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ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 11 /2556 

เร่ือง  การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 5 ) 

______________________ 
 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 มาตรา 67 มาตรา 69 และมาตรา 70 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดั 
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43  
มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจ 
ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความในวรรคหน่ึงของ (1) ในขอ้ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทด. 26/2553  เร่ือง การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย  
ลงวนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(1)  ค  าว่า “ผูล้งทุนสถาบนั” “ผูล้งทุนรายใหญ่” “บริษทัใหญ่” “บริษทัย่อย”  
“การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ” “ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์” และ “แบบแสดงรายการขอ้มูล”  ให้มี 
ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย  ์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ี 
ทุกประเภท” 

  ขอ้ 2   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 29/1 ในส่วนท่ี 5 เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงั 
ไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูใ้นกรณีทัว่ไป ของหมวด 1 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย 
หุน้กูใ้นกรณีทัว่ไป ในภาค 1 หลกัเกณฑก์ารอนุญาต แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทด. 26/2553  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี 4 มิถุนายน  
พ.ศ. 2553 
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  “ขอ้ 29/1   เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางในการควบคุมการใชเ้งินตราต่างประเทศ 
ส าหรับผูล้งทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยยงัมิไดอ้นุมติัใหล้งทุนในเงินตราต่างประเทศไดโ้ดยตรง 
หรือผูล้งทุนในหุน้กูไ้ม่ไดเ้ป็นผูล้งทุนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเก่ียวกบัการก าหนด 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพนัธ์ ผูไ้ดรั้บอนุญาต 
ตอ้งจดัใหก้ารเสนอขายหุน้กูต้่อผูล้งทุนดงักล่าวกระท าโดยบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัจ าหน่าย 
หลกัทรัพยห์รือการคา้หลกัทรัพย”์ 

  ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความใน (3) ของวรรคหน่ึงในขอ้ 34 แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทด. 26/2553  เร่ือง การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย  
ลงวนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(3)  เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางในการควบคุมการใชเ้งินตราต่างประเทศ ส าหรับ 
ผูล้งทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยยงัมิไดอ้นุมติัใหล้งทุนในเงินตราต่างประเทศไดโ้ดยตรง หรือ 
ผูล้งทุนในหุน้กูไ้ม่ไดเ้ป็นผูล้งทุนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเก่ียวกบัการก าหนดหลกัเกณฑ์
และวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพนัธ์ ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัให้ 
การเสนอขายหุ้นกูต้่อผูล้งทุนตามขอ้ 30(1) กระท าโดยบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัจ าหน่าย
หลกัทรัพยห์รือการคา้หลกัทรัพย ์ เวน้แต่ผูไ้ดรั้บอนุญาตมีสถานะเป็นบริษทัหลกัทรัพยต์ามประเภท 
ท่ีก าหนดอยูแ่ลว้” 

  ขอ้ 4   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (4) และ (5) ของวรรคหน่ึงในขอ้ 34 แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทด. 26/2553  เร่ือง การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศ 
ในประเทศไทย ลงวนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553 
  “(4)  เพื่อประโยชน์ในการคุม้ครองผูล้งทุนในการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะ 
ความเส่ียง และผลตอบแทน ของหุน้กู ้ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตท่ีประสงคจ์ะเสนอขายหุน้กูต้่อผูล้งทุน
สถาบนัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 30(1) ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
          (ก)  จดัใหก้ารชกัชวน แนะน า หรือขายหุน้กูก้ระท าโดยบริษทัหลกัทรัพย์
ประเภทการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยซ่ึ์งมิไดจ้ ากดัเฉพาะหลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารหน้ีและบริษทั
หลกัทรัพยด์งักล่าวตอ้งไม่เป็นบริษทัใหญ่หรือบริษทัย่อยของผูไ้ดรั้บอนุญาต ส าหรับกรณีการ 
เสนอขายหุ้นกูเ้พื่อประโยชน์ในการนับเป็นเงินกองทุนตามขอ้ก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
เก่ียวกบัองคป์ระกอบของเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชยท่ี์ออกในปี 2555   
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          (ข)  การเสนอขายหุ้นกูก้รณีอ่ืนนอกจาก (ก) ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัให้การชกัชวน 
แนะน า หรือขายหุ้นกูก้ระท าโดยบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยห์รือการคา้
หลกัทรัพย ์เวน้แต่เป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี 
                  1.  กรณีผูไ้ดรั้บอนุญาตมีสถานะเป็นบริษทัหลกัทรัพยต์ามประเภทดงักล่าว 
อยูแ่ลว้ โดยผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารประกอบธุรกิจนั้นท่ีก าหนดส าหรับการชกัชวน 
แนะน า หรือขายหุน้กูด้ว้ย 
                 2.  กรณีการเสนอขายหุน้กูท่ี้มีลกัษณะดงัน้ีต่อผูล้งทุนสถาบนัท่ีจดัตั้งขึ้น 
ตามกฎหมายไทย 
         2.1  มีการก าหนดช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีแน่นอน ตามระยะเวลาหรือ
อตัราท่ีก าหนดไวล้่วงหนา้ ไม่วา่จะเป็นอตัราคงท่ีหรืออตัราผนัแปรตามอตัราดอกเบ้ียของสถาบนัการเงิน
หรืออตัราดอกเบ้ียอ่ืน และ 
         2.2  ไม่มีเง่ือนไขท่ีจะกระทบสิทธิของผูถื้อตราสารในการไดรั้บช าระคืน 
เงินตน้และดอกเบ้ียตาม 2.1 เช่น การดอ้ยสิทธิ การแปลงสภาพ การบงัคบัไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด การขยาย
ระยะเวลาการช าระหน้ี หรือการปลดหน้ี เป็นตน้ เวน้แต่เป็นเง่ือนไขการผิดนัดตามท่ีก าหนดไวใ้น 
ขอ้ก าหนดสิทธิ 
  (5)  จดัใหมี้การแจกสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (fact sheet) ใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนั 
ท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 30(1)” 

  ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความในขอ้ 35 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทด. 26/2553  
เร่ือง การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553  และใหใ้ช้
ความต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 35   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ต่อผูล้งทุนสถาบนัท่ีจดัตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทยหรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 30(1) ให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดใน
ขอ้ 36 ขอ้ 37 และขอ้ 38 เวน้แต่เป็นการเสนอขายหุน้กูท่ี้มีลกัษณะดงัน้ี ผูไ้ดรั้บอนุญาตอาจไม่ปฏิบติั
ตามขอ้ 36 และขอ้ 37 ได ้
  (1)  มีการก าหนดช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีแน่นอน ตามระยะเวลาหรืออตัรา 
ท่ีก าหนดไวล้่วงหนา้ ไม่วา่จะเป็นอตัราคงท่ีหรืออตัราผนัแปรตามอตัราดอกเบ้ียของสถาบนัการเงิน 
หรืออตัราดอกเบ้ียอ่ืน และ 
  (2)  ไม่มีเง่ือนไขท่ีจะกระทบสิทธิของผูถื้อตราสารในการไดรั้บช าระคืนเงินตน้ 
และดอกเบ้ียตาม (1) เช่น การดอ้ยสิทธิ การแปลงสภาพ การบงัคบัไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด การขยาย 
ระยะเวลาการช าระหน้ี หรือการปลดหน้ี เป็นตน้ เวน้แต่เป็นเง่ือนไขการผิดนัดตามท่ีก าหนดไวใ้น 
ขอ้ก าหนดสิทธิ” 
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  ขอ้ 6   ใหย้กเลิกความในขอ้ 45 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทด. 26/2553  
เร่ือง การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553  และใหใ้ช้
ความต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 45   ก่อนการเสนอขายหุ้นกู ้ใหผู้เ้สนอขายหุ้นกูย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นหมวด 2 ของภาคน้ี และร่างหนงัสือช้ีชวนตามแบบท่ีก าหนดตามมาตรา 72  
ต่อส านกังาน โดยใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนพร้อมเอกสารหลกัฐานตามท่ี 
ก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังานในรูปเอกสารส่ิงพิมพจ์ านวนหน่ึงชุด รวมทั้งส าเนาแบบแสดง 
รายการขอ้มูลจ านวนหน่ึงชุด 
  (2)  ส่งขอ้มูลในรูปของขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลตามท่ี 
ก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน  
  ขอ้มูลท่ียื่นต่อส านกังานตามวรรคหน่ึงทั้งในรูปเอกสารส่ิงพิมพแ์ละขอ้มูล 
อิเลก็ทรอนิกส์ตอ้งมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั” 

