
 
 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 10/2552 

เร่ือง  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
     

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 67 มาตรา 69(11) และมาตรา 70(9) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 
และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติั
แห่งกฎหมาย  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท าหนา้ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนตามมาตรา 60  
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2551 เร่ือง การยืน่ 
และยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2551 

  ขอ้ 2   เวน้แต่ประกาศน้ีไดก้ าหนดไวเ้ป็นประการอ่ืน  ให้น าบทนิยามท่ีก าหนดไวใ้น
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศ
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท มาใชก้บัประกาศน้ีและแบบทา้ยประกาศน้ี 

ขอ้ 3   การเสนอขายตราสารหน้ีท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
และร่างหนงัสือช้ีชวนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยกเวน้
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  ใหอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศน้ี  เวน้แต่จะมี
ประกาศฉบบัอ่ืนก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ไวโ้ดยเฉพาะแลว้ 

  ขอ้ 4   ในกรณีท่ีมีการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับ 
การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีออกใหม่ ใหห้มายความรวมถึงการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
และร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับหุน้ท่ีออกใหม่ซ่ึงรองรับการใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพดงักล่าวดว้ย  
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 ขอ้ 5   ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามท่ีก าหนดไว ้
ในประกาศน้ีต่อส านกังานจ านวนสามชุด พร้อมทั้งร่างหนงัสือช้ีชวน และช าระค่าธรรมเนียมการยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
  นอกจากการยืน่ขอ้มูลในรูปเอกสารส่ิงพิมพแ์ลว้ ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ียืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูลตามวรรคหน่ึงต่อส านกังานในรูปขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลตาม
แนวทางท่ีส านกังานก าหนดดว้ย  ทั้งน้ี ขอ้มูลท่ีผูเ้สนอขายตราสารหน้ียืน่ต่อส านกังานทั้งในรูปเอกสาร
ส่ิงพิมพแ์ละขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตอ้งมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั 

 ขอ้ 6   แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียื่นต่อส านกังานตามขอ้ 5  
ตอ้งมีท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบเป็นผูร่้วมจดัท าและรับรอง 
ความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล  เวน้แต่เป็นการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีเขา้ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  หุน้กูท่ี้ออกโดยบริษทัจดทะเบียนหรือนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ แต่ไม่รวมถึง
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
  (2)  หุน้กูท่ี้ออกใหม่ต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ และมีการจดขอ้จ ากดั 
การโอนหุน้กูด้งักล่าวใหอ้ยูใ่นกลุ่มผูล้งทุนดงักล่าว 
  (3)  หุน้กูร้ะยะสั้น 
  (4)  ตัว๋เงิน 

  ขอ้ 7   การเสนอขายหุน้กูห้รือตัว๋เงินในลกัษณะดงัต่อไปน้ี ใหใ้ชแ้บบ 69-S ทา้ยประกาศน้ี 
  (1)  การเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่  โดยมี
ขอ้จ ากดัการโอนหรือเง่ือนไขการโอนใหจ้ ากดัอยูใ่นกลุ่มผูล้งทุนดงักล่าว และเม่ือแบบแสดงรายการขอ้มูล
ของหุน้กูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินมีผลใชบ้งัคบัแลว้ ผูเ้สนอขายสามารถเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินนั้น
ภายใตแ้บบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวโดยไม่จ ากดัจ านวนคร้ังท่ีเสนอขาย  แต่การเสนอขายคร้ังใด ๆ ตอ้ง
มีระยะเวลาไม่เกินกวา่หน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั เวน้แต่เป็นการเสนอขาย 
หุน้กูร้ะยะสั้นเพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ ใหป้ฏิบติัตาม (3) 
  (2)  การเสนอขายหุน้กูท่ี้นอกเหนือจากกรณีตาม (1) ต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
โดยมีขอ้จ ากดัการโอนใหจ้ ากดัอยูใ่นกลุ่มผูล้งทุนดงักล่าว โดยตอ้งยืน่แบบ 69-S ทุกคร้ังก่อนการเสนอขาย 
หุน้กูน้ั้นในแต่ละคร้ัง 
  (3)  การเสนอขายหุน้กูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยท์ุกกรณี  โดยตอ้งยืน่ 
แบบ 69-S ทุกคร้ังก่อนการเสนอขายหุน้กูน้ั้นในแต่ละคร้ัง 
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  ขอ้ 8   ใหก้ารเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้นต่อผูล้งทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
ใหเ้สนอขายในรอบระยะเวลาหกเดือนใด ๆ ไม่เกินหน่ึงพนัลา้นบาท เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ใหใ้ชแ้บบ 69-S 
ทา้ยประกาศน้ี 
  (2)  ในกรณีเป็นการเสนอขายกรณีทัว่ไป ใหใ้ชแ้บบ 69-Base ทา้ยประกาศน้ี  
  การเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้นตามวรรคหน่ึงในคร้ังต่อ ๆ ไป  
ใหผู้อ้อกหุ้นกูห้รือตัว๋เงินดงักล่าวปฏิบติัตามมาตรา 66 

