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ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี กย.  40/2549 

เร่ือง  การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
     

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 63(5) มาตรา 64(2) และ (3) มาตรา 67  
มาตรา 69(11) และมาตรา 70(9) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 มกราคม พ.ศ. 2550  เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ในประกาศน้ีและในแบบแสดงรายการขอ้มูลทา้ยประกาศน้ี 
 (1)  “ตราสารหน้ี”  หมายความวา่   พนัธบตัร หุ้นกู ้หรือตัว๋เงิน  
 (2)  “หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ”  หมายความวา่   หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือหุ้นกูอ้นุพนัธ์  

(3)  “หุน้กูอ้นุพนัธ์”  หมายความวา่  หุน้กูท่ี้มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการช าระหน้ีตาม 
หุน้กูใ้นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 

(ก) มูลค่าผลตอบแทนท่ีช าระขึ้นอยูก่บัปัจจยัอา้งอิงท่ีก าหนดไวล้่วงหนา้  
ซ่ึงปัจจยัอา้งอิงดงักล่าวไม่ใช่อตัราดอกเบ้ีย   

(ข) มูลค่าตน้เงินทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีไถ่ถอนขึ้นอยูก่บัปัจจยัอา้งอิงท่ีก าหนด 
ไวล้่วงหนา้  หรือ 

(ค) ใหสิ้ทธิผูอ้อกในการไถ่ถอนตน้เงินหรือจ่ายผลตอบแทน หรือใหสิ้ทธิผูถื้อ 
ในการไดรั้บช าระคืนตน้เงินหรือผลตอบแทน ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน เป็นหลกัทรัพยซ่ึ์งมิใช่หุน้ 
ท่ีออกใหม่โดยผูอ้อกหุน้กูอ้นุพนัธ์หรือทรัพยสิ์นอ่ืน 

(4) “การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง”  หมายความวา่ การท่ีผูอ้อกตราสารหน้ียงัมีการ 
ปฏิบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
                                     (ก)  น าส่งงบการเงินหรือรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดตามความในมาตรา 56  
กรณีผูอ้อกตราสารหน้ีเป็นบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั 
                                     (ข)  ปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีไดใ้หไ้วก้บัส านกังานในการจดัท างบการเงิน 
หรือรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนดตามความในมาตรา 56 และรายงานต่อส านกังานโดยไม่ชกัชา้เม่ือมีเหตุการณ์ตาม
มาตรา 57 กรณีผูอ้อกตราสารหน้ีมิใช่บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั 
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              (5)  “หุน้กูร้ะยะสั้น”  หมายความวา่   หุน้กูท่ี้มีก าหนดเวลาช าระหน้ีไม่เกินสองร้อย               
เจ็ดสิบวนันบัแต่วนัท่ีออกหุ้นกู ้แต่ไม่รวมถึงหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(6)  “ตัว๋เงิน”  หมายความวา่   ตัว๋เงินท่ีเป็นหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดลกัษณะของตัว๋เงินท่ีเป็นหลกัทรัพย ์

(7)  “ตัว๋เงินระยะสั้น”  หมายความวา่   ตัว๋เงินท่ีมีก าหนดเวลาใชเ้งินไม่เกินสองร้อย 
เจ็ดสิบวนันบัแต่วนัท่ีออกตัว๋ หรือตัว๋เงินท่ีถึงก าหนดใชเ้งินเม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเ้ห็น 

 (8)  “ผูล้งทุนสถาบนั”  หมายความวา่ 
       (ก)  ธนาคารพาณิชย ์
       (ข)  บริษทัเงินทุน 
       (ค)  บริษทัหลกัทรัพยเ์พื่อเป็นทรัพยสิ์นของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุน 

ส่วนบุคคล หรือเพื่อการจดัการโครงการลงทุนท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน  
ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 

       (ง)  บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
       (จ)  บริษทัประกนัภยั 
       (ฉ)  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ หรือ 

นิติบุคคลอ่ืนท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 
       (ช)  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
       (ซ)  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 
       (ฌ)  กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
       (ญ)  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
       (ฎ)  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
       (ฏ)  กองทุนรวม  
       (ฐ)  ผูล้งทุนต่างประเทศซ่ึงมีลกัษณะเดียวกบัผูล้งทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม 

  (9)  “ผูล้งทุนรายใหญ่”  หมายความวา่   
(ก)   บุคคลธรรมดาท่ีมีทรัพยสิ์นตั้งแต่ส่ีสิบลา้นบาทขึ้นไป  ทั้งน้ี ไม่รวมหน้ีสินของ

บุคคลดงักล่าว 
       (ข)  นิติบุคคลท่ีมีสินทรัพยต์ามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ 

ตั้งแต่สองร้อยลา้นบาทขึ้นไป 
  (10)  “การใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ”  หมายความวา่   การใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 
ตามหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือการใชสิ้ทธิส่งมอบหลกัทรัพยอ์า้งอิงตามหุ้นกูอ้นุพนัธ์ แลว้แต่กรณี 

 (11)  “แบบแสดงรายการขอ้มูล”  หมายความวา่   แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
ตราสารหน้ี 
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 (12)  “บริษทั”  หมายความวา่   บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชนจ ากดั และใหห้มายความรวมถึง
นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ 

(13)  “บริษทัจดทะเบียน”  หมายความวา่   บริษทัท่ีมีหุน้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทย  
  (14)  “สถาบนัสินเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย”์  หมายความว่า   บริษทัท่ีไดรั้บใบอนุญาต 
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการใหสิ้นเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย”์ 
  (15)  “นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ”  หมายความวา่   นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะ 
จดัตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจ 

(16)  “บริษทัใหญ่”  หมายความวา่ 
(ก)  บริษทัท่ีถือหุ้นในผูอ้อกตราสารหน้ีเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ 

ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูอ้อกตราสารหน้ี 
  (ข)  บริษทัท่ีถือหุน้ในบริษทัตาม (ก) เกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมี        
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 

  (ค)  บริษทัท่ีถือหุน้ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากบริษทัท่ีถือหุน้ในบริษทัตาม (ข)  
โดยการถือหุน้ของบริษทัดงักล่าวในแต่ละทอดมีจ านวนเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิ 
ออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 
    (ง)  บริษทัท่ีถือหุ้นในผูอ้อกตราสารหน้ีไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มรวมกนั        
เกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูอ้อกตราสารหน้ีนั้น   
                                    การถือหุน้ของบริษทัตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ให้นบัรวมหุน้ท่ีถือโดย 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