  ขอ้ 7   ใหย้กเลิกความในขอ้ 48 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทด. 26/2553  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี 4 มิถุนายน  
พ.ศ. 2553  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 48   ก่อนการเสนอขายหุ้นกูใ้นกรณีทัว่ไปท่ีไดรั้บอนุญาตตามหมวด 1 ของภาค 1  
ใหผู้เ้สนอขายหุ้นกูย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายการตามขอ้ 48/1 ต่อส านกังาน โดยมีรายละเอียด 
ตามแบบ 69-DEBT-PO ท่ีแนบทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการยืน่แบบแสดง 
รายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี โดยอนุโลม หรือตามแบบ 69-FD ท่ีแนบทา้ยประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กูต้่างประเทศ 
ในประเทศไทย  ทั้งน้ี ผูเ้สนอขายหุน้กูต้อ้งจดัใหมี้ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีมีรายช่ืออยูใ่นบญัชีท่ี 
ส านกังานใหค้วามเห็นชอบเป็นผูร่้วมจดัท าขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวดว้ย 
  ก่อนการเสนอขายหุน้กูใ้นวงจ ากดัท่ีไดรั้บอนุญาตตามหมวด 2 ของภาค 1  
ใหผู้เ้สนอขายหุ้นกูย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายการตามขอ้ 48/1 ต่อส านกังาน โดยมีรายละเอียด 
ตามแบบ 69-DEBT-II&HNW ท่ีแนบทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการยืน่แบบ 
แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี โดยอนุโลม” 
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  ขอ้ 8   ให้ยกเลิกความในขอ้ 48/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทด. 26/2553  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี  
4 มิถุนายน พ.ศ. 2553  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทด. 37/2554   
เร่ือง การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2554  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 48/1   ใหผู้เ้สนอขายหุ้นกูย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายการครบถว้น 
เป็นปัจจุบนัต่อส านกังานซ่ึงมีรายการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี โดยรายละเอียดของรายการตาม (1) ถึง (3)  
ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีก าหนดในขอ้ 48  
  (1)  สรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (fact sheet) 
  (2)  ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
  (3)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการจอง การจ าหน่าย และการจดัสรร 
  (4)  ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน 
  สรุปขอ้มูลส าคญัของตราสารตามวรรคหน่ึง (1) อยา่งนอ้ยตอ้งแสดงถึงสาระส าคญั 
ของตราสาร รวมทั้งลกัษณะพิเศษและความเส่ียงท่ีส าคญัของตราสาร โดยส านกังานอาจประกาศก าหนด 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัท าสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสารดว้ยก็ได”้ 

  ขอ้ 9   ใหย้กเลิกความในขอ้ 52 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทด. 26/2553
เร่ือง การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553  และใหใ้ช้ 
ความต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 52   ใหส้ านกังานมีอ านาจผอ่นผนัการเปิดเผยรายละเอียดของขอ้มูลท่ีก าหนด 
เพิ่มเติมตามประกาศน้ี หากผูเ้สนอขายหุน้กูแ้สดงไดว้า่ขอ้มูลดงักล่าวมิใช่ขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อ 
การตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั และมีเหตุอนัควรท่ีจะไม่แสดงรายละเอียดของขอ้มูลดงักล่าว 
ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลหรือไดด้ าเนินการประการอ่ืนเพื่อทดแทนอยา่งเพียงพอแลว้” 

  ขอ้ 10   ใหย้กเลิกความในขอ้ 54 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทด. 26/2553  เร่ือง การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี  
4 มิถุนายน พ.ศ. 2553  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2555   
เร่ือง การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 28 มีนาคม  
พ.ศ. 2555  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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  “ขอ้ 54   การลงลายมือช่ือเพื่อรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในแบบแสดง 
รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  การเสนอขายหุน้กูไ้ม่วา่กรณีใดโดยผูอ้อกหุน้กูซ่ึ้งเป็นสาขาธนาคารพาณิชย ์
ต่างประเทศ กิจการตามกฎหมายต่างประเทศ หรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นซ่ึงเป็น 
สถาบนัการเงิน ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนักิจการดงักล่าว แลว้แต่กรณี ลงลายมือช่ือ  
  (2)  การเสนอขายหุ้นกูใ้นกรณีทัว่ไปโดยผูอ้อกหุ้นกูอ่ื้นใดนอกจาก (1) ใหเ้ป็นไปตาม 
หลกัเกณฑด์งัน้ี 
        (ก)  กรณีท่ีผูอ้อกหุ้นกูมิ้ใช่บริษทัจดทะเบียน ใหก้รรมการทุกคน ผูท่ี้ด ารง 
ต าแหน่งบริหารสูงสุด และผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ลงลายมือช่ือ 
        (ข)  กรณีท่ีผูอ้อกหุน้กูเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน ใหก้รรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
ผกูพนั หรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั 
ลงลายมือช่ือ  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนัมิใช่ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด 
หรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี การลงลายมือช่ือดงักล่าวตอ้งมีผูท่ี้ด ารงต าแหน่ง 
ผูบ้ริหารสูงสุดหรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ลงลายมือช่ือดว้ย 
  (3)  การเสนอขายหุน้กูใ้นวงจ ากดัโดยผูอ้อกหุ้นกูอ่ื้นใดนอกจาก (1) ใหก้รรมการ 
ผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัหรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจ 
ลงนามผกูพนั ลงลายมือช่ือ 
  (4)  การเสนอขายหุน้กูโ้ดยผูถื้อหุน้กู ้ใหผู้ถื้อหุ้นกูล้งลายมือช่ือ ซ่ึงในกรณีท่ีผูถื้อหุน้กู้ 
เป็นนิติบุคคล ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลลงลายมือช่ือ  
  ในกรณีท่ีการเสนอขายหุน้กูต้ามวรรคหน่ึงไดจ้ดัใหมี้ท่ีปรึกษาทางการเงิน ให้ผูมี้อ  านาจ 
ลงนามผูกพนัท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือ  
  เพื่อประโยชน์ตามวรรคหน่ึง (2) “บริษทัจดทะเบียน” หมายความถึง บริษทัท่ีมี 
หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” 

