
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 14/2552 
   เร่ือง  การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กูต้่างประเทศในประเทศไทย 

(ฉบบัประมวล) 
           

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 
และมาตรา 35 มาตรา 56 มาตรา 67 มาตรา 69(11) และมาตรา 70(9) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดั
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43  
มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจ
ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท าหนา้ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนตาม 
มาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ออกขอ้ก าหนดไว้
ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1 ใหย้กเลิกประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 19/2551 เร่ือง  การเสนอขาย
พนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต้่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 

 ขอ้ 21   ในประกาศน้ี 
 (1)  ค  าวา่ “แบบแสดงรายการขอ้มูล” “ผูล้งทุนสถาบนั” “ผูล้งทุนรายใหญ่” และ “ขอ้มูล
อิเลก็ทรอนิกส์” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบั 
การออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท 
 (2)  “สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย”  หมายความวา่   สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยท่ีไดรั้บ
ใบอนุญาตและจดทะเบียนกบัส านกังาน 

ขอ้ 32   ใหกิ้จการตามกฎหมายต่างประเทศท่ีไม่อยู่ระหวา่งคา้งการน าส่งงบการเงินหรือรายงาน
เก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของผูอ้อกหลกัทรัพยต์่อส านกังานตามมาตรา 56 สามารถ

 

1ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2552 เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต้่างประเทศ 
 ในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 22/03/2552 
2 ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 68/2558 เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต้่างประเทศ 
 ในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 27/10/2558 
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เสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกูท่ี้เป็นสกุลเงินบาทในประเทศไทยโดยใหถื้อวา่ไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน  
หากผูอ้อกหลกัทรัพยแ์สดงหลกัฐานต่อส านกังานไดว้า่การเสนอขายพนัธบตัรหรือหุน้กูด้งักล่าว 
ไดด้ าเนินการภายใตข้อ้ผกูพนัท่ีก าหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลงั   

ใหผู้อ้อกหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึงมีหนา้ท่ีปฏิบติัดงัต่อไปน้ีดว้ย   
(1)  ยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตามประกาศน้ีต่อส านกังาน 

ก่อนการเสนอขายพนัธบตัรหรือหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง  เวน้แต่ไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล
และร่างหนงัสือช้ีชวนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยกเวน้
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 

(2)  ยืน่ร่างขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้ซ่ึงมีรายการ
อยา่งนอ้ยตามมาตรา 42(1) ถึง (9) ก่อนการเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง และจดัใหมี้ขอ้ก าหนดวา่ดว้ย 
สิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กูโ้ดยมีสาระไม่ต่างจากฉบบัร่างท่ียืน่ต่อส านกังาน และในการ
แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กูใ้หก้ระท าตามท่ีระบุไวใ้น                         
ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีดงักล่าว โดยผูอ้อกหุ้นกูต้อ้งแจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นพร้อมทั้งส่งส าเนา 
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อส านกังานและสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีการแกไ้ข              
เพิ่มเติมนั้นมีผลใชบ้งัคบั  ทั้งน้ี ใหน้ าหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้ก าหนดสิทธิดงักล่าวมาใชบ้งัคบักบัการ 
เสนอขายพนัธบตัรดว้ย โดยอนุโลม 

(3)  ก่อนการเสนอขายพนัธบตัรหรือหุน้กูต่้อประชาชนทัว่ไป หรือเสนอขายหุ้นกู ้           
ดอ้ยสิทธิหรือหุน้กูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกกิจการต่อผูล้งทุนรายใหญ่ในแต่ละคร้ัง  
ใหผู้อ้อกหลกัทรัพยจ์ดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี โดยสถาบนัจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน  

(ก)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของพนัธบตัรหรือหุน้กูท่ี้เสนอขายในแต่ละคร้ัง 
(ข)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูค้  ้าประกนัพนัธบตัรหรือหุ้นกู ้เฉพาะในกรณีท่ีเป็น              

การค ้าประกนัเตม็จ านวน และไม่สามารถเพิกถอนไดก่้อนครบก าหนดอายขุองพนัธบตัรหรือหุ้นกู ้
  (4)  เสนอขายพนัธบตัรหรือหุน้กูใ้หแ้ลว้เสร็จภายในเกา้เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุญาต
จากกระทรวงการคลงั 