(17)  “บริษทัยอ่ย”  หมายความวา่ 
                                    (ก)  บริษทัท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมี        
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 
                                    (ข)  บริษทัท่ีบริษทัตาม (ก) ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมี            
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 

         (ค)  บริษทัท่ีถูกถือหุน้ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากการถือหุน้ของบริษทัตาม (ข)  
ในบริษทัท่ีถูกถือหุน้ โดยการถือหุน้ของบริษทัดงักล่าวในแต่ละทอดมีจ านวนเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของ
จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุ้นนั้น 

         (ง)  บริษทัท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือบริษทัตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุน้ไม่วา่ 
โดยทางตรงหรือทางออ้มรวมกนัเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
บริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 
 



  

01/07/2551  ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กย. 40/2549 (ฉบบัประมวล) 

4 

 

         (จ)  บริษทัท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือบริษทัตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) มีอ านาจ 
ควบคุมในเร่ืองการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษทัเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงประโยชน์ 
จากกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทันั้น 

         การถือหุน้ของผูอ้อกตราสารหน้ีหรือของบริษทัตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง)  
ใหน้บัรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

(18)  “บริษทัร่วม”  หมายความวา่  
                                    (ก)  บริษทัท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือบริษทัยอ่ยถือหุน้รวมกนัตั้งแต่ร้อยละ 
ยีสิ่บแต่ไม่เกินร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น   
                                    (ข)  บริษทัท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือบริษทัยอ่ยมีอ านาจในการมีส่วนร่วม 
ตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษทั แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบาย 
ดงักล่าว และไม่ถือเป็นบริษทัยอ่ยหรือกิจการร่วมคา้ 

         การถือหุ้นของผูอ้อกตราสารหน้ีหรือบริษทัยอ่ยใหน้บัรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
(19)  “ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง”  หมายความวา่   บุคคลหรือหา้งหุ้นส่วนตามมาตรา 258(1) ถึง (7)  

โดยอนุโลม 
(20)  “บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้”  หมายความวา่   บุคคลดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ผูบ้ริหารของผูอ้อกตราสารหน้ี 
(ข)  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของผูอ้อกตราสารหน้ี 
(ค)  ผูมี้อ  านาจควบคุมของผูอ้อกตราสารหน้ี 
(ง)  บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียน 

ตามกฎหมายกบับุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซ่ึงไดแ้ก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือญาติสนิทอ่ืน 
(จ)  นิติบุคคลใด ๆ ท่ีบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค)  ถือหุน้ หรือมีอ านาจควบคุม 

หรือมีส่วนไดเ้สียอ่ืนใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มอยา่งมีนยัส าคญั 
(21)  “ผูบ้ริหาร”  หมายความวา่   กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหาร 

ส่ีรายแรกนบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ี 
ทุกราย และใหห้มายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบั 
ผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า 
 (22)  “ผูถื้อหุ้นรายใหญ่”  หมายความวา่   ผูถื้อหุน้ในผูอ้อกตราสารหน้ีเกินกวา่ 
ร้อยละสิบของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูอ้อกตราสารหน้ี การถือหุ้นดงักล่าว 
ใหน้บัรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
  (23)  “ผูมี้อ านาจควบคุม”  หมายความวา่   ผูถื้อหุน้หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงโดยพฤติการณ์ 
มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการ หรือการด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั ไม่วา่ 
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อิทธิพลดงักล่าวจะสืบเน่ืองจากการเป็นผูถื้อหุน้ หรือไดรั้บมอบอ านาจตามสัญญา หรือการอ่ืนใดก็ตาม  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่คือบุคคลท่ีเขา้ลกัษณะขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัน้ี 

(ก)   บุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้
ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 

(ข)   บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ 
ของบริษทันั้นได ้

(ค)   บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ่ึ้งรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย
การจดัการหรือการด าเนินงานของบริษทัให้ปฏิบติัตามค าสั่งของตนในการก าหนดนโยบาย การจดัการ
หรือการด าเนินงานของบริษทั 

(ง)  บุคคลท่ีตามพฤติการณ์มีการด าเนินงานในบริษทัหรือมีความรับผิดชอบ 
ในการด าเนินงานของบริษทัเยีย่งผูบ้ริหาร รวมทั้งบุคคลท่ีมีต าแหน่งซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบั 
บุคคลดงักล่าวของบริษทันั้น 
  (24)  “บุคคลภายในของบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิง”  หมายความวา่   บุคคลภายในของ 
บริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการ 
ขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่  
  (25)  “งบการเงินรวม”  หมายความวา่   งบการเงินรวมของผูอ้อกตราสารหน้ีและบริษทัยอ่ย 

(26)  “ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์”  หมายความวา่   ขอ้ความท่ีไดส้ร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา  
หรือประมวลผล ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์  
  (27)  “การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ”  หมายความวา่   การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ           
โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ไม่วา่จะเป็นการจดัอนัดบั         
ความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ี ของผูอ้อกตราสารหน้ี ของผูค้  ้าประกนัตราสารหน้ี หรือของผูรั้บอาวลั 
ผูอ้อกตัว๋เงิน 
  (28)  “ส านกังาน”  หมายความวา่   ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

 ขอ้ 3   ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน         
ต่อส านกังานก่อนการเสนอขายตราสารหน้ีต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ตามหมวด 2  เวน้แต่ไดรั้บ
ยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตามหมวด 1 

 ขอ้ 4   การยืน่หรือการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ส าหรับการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ ใหห้มายความรวมถึงการยืน่หรือการยกเวน้การยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับหุน้ หุน้กู ้หรือหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีรองรับการใชสิ้ทธิ 
ตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพดว้ย 
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หมวด 1 
การยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 

ส่วนท่ี 1 
ตราสารหน้ีท่ีไดรั้บการยกเวน้ 

  

 ขอ้ 5   มิใหน้ าบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
ในหมวด 3 วา่ดว้ยการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนมาใชบ้งัคบักบัตราสารหน้ีดงัต่อไปน้ี 
 (1)  หุน้กูท่ี้กระทรวงการคลงัค ้าประกนัตน้เงินและดอกเบ้ีย แต่ไม่รวมถึงหุน้กูแ้ปลงสภาพ  

