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

ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ที่ กย.  40/2549 

เร่ือง  การยื่นและการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ 
     

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 63(5) มาตรา 64(2) และ (3) มาตรา 67  
มาตรา 69(11) และมาตรา 70(9) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535   
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอกําหนดไวดังตอไปนี ้

  ขอ 1   ประกาศนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัที่  1 มกราคม พ.ศ. 2550  เปนตนไป 

  ขอ 2   ในประกาศนี้และในแบบแสดงรายการขอมูลทายประกาศนี ้
 (1)  “ตราสารหนี้”  หมายความวา   พันธบัตร หุนกู หรือตัว๋เงิน  
 (2)  “หลักทรัพยแปลงสภาพ”  หมายความวา   หุนกูแปลงสภาพ หรือหุนกูอนพุันธ  

(3)  “หุนกูอนพุันธ”  หมายความวา  หุนกูที่มีขอกําหนดเกี่ยวกับการชําระหนี้ตาม 
หุนกูในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี ้

(ก) มูลคาผลตอบแทนที่ชําระขึน้อยูกับปจจัยอางอิงที่กําหนดไวลวงหนา  
ซ่ึงปจจัยอางองิดังกลาวไมใชอัตราดอกเบีย้   

(ข) มูลคาตนเงินทัง้หมดหรือบางสวนที่ไถถอนขึ้นอยูกับปจจัยอางอิงที่กําหนด 
ไวลวงหนา  หรือ 

(ค) ใหสิทธิผูออกในการไถถอนตนเงินหรือจายผลตอบแทน หรือใหสิทธิผูถือ 
ในการไดรับชําระคืนตนเงนิหรือผลตอบแทน ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน เปนหลักทรัพยซ่ึงมิใชหุน 
ที่ออกใหมโดยผูออกหุนกูอนุพันธหรือทรัพยสินอื่น 

(4) “การเปดเผยขอมูลอยางตอเนื่อง”  หมายความวา การที่ผูออกตราสารหนี้ยังมีการ 
ปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้
                                     (ก)  นําสงงบการเงนิหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดตามความในมาตรา 56  
กรณีผูออกตราสารหนี้เปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
                                     (ข)  ปฏิบัติตามขอตกลงที่ไดใหไวกับสํานักงานในการจัดทํางบการเงิน 
หรือรายงานเกีย่วกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนดตามความในมาตรา 56 และรายงานตอสํานักงานโดยไมชักชาเมื่อมีเหตุการณตาม
มาตรา 57 กรณีผูออกตราสารหนี้มิใชบริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
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              (5)  “หุนกูระยะสั้น”  หมายความวา   หุนกูที่มีกาํหนดเวลาชําระหนี้ไมเกินสองรอย               
เจ็ดสิบวนันับแตวนัที่ออกหุนกู แตไมรวมถึงหุนกูแปลงสภาพ 

(6)  “ตั๋วเงิน”  หมายความวา   ตั๋วเงินที่เปนหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการ 
กํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการกําหนดลักษณะของตั๋วเงินทีเ่ปนหลักทรัพย 

(7)  “ตั๋วเงินระยะสั้น”  หมายความวา   ตัว๋เงนิที่มีกําหนดเวลาใชเงินไมเกินสองรอย 
เจ็ดสิบวนันับแตวนัที่ออกตัว๋ หรือตั๋วเงินที่ถึงกําหนดใชเงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อไดเห็น 

 (8)  “ผูลงทุนสถาบัน”  หมายความวา 
       (ก)  ธนาคารพาณิชย 
       (ข)  บริษทัเงินทุน 
       (ค)  บริษทัหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุน 

สวนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึน้ตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน  
ธุรกิจหลักทรพัย และธุรกจิเครดิตฟองซิเอร 

       (ง)  บริษทัเครดิตฟองซิเอร 
       (จ)  บริษทัประกันภัย 
       (ฉ)  สวนราชการและรฐัวิสาหกจิตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือ 

นิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึน้ 
       (ช)  ธนาคารแหงประเทศไทย 
       (ซ)  สถาบันการเงินระหวางประเทศ 
       (ฌ)  กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
       (ญ)  กองทุนบําเหนจ็บํานาญขาราชการ 
       (ฎ)  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
       (ฏ)  กองทุนรวม  
       (ฐ)  ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทนุตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม 

  (9)  “ผูลงทุนรายใหญ”  หมายความวา   
(ก)   บุคคลธรรมดาที่มีทรัพยสินตั้งแตส่ีสิบลานบาทขึ้นไป  ทั้งนี้ ไมรวมหนี้สินของ

บุคคลดังกลาว 
       (ข)  นิติบคุคลที่มีสินทรัพยตามงบการเงินปลาสุดที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว 

ตั้งแตสองรอยลานบาทขึ้นไป 
  (10)  “การใชสิทธิตามหลักทรัพยแปลงสภาพ”  หมายความวา   การใชสิทธิแปลงสภาพ 
ตามหุนกูแปลงสภาพ หรือการใชสิทธิสงมอบหลักทรัพยอางอิงตามหุนกูอนุพันธ แลวแตกรณ ี

 (11)  “แบบแสดงรายการขอมูล”  หมายความวา   แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 
ตราสารหนี้ 
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 (12)  “บริษัท”  หมายความวา   บริษัทจํากดั บริษัทมหาชนจํากัด และใหหมายความรวมถึง
นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ 

(13)  “บริษัทจดทะเบยีน”  หมายความวา   บริษัทที่มีหุนจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย  
  (14)  “สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย”  หมายความวา   บริษัทที่ไดรับใบอนุญาต 
ประกอบธุรกจิหลักทรัพยประเภทการใหสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย” 
  (15)  “นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ”  หมายความวา   นิตบิุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ 
จัดตั้งขึ้นโดยมวีัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจ 

(16)  “บริษัทใหญ”  หมายความวา 
(ก)  บริษัทที่ถือหุนในผูออกตราสารหนี้เกนิกวารอยละหาสิบของจํานวนหุน 

ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูออกตราสารหนี ้
  (ข)  บริษัทที่ถือหุนในบริษัทตาม (ก) เกินกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนที่มี        
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 

  (ค)  บริษัทที่ถือหุนตอไปเปนทอด ๆ โดยเริ่มจากบรษิทัที่ถือหุนในบริษัทตาม (ข)  
โดยการถือหุนของบริษัทดังกลาวในแตละทอดมีจํานวนเกินกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิ 
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุนนัน้ 
    (ง)  บริษัทที่ถือหุนในผูออกตราสารหนี้ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมรวมกัน        
เกินกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูออกตราสารหนีน้ั้น   
                                    การถือหุนของบริษทัตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ใหนับรวมหุนที่ถือโดย 
ผูที่เกี่ยวของดวย 

(17)  “บริษัทยอย”  หมายความวา 
                                    (ก)  บริษัทที่ผูออกตราสารหนี้ถือหุนเกนิกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนทีม่ี        
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 
                                    (ข)  บริษัทที่บริษัทตาม (ก) ถือหุนเกินกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนที่มี            
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 

         (ค)  บริษัทที่ถูกถือหุนตอไปเปนทอด ๆ โดยเริ่มจากการถือหุนของบริษัทตาม (ข)  
ในบริษัทที่ถูกถือหุน โดยการถือหุนของบริษัทดังกลาวในแตละทอดมจีํานวนเกนิกวารอยละหาสิบของ
จํานวนหุนทีม่สิีทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุนนั้น 

