
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 10/2552 
   เร่ือง  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 

(ฉบบัประมวล) 
 
 
           

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 และ
มาตรา 67 มาตรา 69(11) และมาตรา 70(9) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44และมาตรา 64 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
 
 ขอ้ 1 ใหย้กเลิกประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2551 เร่ือง การยืน่และยกเวน้
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
 
 ขอ้ 21 เวน้แต่ประกาศน้ีไดก้ าหนดไวเ้ป็นประการอ่ืน ให้น าบทนิยามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการ
ออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท มาใชก้บัประกาศน้ีและแบบทา้ยประกาศ และใหมี้บทนิยาม
เพิ่มเติมดงัน้ี 
 “ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายตราสารหน้ี”  หมายความวา่   ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 (1) จ านวนและราคาตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย 
 (2) ระยะเวลาของการเสนอขาย 
 (3) ลกัษณะตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย 
 (4) รายละเอียดเก่ียวกบัการจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร 

 
1ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 17/2553 เร่ืองการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 2) 

ลงวนัท่ี02/04/2553 
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 (5) ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายตราสารหน้ี หรือท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั หรือ
เก่ียวกบัขอ้มูลตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) 
 
 ขอ้ 3 การเสนอขายตราสารหน้ีท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยกเวน้ 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  ใหอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศน้ี  เวน้แต่จะมี
ประกาศฉบบัอ่ืนก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนไว้
โดยเฉพาะแลว้ 
 
 ขอ้ 4 ในกรณีท่ีมีการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับการเสนอขาย
หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีออกใหม่ ใหห้มายความรวมถึงการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือ
ช้ีชวนส าหรับหุ้นท่ีออกใหม่ซ่ึงรองรับการใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพดงักล่าวดว้ย 
 
 ขอ้ 5 ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศน้ีต่อ
ส านกังานจ านวนสามชุด พร้อมทั้งร่างหนงัสือช้ีชวน และช าระค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
 (2) นอกจากการยืน่ขอ้มูลในรูปเอกสารส่ิงพิมพแ์ลว้ ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ียืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูลตามวรรคหน่ึงต่อส านกังานในรูปขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลตาม
แนวทางท่ีส านกังานก าหนดดว้ย  ทั้งน้ี ขอ้มูลท่ีผูเ้สนอขายตราสารหน้ียืน่ต่อส านกังานทั้งในรูปเอกสาร
ส่ิงพิมพแ์ละขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตอ้งมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั 
 
 ขอ้ 6 แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียืน่ต่อส านกังานตามขอ้ 5 ตอ้งมีท่ีปรึกษา
ทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบเป็นผูร่้วมจดัท าและรับรองความถูกตอ้งครบถว้น
ของขอ้มูล  เวน้แต่เป็นการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีเขา้ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 (1) หุน้กูท่ี้ออกโดยบริษทัจดทะเบียนหรือนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้
แปลงสภาพ 
 (2) หุน้กูท่ี้ออกใหม่ต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ และมีการจดขอ้จ ากดัการโอนหุน้กู้
ดงักล่าวใหอ้ยูใ่นกลุ่มผูล้งทุนดงักล่าว 
 (3) หุน้กูร้ะยะสั้น 
 (4) ตัว๋เงิน 
 
 



3 
 

 ขอ้ 7 การเสนอขายหุน้กูห้รือตัว๋เงินในลกัษณะดงัต่อไปน้ี ใหใ้ชแ้บบ 69-S ทา้ยประกาศน้ี 
 (1) การเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่  โดยมี
ขอ้จ ากดัการโอนหรือเง่ือนไขการโอนให้จ ากดัอยูใ่นกลุ่มผูล้งทุนดงักล่าว และเม่ือแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลของหุน้กูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินมีผลใชบ้งัคบัแลว้ ผูเ้สนอขายสามารถเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้นหรือ
ตัว๋เงินนั้นภายใตแ้บบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวโดยไม่จ ากดัจ านวนคร้ังท่ีเสนอขาย  แต่การเสนอขาย
คร้ังใด ๆ ตอ้งมีระยะเวลาไม่เกินกวา่หน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั เวน้แต่เป็น
การเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั้นเพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ ใหป้ฏิบติัตาม (3) 
 (2) การเสนอขายหุน้กูท่ี้นอกเหนือจากกรณีตาม (1) ต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
โดยมีขอ้จ ากดัการโอนใหจ้ ากดัอยูใ่นกลุ่มผูล้งทุนดงักล่าว โดยตอ้งยืน่แบบ 69-S ทุกคร้ังก่อนการเสนอ
ขายหุน้กูน้ั้นในแต่ละคร้ัง 
 (3)2 ยกเลิกทั้งวงเลบ็ 3 
 