(2)  ตราสารหน้ีท่ีเสนอขายโดยบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ 
หลกัทรัพยป์ระเภทการคา้หลกัทรัพย ์และผูอ้อกตราสารหน้ีดงักล่าวมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง 
 (3)  ตัว๋เงินท่ีออกและเสนอขายโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการกูย้มืเงินจากบุคคลดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชย ์
(ข)  บริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบ 

 ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
(ค)  สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 
(ง)  บุคคลอ่ืนใดตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

ส่วนท่ี 2  
ลกัษณะการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีไดรั้บยกเวน้ 

  

                           ขอ้ 6   การยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน 
ตามส่วนท่ี 2 ของหมวดน้ี ให้อยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

(1)  ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีตอ้งไม่โฆษณาการเสนอขายตราสารหน้ีเป็นการทัว่ไป 
                           (2)  ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายตราสารหน้ีประสงคจ์ะแจกจ่ายเอกสารเก่ียวกบัตราสารหน้ี 
ท่ีจะเสนอขายหรืออยูร่ะหวา่งเสนอขาย ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีตอ้งแจกจ่ายเอกสารดงักล่าวใหแ้ก่ผูล้งทุน 
โดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น  
 ความในวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบักบักรณีการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีเขา้ลกัษณะตาม 
 ขอ้ 10(3)(ข) ขอ้ 11(2) และ (3) และขอ้ 12(3)(ข) 

 ขอ้ 7   การเสนอขายตราสารหน้ีท่ีไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน ตามขอ้ 10 ขอ้ 11 หรือขอ้ 12 แลว้แต่กรณี ใหอ้ยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
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                           (1)  เป็นการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานแลว้ก่อนผูอ้อก 
ตราสารหน้ีเสนอขายต่อผูล้งทุนในทอดแรก ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีเป็นบริษทัจ ากดัหรือ 
บริษทัมหาชนจ ากดั หรือ 
                           (2)  ผูอ้อกตราสารหน้ีท่ีเสนอขายเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ในกรณี 
ท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีดงักล่าวมิใช่บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั  

ขอ้ 8   บุคคลใดจะน าตราสารหน้ีท่ีนิติบุคคลต่างประเทศเป็นผูอ้อกและเสนอขาย 
ในต่างประเทศมาเสนอขายในประเทศไทย บุคคลนั้นจะไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน เฉพาะกรณีท่ีเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนท่ีไดรั้บอนุญาตใหล้งทุนใน 
ตราสารหน้ีต่างประเทศภายใตก้ารก ากบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย   

 ขอ้ 9   ใหก้ารเสนอขายตราสารหน้ีต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ ไดรั้บยกเวน้การยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน 

 ขอ้ 10   ใหก้ารเสนอขายหุน้กูท่ี้มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี ไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดง 
รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน 

(1)  การเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ ซ่ึงไม่ขดักบัขอ้จ ากดัการโอนท่ีไดย้ืน่ไวต้่อส านกังาน 
ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(ก)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยมีมูลค่าการเสนอขาย
รวมกนัไม่เกินหน่ึงร้อยลา้นบาท ในรอบระยะเวลาส่ีเดือนใด ๆ  ทั้งน้ี ในการค านวณมูลค่าท่ีเสนอขาย  
ใหใ้ชร้าคาท่ีตราไวเ้ป็นเกณฑ์ 

(ข)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงมีจ านวนไม่เกินสิบราย ในรอบ 
ระยะเวลาส่ีเดือนใด ๆ 

(ค)  การเสนอขายต่อบุคคลท่ีเป็นเจา้หน้ีของบริษทัอยูแ่ลว้ก่อนการเสนอขาย 
เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหน้ี 

(ง)  การเสนอขายหุน้กูต้ามท่ีไดรั้บการผ่อนผนัเป็นกรณีเฉพาะจากส านกังาน  
เน่ืองจากมีเหตุจ าเป็นและสมควร ไม่มีผลกระทบต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง และมีมาตรการใหค้วามคุม้ครอง 
แก่ผูล้งทุนอยา่งเพียงพอแลว้ 
 (2)1  ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กย. 4/2550 

(3)  การเสนอขายหุน้กูใ้นทอดต่อ ๆ ไป ซ่ึงเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี    

 
1  ถูกแกไ้ขโดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กย. 4/2550 เร่ือง การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
   การเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 26 ก.ค. 2550 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 สิงหาคม 2550 
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(ก) เป็นการเสนอขายหุน้กูซ่ึ้งไม่ขดักบัขอ้จ ากดัการโอนท่ีไดย้ื่นไวต้่อส านกังานทั้งน้ี 
ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีขอ้จ ากดัการโอนให้อยู่ในกลุ่มผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
หากหุน้กูด้งักล่าวมิใช่หุน้กูร้ะยะสั้น หุน้กูน้ั้นจะตอ้งไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดว้ย 

(ข) การเสนอขายหุ้นกูท่ี้ไม่มีขอ้จ ากดัการโอน เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
1.  ไดมี้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับการ 

เสนอขายหุน้กูด้งักล่าวไวแ้ลว้ตั้งแต่การเสนอขายในทอดแรก 
                                         2.  ผูอ้อกหุ้นกูมี้การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง  
                                         3.  หุน้กูท่ี้เสนอขายไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

 ขอ้ 11   ใหก้ารเสนอขายตัว๋เงินท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี ไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน 
                           (1)  การเสนอขายตัว๋เงิน โดยไม่เขา้ลกัษณะตามขอ้ 5(3) ซ่ึงมีจ านวนไม่เกินสิบฉบบั          
ณ ขณะใดขณะหน่ึง  ทั้งน้ี เม่ือนบัรวมตัว๋เงินทุกลกัษณะท่ีออกโดยบริษทั  
                           (2)1  ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กย. 4/2550    

(3)  การเสนอขายตัว๋เงินระยะสั้นท่ีออกโดยบริษทัท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียน 
ในทอดต่อ ๆ ไป เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
                                  (ก)  ไดมี้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับตัว๋เงินระยะสั้น 
นั้นแลว้ตั้งแต่การเสนอขายในทอดแรก  
                                  (ข)  เป็นตัว๋เงินระยะสั้นท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ เวน้แต่เป็นตัว๋เงินท่ี    
เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 

ขอ้ 12   ใหก้ารเสนอขายพนัธบตัรท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ไดรั้บยกเวน้ 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน 