  ขอ้ 11   ให้ยกเลิกความในขอ้ 56 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทด. 26/2553  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี  
4 มิถุนายน พ.ศ. 2553 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 56   ภายใตบ้งัคบัมาตรา 75 ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
มีผลใชบ้งัคบัเม่ือไดด้ าเนินการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีแลว้ 
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  (1)  ในกรณีเป็นการเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ ผูเ้สนอขายหุน้กูต้อ้งไดรั้บอนุญาต 
ตามมาตรา 33 
  (2)  ผูเ้สนอขายหุน้กูไ้ดช้ าระค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
  (3)  เม่ือพน้หน่ึงวนัท าการ หรือสิบวนัท าการ นบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดง 
รายการขอ้มูลท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังหลงัสุด (ไม่รวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นกูห้รือขอ้มูลอ่ืน 
ท่ีมิใช่ขอ้มูลส าคญัซ่ึงส านกังานผ่อนผนัใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมได)้ ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในตารางทา้ยประกาศ 
  (4)  ผูเ้สนอขายหุน้กูไ้ดแ้กไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและไดเ้ปิดเผย 
ขอ้มูลตามขอ้ 53 วรรคสาม (ถา้มี) 
  (5)  ผูเ้สนอขายหุน้กูไ้ดร้ะบุขอ้มูลตามรายการครบถว้น 
  เพื่อประโยชน์ตามวรรคหน่ึง (3) “ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้กู”้  หมายความถึง  
ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จ านวนและราคาหุ้นกูท่ี้เสนอขาย 
  (2)  ระยะเวลาของการเสนอขาย 
  (3)  อตัราผลประโยชน์ตอบแทน  
  (4)  รายละเอียดเก่ียวกบัการจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร 
  (5)  ผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (ถา้มี) 
  (6)  ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายหุน้กู ้หรือท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั  
หรือเก่ียวกบัขอ้มูลตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) 
  ในกรณีท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
คร้ังหลงัสุดภายหลงัเวลา 10.00 น. ของวนัท าการใด ใหถื้อวา่ส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูล 
และร่างหนงัสือช้ีชวนดงักล่าวในวนัท าการถดัไป” 

  ขอ้ 12   ในกรณีท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ส าหรับการเสนอขายหุน้กู ้ซ่ึงไดย้ืน่ไวต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทด. 26/2553 
เร่ือง การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553 
ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนดงักล่าว 
ยงัคงอยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศฉบบัดงักล่าวต่อไป 
 
 
 
 



8 

 

  ขอ้ 13   ให้บรรดาประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ  
ตลาดหลกัทรัพย ์ค าสั่ง และหนงัสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทด. 26/2553  เร่ือง การเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย  
ลงวนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงมีผลใชบ้งัคบัไดต่้อไป 
เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี จนกวา่จะไดมี้ประกาศ ค าสั่ง และหนงัสือเวียน  
ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

  ขอ้ 14   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2556   เป็นตน้ไป 

     ประกาศ  ณ  วนัท่ี  11 มีนาคม พ.ศ.  2556 
 
 
 
                      (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
                      เลขาธิการ 
                        ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
                        ประธานกรรมการ 
                         คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


