
 

 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 68/2558 

เร่ือง  การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กู ้
ต่างประเทศในประเทศไทย 

(ฉบบัท่ี 9) 
_________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 มาตรา 56 มาตรา 69 และมาตรา 70 แห่งพระราชบญัญติั                      
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความในขอ้ 3 และขอ้ 3/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 14/2552  เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต้่างประเทศในประเทศไทย  
ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 32/2557  เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กูต้่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 6) 
ลงวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2557  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 3   ใหกิ้จการตามกฎหมายต่างประเทศท่ีไม่อยู่ระหวา่งคา้งการน าส่งงบการเงินหรือ
รายงานเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของผูอ้อกหลกัทรัพยต์่อส านกังานตามมาตรา 56 
สามารถเสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกูท่ี้เป็นสกุลเงินบาทในประเทศไทยโดยใหถื้อวา่ไดรั้บอนุญาตจาก
ส านกังาน  หากผูอ้อกหลกัทรัพยแ์สดงหลกัฐานต่อส านกังานไดว้า่การเสนอขายพนัธบตัรหรือหุน้กู ้                  
ดงักล่าวไดด้ าเนินการภายใตข้อ้ผูกพนัท่ีก 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
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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 านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้  
  (6)  จดัใหมี้ผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งจากผูอ้อกหลกัทรัพยใ์หเ้ป็นตวัแทนของผูอ้อกหลกัทรัพย ์
ในประเทศไทยในการติดต่อกบัหน่วยราชการหรือส านกังาน รับหนงัสือ ค าสั่ง หมายเรียก หรือเอกสารใด ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายพนัธบตัรหรือหุน้กูต้่างประเทศตลอดอายขุองพนัธบตัรหรือหุน้กูด้งักล่าว 
  ขอ้ 3/1   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 
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1.  เป็นการเสนอขายท่ีไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตาม                
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 

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

ขอ้ 2   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองของขอ้ 6/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 14/2552  เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต้่างประเทศในประเทศไทย  
ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 49/2557  เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กูต้่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 7) 
ลงวนัท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  

“ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูใ้นนามของรัฐบาลต่างประเทศ  หากผูอ้อกหลกัทรัพย์ 
ไดจ้ดัท าขอ้มูลทางการเงินท่ีแสดงฐานะการเงินและการคลงัของประเทศตามท่ีก าหนดในขอ้ 6(2) วรรคสาม 
ใหถื้อวา่เป็นการจดัท างบการเงินแลว้” 

ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในขอ้ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 14/2552      
เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กูต้่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 9   ภายหลงัการเสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกู ้ใหผู้อ้อกหลกัทรัพยมี์หนา้ท่ีจดัท า 
และส่งรายงานฐานะการเงินและผลการด าเนินงานต่อส านกังานตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ี               
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดตามความในมาตรา 56” 

  ขอ้ 4   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558    

 
 
 
                      (นายรพี  สุจริตกุล) 
                      เลขาธิการ 
                        ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
                        ประธานกรรมการ 