  ขอ้ 9   การเสนอขายตราสารหน้ีกรณีทัว่ไป นอกจากกรณีตามขอ้ 7(3) ใหใ้ช ้
แบบ 69-Base ทา้ยประกาศน้ีทุกคร้ังก่อนการเสนอขาย  เวน้แต่ผูอ้อกตราสารหน้ีไม่ประสงคท่ี์จะยืน่ 
แบบ 69-Base ทุกคร้ัง แต่ประสงคจ์ะใชข้อ้มูลตามแบบ 69-Base เป็นฐานส าหรับการยื่นแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีคร้ังต่อ ๆ ไปในลกัษณะเป็นโครงการ (shelf filing) ภายใน
ระยะเวลาสองปีใด ๆ นบัแต่วนัท่ีส านกังานแจง้ผลการอนุญาตลกัษณะของผูอ้อกตราสารหน้ีตามท่ี 
ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนเก่ียวกบัการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออก 
ตราสารหน้ีประเภทนั้น ๆ แลว้แต่กรณี ใหผู้อ้อกตราสารหน้ีปฏิบติัตามขอ้ 10 
  การปฏิบติัตามวรรคหน่ึงส าหรับการเสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ในกรณีทัว่ไป  ใหย้ืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลตามแบบ 69-Base แยกต่างหากจากแบบท่ียืน่เพื่อเสนอขายตราสารหน้ี 
ประเภทอ่ืน ๆ  ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามขอ้ 10 การยืน่ปรับปรุงขอ้มูลใหใ้ชข้อ้มูลชุดเดียวกนัได ้

  ขอ้ 10   เพื่อประโยชน์ในการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
คร้ังต่อ ๆ ไปในลกัษณะเป็นโครงการ ตามขอ้ 9 ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ีปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี  
  (1)  ภายหลงัการยืน่แบบ 69-Base ท่ีไดย้ืน่ไวใ้นคร้ังแรกแลว้ ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ี
เปิดเผยขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 
         (ก)  ขอ้มูลบริษทัส่วนเพิ่ม โดยใหใ้ชแ้บบ 69-Supplement และใหย้ืน่แบบดงักล่าว
ภายในสองเดือนนบัแต่วนัสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส  เวน้แต่เป็นขอ้มูลส าหรับไตรมาสท่ีส่ี ใหผู้เ้สนอขาย
ตราสารหน้ียืน่ขอ้มูลส่วนเพิ่มในแบบดงักล่าวภายในสามเดือนนบัแตว่นัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี 
         (ข)  ขอ้มูลการเสนอขาย โดยใหใ้ชแ้บบ 69-Pricing และใหย้ืน่แบบดงักล่าวทุกคร้ัง
ก่อนการเสนอขายตราสารหน้ี  เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้น ใหย้ืน่
มาพร้อมกบัการยืน่แบบ 69-Supplement ท่ีไดย้ืน่มาภายในสามเดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี 
  (2)  ใหแ้บบ 69-Pricing ท่ียืน่ตาม (1)(ข) เป็นแบบแสดงรายการขอ้มูลส าหรับการ 
เสนอขายตราสารหน้ี  ทั้งน้ี ผูอ้อกหุน้กูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้นสามารถเสนอขายหุน้กูห้รือตัว๋เงิน
ดงักล่าวโดยไม่จ ากดัจ านวนคร้ังก่อนการยืน่แบบ 69-Pricing ในคร้ังต่อไป  
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  ขอ้ 11   งบการเงินและงบการเงินรวมของผูอ้อกตราสารหน้ีท่ีเปิดเผยในแบบแสดง 
รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนรวมทั้งในขอ้มูลบริษทัส่วนเพิ่มตามขอ้ 10(1)(ก) ตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดตามความในมาตรา 56 
โดยอนุโลม 

