
 

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

ที่ ทจ. 14/2552 

   เร่ือง  การเสนอขายพันธบัตรตางประเทศหรือหุนกูตางประเทศในประเทศไทย 

(ฉบับประมวล) 

           

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16/6 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 

และมาตรา 35 มาตรา 56 มาตรา 67 มาตรา 69(11) และมาตรา 70(9) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย 

และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด

สิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43  

มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทําหนาที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนตาม 

มาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ออกขอกําหนดไว

ดังตอไปนี้ 

 ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2551 เร่ือง  การเสนอขาย

พันธบัตรตางประเทศหรือหุนกูตางประเทศในประเทศไทย ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 

 ขอ 21   ในประกาศนี้ 

 (1)  คําวา “แบบแสดงรายการขอมูล” “ผูลงทุนสถาบัน” “ผูลงทุนรายใหญ” และ “ขอมูล

อิเล็กทรอนิกส” ใหมีความหมายเชนเดียวกับบทนิยามของคําดังกลาวที่กําหนดไวในประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับ 

การออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท 

 (2)  “สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย”  หมายความวา   สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยที่ไดรับ

ใบอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงาน 

ขอ 32   ใหกิจการตามกฎหมายตางประเทศที่ไมอยูระหวางคางการนําสงงบการเงินหรือรายงาน

เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของผูออกหลักทรัพยตอสํานักงานตามมาตรา 56 สามารถ

                                                           

1ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2552 เร่ือง การเสนอขายพันธบัตรตางประเทศหรือหุนกูตางประเทศ 

 ในประเทศไทย (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 22/03/2552 
2 ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 68/2558 เร่ือง การเสนอขายพันธบัตรตางประเทศหรือหุนกูตางประเทศ 
 ในประเทศไทย (ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 27/10/2558 
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เสนอขายพันธบัตรหรือหุนกูที่เปนสกุลเงินบาทในประเทศไทยโดยใหถือวาไดรับอนุญาตจากสํานักงาน  

หากผูออกหลักทรัพยแสดงหลักฐานตอสํานักงานไดวาการเสนอขายพันธบัตรหรือหุนกูดังกลาว 

ไดดําเนินการภายใตขอผูกพันที่กําหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง   

ใหผูออกหลักทรัพยตามวรรคหนึ่งมีหนาที่ปฏิบัติดังตอไปนี้ดวย   

(1)  ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนตามประกาศนี้ตอสํานักงาน 

กอนการเสนอขายพันธบัตรหรือหุนกูในแตละครั้ง  เวนแตไดรับยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล

และรางหนังสือชี้ชวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการยกเวน

การยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ 

(2)  ยื่นรางขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู ซึ่งมีรายการ

อยางนอยตามมาตรา 42(1) ถึง (9) กอนการเสนอขายหุนกูในแตละครั้ง และจัดใหมีขอกําหนดวาดวย 

สิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกูโดยมีสาระไมตางจากฉบับรางที่ยื่นตอสํานักงาน และในการ

แกไขเพิ่มเติมขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกูใหกระทําตามที่ระบุไวใน                         

ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ดังกลาว โดยผูออกหุนกูตองแจงการแกไขเพิ่มเติมนั้นพรอมทั้งสงสําเนา 

เอกสารที่เกี่ยวของตอสํานักงานและสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายในสิบหาวันนับแตวันที่การแกไข              

เพิ่มเติมนั้นมีผลใชบังคับ  ทั้งนี้ ใหนําหลักเกณฑเกี่ยวกับขอกําหนดสิทธิดังกลาวมาใชบังคับกับการ 

เสนอขายพันธบัตรดวย โดยอนุโลม 

(3)  กอนการเสนอขายพันธบัตรหรือหุนกูตอประชาชนทั่วไป หรือเสนอขายหุนกู            

ดอยสิทธิหรือหุนกูที่ครบกําหนดไถถอนเมื่อมีการเลิกกิจการตอผูลงทุนรายใหญในแตละครั้ง  

ใหผูออกหลักทรัพยจัดใหมีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยางใดอยางหนึ่งดังนี้ โดยสถาบันจัดอันดับ

ความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน  

(ก)  อันดับความนาเชื่อถือของพันธบัตรหรือหุนกูที่เสนอขายในแตละครั้ง 

(ข)  อันดับความนาเชื่อถือของผูค้ําประกันพันธบัตรหรือหุนกู เฉพาะในกรณีที่เปน              

การค้ําประกันเต็มจํานวน และไมสามารถเพิกถอนไดกอนครบกําหนดอายุของพันธบัตรหรือหุนกู 

  (4)  เสนอขายพันธบัตรหรือหุนกูใหแลวเสร็จภายในเกาเดือนนับแตวันที่ไดรับอนุญาต

จากกระทรวงการคลัง 

(5)  จัดใหมีผูแทนผูถือหุนกูซึ่งเปนบุคคลที่มีรายชื่ออยูในบัญชีรายชื่อบุคคลที่มี

คุณสมบัติเปนผูแทนผูถือหุนกู ตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวย

คุณสมบัติของผูแทนผูถือหุนกู และการกระทําตามอํานาจหนาที่ของผูแทนผูถือหุนกู   

  (6)  จัดใหมีผูที่ไดรับแตงต้ังจากผูออกหลักทรัพยใหเปนตัวแทนของผูออกหลักทรัพย 

ในประเทศไทยในการติดตอกับหนวยราชการหรือสํานักงาน รับหนังสือ คําสั่ง หมายเรียก หรือเอกสารใด ๆ 

ที่เกี่ยวของกับการเสนอขายพันธบัตรหรือหุนกูตางประเทศตลอดอายุของพันธบัตรหรือหุนกูดังกลาว 
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  ขอ 3/13   กอนการเสนอขายพันธบัตรหรือหุนกูในแตละครั้ง ใหผูออกหลักทรัพย                 

ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1)  จัดใหมีการแจกสรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (fact sheet) ใหแกผูลงทุน  เวนแต 

เปนการเสนอขายพันธบัตรหรือหุนกูที่ไดรับยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตามประกาศ                      

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล              

การเสนอขายตราสารหนี้ 

(2)  จัดใหการชักชวน หรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับการซื้อขายหรือลงทุนในพันธบัตรหรือ               

หุนกู ดําเนินการผานบริษัทหลักทรัพยประเภทที่สามารถเปนผูใหบริการดังกลาวเกี่ยวกับตราสารหนี้ได                          

เวนแตเปนกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 

(ก)  เปนการเสนอขายพันธบัตรหรือหุนกูตอผูลงทุนสถาบัน 

(ข)  เปนการเสนอขายพันธบัตรหรือหุนกูตอผูลงทุนรายใหญในลักษณะใด 

ลักษณะหนึ่งดังนี้ 

1.  เปนการเสนอขายที่ไดรับยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตาม                

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการ

ขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ 

2.  เปนการเสนอขายที่ประกาศฉบับนี้ไมกําหนดใหมีการจัดอันดับ 

ความนาเชื่อถือ แตผูออกหลักทรัพยจัดใหมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือของพันธบัตรหรือหุนกูตาม                 

หลักเกณฑในขอ 3 วรรคสอง (3) โดยอนุโลม 

ขอ 4   ในกรณีที่มีบุคคลใดแสดงความประสงคตอผูออกหลักทรัพยที่จะลงทะเบียนการโอน

พันธบัตรหรือหุนกู ใหผูออกหลักทรัพยตรวจสอบความถูกตองของการโอนพันธบัตรหรือหุนกู  

หากพบวาเปนการโอนที่ขัดตอขอจํากัดการโอนที่ไดจดไวกับสํานักงาน ผูออกหลักทรัพยตอง 

ไมลงทะเบียนการโอนพันธบัตรหรือหุนกูนั้น  เวนแตเปนการโอนทางมรดก 

 ในกรณีที่ผูออกหลักทรัพยจัดใหมีนายทะเบียนหลักทรัพย ผูออกหลักทรัพยตองดําเนินการให

นายทะเบียนหลักทรัพยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในวรรคหนึ่งดวย 

 ขอ 545   การยื่นแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวน ใหผูออกหลักทรัพยดําเนินการ

ดังตอไปนี้ 

                                                           

3 ถูกยกเลกิเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 68/2558 เรื่อง การเสนอขายพันธบัตรตางประเทศหรือหุนกู

ตางประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 9) ลงวันที ่27/10/2558 
4ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 18/2552 เรื่อง การเสนอขายพันธบัตรตางประเทศหรือหุนกู

ตางประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที ่22/03/2552 
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 (1)  ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนพรอมเอกสารหลักฐาน และคําแปล  

(ถามี) ตามที่กําหนดในขอ 3 ในรูปเอกสารสิ่งพิมพจํานวนหนึ่งชุด รวมทั้งสําเนาแบบแสดงรายการ

ขอมูลจํานวนหนึ่งชุด 

 (2)  สงขอมูลในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสผานระบบการรับสงขอมูลตามที่กําหนดไว 

บนเว็บไซตของสํานักงาน 

 ขอมูลที่ยื่นตอสํานักงานตามวรรคหนึ่งทั้งในรูปเอกสารสิ่งพิมพและขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

ตองมีขอความถูกตองตรงกัน 

 ขอ 5/1678   ใหผูออกหลักทรัพยชําระคาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตาม                

หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพยวาดวยการกําหนดคาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล การจดทะเบียน  

และการยื่นคําขอตาง ๆ 

 ขอ 5/2910   ใหผูออกหลักทรัพยยื่นแบบแสดงรายการขอมูลที่มีรายการครบถวนเปนปจจุบันตอ

สํานักงานซึ่งมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้ โดยรายละเอียดของรายการตาม (1) ถึง (3) ใหเปนไปตาม

แบบที่กําหนดในขอ 6 

 (1)  สรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (fact sheet) 

 (2)  ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย 

 (3)  ขอมูลเกี่ยวกับการจอง การจําหนาย และการจัดสรร 

 (4)  ขอมูลอื่นใดทีม่ีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุน 

 สรุปขอมูลสําคัญของตราสารตามวรรคหนึ่ง (1) อยางนอยตองแสดงถึงสาระสําคัญของตราสาร 

รวมทั้งลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สําคัญของตราสาร โดยสํานักงานอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ

และวิธีการจัดทําสรุปขอมูลสําคัญของตราสารดวยก็ได 

                                                                                                                                                                             

5ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 19/2556 เร่ือง การเสนอขายพันธบัตรตางประเทศหรือหุนกูตางประเทศ

ในประเทศไทย(ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 25/03/2556 
6ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2552 เร่ือง การเสนอขายพันธบัตรตางประเทศหรือหุนกูตางประเทศในประเทศ

ไทย (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 22/03/2552 
7ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 19/2556 เร่ือง การเสนอขายพันธบัตรตางประเทศหรือหุนกูตางประเทศ

ในประเทศไทย(ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 25/03/2556 
8ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 30/2558 เร่ือง การเสนอขายพันธบัตรตางประเทศหรือหุนกูตางประเทศ 
  ในประเทศไทย(ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 10/07/2558 

9ถกูเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ 35/2554 เร่ือง การเสนอขายพันธบัตรตางประเทศหรือหุนกูตางประเทศในประเทศไทย   

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 29/12/2554 
10ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 19/2556 เร่ือง การเสนอขายพันธบัตรตางประเทศหรือหุนกูตางประเทศ 

  ในประเทศไทย(ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 25/03/2556 
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 ขอ 611\12\13   ใหผูออกหลักทรัพยยื่นแบบแสดงรายการขอมูลที่มีรายการตามขอ 5/2  

ตอสํานักงานทุกครั้งกอนการเสนอขายพันธบัตรตางประเทศหรือหุนกูตางประเทศ ภายใตหลักเกณฑ

ดังตอไปนี้ 

 (1)  กรณีการเสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ ใหยื่นแบบแสดงรายการขอมูล

ตามแบบ 69-DEBT-II&HNW ที่แนบทายประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบ

แสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ โดยอนุโลม เวนแตในสวนที่เกี่ยวกับการลงนามรับรอง

ความถูกตองของแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวน ใหผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพัน 

ของผูออกหลักทรัพยลงลายมือชื่อ  

 (2)  กรณีการเสนอขายตอประชาชนทั่วไป ใหยื่นแบบแสดงรายการขอมูลแบบใด 

แบบหนึ่งดังนี้ โดยแบบแสดงรายการขอมูลดังกลาวตองมีขอมูลเกี่ยวกับขอจํากัดและความเสี่ยง 

ในการดําเนินคดีทางกฎหมายกับผูออกหลักทรัพยที่อยูในตางประเทศ รวมทั้งระบุถึงเขตอํานาจศาล 