         (ง)  บริษัทที่ผูออกตราสารหนี้หรือบริษัทตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุนไมวา 
โดยทางตรงหรือทางออมรวมกันเกนิกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
บริษัทที่ถูกถือหุนนัน้ 
 



  

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

4

 

         (จ)  บริษัทที่ผูออกตราสารหนี้หรือบริษัทตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) มีอํานาจ 
ควบคุมในเรื่องการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชน 
จากกจิกรรมตาง ๆ ของบริษัทนั้น 

         การถือหุนของผูออกตราสารหนี้หรือของบริษัทตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง)  
ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกีย่วของดวย 

(18)  “บริษัทรวม”  หมายความวา  
                                    (ก)  บริษัทที่ผูออกตราสารหนี้หรือบริษัทยอยถือหุนรวมกันตั้งแตรอยละ 
ยี่สิบแตไมเกินรอยละหาสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุนนั้น   
                                    (ข)  บริษัทที่ผูออกตราสารหนี้หรือบริษัทยอยมีอํานาจในการมสีวนรวม 
ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท แตไมถึงระดับที่จะควบคุมนโยบาย 
ดังกลาว และไมถือเปนบริษัทยอยหรือกิจการรวมคา 

         การถือหุนของผูออกตราสารหนีห้รือบริษัทยอยใหนบัรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกีย่วของดวย 
(19)  “ผูที่เกี่ยวของ”  หมายความวา   บุคคลหรือหางหุนสวนตามมาตรา 258(1) ถึง (7)  

โดยอนุโลม 
(20)  “บุคคลที่อาจมีความขัดแยง”  หมายความวา   บุคคลดังตอไปนี ้

(ก)  ผูบริหารของผูออกตราสารหนี้ 
(ข)  ผูถือหุนรายใหญของผูออกตราสารหนี ้
(ค)  ผูมอํีานาจควบคุมของผูออกตราสารหนี้ 
(ง)  บุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบยีน 

ตามกฎหมายกบับุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซ่ึงไดแก บิดา มารดา คูสมรส บุตร หรือญาติสนิทอื่น 
(จ)  นิติบุคคลใด ๆ ที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค)  ถือหุน หรือมีอํานาจควบคุม 

หรือมีสวนไดเสยีอ่ืนใด ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมอยางมีนัยสําคญั 
(21)  “ผูบริหาร”  หมายความวา   กรรมการ ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหาร 

ส่ีรายแรกนับตอจากผูจัดการลงมา ผูซ่ึงดํารงตําแหนงเทียบเทากับผูดํารงตําแหนงระดบับริหารรายที่ส่ี 
ทุกราย และใหหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับ 
ผูจัดการฝายขึน้ไปหรือเทยีบเทา 
 (22)  “ผูถือหุนรายใหญ”  หมายความวา   ผูถือหุนในผูออกตราสารหนี้เกินกวา 
รอยละสิบของจํานวนหุนทีม่สิีทธิออกเสียงทั้งหมดของผูออกตราสารหนี้ การถือหุนดงักลาว 
ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกีย่วของดวย 
  (23)  “ผูมีอํานาจควบคุม”  หมายความวา   ผูถือหุนหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ 
มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนยัสําคัญ ไมวา 
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อิทธิพลดังกลาวจะสืบเนื่องจากการเปนผูถือหุน หรือไดรับมอบอํานาจตามสัญญา หรือการอื่นใดกต็าม  
โดยเฉพาะอยางยิ่งคือบุคคลที่เขาลักษณะขอใดขอหนึ่งดงันี้ 

(ก)   บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละยี่สิบหา
ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 

(ข)   บุคคลที่ตามพฤติการณสามารถควบคุมการแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ 
ของบริษัทนั้นได 

(ค)   บุคคลที่ตามพฤติการณสามารถควบคุมผูซ่ึงรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย
การจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัทใหปฏิบัติตามคําสั่งของตนในการกําหนดนโยบาย การจัดการ
หรือการดําเนนิงานของบริษัท 

(ง)  บุคคลที่ตามพฤติการณมีการดําเนนิงานในบริษัทหรือมีความรับผิดชอบ 
ในการดําเนินงานของบริษัทเยี่ยงผูบริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีตําแหนงซึ่งมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับ 
บุคคลดังกลาวของบริษัทนั้น 
  (24)  “บุคคลภายในของบริษทัที่ออกหุนอางอิง”  หมายความวา   บุคคลภายในของ 
บริษัทที่ออกหุนอางอิงตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัยวาดวยการ 
ขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม  
  (25)  “งบการเงินรวม”  หมายความวา   งบการเงินรวมของผูออกตราสารหนี้และบรษิัทยอย 

(26)  “ขอมูลอิเล็กทรอนิกส”  หมายความวา   ขอความที่ไดสราง สง รับ เก็บรักษา  
หรือประมวลผล ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
  (27)  “การจัดอันดับความนาเชื่อถือ”  หมายความวา   การจัดอันดับความนาเชื่อถือ           
โดยสถาบันจดัอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ไมวาจะเปนการจัดอนัดบั         
ความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ ของผูออกตราสารหนี้ ของผูค้ําประกันตราสารหนี้ หรือของผูรับอาวัล 
ผูออกตั๋วเงิน 
  (28)  “สํานักงาน”  หมายความวา   สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรพัย 

 ขอ 3   ใหผูเสนอขายตราสารหนี้ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวน         
ตอสํานักงานกอนการเสนอขายตราสารหนีต้อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ตามหมวด 2  เวนแตไดรับ
ยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวนตามหมวด 1 

 ขอ 4   การยื่นหรือการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวน 
สําหรับการเสนอขายหลักทรัพยแปลงสภาพ ใหหมายความรวมถึงการยื่นหรือการยกเวนการยื่น 
แบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวนสําหรับหุน หุนกู หรือหลักทรัพยอ่ืนที่รองรับการใชสิทธิ 
ตามหลักทรัพยแปลงสภาพดวย 
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หมวด 1 
การยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสอืช้ีชวน 

สวนที่ 1 
ตราสารหนี้ที่ไดรับการยกเวน 

  

 ขอ 5   มิใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย พ.ศ. 2535  
ในหมวด 3 วาดวยการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนมาใชบังคับกับตราสารหนี้ดังตอไปนี ้
 (1)  หุนกูที่กระทรวงการคลงัค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ย แตไมรวมถึงหุนกูแปลงสภาพ  

(2)  ตราสารหนี้ที่เสนอขายโดยบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ 
หลักทรัพยประเภทการคาหลักทรัพย และผูออกตราสารหนี้ดังกลาวมกีารเปดเผยขอมูลอยางตอเนือ่ง 
 (3)  ตั๋วเงินที่ออกและเสนอขายโดยมวีัตถุประสงคเพื่อการกูยืมเงินจากบุคคลดังตอไปนี้ 

(ก)  ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย 
(ข)  บริษัทเงนิทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอรตามกฎหมายวาดวยการประกอบ 

 ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรพัย และธุรกจิเครดิตฟองซิเอร 
(ค)  สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
(ง)  บุคคลอื่นใดตามที่สํานกังานประกาศกําหนด 

สวนที่ 2  
ลักษณะการเสนอขายตราสารหนี้ที่ไดรับยกเวน 

  