 ขอ้ 7/13  การเสนอขายหุน้กูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยท์ุกกรณี ใหใ้ชแ้บบ 69-S 
ทา้ยประกาศน้ี หรือแบบ 69-FD ท่ีแนบทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขาย
พนัธบตัรต่างประเทศหรือหุ้นกูต้่างประเทศในประเทศไทย โดยใหย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าว
ก่อนการเสนอขายหุน้กูน้ั้นในแต่ละคร้ัง  ทั้งน้ี การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
 (1) หากผูย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ ใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจจดัท าแบบ
แสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวเป็นภาษาท่ีสอดคลอ้งกบัค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่เพื่อการ
แปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์
 (2) หากขอ้มูลหรือเอกสารท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจยืน่ประกอบแบบแสดงรายการขอ้มูลแปลมา
จากขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเป็นภาษาอ่ืน ใหน้ าหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการแปลและการรับรองตามท่ีก าหนดไว้
ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้กูท่ี้ออก
ใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยม์าใชบ้งัคบัดว้ย 
 (3) ในกรณีท่ีเป็นการยื่นแบบ 69-FD  ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ีระบุขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการ
เสนอขายหุน้กูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยท่ี์มีรายละเอียดเช่นเดียวกบัหวัขอ้ท่ี 2.2 รายการ
ส าหรับการเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(securitization) ของ 
แบบ 69-S ดว้ย 
 

 
2ถูกยกเลิก โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 5/2554 เร่ืองการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี  3 ) ลง

วนัท่ี18/03/2554 
3ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 5/2554 เร่ืองการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี  3 ) 

ลงวนัท่ี18/03/2554 
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 ขอ้ 7/24  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยท่ี์ผูมี้สิทธิเสนอ
โครงการเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ  แบบแสดงรายการขอ้มูลตอ้งมีขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั
ขอ้จ ากดัและความเส่ียงอยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ีดว้ย 
 (1) ผลกระทบท่ีผูถื้อหุ้นกูอ้าจไดรั้บ ในกรณีท่ีผูมี้สิทธิเสนอโครงการมีหนา้ท่ีตอ้งรวบรวมเงิน 
ท่ีไดจ้ากสิทธิเรียกร้องตามโครงการส่งใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจซ่ึงกฎหมายของประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ผูมี้สิทธิเสนอโครงการนั้นมีขอ้จ ากดัในการส่งเงินออกนอกประเทศ (ถา้มี) 
 (2) ขอ้จ ากดัหรือความเส่ียงอ่ืนใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อการใชสิ้ทธิ หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน
อยา่งมีนยัส าคญั 
 (3) ในกรณีท่ีสินทรัพยข์องโครงการเป็นสิทธิเรียกร้องในต่างประเทศ  ให้เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 
  (ข) สิทธิและความคุม้ครองท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บจากการลงทุนในหุน้กู ้ รวมทั้งค  าเตือน 
ผูล้งทุนใหศึ้กษาและติดตามขอ้มูลเก่ียวกบักฎหมายและกฎเกณฑข์องประเทศท่ีจะใชบ้งัคบักบัสิทธิ
เรียกร้องตามโครงการ  ทั้งน้ี ขอ้มูลดงักล่าวใหแ้สดงในหนา้ปกของแบบแสดงรายการขอ้มูลดว้ย
ตวัอกัษรท่ีเนน้และสามารถสังเกตเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
  (ข) การด าเนินคดีทางกฎหมายของนิติบุคคลเฉพาะกิจต่อผูมี้สิทธิเสนอโครงการหรือ
การบงัคบักบัสิทธิเรียกร้องตามโครงการ เน่ืองจากผูมี้สิทธิเสนอโครงการหรือลูกหน้ีแห่งสิทธิเรียกร้อง
ดงักล่าวมิไดมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย  ทั้งน้ี ใหร้ะบุถึงเขตอ านาจศาลในการฟ้องร้องบงัคบัคดีต่อ 
ผูมี้สิทธิเสนอโครงการหรือลูกหน้ีแห่งสิทธิเรียกร้องนั้นดว้ย 
 
