกูใ้นประเทศไทย
ในการติดต่อกบัหน่วยราชการหรือส านกังาน รับหนงัสือ ค าสั่ง หมายเรียก หรือเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการเสนอขายหุ้นกูต้่างประเทศตลอดอายขุองหุ้นกูต้่างประเทศ” 
 
 ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในขอ้ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 14/2552 
เร่ือง  การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กูต้่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี 13 มีนาคม  
พ.ศ. 2552 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 5   เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 6 ก่อนการเสนอขายพนัธบตัรหรือหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง   
ใหผู้อ้อกหลกัทรัพยย์ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังานจ านวนสามชุด  
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และช าระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีส านกังานประกาศ
ก าหนด  โดยแบบแสดงรายการขอ้มูลตอ้งมีรายละเอียดของรายการเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
  (1)  ในกรณีเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ใหใ้ชแ้บบ 69-S 
ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2552 เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 โดยอนุโลม 
  (2)  ในกรณีเป็นการเสนอขายในกรณีทัว่ไป  ใหใ้ชแ้บบ 69-FD ทา้ยประกาศน้ี  
และมีขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้จ ากดัและความเส่ียงในการด าเนินคดีทางกฎหมายกบัผูอ้อกหลกัทรัพย  ์
ท่ีอยูใ่นต่างประเทศ รวมทั้งระบุถึงเขตอ านาจศาลในการฟ้องร้องบงัคบัคดี 
        ในกรณีท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยเ์ป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นเพื่อด าเนินการออกเสนอขาย 
พนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต่้างประเทศในประเทศไทยตามประกาศน้ี แบบ 69-FD ตอ้งมีขอ้มูลของ 
บุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูอ้อกหลกัทรัพย ์
หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการ หรือการด าเนินงานของ 
ผูอ้อกหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญัในแต่ละรายการขอ้มูลของแบบดงักล่าวดว้ย 
        ในกรณีท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือผูถื้อหุน้ของผูอ้อกหลกัทรัพยต์ามวรรคสอง 
เป็นรัฐบาลต่างประเทศ แบบ 69-FD ตอ้งมีขอ้มูลทางเศรษฐกิจการเงินและการคลงัของประเทศ  
หา้ปีล่าสุด ก่อนวนัยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน โดยอยา่งนอ้ยตอ้งแสดงถึงรายได้
ประชาชาติ ดุลการคา้ ดุลบริการ ขอ้มูลการน าเขา้และส่งออก เงินทุนส ารองระหวา่งประเทศ ภาระหน้ีสิน
ในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งประมาณการการช าระหน้ีต่างประเทศอยา่งนอ้ยห้าปี เร่ิมในปีท่ี 
ผูอ้อกหลกัทรัพยย์ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน 
  แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียืน่ตามขอ้น้ีตอ้งระบุไวอ้ยา่งชดัเจน 
วา่ประสงคจ์ะใชภ้าษาไทยหรือองักฤษในการจดัท างบการเงินและแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี” 
 
 ขอ้ 4   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 5/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 14/2552  เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กูต้่างประเทศในประเทศไทย  
ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 
  “ขอ้ 5/1   ใหส้ านกังานมีอ านาจผอ่นผนัการเปิดเผยรายละเอียดของขอ้มูลตามท่ี
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดโดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 69(11) หรือมาตรา 70(9) ได ้ 
หากผูเ้สนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต้่างประเทศแสดงไดว้า่มีเหตุอนัควรท่ีจะไม่แสดง
รายละเอียดของขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล  ทั้งน้ี รายละเอียดของขอ้มูลนั้นตอ้งไม่มี
ผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั” 
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 ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความในขอ้ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 14/2552 เร่ือง  การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กูต้่างประเทศในประเทศไทย  
ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 6   ในกรณีท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยไ์ดย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน
ต่อส านกังานตามขอ้ 5 แลว้ ก่อนการเสนอขายคร้ังต่อไปท่ีกระท าภายในระยะเวลาสองปีนบัแต่วนัท่ี 
ผูอ้อกหลกัทรัพยน์ั้นยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนดงักล่าวต่อส านกังาน 
ผูอ้อกหลกัทรัพยอ์าจยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนซ่ึงแสดงเฉพาะขอ้มูลท่ี
เปล่ียนแปลงจากแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตามขอ้ 5 ท่ียืน่ไวต่้อส านกังานก็ได”้  
 
  ขอ้ 6   ใหย้กเลิกความในขอ้ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 14/2552 เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต้่างประเทศในประเทศไทย  
ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 8   ภายใตบ้งัคบัมาตรา 75 เม่ือผูอ้อกหลกัทรัพยไ์ดย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
และร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน และไดช้ าระค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตาม 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนดแลว้ ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือ 
ช้ีชวนท่ียืน่ตามขอ้ 5 มีผลใชบ้งัคบัดงัต่อไปน้ี  
  (1)  ในวนัท าการถดัจากวนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามขอ้ 5(1) ครบถว้น 
  (2)  เม่ือพน้ก าหนดเวลาสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลตามขอ้ 5(2) ครบถว้น  เวน้แต่ขอ้มูลท่ีไม่ครบถว้นมีเฉพาะขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัลกัษณะของ 
พนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต้่างประเทศ อนัดบัความน่าเช่ือถือ การจอง การจดัจ าหน่าย และการ
จดัสรร และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะของตราสารดงักล่าว ใหส้ านกังานเร่ิมนบัระยะเวลาดงักล่าวได ้
แต่มิใหแ้บบดงักล่าวและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัจนกวา่จะพน้วนัท่ียืน่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขาย
พนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต้่างประเทศจนครบถว้นแลว้”  
 
  ขอ้ 7   ใหย้กเลิกความในขอ้ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 14/2552 เร่ือง  การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กูต้่างประเทศในประเทศไทย  
ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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  “ขอ้ 10   ผูอ้อกหลกัทรัพยอ์าจจดัท าเอกสารหลกัฐานท่ียื่นต่อส านกังานตามประกาศน้ี
เป็นภาษาองักฤษก็ได”้   
 

ขอ้ 8   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2552  เป็นตน้ไป 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2552 

 
 
 
 
 (นายวิจิตร สุพินิจ)  

                                                                                  ประธานกรรมการ  
                                                      คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

___________________________________________________________________________________ 
หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เพื่อปรับปรุงการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลส าหรับ
การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต้่างประเทศในประเทศไทยใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
เปิดเผยขอ้มูลตราสารหน้ีของอาเซียน รวมทั้งก าหนดเก่ียวกบัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือใหส้อดคลอ้ง
กบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาต
และการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่  จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี 