                           ขอ 6   การยกเวนการยืน่แบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวนตอสํานักงาน 
ตามสวนที่ 2 ของหมวดนี้ ใหอยูภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(1)  ผูเสนอขายตราสารหนี้ตองไมโฆษณาการเสนอขายตราสารหนี้เปนการทั่วไป 
                           (2)  ในกรณทีี่ผูเสนอขายตราสารหนี้ประสงคจะแจกจายเอกสารเกีย่วกับตราสารหนี้ 
ที่จะเสนอขายหรืออยูระหวางเสนอขาย ผูเสนอขายตราสารหนี้ตองแจกจายเอกสารดังกลาวใหแกผูลงทุน 
โดยเฉพาะเจาะจงเทานั้น  
 ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับกรณกีารเสนอขายตราสารหนี้ที่เขาลักษณะตาม 
 ขอ 10(3)(ข) ขอ 11(2) และ (3) และขอ 12(3)(ข) 

 ขอ 7   การเสนอขายตราสารหนี้ที่ไดรับยกเวนการยืน่แบบแสดงรายการขอมูลและ 
รางหนังสือช้ีชวนตอสํานักงาน ตามขอ 10 ขอ 11 หรือขอ 12 แลวแตกรณี ใหอยูภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี ้
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                           (1)  เปนการเสนอขายตราสารหนี้ที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงานแลวกอนผูออก 
ตราสารหนี้เสนอขายตอผูลงทุนในทอดแรก ในกรณีที่ผูออกตราสารหนีเ้ปนบริษัทจํากดัหรือ 
บริษัทมหาชนจํากัด หรือ 
                           (2)  ผูออกตราสารหนี้ที่เสนอขายเปนนิตบิุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ในกรณ ี
ที่ผูออกตราสารหนี้ดังกลาวมใิชบริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั  

ขอ 8   บุคคลใดจะนําตราสารหนี้ที่นิติบุคคลตางประเทศเปนผูออกและเสนอขาย 
ในตางประเทศมาเสนอขายในประเทศไทย บุคคลนั้นจะไดรับยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลและ 
รางหนังสือช้ีชวนตอสํานักงาน เฉพาะกรณทีี่เปนการเสนอขายตอผูลงทุนที่ไดรับอนุญาตใหลงทุนใน 
ตราสารหนี้ตางประเทศภายใตการกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย   

 ขอ 9   ใหการเสนอขายตราสารหนี้ตอผูลงทุนในตางประเทศ ไดรับยกเวนการยื่น 
แบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวนตอสํานักงาน 

 ขอ 10   ใหการเสนอขายหุนกูที่มีลักษณะดงัตอไปนี้ ไดรับยกเวนการยืน่แบบแสดง 
รายการขอมูลและรางหนังสอืช้ีชวนตอสํานักงาน 

(1)  การเสนอขายหุนกูที่ออกใหม ซ่ึงไมขดักับขอจํากดัการโอนที่ไดยืน่ไวตอสํานกังาน 
ในลักษณะใดลักษณะหนึง่ดงัตอไปนี ้

(ก)  การเสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ โดยมีมูลคาการเสนอขาย
รวมกันไมเกินหนึ่งรอยลานบาท ในรอบระยะเวลาสี่เดือนใด ๆ  ทั้งนี้ ในการคํานวณมูลคาที่เสนอขาย  
ใหใชราคาที่ตราไวเปนเกณฑ 

(ข)  การเสนอขายตอผูลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจํานวนไมเกนิสิบราย ในรอบ 
ระยะเวลาสี่เดอืนใด ๆ 

(ค)  การเสนอขายตอบุคคลที่เปนเจาหนี้ของบริษัทอยูแลวกอนการเสนอขาย 
เพื่อประโยชนในการปรับโครงสรางหนี้ 

(ง)  การเสนอขายหุนกูตามที่ไดรับการผอนผันเปนกรณีเฉพาะจากสํานกังาน  
เนื่องจากมเีหตจุําเปนและสมควร ไมมีผลกระทบตอผูลงทุนในวงกวาง และมีมาตรการใหความคุมครอง 
แกผูลงทุนอยางเพียงพอแลว 
 (2)1  ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กย. 4/2550 

(3)  การเสนอขายหุนกูในทอดตอ ๆ ไป ซ่ึงเขาลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้    

                                                        
1  ถูกแกไขโดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กย. 4/2550 เรื่อง การยื่นและการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล 
   การเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 ก.ค. 2550 มีผลใชบังคับวันที่ 1 สิงหาคม 2550 
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(ก) เปนการเสนอขายหุนกูซ่ึงไมขัดกับขอจํากัดการโอนที่ไดยื่นไวตอสํานักงานทั้งนี้ 
ในกรณีเปนการเสนอขายหุนกูที่มีขอจํากัดการโอนใหอยูในกลุมผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ 
หากหุนกูดังกลาวมิใชหุนกูระยะสั้น หุนกูนั้นจะตองไดรับการจัดอันดบัความนาเชื่อถือดวย 

(ข) การเสนอขายหุนกูทีไ่มมีขอจํากัดการโอน เมื่อเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี ้
1.  ไดมีการยืน่แบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวนสําหรับการ 

เสนอขายหุนกูดังกลาวไวแลวตั้งแตการเสนอขายในทอดแรก 
                                         2.  ผูออกหุนกูมกีารเปดเผยขอมลูอยางตอเนื่อง  
                                         3.  หุนกูที่เสนอขายไดรับการจดัอันดับความนาเชื่อถือ 

 ขอ 11   ใหการเสนอขายตั๋วเงินที่มีลักษณะดังตอไปนี้ ไดรับยกเวนการยื่นแบบแสดง
รายการขอมลูและรางหนังสอืช้ีชวนตอสํานักงาน 
                           (1)  การเสนอขายตั๋วเงิน โดยไมเขาลักษณะตามขอ 5(3) ซ่ึงมีจํานวนไมเกนิสิบฉบับ          
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง  ทั้งนี้ เมื่อนับรวมตั๋วเงินทุกลักษณะที่ออกโดยบรษิัท  
                           (2)1  ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กย. 4/2550    

(3)  การเสนอขายตั๋วเงนิระยะสั้นที่ออกโดยบริษัทที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
ในทอดตอ ๆ ไป เมื่อเปนไปตามเงื่อนไขดงัตอไปนี ้
                                  (ก)  ไดมีการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวนสําหรับตั๋วเงินระยะสั้น 
นั้นแลวตั้งแตการเสนอขายในทอดแรก  
                                  (ข)  เปนตั๋วเงนิระยะสั้นที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ เวนแตเปนตั๋วเงนิที่    
เสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ 

ขอ 12   ใหการเสนอขายพันธบัตรที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ ไดรับยกเวน 
การยื่นแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวนตอสํานักงาน 

(1)  การเสนอขายพันธบัตรตอผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซ่ึงทําใหมีผูถือพันธบัตร 
ประเภทเดียวกันทุกรุนทกุลักษณะที่ออกโดยผูออกพันธบัตรนั้นไมเกนิสิบราย ในรอบระยะเวลา 
ส่ีเดือนใด ๆ  
                           (2)  การเสนอขายพันธบตัรตอผูลงทนุสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ    