 ขอ้ 7/35 ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยท่ี์มีการช าระ 
ค่าหุน้กูเ้ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ  แบบแสดงรายการขอ้มูลตอ้งมีขอ้มูลเพิ่มเติมอย่างนอ้ยในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
 (1) ในกรณีผูมี้สิทธิเสนอโครงการเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ หรือเป็นการเสนอขาย
หุน้กูพ้ร้อมกนัหรือในระยะเวลาใกลเ้คียงกนัในประเทศอ่ืนดว้ย  ใหร้ะบุไวอ้ยา่งชดัเจนเก่ียวกบัภาษาท่ี
จะใชใ้นการจดัท าหนงัสือช้ีชวน งบการเงิน รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี และ 
การใหข้อ้มูลอ่ืนหรือรายงานเก่ียวกบักิจการท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจจดัท าเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 (2) ขอ้จ ากดัหรือความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา วิธีการจองซ้ือ การช าระราคา  
การส่งมอบหลกัทรัพย ์และวิธีการโอนหลกัทรัพย ์รวมทั้งขอ้มูลตามท่ีก าหนดในขอ้ 7/2(2) 

 
4ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 5/2554 เร่ืองการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี  3 ) 

ลงวนัท่ี18/03/2554 
5ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 5/2554 เร่ืองการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี  3 ) 

ลงวนัท่ี18/03/2554 
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 ความในวรรคหน่ึง (1) ใหใ้ชบ้งัคบักบัการเสนอขายหุ้นกูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย์
ท่ีผูมี้สิทธิเสนอโครงการเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศและหุน้กูด้งักล่าวมีการช าระค่าหุน้กูเ้ป็น
สกุลเงินบาทดว้ย 
 
 ขอ้ 8 ใหก้ารเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้นต่อผูล้งทุนท่ีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขาย
ในรอบระยะเวลาหกเดือนใด ๆ ไม่เกินหน่ึงพนัลา้นบาท เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1) ในกรณีเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ใหใ้ชแ้บบ 69-S ทา้ย
ประกาศน้ี 
 (2) ในกรณีเป็นการเสนอขายกรณีทัว่ไป ใหใ้ชแ้บบ 69-Base ทา้ยประกาศน้ี 
 การเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้นตามวรรคหน่ึงในคร้ังต่อ ๆ ไป ใหผู้อ้อกหุน้กู้
หรือตัว๋เงินดงักล่าวปฏิบติัตามมาตรา 66 
 
 ขอ้ 96 การเสนอขายตราสารหน้ีกรณีทัว่ไป นอกจากกรณีตามขอ้ 7/1  ใหใ้ชแ้บบ 69-Base  
ทา้ยประกาศน้ี โดยใหย้ืน่ทุกคร้ังก่อนการเสนอขาย  เวน้แต่ผูอ้อกตราสารหน้ีไม่ประสงคท่ี์จะยืน่แบบ 
69-Base ทุกคร้ัง แต่ประสงคจ์ะใชข้อ้มูลตามแบบ 69-Base เป็นฐานส าหรับการยื่นแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีคร้ังต่อ ๆ ไปในลกัษณะเป็นโครงการ (shelf filing) ภายในระยะเวลา
สองปีใด ๆ นบัแต่วนัท่ีส านกังานแจง้ผลการอนุญาตลกัษณะของผูอ้อกตราสารหน้ีตามท่ีก าหนดไวใ้น
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนเก่ียวกบัการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกตราสารหน้ี
ประเภทนั้น ๆ แลว้แต่กรณี ใหผู้อ้อกตราสารหน้ีปฏิบติัตามขอ้ 10 

 การปฏิบติัตามวรรคหน่ึงส าหรับการเสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ในกรณีทัว่ไป ใหย้ืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูลตามแบบ 69-Base แยกต่างหากจากแบบท่ียื่นเพื่อเสนอขายตราสารหน้ีประเภทอ่ืน ๆ  
ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามขอ้ 10 การยืน่ปรับปรุงขอ้มูลใหใ้ชข้อ้มูลชุดเดียวกนัได ้
 
 ขอ้ 10 เพื่อประโยชน์ในการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีคร้ังต่อ ๆ ไป
ในลกัษณะเป็นโครงการ ตามขอ้ 9 ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ีปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1) ภายหลงัการยืน่แบบ 69-Base ท่ีไดย้ืน่ไวใ้นคร้ังแรกแลว้ ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ีเปิดเผย
ขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

 
6ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 5/2554 เร่ืองการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี  3 ) 