  ขอ้ 12   ก่อนปิดการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีไดรั้บอนุญาต หากผูเ้สนอขายตราสารหน้ี   
ไดเ้ปิดเผยขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมิไดแ้สดงอยูใ่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน 
ใหแ้ก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะรายเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุนในตราสารหน้ี
ท่ีเสนอขาย  หรือการตดัสินใจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีตอ้งด าเนินการใหมี้
การเปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าวในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนโดยพลนั  ทั้งน้ี ตอ้งไม่ชา้กวา่
วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั หรือในกรณีท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบัแลว้ 
ตอ้งไม่ชา้กวา่วนัท าการถดัจากวนัท่ีไดเ้ปิดเผยขอ้เทจ็จริงต่อบุคคลใดนั้น 
 การปิดการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีไดรั้บอนุญาตตามวรรคหน่ึง กรณีเป็นหลกัทรัพย  ์
แปลงสภาพใหห้มายถึงการปิดการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพนั้น 

  ขอ้ 13   ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไดเ้สนอขายตราสารหน้ีประเภทใด 
ในต่างประเทศ โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายตราสารหน้ีตามกฎหมายต่างประเทศนั้น   
เม่ือมีการเสนอขายตราสารหน้ีประเภทเดียวกนัในประเทศไทย ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ีดงักล่าวเปิดเผย
รายละเอียดของขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายตราสารหน้ีในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน
ไม่นอ้ยกวา่รายละเอียดของขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยในการเสนอขายตราสารหน้ีนั้นในต่างประเทศ 

  ขอ้ 14   ใหส้ านกังานมีอ านาจผอ่นผนัการเปิดเผยรายละเอียดของขอ้มูลตามท่ี 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดโดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 69(11) และมาตรา 70(9) ได ้ 
หากผูเ้สนอขายตราสารหน้ีนั้นแสดงไดว้า่มีเหตุอนัควรท่ีจะไม่แสดงรายละเอียดของขอ้มูลดงักล่าว 
ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล  ทั้งน้ี รายละเอียดของขอ้มูลนั้นตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการตดัสินใจ 
ของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั 

  ขอ้ 15   ในการพิจารณาขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน  
หากส านกังานเห็นวา่มีเหตุจ าเป็นและสมควรเพื่อใหผู้ล้งทุนมีขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัเพียงพอต่อการ 
ตดัสินใจลงทุน ใหส้ านกังานมีอ านาจก าหนดใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ีด าเนินการดงัต่อไปน้ี  
ภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด 
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  (1)  แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลหรือส่งเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติม 
 (2)  จดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีเป็นอิสระจดัท าความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง 
ครบถว้น หรือความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
  หากผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไม่ด าเนินการตามท่ีส านกังานก าหนดตามวรรคหน่ึง 
ใหถื้อวา่ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไม่ประสงคจ์ะยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ต่อส านกังานอีกต่อไป 

ขอ้ 16   ใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ีลงลายมือช่ือเพื่อรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 

(1) การเสนอขายตราสารหน้ีโดยผูอ้อกตราสารหน้ีในกรณีทัว่ไป การลงลายมือช่ือ 
ใหเ้ป็นดงัน้ี 
         (ก)  ใหก้รรมการทุกคนและผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี 
ลงลายมือช่ือในแบบ 69-Base  
         (ข)  ใหก้รรมการท่ีมีต าแหน่งบริหารสูงสุด หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั 
ลงลายมือช่ือ ในแบบแสดงรายการขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

1. แบบ 69-Supplement ท่ียืน่เพื่อปรับปรุงขอ้มูลบริษทัท่ีออกตราสารหน้ี 
ตามขอ้ 10(1)(ก) 

2. แบบ 69-Pricing ท่ียืน่เพื่อปรับปรุงขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวกบัการเสนอขาย 
ตามขอ้ 10(1)(ข)  
  (2)  การเสนอขายโดยผูอ้อกหุน้กูห้รือตัว๋เงินต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
ใหก้รรมการท่ีมีต าแหน่งบริหารสูงสุดหรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัลงลายมือช่ือ 
  (3)  การเสนอขายโดยผูอ้อกหุน้กูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยใ์นกรณีทัว่ไป 
ใหก้รรมการทุกคนและผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชีลงลายมือช่ือ  
 (4)  การเสนอขายโดยผูถื้อตราสารหน้ี ใหผู้ถื้อตราสารหน้ีลงลายมือช่ือ ซ่ึงในกรณีท่ี 
ผูถื้อตราสารหน้ีเป็นนิติบุคคล ให้ผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลทุกคนลงลายมือช่ือ 
ในการน้ี ผูถื้อตราสารหน้ีตอ้งจดัใหก้รรมการทุกคนและผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี
ของผูอ้อกตราสารหน้ีลงลายมือช่ือดว้ย 
  (5)  การเสนอขายตราสารหน้ีท่ีไดจ้ดัใหมี้ท่ีปรึกษาทางการเงิน ให้ผูมี้อ  านาจลงนาม
ผกูพนัท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรท าให้บุคคลท่ีตอ้งลงนามเพื่อนิติบุคคลท่ีก าหนด 
ตามวรรคหน่ึง (1) (2) (3) และ(4) ไม่สามารถลงลายมือช่ือเพื่อรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล 
ในขณะท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังานได ้ให้นิติบุคคลดงักล่าวปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม 
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
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  (1)  หากเหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้เกิดจากการท่ี 
บุคคลดงักล่าวอยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วย 
ทางร่างกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไม่จ าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือในแบบแสดง 
รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
  (2)  หากเหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้เกิดจากกรณีอ่ืน 
นอกจากท่ีระบุใน (1) เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินไป ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ีจดัใหบุ้คคลดงักล่าว 
ลงลายมือช่ือทนัที เพื่อให้แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัไดต้ามขอ้ 18 
  (3)  ตามท่ีไดรั้บผ่อนผนัจากส านกังาน  ในกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร 