                                                        
1   ถูกแกไขโดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กย. 4/2550 เรื่อง การยื่นและการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล 
   การเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 ก.ค. 2550 มีผลใชบังคับวันที่ 1 สิงหาคม 2550 
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(3)  การเสนอขายพันธบัตรในทอดตอ ๆไป ซ่ึงเขาลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ 
                                  (ก)  การเสนอขายพันธบัตรซึ่งไมขัดกับขอจํากดัการโอนที่ไดยืน่ไวตอสํานกังาน 
  (ข)2  การเสนอขายพันธบัตรที่ไมมีขอจํากดัการโอน เมื่อเปนไปตามเงือ่นไขดังตอไปนี้ 
                                     1.  ไดมีการยืน่แบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวนสําหรับการ 
เสนอขายพันธบัตรดังกลาวไวแลวตั้งแตการเสนอขายในทอดแรก 
                                     2.  ผูออกพันธบัตรมีการเปดเผยขอมูลอยางตอเนื่อง    

 ขอ 13   เพื่อประโยชนในการนับจํานวนผูลงทุนตามขอ 7 ถึงขอ 12 ในกรณีผูลงทุน 
ที่จองซื้อตราสารหนี้เปนศนูยรับฝากหลักทรัพย ผูรับฝากทรัพยสิน นายหนาซื้อขายหลักทรัพย  
ผูคาหลักทรัพย หรือบุคคลอื่นใดที่มกีารถือครองตราสารหนี้แทนบุคคลอื่นใหนับจํานวนผูลงทุนหรือ 
ประเภทผูลงทนุจากบุคคลที่เปนผูถือตราสารหนี้ที่แทจริง  

 ขอ 14   ใหผูเสนอขายตราสารหนี้ตามสวนนี้ รายงานผลการขายตราสารหนี้ตามหลักเกณฑ
ตอไปนี ้

(1) ในกรณีเปนการเสนอขายตราสารหนี้ที่เขาลักษณะตามขอ 9 ใหผูเสนอขายรายงาน 
ผลการขายตราสารหนี้ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวย 
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพยตอผูลงทุนในตางประเทศ  โดยอนุโลม 
 (2)1  ในกรณีเปนการเสนอขายตราสารหนีท้ี่เขาลักษณะตามขอ 10(3)(ข) ขอ 11(3)  
และขอ 12(3)(ข) ใหผูเสนอขายรายงานผลการขายตราสารหนี้ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ 
ที่สํานักงานประกาศกําหนดตามความในมาตรา 81 ในสวนที่ใชบังคับกับรายงานผลการขายตราสารหนี้
ประเภทดังกลาวตอประชาชน โดยอนุโลม 

(3)  ในกรณีอ่ืนนอกจาก (1) และ (2) ใหผูเสนอขายตราสารหนี้รายงานผลการขายตราสารหนี้
ตอสํานักงานภายในสิบหาวนันับแตวันปดการเสนอขาย โดยใหแสดงรายละเอียดดังตอไปนี ้

(ก) วันที่เสนอขายตราสารหนี้ 
(ข) ประเภท ลักษณะ และชื่อเฉพาะของตราสารหนี ้(ถามี) 
(ค) จํานวนตราสารหนี้ที่เสนอขายทั้งหมด และจํานวนตราสารหนี้ที่ขายไดทั้งหมด 

                                                        
2   ถูกแกไขโดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กย. 15/2550 เรื่อง การยื่นและการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล 
   การเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 ต.ค. 2550 มีผลใชบังคับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 
1   ถูกแกไขโดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กย. 4/2550 เรื่อง การยื่นและการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล 
   การเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 ก.ค. 2550 มีผลใชบังคับวันที่ 1 สิงหาคม 2550 
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(ง) ราคาของตราสารหนี้ที่เสนอขาย ราคาและอัตราใชสิทธิ (กรณีที่เปนการเสนอขาย 
หลักทรัพยแปลงสภาพ) และในกรณีตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือหุนรองรับตราสารหนี้ที่เสนอขายเปนหุนที่
จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหระบุราคาตลาดของหุนนัน้ วันที่ใชในการคํานวณ
แหลงอางอิงของราคาตลาด พรอมทั้งวิธีการคํานวณราคาตลาดดังกลาวดวย 

(จ) ช่ือและที่อยูของผูซ้ือตราสารหนี้ และจํานวนที่ผูซ้ือตราสารหนี้แตละรายไดรับจัดสรร 
(ฉ) ช่ือ สถานที่ติดตอ และหมายเลขโทรศัพท ของผูรายงานผลการขาย 

 1เพื่อประโยชนตาม (3) วันปดการเสนอขายใหหมายถึงวันสุดทายของแตละเดือน 
ที่มีการเสนอขาย 

ขอ 15   ใหผูออกตราสารหนีร้ายงานผลการขายหลักทรพัยรองรับการใชสิทธิตาม 
หลักทรัพยแปลงสภาพซึ่งเสนอขายโดยไดรับยกเวนไมตองยื่นแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนงัสือช้ีชวน 
ตามสวนนี้ โดยมีรายละเอยีดตามขอ 14 โดยอนุโลม  ภายในสิบหาวันนบัแตวนัสิ้นสุดการใชสิทธิตาม 
หลักทรัพยแปลงสภาพในแตละครั้ง 
  ในกรณีที่ผูถือหลักทรัพยแปลงสภาพอาจใชสิทธิตามหลักทรัพยแปลงสภาพในลักษณะ
ตอเนื่องไดตั้งแตวนัที่กําหนดใหใชสิทธิ ใหผูออกหลักทรัพยแปลงสภาพยื่นรายงานตามวรรคหนึ่ง 
ตอสํานักงานภายในสิบหาวนันับแตวันสุดทายของทุกเดอืนที่มีการใชสิทธิ 

หมวด 2 
การยื่นและการมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูล 

และรางหนังสอืช้ีชวน 
  

ขอ 16   กอนการเสนอขายตราสารหนี้ตอประชาชนในแตละครั้ง ใหผูเสนอขาย 
ตราสารหนี้ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตามที่กําหนดไวในหมวดนี้ตอสํานักงานจํานวนสามชุด  
พรอมทั้งรางหนังสือช้ีชวน และชําระคาธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอมูลตามหลักเกณฑและ 
วิธีการที่สํานักงานประกาศกาํหนด 

                                                        
1   ถูกแกไขโดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กย. 4/2550 เรื่อง การยื่นและการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล 
   การเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 ก.ค. 2550 มีผลใชบังคับวันที่ 1 สิงหาคม 2550 
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 3 ภายใตบังคับของขอ 19/1 กรณีระยะเวลาการเสนอขายตราสารหนี้ตามที่กําหนด 
ในแบบแสดงรายการขอมูลส้ินสุดลง ใหผูเสนอขายตราสารหนี้ที่ไดยืน่แบบแสดงรายการขอมูลและ 
รางหนังสือช้ีชวนตอสํานักงานไวแลว ยืน่แบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวนฉบับใหม 
ตอสํานักงาน กอนการเสนอขายตราสารหนี้สวนที่เหลือจากการเสนอขายครั้งกอน หรือกอนการ 
เสนอขายตราสารหนี้เพิ่มเตมิ แลวแตกรณ ี
 นอกจากการยืน่ขอมูลในรูปเอกสารสิ่งพิมพแลว ใหผูเสนอขายตราสารหนี้ยื่นแบบแสดง
รายการขอมูลตามวรรคหนึ่งตอสํานักงานในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสผานระบบการรบัสงขอมูลตามแนวทาง
ที่สํานักงานกําหนดดวย  ทั้งนี้ ขอมูลที่ผูเสนอขายตราสารหนี้ยื่นตอสํานักงานทั้งในรปูเอกสารสิ่งพิมพและ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสตองมีขอความถูกตองตรงกัน 

 ขอ 17   แบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวนทีย่ื่นตอสํานักงานตามขอ 16  
ตองมีที่ปรึกษาทางการเงินทีอ่ยูในบัญชีรายช่ือที่สํานักงานใหความเหน็ชอบเปนผูรวมจัดทําและรับรอง 
ความถูกตองครบถวนของขอมูล  เวนแตเปนการเสนอขายตราสารหนีท้ี่เขาลักษณะดงัตอไปนี ้
                           (1)  หุนกูทีอ่อกโดยบริษทัจดทะเบียนหรือนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ แตไมรวมถึง 
หุนกูแปลงสภาพ 

(2)   หุนกูที่ออกใหมตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ และมีการจดขอจํากดัการโอน 
หุนกูดังกลาวใหอยูในกลุมผูลงทุนดังกลาว 
                           (3)  หุนกูระยะส้ัน 
                           (4)  ตั๋วเงินระยะสั้น 

 ขอ 18   เวนแตจะเขาลักษณะที่กําหนดไวเปนการเฉพาะตามขอ 19 แบบแสดงรายการ
ขอมูลที่ตองยื่นตอสํานักงานตามขอ 16 ใหเปนดังนี ้
                           (1)  การเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภทและทกุลักษณะที่ไมไดมขีอกําหนดไวเปน
ประการอื่นโดยเฉพาะ ใหใชแบบ 69-SR ทายประกาศนี ้
                           (2)  การเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ ใหเลือกใชแบบ 69-1 แบบ 69-2 หรือแบบ 69-3 
ทายประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพยวาดวยการยื่นและการยกเวนการยืน่
แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย 

                                                        
3 ถูกแกไขโดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กย. 2/2551 เรื่อง การยื่นและการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล 
   การเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 28 ม.ค. 2551 มีผลใชบังคับวันที่ 1 ก.พ. 2551 
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(3)  การเสนอขายตราสารหนี้ที่เขาลักษณะดังตอไปนี้  ใหเลือกใชแบบ 69-SR หรือแบบ 69-S  
ทายประกาศนี ้
                                  (ก)  หุนกูที่เสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ โดยมีการจดขอจํากัด 
การโอนใหจํากัดอยูในผูลงทุนดังกลาว 

      (ข)  หุนกูที่เสนอขายเพือ่การแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 
      (ค)  หุนกูระยะสั้น 
      (ง)  ตั๋วเงินระยะสั้น 

(จ)  ตัว๋เงินที่ออกโดยสถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพยหรือบุคคลอื่นใดตามที ่
สํานักงานประกาศกาํหนด เมือ่เปนการเสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ 
 (4)3   การเสนอขายหุนกูระยะสั้นหรือตั๋วเงนิระยะสั้นที่ออกโดยบริษัทที่มีหนาที ่
ตามมาตรา 56  ใหเลือกใชแบบ 69-SR  แบบ 69-S หรือแบบ 69-S(Listed) ทายประกาศนี้ 

 ขอ 19   เวนแตเปนการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพหรือหุนกูที่เสนอขายเพื่อการแปลง
สินทรัพยเปนหลักทรัพย ในกรณีเปนการเสนอขายตราสารหนี้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม
หากผูออกตราสารหนี้ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่ไมต่ํากวา investment grade  
ผูออกตราสารหนี้อาจเลือกยืน่แบบแสดงรายการขอมูลตามขอ 18 หรือแบบแสดงรายการขอมูลดังตอไปนี้ก็ได 

(1) ในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้ยงัไมเคยยืน่แบบ 69-SR ตอสํานักงานสําหรับการเสนอขาย 
ตราสารหนี้ภายในระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต ใหใชแบบดงักลาว  

(2) ในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้เคยยื่นแบบ 69-SR ตอสํานักงานภายในระยะเวลาที่ไดรับ 
อนุญาต  ใหใชแบบ 69-SSR ทายประกาศนี้ 

 ขอ 19/13   ในกรณีเปนการเสนอขายเฉพาะหุนกูระยะส้ันหรือตั๋วเงนิตามประกาศ 
คณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการขออนญุาตและการอนุญาตใหเสนอขาย 
ตราสารหนี้ที่ออกใหม ใหเปนดังนี ้     

(1) ผูออกตราสารหนี้ที่มีหนาทีต่ามมาตรา 56 หรือตามมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56  
ใหใชแบบ 69-S(Listed)  ซ่ึงภายหลังจากการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสํานักงาน ใหผูออก 
ตราสารหนี้ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลเพื่อปรับปรุงขอมูลที่เปลี่ยนแปลงไปจากแบบแสดงรายการขอมูล 
ฉบับเดิมตอสํานักงานทกุครั้ง ภายในกําหนดเวลายืน่งบการเงินรายไตรมาสหรืองบการเงินประจําป 
ตอสํานักงาน ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพยที่ออกโดยอาศัยอํานาจ 

                                                        
3  ถูกแกไขโดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กย. 2/2551 เรื่อง การยื่นและการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล 
   การเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 28 ม.ค. 2551 มีผลใชบังคับวันที่ 1 ก.พ. 2551 
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ตามมาตรา 56  และใหผูออกตราสารหนี้ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลฉบับใหมตอสํานกังานภายใน 
กําหนดเวลายืน่แบบแสดงรายการขอมูลประจําปตอสํานกังาน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฉบับดังกลาว 

(2) ผูออกตราสารหนี้ที่ไมเขาลักษณะตาม (1)  ใหใชแบบ 69-S  ซ่ึงภายหลังจากการยืน่ 
แบบแสดงรายการขอมูลตอสํานักงาน ใหผูออกตราสารหนี้ยืน่แบบแสดงรายการขอมูลเพื่อปรับปรุง 
ขอมูลที่เปลี่ยนแปลงไปจากแบบแสดงรายการขอมูลฉบับเดิมตอสํานักงานทุกครั้ง ภายในกําหนดเวลา 
สงงบการเงินที่จัดทําขึ้นระหวางงวดปบญัชี ตอหนวยงานกํากับดูแลตามกฎหมาย  และใหผูออก 
ตราสารหนี้ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลฉบับใหมตอสํานกังานภายในกาํหนดเวลาสงงบการเงินประจําป 
ตอหนวยงานกํากับดแูลตามกฎหมาย 
                                  ในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้มีหนาที่สงงบการเงินตอหนวยงานกํากับดูแลหลายแหง  
ใหใชกําหนดเวลาที่ครบกอน 

                            ขอ 20   งบการเงินและงบการเงินรวมของผูออกตราสารหนี้ที่เปดเผยในแบบแสดง 
รายการขอมูลและรางหนังสอืช้ีชวนตองเปนไปตามหลักเกณฑทีก่ําหนดตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยที่ออกตามความในมาตรา 56 โดยอนุโลม 

