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ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 19 /2556 

เร่ือง  การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กูต้่างประเทศในประเทศไทย 
(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 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบั 
การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41  
มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัให้กระท าได ้
โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไว้
ดงัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองใน (จ) ของ (2) ในขอ้ 3 แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 14/2552  เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กู้
ต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2552  เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กูต้่างประเทศ 
ในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2552   
  “ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบัส าหรับการเสนอขายหุน้กู้ท่ีมีลกัษณะดงัน้ีต่อผูล้งทุน
สถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
  (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 2   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 3/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 14/2552  เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กูต้่างประเทศในประเทศไทย  
ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552   
  “ขอ้ 3/1   ก่อนการเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง ให้ผูอ้อกหลกัทรัพยด์ าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัใหมี้การแจกสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (fact sheet) ใหแ้ก่ผูล้งทุน  
เวน้แต่เป็นการเสนอขายหุ้นกูท่ี้ไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
ตราสารหน้ี 
  (2)  จดัใหก้ารชกัชวน แนะน า หรือขายหุ้นกูต่้อผูล้งทุนสถาบนัท่ีจดัตั้งขึ้นตาม 
กฎหมายไทยหรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 6(1) หรือประชาชนทัว่ไปตามขอ้ 6(2) กระท าโดย 
บริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยห์รือการคา้หลกัทรัพย ์เวน้แต่เป็นกรณีใด 
กรณีหน่ึงดงัน้ี 
        (ก)  กรณีผูอ้อกหลกัทรัพยมี์สถานะเป็นบริษทัหลกัทรัพยต์ามประเภทดงักล่าว 
อยูแ่ลว้ โดยผูอ้อกหลกัทรัพยต์อ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารประกอบธุรกิจนั้นท่ีก าหนดส าหรับ 
การชกัชวน แนะน า หรือขายหุน้กูด้ว้ย 
        (ข)  กรณีการเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีลกัษณะดงัน้ีต่อผูล้งทุนสถาบนัท่ีจดัตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทยตามขอ้ 6(1) 
   1.  มีการก าหนดช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีแน่นอน ตามระยะเวลาหรือ
อตัราท่ีก าหนดไวล้่วงหนา้ ไม่วา่จะเป็นอตัราคงท่ีหรืออตัราผนัแปรตามอตัราดอกเบ้ียของสถาบนัการเงิน
หรืออตัราดอกเบ้ียอ่ืน และ 
   2.  ไม่มีเง่ือนไขท่ีจะกระทบสิทธิของผูถื้อตราสารในการไดรั้บช าระคืนเงินตน้ 
และดอกเบ้ียตาม 1. เช่น การดอ้ยสิทธิ การแปลงสภาพ การบงัคบัไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด การขยาย
ระยะเวลาการช าระหน้ี หรือการปลดหน้ี เป็นตน้ เวน้แต่เป็นเง่ือนไขการผิดนัดตามท่ีก าหนดไวใ้น 
ขอ้ก าหนดสิทธิ” 

  ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในขอ้ 5 และขอ้ 5/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 14/2552  เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กูต้่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี 
13 มีนาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2552  
เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กูต้่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี  
22 เมษายน พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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  “ขอ้ 5   การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน ใหผู้อ้อกหลกัทรัพย ์
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนพร้อมเอกสารหลกัฐาน  
และค าแปล (ถา้มี) ตามท่ีก าหนดในขอ้ 3 ในรูปเอกสารส่ิงพิมพจ์ านวนหน่ึงชุด รวมทั้งส าเนา 
แบบแสดงรายการขอ้มูลจ านวนหน่ึงชุด  
  (2)  ส่งขอ้มูลในรูปของขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลตามท่ี 
ก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน  
  ขอ้มูลท่ียืน่ต่อส านกังานตามวรรคหน่ึงทั้งในรูปเอกสารส่ิงพิมพแ์ละขอ้มูล
อิเลก็ทรอนิกส์ตอ้งมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั 
  ขอ้ 5/1   ใหผู้อ้อกหลกัทรัพยช์ าระค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน  
และการยืน่ค าขอต่าง ๆ ในวนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล” 

  ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความในขอ้ 5/2 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 14/2552  เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กูต้่างประเทศในประเทศไทย  
ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 35/2554  เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กูต้่างประเทศในประเทศไทย  
(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2554  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 5/2   ใหผู้อ้อกหลกัทรัพยย์ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายการครบถว้น 
เป็นปัจจุบนัต่อส านกังานซ่ึงมีรายการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี โดยรายละเอียดของรายการตาม (1) ถึง (3)  
ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีก าหนดในขอ้ 6 
  (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”้ 
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  ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความในขอ้ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 14/2552  เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กูต้่างประเทศในประเทศไทย  
ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 18/2552  เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กูต้่างประเทศในประเทศไทย  
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 6   ใหผู้อ้อกหลกัทรัพยย์ื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายการตามขอ้ 5/2  
ต่อส านกังานทุกคร้ังก่อนการเสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกู ้ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ใหย้ืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูลตามแบบ 69-DEBT-II&HNW ท่ีแนบทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี โดยอนุโลม เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบั 
การลงนามรับรองความถูกตอ้งของแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน ให้ผูมี้อ  านาจ 
ลงลายมือช่ือผกูพนัของผูอ้อกหลกัทรัพยล์งลายมือช่ือ 
  (2)  กรณีการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป ใหย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามแบบ 
69-FD ทา้ยประกาศน้ี และมีขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้จ ากดัและความเส่ียงในการด าเนินคดีทางกฎหมายกบั 
ผูอ้อกหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นต่างประเทศ รวมทั้งระบุถึงเขตอ านาจศาลในการฟ้องร้องบงัคบัคดี 
        ในกรณีท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยเ์ป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นเพื่อด าเนินการออก 
เสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กูต่้างประเทศในประเทศไทยตามประกาศน้ี แบบ 69-FD  
ตอ้งมีขอ้มูลของบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือบุคคลอ่ืนซ่ึงโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการ หรือ
การด าเนินงานของผูอ้อกหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญัในแต่ละรายการขอ้มูลของแบบดงักล่าวดว้ย 
        ในกรณีท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือผูถื้อหุน้ของผูอ้อกหลกัทรัพยต์ามวรรคสอง 
เป็นหน่วยงานหรือองคก์ารของรัฐบาลต่างประเทศ แบบ 69-FD ตอ้งมีขอ้มูลทางเศรษฐกิจการเงิน 
และการคลงัของประเทศหา้ปีล่าสุด ก่อนวนัยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน  
โดยอยา่งนอ้ยตอ้งแสดงถึงรายไดป้ระชาชาติ ดุลการคา้ ดุลบริการ ขอ้มูลการน าเขา้และส่งออก  
เงินทุนส ารองระหวา่งประเทศ ภาระหน้ีสินในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งประมาณการ 
การช าระหน้ีต่างประเทศอยา่งนอ้ยหา้ปี เร่ิมในปีท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยย์ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
และร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน 
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  แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียืน่ตามขอ้น้ี ตอ้งระบุอยา่งชดัเจน  
วา่ประสงคจ์ะใชภ้าษาไทยหรือภาษาองักฤษในการจดัท างบการเงินและแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี” 

  ขอ้ 6   ใหย้กเลิกความในขอ้ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 14/2552  เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กูต้่างประเทศในประเทศไทย  
ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 7   ใหส้ านกังานมีอ านาจผอ่นผนัการเปิดเผยรายละเอียดของขอ้มูลท่ีก าหนด 
เพิ่มเติมตามประกาศน้ี หากผูอ้อกหลกัทรัพยแ์สดงไดว้า่ขอ้มูลดงักล่าวมิใช่ขอ้มูลท่ีมีผลกระทบ 
ต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั และมีเหตุอนัควรท่ีจะไม่แสดงรายละเอียดของขอ้มูล 
ดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลหรือไดด้ าเนินการประการอ่ืนเพื่อทดแทนอยา่งเพียงพอแลว้” 