(5)  จดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูซ่ึ้งเป็นบุคคลท่ีมีรายช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย
คุณสมบติัของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และการกระท าตามอ านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้   
  (6)  จดัใหมี้ผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งจากผูอ้อกหลกัทรัพยใ์หเ้ป็นตวัแทนของผูอ้อกหลกัทรัพย ์
ในประเทศไทยในการติดต่อกบัหน่วยราชการหรือส านกังาน รับหนงัสือ ค าสั่ง หมายเรียก หรือเอกสารใด ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายพนัธบตัรหรือหุน้กูต้่างประเทศตลอดอายขุองพนัธบตัรหรือหุน้กูด้งักล่าว 
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  ขอ้ 3/13   ก่อนการเสนอขายพนัธบตัรหรือหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง ใหผู้อ้อกหลกัทรัพย ์                

ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  จดัใหมี้การแจกสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (fact sheet) ใหแ้ก่ผูล้งทุน  เวน้แต่ 
เป็นการเสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกูท่ี้ไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามประกาศ                      
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล              
การเสนอขายตราสารหน้ี 

(2)  จดัใหก้ารชกัชวน หรือใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการซ้ือขายหรือลงทุนในพนัธบตัรหรือ               
หุน้กู ้ด าเนินการผา่นบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทท่ีสามารถเป็นผูใ้หบ้ริการดงักล่าวเก่ียวกบัตราสารหน้ีได ้                         
เวน้แต่เป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี 

(ก)  เป็นการเสนอขายพนัธบตัรหรือหุน้กูต้่อผูล้งทุนสถาบนั 
(ข)  เป็นการเสนอขายพนัธบตัรหรือหุน้กูต้่อผูล้งทุนรายใหญ่ในลกัษณะใด 

ลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
1.  เป็นการเสนอขายท่ีไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตาม                

ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 

2.  เป็นการเสนอขายท่ีประกาศฉบบัน้ีไม่ก าหนดใหมี้การจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือ แต่ผูอ้อกหลกัทรัพยจ์ดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของพนัธบตัรหรือหุ้นกูต้าม                 
หลกัเกณฑใ์นขอ้ 3 วรรคสอง (3) โดยอนุโลม 

ขอ้ 4   ในกรณีท่ีมีบุคคลใดแสดงความประสงคต์่อผูอ้อกหลกัทรัพยท่ี์จะลงทะเบียนการโอน
พนัธบตัรหรือหุน้กู ้ใหผู้อ้อกหลกัทรัพยต์รวจสอบความถูกตอ้งของการโอนพนัธบตัรหรือหุน้กู ้ 
หากพบวา่เป็นการโอนท่ีขดัต่อขอ้จ ากดัการโอนท่ีไดจ้ดไวก้บัส านกังาน ผูอ้อกหลกัทรัพยต์อ้ง 
ไม่ลงทะเบียนการโอนพนัธบตัรหรือหุน้กูน้ั้น  เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 
 ในกรณีท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยจ์ดัใหมี้นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ผูอ้อกหลกัทรัพยต์อ้งด าเนินการให้
นายทะเบียนหลกัทรัพยป์ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในวรรคหน่ึงดว้ย 

 ขอ้ 545   การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน ใหผู้อ้อกหลกัทรัพยด์ าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 

 

3 ถูกยกเลกิเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 68/2558 เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกู้
ต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 27/10/2558 

4ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2552 เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกู้
ต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 22/03/2552 
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 (1)  ยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนพร้อมเอกสารหลกัฐาน และค าแปล  
(ถา้มี) ตามท่ีก าหนดในขอ้ 3 ในรูปเอกสารส่ิงพิมพจ์ านวนหน่ึงชุด รวมทั้งส าเนาแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลจ านวนหน่ึงชุด 
 (2)  ส่งขอ้มูลในรูปของขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลตามท่ีก าหนดไว ้
บนเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
 ขอ้มูลท่ียืน่ต่อส านกังานตามวรรคหน่ึงทั้งในรูปเอกสารส่ิงพิมพแ์ละขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ 
ตอ้งมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั 

 ขอ้ 5/1678   ใหผู้อ้อกหลกัทรัพยช์ าระค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตาม                
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน  
และการยืน่ค าขอต่าง ๆ 