  ขอ้ 17   ในกรณีท่ีผูถื้อตราสารหน้ีประสงคจ์ะเสนอขายตราสารหน้ีต่อประชาชน 
ตามขอ้ 5  ใหผู้ถื้อตราสารหน้ีจดัส่งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีแสดงวา่ผูอ้อกตราสารหน้ีนั้นทราบถึง 
การเสนอขายตราสารหน้ีของผูถื้อตราสารหน้ีต่อส านกังานดว้ย  ทั้งน้ี เพื่อใหผู้อ้อกตราสารหน้ีดงักล่าว 
ไดท้ราบถึงหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งจดัท าและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของผูอ้อกตราสารหน้ีตามมาตรา 56  

  ขอ้ 18   ภายใตบ้งัคบัมาตรา 68 และมาตรา 75 เม่ือผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไดย้ืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน และไดช้ าระค่าธรรมเนียมการยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนดแลว้ ใหแ้บบแสดง 
รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัดงัต่อไปน้ี  
  (1)  เวน้แต่ท่ีก าหนดใน (2) ใหก้ารยืน่แบบ 69-S ตามขอ้ 7 ขอ้ 8(1) หรือแบบ 69-Pricing 
ตามขอ้ 10(2) และร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ียืน่แบบดงักล่าวและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนครบถว้น  
  (2)  ใหก้ารยืน่แบบ 69-S ตามขอ้ 7(3) ซ่ึงเป็นการเสนอขายหุน้กูเ้พื่อการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลกัทรัพยใ์นกรณีทัว่ไปมีผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บ 
แบบดงักล่าวและร่างหนงัสือช้ีชวนครบถว้น 
  (3)  ใหก้ารยืน่แบบ 69-Base ตามขอ้ 8(2) มีผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดสิบส่ีวนันบัแต่
วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบดงักล่าวและร่างหนงัสือช้ีชวนครบถว้น 
  (4)  กรณีอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีก าหนดตาม (3) ใหแ้บบ 69-Base และร่างหนงัสือช้ีชวน
มีผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบดงักล่าวและร่างหนงัสือช้ีชวน
ครบถว้น  เวน้แตข่อ้มูลท่ีไม่ครบถว้นมีเฉพาะขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการเสนอขายตราสารหน้ี ใหส้ านกังานเร่ิม
นบัระยะเวลาดงักล่าวได ้แต่มิใหแ้บบดงักล่าวและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัจนกวา่จะพน้วนัท่ียืน่
ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายตราสารหน้ีจนครบถว้นแลว้  ทั้งน้ี ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ียืน่แบบ 69-Base 
จนถึงวนัท่ียืน่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายตราสารหน้ีตอ้งไม่นอ้ยกวา่สิบส่ีวนั 
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ขอ้ 19   ในกรณีท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับ
การเสนอขายตราสารหน้ี ซ่ึงไดย้ืน่ไวต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี กย. 40/2549  เร่ือง การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  
ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549  ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าว
ยงัคงอยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศฉบบัดงักล่าวต่อไป  

ขอ้ 20   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  31 มีนาคม พ.ศ. 2552  เป็นตน้ไป 

  ประกาศ   ณ   วนัท่ี  13 มีนาคม พ.ศ. 2552  
 
 
 

                           (นายวิจิตร  สุพินิจ) 
   ประธานกรรมการ  
    คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
___________________________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เพื่อก าหนดหลกัเกณฑใ์นการยื่นแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีและร่างหนงัสือช้ีชวนโดยปรับปรุงหลกัเกณฑใ์หส้อดคลอ้งกบั
มาตรฐานสากล และปรับเปล่ียนวิธีการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี อีกทั้ง
ปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนใหเ้หมาะสมยิง่ขึ้น  จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี  
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