ในการฟองรองบังคับคดีดวย 

        (ก)  แบบ 69-FD ทายประกาศนี้  

        (ข)  แบบ 69-DEBT-PO ที่แนบทายประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวย

การยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ โดยอนุโลม เวนแตในสวนที่เกี่ยวกับการ 

ลงนามรับรองความถกูตองของแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวน ใหผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ

ผูกพันของผูออกหลักทรัพยลงลายมือชื่อ 

         ในกรณีที่ผูออกหลักทรัพยเปนนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นเพื่อดําเนินการออกเสนอขาย

พันธบัตรหรือหุนกูในประเทศไทยตามประกาศนี้ แบบ 69-FD หรือแบบ 69-DEBT-PO ตองมีขอมูลของ

บุคคลที่เปนผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 

ผูออกหลักทรัพยหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย การจัดการ  

หรือการดําเนินงานของผูออกหลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญในแตละรายการขอมูลของแบบดังกลาวดวย 

         ในกรณีที่ผูออกหลักทรัพยหรือผูถือหุนของผูออกหลักทรัพยตามวรรคสอง 

เปนหนวยงานหรือองคการของรัฐบาลตางประเทศ แบบ 69-FD หรือแบบ 69-DEBT-PO ตองมีขอมูล 

ทางเศรษฐกิจการเงินและการคลังของประเทศหาปลาสุด กอนวันยื่นแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน โดยอยางนอยตองแสดงถึงรายไดประชาชาติ ดุลการคา ดุลบริการ ขอมูลการ 

นําเขาและสงออก เงินทุนสํารองระหวางประเทศ ภาระหนี้สินในประเทศและตางประเทศ  

                                                           

11ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2552 เร่ือง การเสนอขายพันธบัตรตางประเทศหรือหุนกูตางประเทศ 

  ในประเทศไทย (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 22/03/2552 
12ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 19/2556 เร่ือง การเสนอขายพันธบัตรตางประเทศหรือหุนกูตางประเทศ 

  ในประเทศไทย(ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 25/03/2556 
13 ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2557 เร่ือง การเสนอขายพันธบัตรตางประเทศหรือหุนกูตางประเทศใน

ประเทศไทย (ฉบับที่ 7) ลงวันท่ี 24/11/2557 
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รวมทั้งประมาณการการชําระหนี้ตางประเทศอยางนอยหาป เร่ิมในปที่ผูออกหลักทรพัยยื่นแบบ 

แสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนตอสํานักงาน 

  แบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนที่ยื่นตามขอน้ี ตองระบุอยางชัดเจน 

วาประสงคจะใชภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในการจัดทํางบการเงินและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 

ขอ 6/114   งบการเงินของผูออกหลักทรัพยที่เปดเผยในแบบแสดงรายการขอมูล ตองเปนไปตาม

หลักเกณฑดังตอไปนี้ 

 (1)  กรณีการเสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญตามขอ 6(1)  

ใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดโดยหนวยงานกํากับดูแลในตางประเทศ 

 (2)  กรณีการเสนอขายตอประชาชนทั่วไปตามขอ 6(2) ใหเปนไปตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

        (ก)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 

        (ข)  International Financial Reporting Standards (IFRS) 

        (ค)  Financial Accounting Standards (FAS)  

        (ง)  United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) 

        (จ)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่หนวยงานกํากับดูแลหลัก (home regulator) 

หรือกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของของประเทศที่กิจการตามกฎหมายตางประเทศนั้นจัดตั้งขึ้น  

ยอมรับหรือกําหนด  ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ผูออกหลักทรัพยไดจัดทําและเปดเผยขอมูลในงบการเงิน 

โดยแสดงผลกระทบของรายการที่แตกตางจาก IFRS (Reconciled IFRS) ไวดวย 

        (ฉ)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่สํานักงานยอมรับ 

 15ในกรณีที่เปนการเสนอขายหุนกูในนามของรัฐบาลตางประเทศ  หากผูออกหลักทรัพย 

ไดจัดทําขอมูลทางการเงินที่แสดงฐานะการเงินและการคลังของประเทศตามที่กําหนดในขอ 6(2)  

วรรคสาม ใหถือวาเปนการจัดทํางบการเงินแลว 

 ขอ 716   ใหสํานักงานมีอํานาจผอนผันการเปดเผยรายละเอียดของขอมูลที่กําหนดเพิ่มเติมตาม

