
 
 

ตารางระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน 

การมีผลใช้บังคบัของแบบแสดงรายการข้อมลูและร่างหนังสอืชี้ชวนตามขอ้ 26(3) ของประกาศนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

I  กรณีเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภทต่อประชาชนทั่วไป 

       1.  พันธบัตร ตั๋วเงินระยะสัน้ หุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ที่มอีนพุันธแ์ฝงกรณีอืน่นอกเหนือจาก 2. (แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรพัย์ 

            เป็นหลักทรัพย์ และตราสารด้อยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทนุ) 

ลักษณะของผู้ออกตราสารหนี ้ ลักษณะของข้อก าหนดสิทธ ิ วันมีผลใช้บังคับ 

       1.1  เป็นบรษิัทที่มีหน้าที่ตาม
มาตรา 56 แต่ไม่รวมถึงกรณีตาม 1.2  
1.3 และ 1.4 

ไม่ได้ก าหนดให้จดัท าข้อก าหนดสิทธิ 
 

พ้น 1 วันท าการนบัแต่วันที ่
ส านักงานไดรั้บแบบแสดง
รายการข้อมูล (เสนอขายได ้
ในวันท าการที่ 3) ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน*  

หรือข้อก าหนดสิทธิทีเ่คยยืน่ต่อส านักงาน** 

ข้อก าหนดสิทธิที่ไม่ใช่ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน 
หรือไม่ใชข่้อก าหนดสิทธิทีเ่คยยืน่ต่อส านักงาน 

 

พ้น 5 วันท าการนบัแต่วันที ่
ส านักงานได้รับแบบแสดง 
รายการข้อมูล (เสนอขายได ้
ในวันท าการที่ 7) 

       1.2  เป็นบรษิัทที่เสนอขาย 
เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ หรอื
เป็นกจิการต่างประเทศซ่ึงบรษิัทหรือ
กิจการดังกล่าวมีหน้าที่ตามมาตรา 56 

 

 

ไม่ได้ก าหนดให้จดัท าข้อก าหนดสิทธิ 
 

พ้น 1 วันท าการนบัแต่วันที่
ส านักงานไดรั้บแบบแสดง
รายการข้อมูล (เสนอขายได ้
ในวันท าการที่ 3) ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน 

หรือข้อก าหนดสิทธิทีเ่คยยืน่ต่อส านักงาน 
 

ข้อก าหนดสิทธิที่ไม่ใช่ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน 
หรือไม่ใช่ข้อก าหนดสิทธิทีเ่คยยืน่ต่อส านักงาน 

พ้น 10 วันท าการนับแตวั่นที่
ส านักงานไดรั้บแบบแสดง
รายการข้อมูล (เสนอขายได ้
ในวันท าการที่ 12) 

       1.3  เปน็บรษิัทที่มีสถานะเป็น
กองทรัสต์ที่จัดตั้งขึน้ใหมด่ังนี ้
โดยกองทรัสต์ดงักล่าวมวัีตถุประสงค์
ในการระดมทุนครั้งแรกจากการ 
เสนอขายหน่วยทรัสต์พร้อมกับ 
 
 

ไม่ขึ้นกับลักษณะของข้อก าหนดสิทธิ พ้น 5 วันท าการนบัแต่วันที ่
ส านักงานได้รับแบบแสดง 
รายการข้อมูล (เสนอขายได ้
ในวันท าการที่ 7) 
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ลักษณะของผู้ออกตราสารหนี ้ ลักษณะของข้อก าหนดสิทธ ิ วันมีผลใช้บังคับ 
การกู้ยืมผ่านการเสนอขายหุ้นกู ้
ที่ออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกัน 
(concurrent offering) 

(1)  กองทรัสต์เพือ่การลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์

(2)  กองทรัสตเ์พื่อการลงทนุ
ในโครงสร้างพื้นฐานประเภทเพื่อ 
ผู้ลงทุนรายย่อย 
 

       1.4  เป็นบรษิัทที่มีหน้าที่ตาม
มาตรา 56 แต่ถูกส่ังให้เปิดเผยข้อมูล
เพิ่มเติมตามข้อ 23 ของประกาศนี ้
หรือ 
เป็นบริษทัที่มีสถานะเปน็กองทรัสต์
เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
ประเภทเพื่อผู้ลงทุนรายใหญ ่
หรือ 
เป็นบริษทัที่ไม่มหีน้าทีต่ามมาตรา 56 

ไม่ขึ้นกับลักษณะของข้อก าหนดสิทธิ พ้น 10 วันท าการนับแตวั่นที ่
ส านักงานไดรั้บแบบแสดง
รายการข้อมูล (เสนอขายได ้
ในวันท าการที่ 12) 

       2.  หุ้นกู้ที่มอีนุพันธแ์ฝงเฉพาะกรณีที่ได้รบัอนุญาตให้ออกและเสนอขายตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วย 

            การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพันธ์แฝง  

ลักษณะของผู้ออกตราสารหนี ้ ลักษณะของข้อก าหนดสิทธ ิ วันมีผลใช้บังคับ 

       2.1  เป็นบรษิัทที่มีหน้าที่ตาม
มาตรา 56  

ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน 
หรือข้อก าหนดสิทธิทีเ่คยยืน่ต่อส านักงาน 

 
 

พ้น 1 วันท าการนบัแต่วันที ่
ส านักงานไดรั้บแบบแสดง
รายการข้อมูล (เสนอขายได ้
ในวันท าการที่ 3) 

ข้อก าหนดสิทธิที่ไม่ใช่ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน 
หรือไม่ใช่ข้อก าหนดสิทธิทีเ่คยยืน่ต่อส านักงาน 

 
 
 
 
 
 

พ้น 10 วันท าการนับแตวั่นที ่
ส านักงานไดรั้บแบบแสดง
รายการข้อมูล (เสนอขายได ้
ในวันท าการที่ 12) 
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ลักษณะของผู้ออกตราสารหนี ้ ลักษณะของข้อก าหนดสิทธ ิ วันมีผลใช้บังคับ 

      2.2  เป็นบริษทัที่มหีน้าที่ตาม
มาตรา 56 แตถู่กส่ังให้เปิดเผยข้อมูล
เพิ่มเติมตามข้อ 23 ของประกาศนี้ 
หรือ 
เป็นบริษทัที่ไม่มหีน้าทีต่ามมาตรา 56 

ไม่ขึ้นกับลักษณะของข้อก าหนดสิทธิ 

 

 

 

10 วันท าการนับแต่วันที ่
ส านักงานไดรั้บแบบแสดง
รายการข้อมูล (เสนอขายได ้
ในวันท าการที่ 12) 

       3.  หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรพัย์เป็นหลักทรพัย์ 

ลกัษณะของผู้ออกตราสารหนี ้ ลักษณะของข้อก าหนดสิทธ ิ วันมีผลใช้บังคับ 

เป็นบริษทัที่ออกหุ้นกู้เพื่อการ 
แปลงสินทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์
ทุกกรณี 

ไม่ขึ้นกับลักษณะของข้อก าหนดสิทธิ 
 

พ้น 10 วันท าการนับแตวั่นที ่
ส านักงานไดรั้บแบบแสดง
รายการข้อมูล (เสนอขายได ้
ในวันท าการที่ 12) 

       4.  ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน*** 

ลักษณะของผู้ออกตราสารหนี ้ ลักษณะของข้อก าหนดสิทธ ิ วันมีผลใช้บังคับ 

เป็นธนาคารพาณิชย์ที่ออก 
ตราสารด้อยสิทธเิพื่อนับเป็น
เงินกองทุน 

ไม่ขึ้นกับลักษณะของข้อก าหนดสิทธิ 
 

พ้น 10 วันท าการนับแตวั่นที ่
ส านักงานไดรั้บแบบแสดง
รายการข้อมูล (เสนอขายได ้
ในวันท าการที่ 12) 

 II  กรณีเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภทต่อผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทุนรายใหญ่  

ลักษณะของผู้ออกตราสารหนี ้ ลักษณะของข้อก าหนดสิทธ ิ วันมีผลใช้บังคับ 

1.1  เป็นบรษิัทที่ออก 
ตราสารหนี้ทุกกรณี แต่ไม่รวมถึง 
การเสนอขายตราสารตาม 1.2 

ไม่ขึ้นกับลักษณะของข้อก าหนดสิทธิ 
 

พ้น 1 วันท าการนบัแต่วันที ่
ส านักงานไดรั้บแบบแสดง
รายการข้อมูล (เสนอขายได ้
ในวันท าการที่ 3) 

1.2  เป็นธนาคารพาณิชย ์
ที่ออกตราสารด้อยสิทธเิพื่อนับเปน็
เงินกองทุน 

ไม่ขึ้นกับลักษณะของข้อก าหนดสิทธิ 
 

พ้น 10 วันท าการนับแตวั่นที ่
ส านักงานไดรั้บแบบแสดง
รายการข้อมูล (เสนอขายได ้
ในวันท าการที่ 12) 
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หมายเหตุ   

                             * ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน หมายถึง ข้อก าหนดสิทธิที่เปน็ไปตามตัวอย่างที่ก าหนดไว้บนเวบ็ไซต์ของส านักงาน  
             ** ข้อก าหนดสิทธิที่เคยยืน่ต่อส านักงาน หมายถึง ข้อก าหนดสิทธิฉบบัที่ยื่นในครั้งนี้ไม่แตกต่างจากข้อก าหนดสิทธิ 
ที่เคยยืน่ต่อส านักงานมาแล้วไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ข้อก าหนดสิทธิที่เคยยื่นนั้นได้เปิดเผยต่อสาธารณชน  เว้นแต่เป็นความแตกต่าง 
ในผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ  แต่ไม่รวมถึงความแตกต่างของสูตรหรือวิธีการที่ใช้ในการก าหนดอัตราผลตอบแทน            
           *** ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน หมายถึง ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงนิกองทุนของธนาคารพาณิชย ์
 

 