 ขอ 21   กอนปดการเสนอขายตราสารหนี้ทีไ่ดรับอนุญาต หากผูเสนอขายตราสารหนี ้
ไดเปดเผยขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มิไดแสดงอยูในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือช้ีชวน 
ใหแกบุคคลใดเปนการเฉพาะรายเพื่อประโยชนในการวเิคราะหความเหมาะสมของการลงทุนในตราสารหนี้
ที่เสนอขาย  หรือการตัดสินใจลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขาย ผูเสนอขายตราสารหนีต้องดําเนินการให 
มีการเปดเผยขอเทจ็จริงดังกลาวในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือช้ีชวนโดยพลัน  ทั้งนี้ ตองไมชากวา
วันที่แบบแสดงรายการขอมูลมีผลใชบังคับ  หรือในกรณีที่แบบแสดงรายการขอมูลมีผลใชบังคับแลว 
ตองไมชากวาวันทําการถัดจากวันทีไ่ดเปดเผยขอเท็จจริงตอบุคคลใดนัน้ 
 การปดการเสนอขายตราสารหนี้ที่ไดรับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง กรณีเปนหลักทรัพย 
แปลงสภาพใหหมายถึงการปดการเสนอขายหลักทรัพยแปลงสภาพนัน้ 

  ขอ 22  ในกรณีที่ผูเสนอขายตราสารหนี้ไดเสนอขายตราสารหนี้ประเภทใดในตางประเทศ  
โดยมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนีต้ามกฎหมายตางประเทศนั้น  เมื่อมีการเสนอขาย 
ตราสารหนี้ประเภทเดียวกนัในประเทศไทย ใหผูเสนอขายตราสารหนี้ดังกลาวเปดเผยรายละเอียดของ 
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวนไมนอยกวา 
รายละเอียดของขอมูลที่ไดเปดเผยในการเสนอขายตราสารหนี้นั้นในตางประเทศ 

 ขอ 23   ใหสํานักงานมีอํานาจผอนผันการเปดเผยรายละเอียดของขอมูลตามที่ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 69(11) และมาตรา 70(9) ได  
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หากผูเสนอขายตราสารหนี้นัน้แสดงไดวามเีหตุอันควรที่จะไมแสดงรายละเอียดของขอมูลดังกลาว 
ไวในแบบแสดงรายการขอมูล  ทั้งนี้ รายละเอียดของขอมูลนั้นตองไมมีผลกระทบตอการตัดสินใจ 
ของผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 

 ขอ 24   ในการพิจารณาขอมลูในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวน  
หากสํานักงานเห็นวามีเหตจุําเปนและสมควรเพื่อใหผูลงทุนมีขอมูลที่มีนัยสําคัญเพียงพอตอการ 
ตัดสินใจลงทนุ ใหสํานกังานมีอํานาจกําหนดใหผูเสนอขายตราสารหนี้ดําเนนิการดงัตอไปนี้  
ภายในระยะเวลาที่สํานักงานกําหนด 
 (1) แกไขเพิม่เติมขอมูลหรือสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 
 (2) จัดใหมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่เปนอิสระจัดทําความเหน็เกี่ยวกับความถูกตอง 
ครบถวน หรือความนาเชื่อถือของขอมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวน 
  หากผูเสนอขายตราสารหนี้ไมดําเนินการตามที่สํานักงานกําหนดตามวรรคหนึ่ง 
ใหถือวาผูเสนอขายตราสารหนี้ไมประสงคจะยืน่แบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวน 
ตอสํานักงานอกีตอไป 

ขอ 25   ใหบุคคลดังตอไปนีล้งลายมือช่ือเพื่อรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูล 
ในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสอืช้ีชวน 

(1) การเสนอขายโดยผูออกตราสารหนี้ ใหกรรมการทุกคนและผูที่ดํารงตาํแหนงบรหิาร 
สูงสุดในสายงานบัญชีของผูออกตราสารหนี้ลงลายมือช่ือ 

(1/1)3  การเสนอขายโดยผูออกหุนกูระยะสั้นหรือตั๋วเงินในลักษณะทีก่าํหนดไวใน 
ขอ 19/1 การลงลายมือช่ือใหเปนดังนี ้
           (ก)  ใหกรรมการทุกคนและผูที่ดํารงตาํแหนงบรหิารสูงสุดในสายงานบัญชี 
ลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอมูลดงัตอไปนี ้
         1.  แบบแสดงรายการขอมูลที่ยื่นเปนครั้งแรกในรอบระยะเวลาทีไ่ดรับอนุญาต  
                                           2.  แบบแสดงรายการขอมูลที่ยืน่ภายในกําหนดเวลาสงแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา 56 สําหรับผูออกหุนกูระยะสั้นหรือตั๋วเงินทีม่หีนาที่ตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 ประกอบ
มาตรา 56 

3.  แบบแสดงรายการขอมูลที่ยื่นภายในกําหนดเวลาสงงบการเงินประจําป 
ตอหนวยงานกํากับดแูล สําหรับผูออกหุนกูระยะสั้นหรือตั๋วเงินที่ไมเขาลักษณะตาม 2. 

                                                        
3   ถูกแกไขโดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กย. 2/2551 เรื่อง การยื่นและการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล 
   การเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 28 ม.ค. 2551 มีผลใชบังคับวันที่ 1 ก.พ. 2551 
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(ข) ใหกรรมการทีด่ํารงตําแหนงบริหารสูงสุดของผูออกหุนกูระยะสั้นหรือ 
ตั๋วเงินลงลายมือช่ือ ในแบบแสดงรายการขอมูลดังตอไปนี้ 
                                             1.  แบบแสดงรายการขอมูลที่ยื่นภายในกําหนดเวลาสงงบการเงินรายไตรมาส 
หรืองบการเงนิประจําป ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพยที่ออกโดย 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 56 สําหรับผูออกหุนกูระยะสั้นหรือตัว๋เงินที่มหีนาทีต่ามมาตรา 56  
หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56  ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่มกีารยื่นแบบแสดงรายการขอมูลเพื่อปรับปรุง 
ขอมูลที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องตามขอ 19/1(1) 
                                             2.  แบบแสดงรายการขอมูลที่ยื่นภายในกําหนดเวลาสงงบการเงิน 
ที่จัดทําขึ้นระหวางงวดปบญัชี ตอหนวยงานกํากับดูแลตามกฎหมาย สําหรับผูออกหุนกูระยะสั้น 
หรือตั๋วเงินทีไ่มเขาลักษณะตาม 1.  ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่มีการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลเพื่อปรับปรุง 
ขอมูลที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องตามขอ 19/1(2) 
              ในกรณีที่ผูออกหุนกูระยะส้ันหรือตั๋วเงนิมไิดยืน่แบบแสดงรายการขอมูล 
เพื่อปรับปรุงขอมูลที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องตามขอ 19/1(1) หรือ (2) แลวแตกรณี การลงลายมือช่ือ 
ในแบบแสดงรายการขอมูลใหเปนไปตาม (ก) 

(2) การเสนอขายโดยผูถือตราสารหนี้ ใหผูถือตราสารหนี้ลงลายมือช่ือ ซ่ึงในกรณีที ่
ผูถือตราสารหนี้เปนนิติบุคคล ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคนลงลายมือชื่อ ในการนี้ 
ผูถือตราสารหนี้ตองจัดใหกรรมการทุกคนและผูที่ดํารงตาํแหนงบรหิารสูงสุดในสายงานบัญชีของผูออก 
ตราสารหนี้ลงลายมือช่ือดวย 

(3)  การเสนอขายตราสารหนี้ที่ไดจดัใหมทีี่ปรึกษาทางการเงิน ใหผูมีอํานาจลงนาม      
ผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรทําใหบคุคลที่ตองลงนามเพื่อนิติบคุคลที่กําหนด 
ตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) ไมสามารถลงลายมือช่ือเพื่อรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูล 
ในขณะที่ยืน่แบบแสดงรายการขอมูลตอสํานักงานได ใหนิติบุคคลดังกลาวปฏิบัติใหเปนไปตาม 
หลักเกณฑดังตอไปนี ้