  ขอ้ 7   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 7/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 14/2552  เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กูต้่างประเทศในประเทศไทย  
ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 
  “ขอ้ 7/1   ในการพิจารณาขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน  
หากส านกังานเห็นวา่มีเหตุจ าเป็นและสมควรเพื่อใหผู้ล้งทุนมีขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัเพียงพอต่อ 
การตดัสินใจลงทุน ใหส้ านกังานมีอ านาจก าหนดให้ผูอ้อกหลกัทรัพยด์ าเนินการดงัต่อไปน้ี 
ภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด  
  (1)  ช้ีแจง หรือแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูล หรือส่งเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติม 
  (2)  จดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีเป็นอิสระจดัท าความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง 
ครบถว้น หรือความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
  หากผูอ้อกหลกัทรัพยไ์ม่ด าเนินการตามท่ีส านกังานก าหนดตามวรรคหน่ึง ใหถื้อวา่ 
ผูอ้อกหลกัทรัพยไ์ม่ประสงคจ์ะยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังานอีกต่อไป 
  ในการก าหนดใหผู้อ้อกหลกัทรัพยด์ าเนินการตามวรรคหน่ึง ส านกังานอาจก าหนด 
ใหผู้อ้อกหลกัทรัพยเ์ปิดเผยการสั่งการ การด าเนินการ ขอ้สังเกตของส านกังาน หรือค าช้ีแจงของ 
ผูอ้อกหลกัทรัพย ์ผา่นทางเวบ็ไซตข์องส านกังาน ตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนดดว้ยก็ได”้  
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  ขอ้ 8   ใหย้กเลิกความในขอ้ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 14/2552  เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กูต้่างประเทศในประเทศไทย  
ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 18/2552  เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กูต้่างประเทศในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 8   ภายใตบ้งัคบัมาตรา 75 ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
มีผลใชบ้งัคบัเม่ือไดด้ าเนินการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีแลว้ 
  (1)  ผูอ้อกหลกัทรัพยไ์ดแ้สดงหลกัฐานต่อส านกังานวา่ไดด้ าเนินการภายใตข้อ้ผกูพนั 
ท่ีก าหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลงั 
  (2)  ผูอ้อกหลกัทรัพยไ์ดช้ าระค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
  (3)  เม่ือพน้หน่ึงวนัท าการ หรือสิบวนัท าการ นบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบ 
แสดงรายการขอ้มูลท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังหลงัสุด (ไม่รวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายพนัธบตัร 
หรือหุน้กูห้รือขอ้มูลอ่ืนท่ีมิใช่ขอ้มูลส าคญัซ่ึงส านกังานผ่อนผนัให้แกไ้ขเพิ่มเติมได)้ ตามเง่ือนไข 
ท่ีก าหนดในตารางทา้ยประกาศ 
  (4)  ผูอ้อกหลกัทรัพยไ์ดร้ะบุขอ้มูลตามรายการครบถว้น 
  เพื่อประโยชน์ตามวรรคหน่ึง (3) “ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกู”้
หมายความถึง ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จ านวนและราคาพนัธบตัรหรือหุ้นกูท่ี้เสนอขาย 
  (2)  ระยะเวลาของการเสนอขาย 
  (3)  อตัราผลประโยชน์ตอบแทน  
  (4)  รายละเอียดเก่ียวกบัการจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร 
  (5)  ผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (ถา้มี) 
  (6)  ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายพนัธบตัรหรือหุ้นกู ้หรือท่ีมีลกัษณะ 
ท านองเดียวกนั หรือเก่ียวกบัขอ้มูลตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) 
  ในกรณีท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมคร้ังหลงัสุดภายหลงัเวลา 10.00 น. ของวนัท าการใด ใหถื้อวา่ส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนดงักล่าวในวนัท าการถดัไป” 
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  ขอ้ 9   ให้ยกเลิกแบบ 69-FD ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 14/2552  เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กูต้่างประเทศในประเทศไทย  
ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 35/2554  เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กูต้่างประเทศในประเทศไทย  
(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2554  และใหใ้ชแ้บบ 69-FD ทา้ยประกาศน้ีแทน 

  ขอ้ 10   ใหบ้รรดาประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ค าสั่ง และหนังสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 14/2552  เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต้่างประเทศในประเทศไทย  
ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงมีผลใชบ้งัคบัไดต้่อไป 
เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี จนกวา่จะไดมี้ประกาศ ค าสั่ง และหนงัสือเวียน  
ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

  ขอ้ 11   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 เมษายน พ.ศ. 2556   เป็นตน้ไป 

     ประกาศ  ณ  วนัท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2556   
 
 
 
                      (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
                      เลขาธิการ 
                        ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
                        ประธานกรรมการ 
                         คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 