(1)  การเสนอขายพนัธบตัรต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซ่ึงท าใหมี้ผูถื้อพนัธบตัร 
ประเภทเดียวกนัทุกรุ่นทุกลกัษณะท่ีออกโดยผูอ้อกพนัธบตัรนั้นไม่เกินสิบราย ในรอบระยะเวลา 
ส่ีเดือนใด ๆ  
                           (2)  การเสนอขายพนัธบตัรต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่    

 
1
   ถูกแกไ้ขโดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กย. 4/2550 เร่ือง การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
   การเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 26 ก.ค. 2550 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 สิงหาคม 2550 
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(3)  การเสนอขายพนัธบตัรในทอดต่อ ๆไป ซ่ึงเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
                                  (ก)  การเสนอขายพนัธบตัรซ่ึงไม่ขดักบัขอ้จ ากดัการโอนท่ีไดย้ืน่ไวต้่อส านกังาน 
  (ข)2  การเสนอขายพนัธบตัรท่ีไม่มีขอ้จ ากดัการโอน เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
                                     1.  ไดมี้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับการ 
เสนอขายพนัธบตัรดงักล่าวไวแ้ลว้ตั้งแต่การเสนอขายในทอดแรก 
                                     2.  ผูอ้อกพนัธบตัรมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง    

 ขอ้ 13   เพื่อประโยชน์ในการนบัจ านวนผูล้งทุนตามขอ้ 7 ถึงขอ้ 12 ในกรณีผูล้งทุน 
ท่ีจองซ้ือตราสารหน้ีเป็นศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 
ผูค้า้หลกัทรัพย ์หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีมีการถือครองตราสารหน้ีแทนบุคคลอ่ืนใหน้บัจ านวนผูล้งทุนหรือ 
ประเภทผูล้งทุนจากบุคคลท่ีเป็นผูถื้อตราสารหน้ีท่ีแทจ้ริง  

 ขอ้ 14   ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ีตามส่วนน้ี รายงานผลการขายตราสารหน้ีตามหลกัเกณฑ์
ต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีเขา้ลกัษณะตามขอ้ 9 ใหผู้เ้สนอขายรายงาน 
ผลการขายตราสารหน้ีตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย 
แบบรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อผูล้งทุนในต่างประเทศ  โดยอนุโลม 
 (2)1  ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีเขา้ลกัษณะตามขอ้ 10(3)(ข) ขอ้ 11(3)  
และขอ้ 12(3)(ข) ใหผู้เ้สนอขายรายงานผลการขายตราสารหน้ีตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ 
ท่ีส านกังานประกาศก าหนดตามความในมาตรา 81 ในส่วนท่ีใชบ้งัคบักบัรายงานผลการขายตราสารหน้ี
ประเภทดงักล่าวต่อประชาชน โดยอนุโลม 

(3)  ในกรณีอ่ืนนอกจาก (1) และ (2) ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ีรายงานผลการขายตราสารหน้ี
ต่อส านกังานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขาย โดยใหแ้สดงรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(ก) วนัท่ีเสนอขายตราสารหน้ี 
(ข) ประเภท ลกัษณะ และช่ือเฉพาะของตราสารหน้ี (ถา้มี) 
(ค) จ านวนตราสารหน้ีท่ีเสนอขายทั้งหมด และจ านวนตราสารหน้ีท่ีขายไดท้ั้งหมด 

 
2
   ถูกแกไ้ขโดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กย. 15/2550 เร่ือง การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
   การเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 17 ต.ค. 2550 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2550 
1
   ถูกแกไ้ขโดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กย. 4/2550 เร่ือง การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
   การเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 26 ก.ค. 2550 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 สิงหาคม 2550 
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(ง) ราคาของตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย ราคาและอตัราใชสิ้ทธิ (กรณีท่ีเป็นการเสนอขาย 
หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ) และในกรณีตราสารหน้ีท่ีเสนอขายหรือหุ้นรองรับตราสารหน้ีท่ีเสนอขายเป็นหุน้ท่ี
จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใหร้ะบุราคาตลาดของหุน้นั้น วนัท่ีใชใ้นการค านวณ
แหล่งอา้งอิงของราคาตลาด พร้อมทั้งวิธีการค านวณราคาตลาดดงักล่าวดว้ย 

(จ) ช่ือและท่ีอยู่ของผูซ้ื้อตราสารหน้ี และจ านวนท่ีผูซ้ื้อตราสารหน้ีแต่ละรายไดรั้บจดัสรร 
(ฉ) ช่ือ สถานท่ีติดต่อ และหมายเลขโทรศพัท ์ของผูร้ายงานผลการขาย 

 1เพื่อประโยชน์ตาม (3) วนัปิดการเสนอขายใหห้มายถึงวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน 
ท่ีมีการเสนอขาย 

ขอ้ 15   ใหผู้อ้อกตราสารหน้ีรายงานผลการขายหลกัทรัพยร์องรับการใชสิ้ทธิตาม 
หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพซ่ึงเสนอขายโดยไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ตามส่วนน้ี โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 14 โดยอนุโลม  ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัส้ินสุดการใชสิ้ทธิตาม 
หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพในแต่ละคร้ัง 
  ในกรณีท่ีผูถื้อหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพอาจใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพในลกัษณะ
ต่อเน่ืองไดต้ั้งแต่วนัท่ีก าหนดใหใ้ชสิ้ทธิ ใหผู้อ้อกหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพยืน่รายงานตามวรรคหน่ึง 
ต่อส านกังานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของทุกเดือนท่ีมีการใชสิ้ทธิ 

หมวด 2 
การยืน่และการมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูล 

และร่างหนงัสือช้ีชวน 
  

ขอ้ 16   ก่อนการเสนอขายตราสารหน้ีต่อประชาชนในแต่ละคร้ัง ใหผู้เ้สนอขาย 
ตราสารหน้ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามท่ีก าหนดไวใ้นหมวดน้ีต่อส านกังานจ านวนสามชุด  
พร้อมทั้งร่างหนงัสือช้ีชวน และช าระค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามหลกัเกณฑแ์ละ 
วิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

 
1
   ถูกแกไ้ขโดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กย. 4/2550 เร่ือง การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
   การเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 26 ก.ค. 2550 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 สิงหาคม 2550 



  

01/07/2551  ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กย. 40/2549 (ฉบบัประมวล) 

11 

 