(1) หากเหตุที่ทําใหบุคคลดังกลาวคนใดไมสามารถลงลายมือช่ือได เกิดจากการที ่
บุคคลดังกลาวอยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวย                    
ทางรางกายหรอืทางจิต ผูเสนอขายตราสารหนี้ไมจําตองจดัใหบุคคลดังกลาวลงลายมอืช่ือในแบบแสดง 
รายการขอมูลและรางหนังสอืช้ีชวน 

(2)  หากเหตุทีท่ําใหบุคคลดงักลาวคนใดไมสามารถลงลายมือช่ือได เกดิจากกรณีอ่ืน 
นอกจากที่ระบุใน (1) เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นไป ใหผูเสนอขายตราสารหนี้จัดใหบุคคลดังกลาว 
ลงลายมือช่ือทันที เพื่อใหแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวนมีผลใชบังคับไดตามขอ 27 
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 ขอ 26   ในกรณีที่ผูถือตราสารหนี้ประสงคจะเสนอขายตราสารหนี้ตอประชาชน 
ตามขอ 16  ใหผูถือตราสารหนี้จัดสงเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงวาผูออกตราสารหนี้นั้นทราบถึง 
การเสนอขายตราสารหนี้ของผูถือตราสารหนี้ตอสํานักงานดวย  ทั้งนี้ เพื่อใหผูออกตราสารหนี้ดังกลาว 
ไดทราบถึงหนาที่ที่จะตองจดัทําและสงงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
ของผูออกตราสารหนี้ตามมาตรา 56 

 ขอ 271   ภายใตบังคับมาตรา 68 และมาตรา 75 เมื่อผูเสนอขายตราสารหนี้ไดยื่น 
แบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวนตอสํานักงาน และไดชําระคาธรรมเนียมการยื่น 
แบบแสดงรายการขอมูลตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานกังานประกาศกําหนดแลว ใหแบบแสดง 
รายการขอมูลและรางหนังสอืช้ีชวนมีผลใชบังคับตั้งแตวันดังตอไปนี้  

(1) กรณีทั่วไปที่มไิดมีขอกําหนดไวเปนประการอื่น ใหแบบแสดงรายการขอมูล 
และรางหนังสอืช้ีชวนมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวนัที่สํานักงานไดรับแบบแสดง 
รายการขอมูลและรางหนังสอืช้ีชวนนัน้  

(2) กรณีเปนการยืน่แบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวนตามขอ 19  
ซ่ึงผูออกตราสารหนี้ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับไมต่าํกวา investment grade  
ใหเปนดังนี้  

 (ก)  ใหแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวนทีย่ื่นตามขอ 19(1)  
มีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวนัที่สํานักงานไดรับแบบแสดงรายการขอมูล 
และรางหนังสอืช้ีชวนนัน้  

 (ข)  ใหแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวนทีย่ื่นตามขอ 19(2)  
มีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามวันทําการนับแตวันที่สํานักงานไดรับแบบแสดงรายการขอมูล 
และรางหนังสอืช้ีชวนนัน้  

(3) ในกรณีเปนการเสนอขายตราสารหนี้ที่ไดรับอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการ 
กํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการขออนญุาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี ้
ที่ออกใหม  ซ่ึงไมเขาลักษณะตามขอ 19 ใหเปนดังนี ้

(ก)  ใหแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวนทีย่ื่นเปนครั้งแรกภายใน 
ระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต มีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่สํานักงานไดรับ 
แบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวนนัน้ แตในกรณีที่เขาลักษณะตาม (5) หรือ (6) ใหการ 
มีผลใชบังคับเปนไปตามที่กาํหนดไวสําหรับกรณีดังกลาว 

                                                        
1   ถูกแกไขโดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กย. 4/2550 เรื่อง การยื่นและการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล 
   การเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 ก.ค. 2550 มีผลใชบังคับวันที่ 1 สิงหาคม 2550 
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(ข) ใหแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสอืช้ีชวนที่ยืน่ในครั้งตอ ๆ ไป 
มีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามวันทําการนับแตวันที่สํานักงานไดรับแบบแสดงรายการขอมูล 
และรางหนังสอืช้ีชวนนัน้  

(4) ในกรณีเปนการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกโดยนติิบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ  
ใหเปนดังนี ้

 (ก)  ใหแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวนทีย่ื่นเปนครั้งแรกภายใน 
รอบระยะเวลาสิบสองเดือนใด ๆ มผีลใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวนันับแตวันทีสํ่านักงานไดรับ 
แบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวนนัน้ แตในกรณีที่เขาลักษณะตาม (5) หรือ (6) ใหการ 
มีผลใชบังคับเปนไปตามที่กาํหนดไวสําหรับกรณีดังกลาว 

(ข) ใหแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสอืช้ีชวนที่ยืน่ในครั้งตอ ๆ ไป 
ภายในรอบระยะเวลาสิบสองเดือนใด ๆ มีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามวนัทําการนบัแตวนัที ่
สํานักงานไดรับแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวนนัน้ 

(5) 3ในกรณีทีเ่ปนการเสนอขายหุนกูระยะสั้นหรือตั๋วเงินระยะสั้น ใหเปนดังนี ้
                             (ก)  กรณทีี่ผูออกหุนกูระยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้นมีหนาที่ตามมาตรา 56 หรือ 

มาตรา 199 ประกอบมาตรา 56  ใหแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวน มผีลใชบังคับ 
เมื่อพนกําหนดหนึ่งวันทําการนับแตวนัทีสํ่านักงานไดรับแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวนนัน้ 

         (ข) กรณทีี่ผูออกหุนกูระยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้นไมเขาลักษณะตาม (ก)  
ใหแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสอืช้ีชวน มีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามวันทําการนับแต 
วันที่สํานักงานไดรับแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวนนัน้ 

(6) ในกรณีเปนการเสนอขายหุนกูที่ออกใหมตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ  
โดยมีการจดขอจํากัดการโอนใหจํากัดอยูในผูลงทุนดังกลาว และผูออกหุนกูดังกลาวไมเขาลักษณะ 
ที่สามารถยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตามขอ 19 ได หรือเขาลักษณะดังกลาวแตเลือกยื่นแบบแสดง 
รายการขอมูลตามขอ 18(3) ใหแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสอืช้ีชวนมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด 
สามวันทําการนับแตวันที่สํานักงานไดรับแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวนนัน้ 

(7)  ในกรณีเปนการเสนอขายตัว๋เงินที่ออกโดยนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ  
สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย หรือบคุคลอื่นใดตามที่สํานักงานประกาศกําหนด เมื่อเปน 
การเสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ ใหแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวน 
มีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามวันทําการนับแตวันที่สํานักงานไดรับแบบแสดงรายการขอมูลและ 
รางหนังสือช้ีชวนนัน้ 