ประกาศนี้ หากผูออกหลักทรัพยแสดงไดวาขอมูลดังกลาวมิใชขอมูลที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจ 

ของผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญ และมีเหตุอันควรที่จะไมแสดงรายละเอียดของขอมูลดังกลาวไวใน 

                                                           

14 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2557 เรื่อง การเสนอขายพันธบัตรตางประเทศหรือหุนกูตางประเทศใน

ประเทศไทย (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 24/11/2557 
15 ถูกยกเลกิเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 68/2558 เรื่อง การเสนอขายพันธบัตรตางประเทศหรือหุนกู

ตางประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 9) ลงวันที ่27/10/2558 
16ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2556 เรื่อง การเสนอขายพันธบัตรตางประเทศหรือหุนกู

ตางประเทศในประเทศไทย(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 25/03/2556 
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แบบแสดงรายการขอมูลหรือไดดําเนินการประการอ่ืนเพื่อทดแทนอยางเพียงพอแลว 

 ขอ 7/117   ในการพิจารณาขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวน  

หากสํานักงานเห็นวามีเหตุจําเปนและสมควรเพื่อใหผูลงทุนมีขอมูลที่มีนัยสําคัญเพียงพอตอ 

การตัดสินใจลงทุน ใหสํานักงานมีอํานาจกําหนดใหผูออกหลักทรัพยดําเนินการดังตอไปนี้ภายใน

ระยะเวลาที่สํานักงานกําหนด 

 (1)  ชี้แจง หรือแกไขเพิ่มเตมิขอมูล หรือสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

 (2)  จัดใหมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่เปนอิสระจัดทําความเห็นเกี่ยวกับความถูกตองครบถวน 

หรือความนาเชื่อถือของขอมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวน 

 หากผูออกหลักทรัพยไมดําเนินการตามที่สํานักงานกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูออก

หลักทรัพยไมประสงคจะยื่นแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนตอสํานักงานอีกตอไป 

 ในการกําหนดใหผูออกหลักทรัพยดําเนินการตามวรรคหนึ่ง สํานักงานอาจกําหนดใหผูออก

หลักทรัพยเปดเผยการสั่งการ การดําเนินการ ขอสังเกตของสํานักงาน หรือคําชี้แจงของผูออกหลักทรัพย 

ผานทางเว็บไซตของสํานักงาน ตามแนวทางที่สํานักงานกําหนดดวยก็ได 

 ขอ 818\19   ภายใตบังคับมาตรา 75 ใหแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ

เมื่อไดดําเนินการตามหลักเกณฑดังตอไปนี้แลว 

 (1)  ผูออกหลักทรัพยไดแสดงหลักฐานตอสํานักงานวาไดดําเนินการภายใตขอผูกพันที่กําหนด

และอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง 

 (2)  ผูออกหลักทรัพยไดชําระคาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล 

 (3)  เมื่อพนหนึ่งวันทําการ หรือสิบวันทําการ นับแตวันที่สํานักงานไดรับแบบแสดงรายการ

ขอมูลที่แกไขเพิ่มเติมครัง้หลังสุด (ไมรวมถึงขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายพันธบัตรหรือหุนกูหรือขอมูล 

อื่นที่มิใชขอมูลสําคัญซึ่งสํานักงานผอนผันใหแกไขเพิ่มเติมได) ตามเงื่อนไขที่กําหนดในตาราง 

ทายประกาศ 

 (4)  ผูออกหลักทรัพยไดระบุขอมูลตามรายการครบถวน 

 เพื่อประโยชนตามวรรคหนึ่ง (3) “ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายพันธบัตรหรือหุนกู” 

หมายความถึง ขอมูลดังตอไปนี ้

 (1)  จํานวนและราคาพันธบัตรหรือหุนกูที่เสนอขาย 
                                                           

17ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 19/2556 เร่ือง การเสนอขายพันธบัตรตางประเทศหรือหุนกูตางประเทศในประเทศไทย

(ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 25/03/2556 
18ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2552 เร่ือง การเสนอขายพันธบัตรตางประเทศหรือหุนกูตางประเทศ 

  ในประเทศไทย (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 22/03/2552 
19ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 19/2556 เร่ือง การเสนอขายพันธบัตรตางประเทศหรือหุนกูตางประเทศ 