 3 ภายใตบ้งัคบัของขอ้ 19/1 กรณีระยะเวลาการเสนอขายตราสารหน้ีตามท่ีก าหนด 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลส้ินสุดลง ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีไดย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังานไวแ้ลว้ ยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนฉบบัใหม่ 
ต่อส านกังาน ก่อนการเสนอขายตราสารหน้ีส่วนท่ีเหลือจากการเสนอขายคร้ังก่อน หรือก่อนการ 
เสนอขายตราสารหน้ีเพิ่มเติม แลว้แต่กรณี 
 นอกจากการยืน่ขอ้มูลในรูปเอกสารส่ิงพิมพแ์ลว้ ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ียืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูลตามวรรคหน่ึงต่อส านกังานในรูปขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลตามแนวทาง
ท่ีส านกังานก าหนดดว้ย  ทั้งน้ี ขอ้มูลท่ีผูเ้สนอขายตราสารหน้ียืน่ต่อส านกังานทั้งในรูปเอกสารส่ิงพิมพแ์ละ
ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตอ้งมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั 

 ขอ้ 17   แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียืน่ต่อส านกังานตามขอ้ 16  
ตอ้งมีท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบเป็นผูร่้วมจดัท าและรับรอง 
ความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล  เวน้แต่เป็นการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีเขา้ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
                           (1)  หุน้กูท่ี้ออกโดยบริษทัจดทะเบียนหรือนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ แต่ไม่รวมถึง 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(2)   หุน้กูท่ี้ออกใหม่ต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ และมีการจดขอ้จ ากดัการโอน 
หุน้กูด้งักล่าวใหอ้ยูใ่นกลุ่มผูล้งทุนดงักล่าว 
                           (3)  หุน้กูร้ะยะสั้น 
                           (4)  ตัว๋เงินระยะสั้น 

 ขอ้ 18   เวน้แต่จะเขา้ลกัษณะท่ีก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะตามขอ้ 19 แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลท่ีตอ้งยืน่ต่อส านกังานตามขอ้ 16 ให้เป็นดงัน้ี 
                           (1)  การเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภทและทุกลกัษณะท่ีไมไ่ดมี้ขอ้ก าหนดไวเ้ป็น
ประการอ่ืนโดยเฉพาะ ใหใ้ชแ้บบ 69-SR ทา้ยประกาศน้ี 
                           (2)  การเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ ใหเ้ลือกใชแ้บบ 69-1 แบบ 69-2 หรือแบบ 69-3 
ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยืน่และการยกเวน้การยื่น
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์

 
3 ถูกแกไ้ขโดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กย. 2/2551 เร่ือง การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
   การเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 28 ม.ค. 2551 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 ก.พ. 2551 
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(3)  การเสนอขายตราสารหน้ีท่ีเขา้ลกัษณะดงัต่อไปน้ี  ให้เลือกใชแ้บบ 69-SR หรือแบบ 69-S  
ทา้ยประกาศน้ี 
                                  (ก)  หุ้นกูท่ี้เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยมีการจดขอ้จ ากดั 
การโอนใหจ้ ากดัอยูใ่นผูล้งทุนดงักล่าว 

      (ข)  หุน้กูท่ี้เสนอขายเพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์
      (ค)  หุน้กูร้ะยะสั้น 
      (ง)  ตัว๋เงินระยะสั้น 

(จ)  ตัว๋เงินท่ีออกโดยสถาบนัสินเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพยห์รือบุคคลอ่ืนใดตามท่ี 
ส านกังานประกาศก าหนด เม่ือเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
 (4)3   การเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้นท่ีออกโดยบริษทัท่ีมีหนา้ท่ี 
ตามมาตรา 56  ใหเ้ลือกใชแ้บบ 69-SR  แบบ 69-S หรือแบบ 69-S(Listed) ทา้ยประกาศน้ี 

 ขอ้ 19   เวน้แต่เป็นการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือหุน้กูท่ี้เสนอขายเพื่อการแปลง
สินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่
หากผูอ้อกตราสารหน้ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีไม่ต ่ากวา่ investment grade  
ผูอ้อกตราสารหน้ีอาจเลือกยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลตามขอ้ 18 หรือแบบแสดงรายการขอ้มูลดงัต่อไปน้ีก็ได ้

(1) ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ียงัไม่เคยยืน่แบบ 69-SR ต่อส านกังานส าหรับการเสนอขาย 
ตราสารหน้ีภายในระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุญาต ใหใ้ชแ้บบดงักล่าว  

(2) ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีเคยยืน่แบบ 69-SR ต่อส านกังานภายในระยะเวลาท่ีไดรั้บ 
อนุญาต  ใหใ้ชแ้บบ 69-SSR ทา้ยประกาศน้ี 

 ขอ้ 19/13   ในกรณีเป็นการเสนอขายเฉพาะหุน้กูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินตามประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย 
ตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ ใหเ้ป็นดงัน้ี      

(1) ผูอ้อกตราสารหน้ีท่ีมีหนา้ท่ีตามมาตรา 56 หรือตามมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56  
ใหใ้ชแ้บบ 69-S(Listed)  ซ่ึงภายหลงัจากการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังาน ใหผู้อ้อก 
ตราสารหน้ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลเพื่อปรับปรุงขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลงไปจากแบบแสดงรายการขอ้มูล 
ฉบบัเดิมต่อส านกังานทุกคร้ัง ภายในก าหนดเวลายืน่งบการเงินรายไตรมาสหรืองบการเงินประจ าปี 
ต่อส านกังาน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยอาศยัอ านาจ 

 
3  ถูกแกไ้ขโดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กย. 2/2551 เร่ือง การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
   การเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 28 ม.ค. 2551 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 ก.พ. 2551 
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ตามมาตรา 56  และใหผู้อ้อกตราสารหน้ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบัใหม่ต่อส านกังานภายใน 
ก าหนดเวลายืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีต่อส านกังาน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฉ์บบัดงักล่าว 

(2) ผูอ้อกตราสารหน้ีท่ีไม่เขา้ลกัษณะตาม (1)  ให้ใชแ้บบ 69-S  ซ่ึงภายหลงัจากการยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังาน ใหผู้อ้อกตราสารหน้ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลเพื่อปรับปรุง 
ขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลงไปจากแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบัเดิมต่อส านกังานทุกคร้ัง ภายในก าหนดเวลา 
ส่งงบการเงินท่ีจดัท าขึ้นระหวา่งงวดปีบญัชี ต่อหน่วยงานก ากบัดูแลตามกฎหมาย  และใหผู้อ้อก 
ตราสารหน้ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบัใหม่ต่อส านกังานภายในก าหนดเวลาส่งงบการเงินประจ าปี 
ต่อหน่วยงานก ากบัดูแลตามกฎหมาย 
                                  ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีมีหนา้ท่ีส่งงบการเงินต่อหน่วยงานก ากบัดูแลหลายแห่ง  
ใหใ้ชก้ าหนดเวลาท่ีครบก่อน 