                                                        
3   ถูกแกไขโดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กย. 2/2551 เรื่อง การยื่นและการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล 
   การเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 28 ม.ค. 2551 มีผลใชบังคับวันที่ 1 ก.พ. 2551 
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  ขอ 28   ในกรณีเปนการเสนอขายตราสารหนี้ที่ไดรับอนญุาตตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการขออนญุาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี ้
ที่ออกใหม หากเปนตราสารหนี้ที่เขาลักษณะดังตอไปนี้ เมื่อผูออกตราสารหนี้นั้นไดยื่นแบบแสดงรายการ 
ขอมูลและรางหนังสือช้ีชวนตอสํานักงานในการเสนอขายตราสารหนี้คร้ังแรกแลว ในการเสนอขาย 
คร้ังตอไป ใหผูออกตราสารหนี้ปฏิบัติตามมาตรา 66 

(1) หุนกูระยะสั้นที่ออกใหม  
(2) ตั๋วเงินระยะสั้นที่ออกใหมเฉพาะที่มีกําหนดเวลาใชเงินไมเกินสองรอยเจ็ดสิบวัน  

หมวด 3 
บทเฉพาะกาล 

   
ขอ 29   ในกรณีที่สํานักงานไดรับแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนงัสือช้ีชวนสําหรับการ

เสนอขายตราสารหนี้ ซ่ึงไดยื่นไวตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ที่ กจ. 44/2543  เร่ือง การยืน่และการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย  
ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543 กอนวนัที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ ใหแบบแสดงรายการขอมูลดังกลาว 
ยังคงอยูภายใตบังคับประกาศฉบับดังกลาวตอไป แตผูเสนอขายหลักทรัพยตองดําเนินการใหแบบแสดง 
รายการขอมูลดังกลาวมีผลใชบังคับภายใน 60 วันนับแตวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ 

ขอ 30   ใหตราสารหนี้ที่เสนอขายตอผูลงทุนกอนวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ โดยไดรับ 
ยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย 
และตลาดหลกัทรัพย ที่ กจ. 44/2543  เร่ือง การยื่นและการยกเวนการยืน่แบบแสดงรายการขอมูลการ 
เสนอขายหลักทรัพย ลงวันที ่15 ตุลาคม พ.ศ. 2543  ยังคงสามารถเสนอขายโดยไดรับยกเวนการยื่นแบบ
แสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวนตามประกาศฉบับดังกลาวตอไป 

  ประกาศ   ณ   วันที่  15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 
 
 
 
 (หมอมราชวงศปรีดิยาธร  เทวกุล) 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 ประธานกรรมการ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
____________________________________________________________________________________ 
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หมายเหต ุ
  ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กย. 4/2550 เร่ือง การยืน่และการยกเวนการยื่นแบบแสดง
รายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2550 ซ่ึงแกไขเนื้อความในประกาศ 
ฉบับนี้ มีขอกําหนดเพิ่มเติม ดังนี ้
  -  ใหเพิ่มแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ แบบ 69-S(Listed)  
ทายประกาศนี ้เปนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ทายประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กย. 40/2549  เร่ือง การยื่นและการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการ
ขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวนัที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 
 -  ใหการเสนอขายหุนกูระยะสั้นหรือตั๋วเงินระยะสั้นที่ออกโดยบริษัททีม่ีหุนจดทะเบยีนใน 
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ยังคงไดรับยกเวนในการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนงัสือช้ีชวน 
ตอสํานักงานตามขอ 10(2) และขอ 11(2) แหงประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย 
ที่ กย. 40/2549  เร่ือง การยืน่และการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี ้
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ตอไปอีกหกสิบวันนบัแตวนัที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ 
 -  ใหผูถือหุนกูระยะสั้นหรือตั๋วเงินระยะสั้นที่ออกโดยบริษัทที่มีหุนจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เคยเสนอขายโดยไดรับยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล 
และรางหนังสอืช้ีชวนตอสํานักงานตามขอ 10(2) และขอ 11(2) แหงประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลกัทรัพย ที่ กย. 40/2549  เร่ือง  การยื่นและการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการ 
เสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ซ่ึงถูกยกเลิกโดยประกาศนี้  ยังคงไดรับยกเวนการ 
ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสอืช้ีชวนตอสํานักงาน สําหรับการเสนอขายหุนกูระยะส้ันหรือ 
ตั๋วเงินระยะสั้นดังกลาวในทกุทอดตอ ๆ ไป 

  ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กย. 2/2551 เร่ือง การยืน่และการยกเวนการยื่นแบบแสดง
รายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2550 ซ่ึงแกไขเนื้อความในประกาศ 
ฉบับนี้ มีขอกําหนดเพิ่มเติม ดังนี ้

-  ใหยกเลิกแบบ 69-S(Listed) ทายประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรพัย ที่ กย. 40/2549 เร่ือง การยื่นและการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการ 
เสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ 
กํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย ที่ กย. 4/2550 เร่ือง การยื่นและการยกเวนการยื่นแบบแสดง 
รายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 กรกฎาคม  พ.ศ. 2550 และใหใช 
แบบ 69-S(Listed) ทายประกาศนี้แทน 
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สารบัญเชิงอรรถ 
 
ลําดับ ประกาศ 

ณ วันที่ 
ประกาศ ชื่อเรื่อง เนื้อหา สถานะ 

ฉบับแม 15 พ.ย. 2549 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ที่ กย. 40/2549 

การยื่นและการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการ
เสนอขายตราสารหนี้ 

 ใชงาน 
(มีผลใชบังคับตั้งแต  

1 ม.ค. 50 เปนตนไป) 
1 26 ก.ค. 2550 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ที่ กย. 4/2550 
การยื่นและการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการ
เสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 2) 

แกไขประกาศ กย. 40/2549 ดังนี้ 
• ยกเลิกความในขอ 10(2)  และ

ขอ11(2)  
• แกไขความในขอ 14(2)    

ขอ 16 วรรคสอง และ 
ขอ 27 

• เพิ่มความใน  
ขอ 14(3) วรรคสอง 
ขอ 18(4)  ขอ 19/1 และ 
เพิ่มแบบ 69-S(Listed) เปน
แบบแนบทายประกาศ 

ใชงาน 
(มีผลใชบังคับตั้งแต  

1 ส.ค. 50 เปนตนไป) 

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

การยื่นและการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการ
เสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 3) 

แกไขความในขอ12 (3)(ข) ของ
ประกาศ กย. 40/2549 

ใชงาน 
(มีผลใชบังคับตั้งแต  
1 พ.ย. 50 เปนตนไป 
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ลําดับ ประกาศ 

ณ วันที่ 
ประกาศ ชื่อเรื่อง เนื้อหา สถานะ 

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

การยื่นและการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการ
เสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 4) 

แกไขประกาศ กย. 40/2549 ดังนี้ 
• แกไขความใน ขอ16 วรรค 2 

ขอ 18(4)  ขอ 19/1  ขอ 27(5)  
• เพิ่มความใน ขอ 25(1/1)  
• ใหยกเลิก แบบ 69-S(Listed) 

แนบทายประกาศ และใช 
แบบ 69-S(Listed) แนบทาย
ประกาศ กย. 2/2551 แทน 

 

ใชงาน 
(มีผลใชบังคับตั้งแต  

1 ก.พ. 51 เปนตนไป) 

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

การยื่นและการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล 
การเสนอขายตราสารหนี้ 

แกไขความใน (4) ของหัวขอที่ 9 
การจัดการในสวนที่ 2 ผูออกตรา
สารหนี้ของแบบ 69-SR ที่แนบ
ทายประกาศ 

ใชงาน 
(มีผลใชบังคับตั้งแต  
1 ก.ค. 51 เปนตนไป) 

 