 ขอ้ 5/2910   ใหผู้อ้อกหลกัทรัพยย์ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายการครบถว้นเป็นปัจจุบนัต่อ
ส านกังานซ่ึงมีรายการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี โดยรายละเอียดของรายการตาม (1) ถึง (3) ใหเ้ป็นไปตาม
แบบท่ีก าหนดในขอ้ 6 
 (1)  สรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (fact sheet) 
 (2)  ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
 (3)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการจอง การจ าหน่าย และการจดัสรร 
 (4)  ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน 
 สรุปขอ้มูลส าคญัของตราสารตามวรรคหน่ึง (1) อยา่งนอ้ยตอ้งแสดงถึงสาระส าคญัของตราสาร 
รวมทั้งลกัษณะพิเศษและความเส่ียงท่ีส าคญัของตราสาร โดยส านกังานอาจประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์
และวิธีการจดัท าสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสารดว้ยก็ได้ 

 

5ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 19/2556 เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต้่างประเทศ
ในประเทศไทย(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 25/03/2556 

6ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2552 เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต้่างประเทศในประเทศ
ไทย (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 22/03/2552 

7ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 19/2556 เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต้่างประเทศ
ในประเทศไทย(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 25/03/2556 

8ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 30/2558 เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต้่างประเทศ 
  ในประเทศไทย(ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 10/07/2558 
9ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ 35/2554 เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต้่างประเทศในประเทศไทย   

(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 29/12/2554 
10ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 19/2556 เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต้่างประเทศ 
  ในประเทศไทย(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 25/03/2556 
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 ขอ้ 611\12\13   ใหผู้อ้อกหลกัทรัพยย์ื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายการตามขอ้ 5/2  
ต่อส านกังานทุกคร้ังก่อนการเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กูต่้างประเทศ ภายใตห้ลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  กรณีการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ใหย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล
ตามแบบ 69-DEBT-II&HNW ท่ีแนบทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการยืน่แบบ
แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี โดยอนุโลม เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการลงนามรับรอง
ความถูกตอ้งของแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน ใหผู้มี้อ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนั 
ของผูอ้อกหลกัทรัพยล์งลายมือช่ือ  
 (2)  กรณีการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป ใหย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลแบบใด 
แบบหน่ึงดงัน้ี โดยแบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้จ ากดัและความเส่ียง 
ในการด าเนินคดีทางกฎหมายกบัผูอ้อกหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นต่างประเทศ รวมทั้งระบุถึงเขตอ านาจศาล 
ในการฟ้องร้องบงัคบัคดีดว้ย 
        (ก)  แบบ 69-FD ทา้ยประกาศน้ี  
        (ข)  แบบ 69-DEBT-PO ท่ีแนบทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี โดยอนุโลม เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการ 
ลงนามรับรองความถูกตอ้งของแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน ให้ผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือ
ผกูพนัของผูอ้อกหลกัทรัพยล์งลายมือช่ือ 
         ในกรณีท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยเ์ป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นเพื่อด าเนินการออกเสนอขาย
พนัธบตัรหรือหุน้กูใ้นประเทศไทยตามประกาศน้ี แบบ 69-FD หรือแบบ 69-DEBT-PO ตอ้งมีขอ้มูลของ
บุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
ผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือบุคคลอ่ืนซ่ึงโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการ  
หรือการด าเนินงานของผูอ้อกหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญัในแต่ละรายการขอ้มูลของแบบดงักล่าวดว้ย 
         ในกรณีท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือผูถื้อหุน้ของผูอ้อกหลกัทรัพยต์ามวรรคสอง 
เป็นหน่วยงานหรือองคก์ารของรัฐบาลต่างประเทศ แบบ 69-FD หรือแบบ 69-DEBT-PO ตอ้งมีขอ้มูล 
ทางเศรษฐกิจการเงินและการคลงัของประเทศหา้ปีล่าสุด ก่อนวนัยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวน โดยอยา่งนอ้ยตอ้งแสดงถึงรายไดป้ระชาชาติ ดุลการคา้ ดุลบริการ ขอ้มูลการ 
น าเขา้และส่งออก เงินทุนส ารองระหวา่งประเทศ ภาระหน้ีสินในประเทศและต่างประเทศ  

 

11ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2552 เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต้่างประเทศ 
  ในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 22/03/2552 
12ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 19/2556 เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต้่างประเทศ 
  ในประเทศไทย(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 25/03/2556 
13 ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2557 เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต้่างประเทศใน

ประเทศไทย (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 24/11/2557 
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รวมทั้งประมาณการการช าระหน้ีต่างประเทศอยา่งนอ้ยห้าปี เร่ิมในปีท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยย์ืน่แบบ 
แสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน 
  แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียืน่ตามขอ้น้ี ตอ้งระบุอยา่งชดัเจน 
วา่ประสงคจ์ะใชภ้าษาไทยหรือภาษาองักฤษในการจดัท างบการเงินและแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 