ลงวนัท่ี18/03/2554 
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  (ก) ขอ้มูลบริษทัส่วนเพิ่ม โดยใหใ้ชแ้บบ 69-Supplement และใหย้ืน่แบบดงักล่าว 
ภายในสองเดือนนบัแต่วนัสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส  เวน้แต่เป็นขอ้มูลส าหรับไตรมาสท่ีส่ี ใหผู้เ้สนอขาย
ตราสารหน้ียืน่ขอ้มูลส่วนเพิ่มในแบบดงักล่าวภายในสามเดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี 
  (ข) ขอ้มูลการเสนอขาย โดยใหใ้ชแ้บบ 69-Pricing และใหย้ืน่แบบดงักล่าวทุกคร้ังก่อน
การเสนอขายตราสารหน้ี  เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้น ใหย้ืน่มา
พร้อมกบัการยืน่แบบ 69-Supplement ท่ีไดย้ืน่มาภายในสามเดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี 
 (2) ใหแ้บบ 69-Pricing ท่ียืน่ตาม (1)(ข) เป็นแบบแสดงรายการขอ้มูลส าหรับการเสนอขาย 
ตราสารหน้ี  ทั้งน้ี ผูอ้อกหุน้กูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้นสามารถเสนอขายหุน้กูห้รือตัว๋เงินดงักล่าว
โดยไม่จ ากดัจ านวนคร้ังก่อนการยืน่แบบ 69-Pricing ในคร้ังต่อไป 
 
 ขอ้ 10/17 ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ีจดัใหมี้ขอ้มูลหวัขอ้ “สรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (fact 
sheet)” โดยใหปิ้ดเผยไวก่้อนหนา้สารบญัในแบบ 69-Base  หรือแบบ 69-FD  หรือก่อนหนา้หวัขอ้ 
“ส่วนท่ี 1 รายการขอ้มูล” ในแบบ 69-S  หรือแบบ 69-Pricing  แลว้แต่กรณี 
 สรุปขอ้มูลส าคญัของตราสารตามวรรคหน่ึง อยา่งนอ้ยตอ้งแสดงถึงสาระส าคญัของตราสาร 
รวมทั้งลกัษณะพิเศษและความเส่ียงท่ีส าคญัของตราสาร โดยส านกังานอาจประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์
และวิธีการจดัท าสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสารดงักล่าวดว้ยก็ได้ 
 ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบักบัการเสนอขายตราสารหน้ีต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
 
 ขอ้ 11 งบการเงินและงบการเงินรวมของผูอ้อกตราสารหน้ีท่ีเปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูล
และร่างหนงัสือช้ีชวนรวมทั้งในขอ้มูลบริษทัส่วนเพิ่มตามขอ้ 10(1)(ก) ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดตามความในมาตรา 56 โดยอนุโลม 
 
 ขอ้ 12 ก่อนปิดการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีไดรั้บอนุญาต หากผูเ้สนอขายตราสารหน้ี  ไดเ้ปิดเผย
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมิไดแ้สดงอยูใ่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนใหแ้ก่บุคคลใด
เป็นการเฉพาะรายเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย  
หรือการตดัสินใจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีตอ้งด าเนินการใหมี้การเปิดเผย
ขอ้เทจ็จริงดงักล่าวในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนโดยพลนั  ทั้งน้ี ตอ้งไม่ชา้กวา่วนัท่ี 
แบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั หรือในกรณีท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบัแลว้ 
ตอ้งไม่ชา้กวา่วนัท าการถดัจากวนัท่ีไดเ้ปิดเผยขอ้เทจ็จริงต่อบุคคลใดนั้น 

 
7ถูกเพิ่ม โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ 34/2554 เร่ืองการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  (ฉบบัท่ี  4 ) ลง

วนัท่ี29/12/2554 



7 
 

 การปิดการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีไดรั้บอนุญาตตามวรรคหน่ึง กรณีเป็นหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ
ใหห้มายถึงการปิดการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพนั้น 
 
 ขอ้ 13 ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไดเ้สนอขายตราสารหน้ีประเภทใดในต่างประเทศ  
โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายตราสารหน้ีตามกฎหมายต่างประเทศนั้น  เม่ือมีการเสนอขาย
ตราสารหน้ีประเภทเดียวกนัในประเทศไทย ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ีดงักล่าวเปิดเผยรายละเอียดของ
ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายตราสารหน้ีในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนไม่นอ้ยกวา่
รายละเอียดของขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยในการเสนอขายตราสารหน้ีนั้นในต่างประเทศ 
 