                            ขอ้ 20   งบการเงินและงบการเงินรวมของผูอ้อกตราสารหน้ีท่ีเปิดเผยในแบบแสดง 
รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกตามความในมาตรา 56 โดยอนุโลม 

 ขอ้ 21   ก่อนปิดการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีไดรั้บอนุญาต หากผูเ้สนอขายตราสารหน้ี 
ไดเ้ปิดเผยขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมิไดแ้สดงอยูใ่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน 
ใหแ้ก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะรายเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุนในตราสารหน้ี
ท่ีเสนอขาย  หรือการตดัสินใจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีตอ้งด าเนินการให้ 
มีการเปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าวในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนโดยพลนั  ทั้งน้ี ตอ้งไม่ชา้กวา่
วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั  หรือในกรณีท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบัแลว้ 
ตอ้งไม่ชา้กวา่วนัท าการถดัจากวนัท่ีไดเ้ปิดเผยขอ้เทจ็จริงต่อบุคคลใดนั้น 
 การปิดการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีไดรั้บอนุญาตตามวรรคหน่ึง กรณีเป็นหลกัทรัพย  ์
แปลงสภาพใหห้มายถึงการปิดการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพนั้น 

  ขอ้ 22  ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไดเ้สนอขายตราสารหน้ีประเภทใดในต่างประเทศ  
โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายตราสารหน้ีตามกฎหมายต่างประเทศนั้น  เม่ือมีการเสนอขาย 
ตราสารหน้ีประเภทเดียวกนัในประเทศไทย ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ีดงักล่าวเปิดเผยรายละเอียดของ 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายตราสารหน้ีในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนไม่นอ้ยกวา่ 
รายละเอียดของขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยในการเสนอขายตราสารหน้ีนั้นในต่างประเทศ 

 ขอ้ 23   ใหส้ านกังานมีอ านาจผอ่นผนัการเปิดเผยรายละเอียดของขอ้มูลตามท่ี 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดโดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 69(11) และมาตรา 70(9) ได ้ 
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หากผูเ้สนอขายตราสารหน้ีนั้นแสดงไดว้า่มีเหตุอนัควรท่ีจะไม่แสดงรายละเอียดของขอ้มูลดงักล่าว 
ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล  ทั้งน้ี รายละเอียดของขอ้มูลนั้นตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการตดัสินใจ 
ของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั 

 ขอ้ 24   ในการพิจารณาขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน  
หากส านกังานเห็นวา่มีเหตุจ าเป็นและสมควรเพื่อใหผู้ล้งทุนมีขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัเพียงพอต่อการ 
ตดัสินใจลงทุน ใหส้ านกังานมีอ านาจก าหนดใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ีด าเนินการดงัต่อไปน้ี  
ภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด 
 (1) แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลหรือส่งเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติม 
 (2) จดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีเป็นอิสระจดัท าความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง 
ครบถว้น หรือความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
  หากผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไม่ด าเนินการตามท่ีส านกังานก าหนดตามวรรคหน่ึง 
ใหถื้อวา่ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไม่ประสงคจ์ะยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ต่อส านกังานอีกต่อไป 

ขอ้ 25   ใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ีลงลายมือช่ือเพื่อรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 

(1) การเสนอขายโดยผูอ้อกตราสารหน้ี ใหก้รรมการทุกคนและผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
สูงสุดในสายงานบญัชีของผูอ้อกตราสารหน้ีลงลายมือช่ือ 

(1/1)3  การเสนอขายโดยผูอ้อกหุน้กูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินในลกัษณะท่ีก าหนดไวใ้น 
ขอ้ 19/1 การลงลายมือช่ือใหเ้ป็นดงัน้ี 
           (ก)  ใหก้รรมการทุกคนและผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี 
ลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
         1.  แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ียื่นเป็นคร้ังแรกในรอบระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุญาต  
                                           2.  แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ียืน่ภายในก าหนดเวลาส่งแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปีตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยอาศยัอ านาจตามความ
ในมาตรา 56 ส าหรับผูอ้อกหุ้นกูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินท่ีมีหนา้ท่ีตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 ประกอบ
มาตรา 56 

3.  แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ียืน่ภายในก าหนดเวลาส่งงบการเงินประจ าปี 
ต่อหน่วยงานก ากบัดูแล ส าหรับผูอ้อกหุน้กูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินท่ีไม่เขา้ลกัษณะตาม 2. 

 
3   ถูกแกไ้ขโดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กย. 2/2551 เร่ือง การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
   การเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 28 ม.ค. 2551 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 ก.พ. 2551 
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(ข) ใหก้รรมการท่ีด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดของผูอ้อกหุน้กูร้ะยะสั้นหรือ 
ตัว๋เงินลงลายมือช่ือ ในแบบแสดงรายการขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
                                             1.  แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ียืน่ภายในก าหนดเวลาส่งงบการเงินรายไตรมาส 
หรืองบการเงินประจ าปี ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกโดย 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 56 ส าหรับผูอ้อกหุน้กูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินท่ีมีหนา้ท่ีตามมาตรา 56  
หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56  ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีมีการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลเพื่อปรับปรุง 
ขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองตามขอ้ 19/1(1) 
                                             2.  แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ียืน่ภายในก าหนดเวลาส่งงบการเงิน 
ท่ีจดัท าขึ้นระหวา่งงวดปีบญัชี ต่อหน่วยงานก ากบัดูแลตามกฎหมาย ส าหรับผูอ้อกหุน้กูร้ะยะสั้น 
หรือตัว๋เงินท่ีไม่เขา้ลกัษณะตาม 1.  ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีมีการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลเพื่อปรับปรุง 
ขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองตามขอ้ 19/1(2) 
              ในกรณีท่ีผูอ้อกหุน้กูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินมิไดย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
เพื่อปรับปรุงขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองตามขอ้ 19/1(1) หรือ (2) แลว้แต่กรณี การลงลายมือช่ือ 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลใหเ้ป็นไปตาม (ก) 