ขอ้ 6/114   งบการเงินของผูอ้อกหลกัทรัพยท่ี์เปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูล ตอ้งเป็นไปตาม

หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 (1)  กรณีการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 6(1)  
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดโดยหน่วยงานก ากบัดูแลในต่างประเทศ 
 (2)  กรณีการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปตามขอ้ 6(2) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
        (ก)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 
        (ข)  International Financial Reporting Standards (IFRS) 
        (ค)  Financial Accounting Standards (FAS)  
        (ง)  United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) 
        (จ)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลหลกั (home regulator) 
หรือกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของประเทศท่ีกิจการตามกฎหมายต่างประเทศนั้นจดัตั้งขึ้น  
ยอมรับหรือก าหนด  ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยไ์ดจ้ดัท าและเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน 
โดยแสดงผลกระทบของรายการท่ีแตกต่างจาก IFRS (Reconciled IFRS) ไวด้ว้ย 
        (ฉ)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนท่ีส านกังานยอมรับ 
 15ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุ้นกูใ้นนามของรัฐบาลต่างประเทศ  หากผูอ้อกหลกัทรัพย ์
ไดจ้ดัท าขอ้มูลทางการเงินท่ีแสดงฐานะการเงินและการคลงัของประเทศตามท่ีก าหนดในขอ้ 6(2)  
วรรคสาม ใหถื้อวา่เป็นการจดัท างบการเงินแลว้ 

 ขอ้ 716   ใหส้ านกังานมีอ านาจผอ่นผนัการเปิดเผยรายละเอียดของขอ้มูลท่ีก าหนดเพิ่มเติมตาม
ประกาศน้ี หากผูอ้อกหลกัทรัพยแ์สดงไดว้า่ขอ้มูลดงักล่าวมิใช่ขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจ 
ของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั และมีเหตุอนัควรท่ีจะไม่แสดงรายละเอียดของขอ้มูลดงักล่าวไวใ้น 

 

14 ถูกเพ่ิม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2557 เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต้่างประเทศใน
ประเทศไทย (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 24/11/2557 

15 ถูกยกเลกิเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 68/2558 เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกู้
ต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 27/10/2558 

16ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 19/2556 เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกู้
ต่างประเทศในประเทศไทย(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 25/03/2556 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลหรือไดด้ าเนินการประการอ่ืนเพื่อทดแทนอยา่งเพียงพอแลว้ 

 ขอ้ 7/117   ในการพิจารณาขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน  
หากส านกังานเห็นวา่มีเหตุจ าเป็นและสมควรเพื่อใหผู้ล้งทุนมีขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัเพียงพอต่อ 
การตดัสินใจลงทุน ใหส้ านกังานมีอ านาจก าหนดใหผู้อ้อกหลกัทรัพยด์ าเนินการดงัต่อไปน้ีภายใน
ระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด 
 (1)  ช้ีแจง หรือแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูล หรือส่งเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติม 
 (2)  จดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีเป็นอิสระจดัท าความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้งครบถว้น 
หรือความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
 หากผูอ้อกหลกัทรัพยไ์ม่ด าเนินการตามท่ีส านกังานก าหนดตามวรรคหน่ึง ใหถื้อวา่ผูอ้อก
หลกัทรัพยไ์ม่ประสงคจ์ะยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังานอีกต่อไป 
 ในการก าหนดใหผู้อ้อกหลกัทรัพยด์ าเนินการตามวรรคหน่ึง ส านกังานอาจก าหนดให้ผูอ้อก
หลกัทรัพยเ์ปิดเผยการสั่งการ การด าเนินการ ขอ้สังเกตของส านกังาน หรือค าช้ีแจงของผูอ้อกหลกัทรัพย ์
ผา่นทางเวบ็ไซตข์องส านกังาน ตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนดดว้ยก็ได้ 