 ขอ้ 14 ใหส้ านกังานมีอ านาจผอ่นผนัการเปิดเผยรายละเอียดของขอ้มูลตามท่ีคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดโดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 69(11) และมาตรา 70(9) ได ้หากผูเ้สนอขาย
ตราสารหน้ีนั้นแสดงไดว้า่มีเหตุอนัควรท่ีจะไม่แสดงรายละเอียดของขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นแบบแสดง
รายการขอ้มูล  ทั้งน้ี รายละเอียดของขอ้มูลนั้นตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่ง 
มีนยัส าคญั 
 
 ขอ้ 158 ในการพิจารณาขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน หากส านกังาน
เห็นวา่มีเหตุจ าเป็นและสมควรเพื่อใหผู้ล้งทุนมีขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัเพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุน  
ใหส้ านกังานมีอ านาจก าหนดใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ีด าเนินการดงัต่อไปน้ีภายในระยะเวลาท่ี
ส านกังานก าหนด 
 (1) ช้ีแจง หรือแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูล หรือส่งเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติม 
 (2) จดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีเป็นอิสระจดัท าความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้งครบถว้น 
หรือความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
 หากผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไม่ด าเนินการตามท่ีส านกังานก าหนดตามวรรคหน่ึง ใหถื้อวา่ผูเ้สนอขาย
ตราสารหน้ีไม่ประสงคจ์ะยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังานอีกต่อไป 
 ในการก าหนดใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ีด าเนินการตามวรรคหน่ึง ส านกังานอาจก าหนดให ้
ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีเปิดเผยการสั่งการ การด าเนินการ ขอ้สังเกตของส านกังาน หรือค าช้ีแจงของ 
ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีผา่นทางเวบ็ไซตข์องส านกังาน ตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนดดว้ยก็ได ้
 

 
8ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 17/2553 เร่ืองการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 2) 

ลงวนัท่ี02/04/2553 
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 ขอ้ 169ใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ีลงลายมือช่ือเพื่อรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในแบบ
แสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
 (1) การเสนอขายตราสารหน้ีในกรณีทัว่ไปโดยผูอ้อกตราสารหน้ี การลงลายมือช่ือใหเ้ป็นดงัน้ี 
  (ก) ใหก้รรมการทุกคนและผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชีลงลายมือ
ช่ือในแบบ 69-Base 
  (ข) ใหก้รรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัหรือกรรมการท่ีมีต าแหน่งบริหารสูงสุดท่ี
ไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูล
ดงัต่อไปน้ี 
   1. แบบ 69-Supplement ท่ียืน่เพื่อปรับปรุงขอ้มูลบริษทัท่ีออกตราสารหน้ี 
ตามขอ้ 10(1) (ก) 
   2. แบบ 69-Pricing ท่ียืน่เพื่อปรับปรุงขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวกบัการเสนอขาย
ตามขอ้ 10(1) (ข) 
 (2) การเสนอขายหุน้กูห้รือตัว๋เงินต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยผูอ้อกตราสารหน้ี
ดงักล่าว  ใหก้รรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัหรือกรรมการท่ีมีต าแหน่งบริหารสูงสุดท่ีไดรั้บมอบ
อ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัลงลายมือช่ือ 
 (3) การเสนอขายโดยผูอ้อกหุ้นกูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยท์ุกกรณี การลงลายมือ
ช่ือใหเ้ป็นดงัน้ี 
  (ก) ในกรณีเป็นการเสนอขายในกรณีทัว่ไป  ใหก้รรมการทุกคนและผูท่ี้ด ารงต าแหน่ง
บริหารสูงสุดในสายงานบญัชีของผูอ้อกหุน้กูล้งลายมือช่ือ  ในการน้ี ผูอ้อกหุน้กูต้อ้งจดัใหก้รรมการทุกคน
และผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชีของผูมี้สิทธิเสนอโครงการลงลายมือช่ือดว้ย เวน้แต่ 
ในกรณีท่ีผูมี้สิทธิเสนอโครงการเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ  ใหผู้มี้อ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนัของ
ผูมี้สิทธิเสนอโครงการลงลายมือช่ือ 
  (ข) ในกรณีเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่  ใหก้รรมการ 
ผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัหรือกรรมการท่ีมีต าแหน่งบริหารสูงสุดท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการ 
ผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัของผูอ้อกหุน้กูล้งลายมือช่ือ  ในการน้ี ผูอ้อกหุ้นกูต้อ้งจดัใหก้รรมการผูมี้อ  านาจ
ลงนามผกูพนัหรือกรรมการท่ีมีต าแหน่งบริหารสูงสุดท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม
ผกูพนัของผูมี้สิทธิเสนอโครงการลงลายมือช่ือดว้ย  เวน้แต่ในกรณีท่ีผูมี้สิทธิเสนอโครงการเป็นกิจการ
ตามกฎหมายต่างประเทศ  ใหผู้มี้อ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนัของผูมี้สิทธิเสนอโครงการลงลายมือช่ือ 