(2) การเสนอขายโดยผูถื้อตราสารหน้ี ใหผู้ถื้อตราสารหน้ีลงลายมือช่ือ ซ่ึงในกรณีท่ี 
ผูถื้อตราสารหน้ีเป็นนิติบุคคล ให้ผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลทุกคนลงลายมือช่ือ ในการน้ี 
ผูถื้อตราสารหน้ีตอ้งจดัใหก้รรมการทุกคนและผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชีของผูอ้อก 
ตราสารหน้ีลงลายมือช่ือดว้ย 

(3)  การเสนอขายตราสารหน้ีท่ีไดจ้ดัใหมี้ท่ีปรึกษาทางการเงิน ให้ผูมี้อ  านาจลงนาม      
ผกูพนัท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรท าให้บุคคลท่ีตอ้งลงนามเพื่อนิติบุคคลท่ีก าหนด 
ตามวรรคหน่ึง (1) และ (2) ไม่สามารถลงลายมือช่ือเพื่อรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล 
ในขณะท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังานได ้ให้นิติบุคคลดงักล่าวปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม 
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) หากเหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้เกิดจากการท่ี 
บุคคลดงักล่าวอยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วย                    
ทางร่างกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไม่จ าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือในแบบแสดง 
รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 

(2)  หากเหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้เกิดจากกรณีอ่ืน 
นอกจากท่ีระบุใน (1) เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินไป ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ีจดัใหบุ้คคลดงักล่าว 
ลงลายมือช่ือทนัที เพื่อให้แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัไดต้ามขอ้ 27 
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 ขอ้ 26   ในกรณีท่ีผูถื้อตราสารหน้ีประสงคจ์ะเสนอขายตราสารหน้ีต่อประชาชน 
ตามขอ้ 16  ใหผู้ถื้อตราสารหน้ีจดัส่งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีแสดงวา่ผูอ้อกตราสารหน้ีนั้นทราบถึง 
การเสนอขายตราสารหน้ีของผูถื้อตราสารหน้ีต่อส านกังานดว้ย  ทั้งน้ี เพื่อใหผู้อ้อกตราสารหน้ีดงักล่าว 
ไดท้ราบถึงหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งจดัท าและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ของผูอ้อกตราสารหน้ีตามมาตรา 56 

 ขอ้ 271   ภายใตบ้งัคบัมาตรา 68 และมาตรา 75 เม่ือผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไดย้ืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน และไดช้ าระค่าธรรมเนียมการยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนดแลว้ ใหแ้บบแสดง 
รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัดงัต่อไปน้ี  

(1) กรณีทัว่ไปท่ีมิไดมี้ขอ้ก าหนดไวเ้ป็นประการอ่ืน ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูล 
และร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดง 
รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนนั้น  

(2) กรณีเป็นการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตามขอ้ 19  
ซ่ึงผูอ้อกตราสารหน้ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัไม่ต ่ากวา่ investment grade  
ใหเ้ป็นดงัน้ี  

 (ก)  ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียืน่ตามขอ้ 19(1)  
มีผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูล 
และร่างหนงัสือช้ีชวนนั้น  

 (ข)  ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียืน่ตามขอ้ 19(2)  
มีผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดสามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูล 
และร่างหนงัสือช้ีชวนนั้น  

(3) ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีไดรั้บอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ี 
ท่ีออกใหม่  ซ่ึงไม่เขา้ลกัษณะตามขอ้ 19 ให้เป็นดงัน้ี 

(ก)  ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียื่นเป็นคร้ังแรกภายใน 
ระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุญาต มีผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนนั้น แต่ในกรณีท่ีเขา้ลกัษณะตาม (5) หรือ (6) ใหก้าร 
มีผลใชบ้งัคบัเป็นไปตามท่ีก าหนดไวส้ าหรับกรณีดงักล่าว 

 
1
   ถูกแกไ้ขโดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กย. 4/2550 เร่ือง การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
   การเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 26 ก.ค. 2550 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 สิงหาคม 2550 
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(ข) ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียืน่ในคร้ังต่อ ๆ ไป 
มีผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดสามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูล 
และร่างหนงัสือช้ีชวนนั้น  

(4) ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกโดยนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ  
ใหเ้ป็นดงัน้ี 

 (ก)  ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียืน่เป็นคร้ังแรกภายใน 
รอบระยะเวลาสิบสองเดือนใด ๆ มีผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนนั้น แต่ในกรณีท่ีเขา้ลกัษณะตาม (5) หรือ (6) ใหก้าร 
มีผลใชบ้งัคบัเป็นไปตามท่ีก าหนดไวส้ าหรับกรณีดงักล่าว 

(ข) ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียืน่ในคร้ังต่อ ๆ ไป 
ภายในรอบระยะเวลาสิบสองเดือนใด ๆ มีผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดสามวนัท าการนบัแต่วนัท่ี 
ส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนนั้น 

(5) 3ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้น ใหเ้ป็นดงัน้ี 
                             (ก)  กรณีท่ีผูอ้อกหุ้นกูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้นมีหนา้ท่ีตามมาตรา 56 หรือ 

มาตรา 199 ประกอบมาตรา 56  ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน มีผลใชบ้งัคบั 
เม่ือพน้ก าหนดหน่ึงวนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนนั้น 

         (ข) กรณีท่ีผูอ้อกหุน้กูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้นไม่เขา้ลกัษณะตาม (ก)  
ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน มีผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดสามวนัท าการนบัแต่ 
วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนนั้น 

(6) ในกรณีเป็นการเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่  
โดยมีการจดขอ้จ ากดัการโอนใหจ้ ากดัอยูใ่นผูล้งทุนดงักล่าว และผูอ้อกหุน้กูด้งักล่าวไม่เขา้ลกัษณะ 
ท่ีสามารถยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามขอ้ 19 ได ้หรือเขา้ลกัษณะดงักล่าวแต่เลือกยืน่แบบแสดง 
รายการขอ้มูลตามขอ้ 18(3) ให้แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนด 
สามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนนั้น 

(7)  ในกรณีเป็นการเสนอขายตัว๋เงินท่ีออกโดยนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ  
สถาบนัสินเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือบุคคลอ่ืนใดตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด เม่ือเป็น 
การเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ให้แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
มีผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดสามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนนั้น 

 
3   ถูกแกไ้ขโดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กย. 2/2551 เร่ือง การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
   การเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 28 ม.ค. 2551 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 ก.พ. 2551 



  

01/07/2551  ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กย. 40/2549 (ฉบบัประมวล) 