  ในประเทศไทย(ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 25/03/2556 
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 (2)  ระยะเวลาของการเสนอขาย 

 (3)  อัตราผลประโยชนตอบแทน 

 (4)  รายละเอียดเกี่ยวกับการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรร 

 (5)  ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (ถามี) 

 (6)  ขอมูลอื่นใดที่เกี่ยวของกับการซื้อขายพันธบัตรหรือหุนกู หรือที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน 

หรือเกี่ยวกับขอมูลตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) 

 ในกรณีที่สํานักงานไดรับแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนที่แกไขเพิ่มเติม 

ครัง้หลังสุดภายหลังเวลา 10.00 น. ของวันทําการใด ใหถือวาสํานักงานไดรับแบบแสดงรายการขอมูล

และรางหนังสือชี้ชวนดังกลาวในวันทําการถัดไป 

 ขอ 9   ภายหลังการเสนอขายพันธบัตรหรือหุนกู ใหผูออกหลักทรัพยมีหนาที่จัดทํา 

และสงรายงานฐานะการเงินและผลการดําเนินงานตอสํานักงานตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่               

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดตามความในมาตรา 56 

 ขอ 1020   ผูออกหลักทรัพยอาจจัดทําเอกสารหลักฐานที่ยื่นตอสํานักงานตามประกาศนี้ 

เปนภาษาอังกฤษก็ได 

 ขอ 11   ในกรณีที่สํานักงานไดรับแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนสําหรับ 

การเสนอขายพันธบัตรหรือหุนกู ซึ่งไดยื่นไวตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 4/2549 เร่ือง การเสนอขายพันธบัตรตางประเทศหรือหุนกูตางประเทศ  

ในประเทศไทย ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2549 กอนวันที่ประกาศนีม้ีผลใชบังคับ ใหแบบแสดงรายการ

ขอมูลดังกลาวยังคงอยูภายใตบังคับประกาศฉบับดังกลาวตอไป 

 ขอ 12   ใหประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยดังตอไปนี้ 

ยังคงมีผลใชบังคับภายใตบังคับประกาศนี้ตอไปจนกวาจะไดมีการเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น 

 (1)  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สย. 37/2549 

เร่ือง การใหความเห็นชอบสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือในการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่  

6 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

 (2)  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ. 32/2550 

เร่ือง รายชื่อผูออกพันธบัตรตางประเทศหรือหุนกูตางประเทศที่ไดรับยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการ

ขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 

                                                           

20ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2552 เร่ือง การเสนอขายพันธบัตรตางประเทศหรือหุนกูตางประเทศใน

ประเทศไทย (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 22/03/2552 
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 ขอ 13   ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552  เปนตนไป 

 ประกาศ  ณ  วันที่  13 มีนาคม พ.ศ. 2552 

 

 

 

(นายวิจิตร สุพินิจ) 

ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

 

 

หมายเหตุ: 

          ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ทจ. 14/2552 เร่ืองการเสนอขายพันธบัตรตางประเทศ

หรือหุนกูตางประเทศในประเทศไทย ลงวันที1่3/03/2552  

          ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ทจ. 18/2552 เร่ืองการเสนอขายพันธบัตรตางประเทศ

หรือหุนกูตางประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที2่2/03/2552  

          ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ทจ 35/2554 เร่ืองการเสนอขายพันธบัตรตางประเทศหรือ

หุนกูตางประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่29/12/2554  

          ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2555 เร่ือง การเสนอขายพันธบัตรตางประเทศ

หรือหุนกูตางประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 02/07/2555  

          ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2556 เร่ือง การเสนอขายพันธบัตรตางประเทศ

หรือหุนกูตางประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 25/03/2556  

 ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2557 เร่ือง การเสนอขายพันธบัตรตางประเทศ

หรือหุนกูตางประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 29/09/2557  

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2557 เร่ือง การเสนอขายพันธบัตรตางประเทศ

หรือหุนกูตางประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 24/11/2557  

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 30/2558 เร่ือง การเสนอขายพันธบัตรตางประเทศ

หรือหุนกูตางประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 20/07/2558  

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 68/2558 เร่ือง การเสนอขายพันธบัตรตางประเทศ

หรือหุนกูตางประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 27/10/2558  

 