 ขอ้ 818\19   ภายใตบ้งัคบัมาตรา 75 ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั
เม่ือไดด้ าเนินการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีแลว้ 
 (1)  ผูอ้อกหลกัทรัพยไ์ดแ้สดงหลกัฐานต่อส านกังานวา่ไดด้ าเนินการภายใตข้อ้ผกูพนัท่ีก าหนด
และอนุญาตโดยกระทรวงการคลงั 
 (2)  ผูอ้อกหลกัทรัพยไ์ดช้ าระค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
 (3)  เม่ือพน้หน่ึงวนัท าการ หรือสิบวนัท าการ นบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังหลงัสุด (ไม่รวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายพนัธบตัรหรือหุน้กูห้รือขอ้มูล 
อ่ืนท่ีมิใช่ขอ้มูลส าคญัซ่ึงส านกังานผอ่นผนัใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมได)้ ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในตาราง 
ทา้ยประกาศ 
 (4)  ผูอ้อกหลกัทรัพยไ์ดร้ะบุขอ้มูลตามรายการครบถว้น 
 เพื่อประโยชน์ตามวรรคหน่ึง (3) “ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกู”้ 
หมายความถึง ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 (1)  จ านวนและราคาพนัธบตัรหรือหุ้นกูท่ี้เสนอขาย 

 

17ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 19/2556 เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต้่างประเทศในประเทศไทย
(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 25/03/2556 

18ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2552 เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต้่างประเทศ 
  ในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 22/03/2552 
19ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 19/2556 เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต้่างประเทศ 
  ในประเทศไทย(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 25/03/2556 
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 (2)  ระยะเวลาของการเสนอขาย 
 (3)  อตัราผลประโยชน์ตอบแทน 
 (4)  รายละเอียดเก่ียวกบัการจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร 
 (5)  ผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (ถา้มี) 
 (6)  ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายพนัธบตัรหรือหุ้นกู ้หรือท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั 
หรือเก่ียวกบัขอ้มูลตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) 
 ในกรณีท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
คร้ังหลงัสุดภายหลงัเวลา 10.00 น. ของวนัท าการใด ใหถื้อวา่ส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูล
และร่างหนงัสือช้ีชวนดงักล่าวในวนัท าการถดัไป 

 ขอ้ 9   ภายหลงัการเสนอขายพนัธบตัรหรือหุน้กู ้ใหผู้อ้อกหลกัทรัพยมี์หนา้ท่ีจดัท า 
และส่งรายงานฐานะการเงินและผลการด าเนินงานต่อส านักงานตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ี               
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดตามความในมาตรา 56 

 ขอ้ 1020   ผูอ้อกหลกัทรัพยอ์าจจดัท าเอกสารหลกัฐานท่ียืน่ต่อส านกังานตามประกาศน้ี 
เป็นภาษาองักฤษก็ได ้

 ขอ้ 11   ในกรณีท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับ 
การเสนอขายพนัธบตัรหรือหุน้กู ้ซ่ึงไดย้ืน่ไวต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 4/2549 เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กูต้่างประเทศ  
ในประเทศไทย ลงวนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2549 ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ใหแ้บบแสดงรายการ
ขอ้มูลดงักล่าวยงัคงอยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศฉบบัดงักล่าวต่อไป 

 ขอ้ 12   ใหป้ระกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
ยงัคงมีผลใชบ้งัคบัภายใตบ้งัคบัประกาศน้ีต่อไปจนกวา่จะไดมี้การเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 
 (1)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สย. 37/2549 
เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี  
6 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 
 (2)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 32/2550 
เร่ือง รายช่ือผูอ้อกพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต้่างประเทศท่ีไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน ลงวนัท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 

 

20ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2552 เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต้่างประเทศใน
ประเทศไทย (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 22/03/2552 
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 ขอ้ 13   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552  เป็นตน้ไป 

 ประกาศ  ณ  วนัท่ี  13 มีนาคม พ.ศ. 2552 
 
 

 
(นายวิจิตร สุพินิจ) 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 
 

หมายเหตุ: 
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 14/2552 เร่ืองการเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศ
หรือหุน้กูต้่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี13/03/2552  
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 18/2552 เร่ืองการเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศ
หรือหุน้กูต้่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี22/03/2552  
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ 35/2554 เร่ืองการเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือ
หุน้กูต้่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี29/12/2554  
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 32/2555 เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศ
หรือหุน้กูต้่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 02/07/2555  
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 19/2556 เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศ
หรือหุน้กูต้่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 25/03/2556  

 ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 32/2557 เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศ
หรือหุน้กูต้่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 29/09/2557  

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2557 เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศ
หรือหุน้กูต้่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 24/11/2557  

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 30/2558 เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศ
หรือหุน้กูต้่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 20/07/2558  

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 68/2558 เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศ
หรือหุน้กูต้่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 27/10/2558  

 