18 

 

  ขอ้ 28   ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีไดรั้บอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ี 
ท่ีออกใหม่ หากเป็นตราสารหน้ีท่ีเขา้ลกัษณะดงัต่อไปน้ี เม่ือผูอ้อกตราสารหน้ีนั้นไดย้ื่นแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังานในการเสนอขายตราสารหน้ีคร้ังแรกแลว้ ในการเสนอขาย 
คร้ังต่อไป ใหผู้อ้อกตราสารหน้ีปฏิบติัตามมาตรา 66 

(1) หุน้กูร้ะยะสั้นท่ีออกใหม่  
(2) ตัว๋เงินระยะสั้นท่ีออกใหม่เฉพาะท่ีมีก าหนดเวลาใชเ้งินไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวนั  

หมวด 3 
บทเฉพาะกาล 

   
ขอ้ 29   ในกรณีท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับการ

เสนอขายตราสารหน้ี ซ่ึงไดย้ืน่ไวต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี กจ. 44/2543  เร่ือง การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
ลงวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าว 
ยงัคงอยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศฉบบัดงักล่าวต่อไป แต่ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์อ้งด าเนินการใหแ้บบแสดง 
รายการขอ้มูลดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัภายใน 60 วนันบัแต่วนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั 

ขอ้ 30   ใหต้ราสารหน้ีท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั โดยไดรั้บ 
ยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 44/2543  เร่ือง การยื่นและการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการ 
เสนอขายหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543  ยงัคงสามารถเสนอขายโดยไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบ
แสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตามประกาศฉบบัดงักล่าวต่อไป 

  ประกาศ   ณ   วนัท่ี  15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 
 
 
 
 (หม่อมราชวงศป์รีดิยาธร  เทวกุล) 
 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
 ประธานกรรมการ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
____________________________________________________________________________________ 
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หมายเหตุ 
  ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กย. 4/2550 เร่ือง การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2550 ซ่ึงแกไ้ขเน้ือความในประกาศ 
ฉบบัน้ี มีขอ้ก าหนดเพิ่มเติม ดงัน้ี 
  -  ใหเ้พิ่มแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี แบบ 69-S(Listed)  
ทา้ยประกาศน้ี เป็นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กย. 40/2549  เร่ือง การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 
 -  ใหก้ารเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้นท่ีออกโดยบริษทัท่ีมีหุน้จดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ยงัคงไดรั้บยกเวน้ในการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ต่อส านกังานตามขอ้ 10(2) และขอ้ 11(2) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
ท่ี กย. 40/2549  เร่ือง การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ต่อไปอีกหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั 
 -  ใหผู้ถื้อหุน้กูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้นท่ีออกโดยบริษทัท่ีมีหุน้จดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเคยเสนอขายโดยไดรั้บยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
และร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังานตามขอ้ 10(2) และขอ้ 11(2) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กย. 40/2549  เร่ือง  การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการ 
เสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ซ่ึงถูกยกเลิกโดยประกาศน้ี  ยงัคงไดรั้บยกเวน้การ 
ยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน ส าหรับการเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั้นหรือ 
ตัว๋เงินระยะสั้นดงักล่าวในทุกทอดต่อ ๆ ไป 

  ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กย. 2/2551 เร่ือง การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2550 ซ่ึงแกไ้ขเน้ือความในประกาศ 
ฉบบัน้ี มีขอ้ก าหนดเพิ่มเติม ดงัน้ี 

-  ใหย้กเลิกแบบ 69-S(Listed) ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กย. 40/2549 เร่ือง การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการ 
เสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กย. 4/2550 เร่ือง การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดง 
รายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 26 กรกฎาคม  พ.ศ. 2550 และใหใ้ช ้
แบบ 69-S(Listed) ทา้ยประกาศน้ีแทน 
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สารบัญเชิงอรรถ 

 
ล ำดับ ประกำศ 

ณ วันที ่
ประกำศ ช่ือเร่ือง เน้ือหำ สถำนะ 

ฉบบัแม ่ 15 พ.ย. 2549 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ท่ี กย. 40/2549 

การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการ
เสนอขายตราสารหน้ี 

 ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  
1 ม.ค. 50 เป็นตน้ไป) 

1 26 ก.ค. 2550 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ท่ี กย. 4/2550 

การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการ
เสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 2) 

แกไ้ขประกาศ กย. 40/2549 ดงัน้ี 
• ยกเลิกความในขอ้ 10(2)  และ

ขอ้11(2)  
• แกไ้ขความในขอ้ 14(2)    

ขอ้ 16 วรรคสอง และ 
ขอ้ 27 

• เพ่ิมความใน  
ขอ้ 14(3) วรรคสอง 
ขอ้ 18(4)  ขอ้ 19/1 และ 
เพ่ิมแบบ 69-S(Listed) เป็น
แบบแนบทา้ยประกาศ 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  

1 ส.ค. 50 เป็นตน้ไป) 

2 17 ต.ค. 2550 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ท่ี กย. 15/2550 

การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการ
เสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 3) 

แกไ้ขความในขอ้12 (3)(ข) ของ
ประกาศ กย. 40/2549 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  
1 พ.ย. 50 เป็นตน้ไป 
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ล ำดับ ประกำศ 

ณ วันที ่
ประกำศ ช่ือเร่ือง เน้ือหำ สถำนะ 

3 28 ม.ค. 2551 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ท่ี กย. 2/2551 

การยืน่และการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการ
เสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 4) 

แกไ้ขประกาศ กย. 40/2549 ดงัน้ี 
• แกไ้ขความใน ขอ้16 วรรค 2 

ขอ้ 18(4)  ขอ้ 19/1  ขอ้ 27(5)  
• เพ่ิมความใน ขอ้ 25(1/1)  
• ให้ยกเลิก แบบ 69-S(Listed) 

แนบทา้ยประกาศ และใช ้
แบบ 69-S(Listed) แนบทา้ย
ประกาศ กย. 2/2551 แทน 

 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  

1 ก.พ. 51 เป็นตน้ไป) 

4 2 มิ.ย. 2551 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ท่ี ทจ. 16/2551 

การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ี 

แกไ้ขความใน (4) ของหวัขอ้ท่ี 9 
การจดัการในส่วนท่ี 2 ผูอ้อกตรา
สารหน้ีของแบบ 69-SR ท่ีแนบ
ทา้ยประกาศ 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  
1 ก.ค. 51 เป็นตน้ไป) 
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