 
9ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ 19/2555 เร่ืองการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  (ฉบบัท่ี 5) 

ลงวนัท่ี28/03/2555 
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 (4) การเสนอขายตราสารหน้ีโดยผูอ้อกตราสารหน้ีท่ีเป็นธนาคารต่างประเทศซ่ึงมีสาขาท่ีไดรั้บ
อนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงินหรือ
สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบ้ียเงินให้
กูย้มืของสถาบนัการเงิน  ให้ผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนัของสาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศหรือ
สถาบนัการเงินดงักล่าวลงลายมือช่ือ 
 (5) การเสนอขายโดยผูถื้อตราสารหน้ี ใหผู้ถื้อตราสารหน้ีลงลายมือช่ือ ซ่ึงในกรณีท่ีผูถื้อตรา
สารหน้ีเป็นนิติบุคคล ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลทุกคนลงลายมือช่ือ  ในการน้ี ผูถื้อตราสาร
หน้ีตอ้งจดัใหก้รรมการทุกคนและผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชีของผูอ้อกตราสารหน้ี
ลงลายมือช่ือดว้ย 
 (6) การเสนอขายตราสารหน้ีท่ีไดจ้ดัใหมี้ท่ีปรึกษาทางการเงิน ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนั 
ท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือ 
 ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรท าใหบุ้คคลท่ีตอ้งลงนามเพื่อนิติบุคคลท่ีก าหนดตามวรรค
หน่ึง (1) (2) (3) (4) และ (5) ไม่สามารถลงลายมือช่ือเพื่อรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลใน
ขณะท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังานได ้ใหนิ้ติบุคคลดงักล่าวปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 
 (1) หากเหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้เกิดจากการท่ีบุคคล
ดงักล่าวอยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วยทางร่างกาย
หรือทางจิต ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไม่จ าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
 (2) หากเหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้เกิดจากกรณีอ่ืนนอกจาก 
ท่ีระบุใน (1) เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินไป ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ีจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือ
ทนัที เพื่อใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัไดต้ามขอ้ 18 
 (3) ตามท่ีไดรั้บผ่อนผนัจากส านกังาน ในกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร 
 
 ขอ้ 17 ในกรณีท่ีผูถื้อตราสารหน้ีประสงคจ์ะเสนอขายตราสารหน้ีต่อประชาชนตามขอ้ 5   
ใหผู้ถื้อตราสารหน้ีจดัส่งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีแสดงวา่ผูอ้อกตราสารหน้ีนั้นทราบถึงการเสนอขาย 
ตราสารหน้ีของผูถื้อตราสารหน้ีต่อส านกังานดว้ย  ทั้งน้ี เพื่อใหผู้อ้อกตราสารหน้ีดงักล่าวไดท้ราบถึง
หนา้ท่ีท่ีจะตอ้งจดัท าและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ 
ผูอ้อกตราสารหน้ีตามมาตรา 56 
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 ขอ้ 1810ภายใตบ้งัคบัมาตรา 75 ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั
เม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1) ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ ซ่ึงตอ้งไดรั้บอนุญาตตามมาตรา 33  
ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีตอ้งไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่นั้นแลว้ 
 (2) ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไดช้ าระค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
 (3) ในกรณีท่ีเป็นการยื่นแบบตาม (4) (ข) 1. หรือ (4) (ข) 3. ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไดแ้กไ้ข
เพิ่มเติมขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ 15 วรรคสาม (ถา้มี) แลว้ 
 (4)11เม่ือถึงหรือพน้ก าหนดระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 
  (ก) ในวนัท าการถดัจากวนัท่ียืน่แบบ 69-S ตามขอ้ 7 ขอ้ 7/1 หรือขอ้ 8(1) หรือแบบ 69-FD 
ตามขอ้ 7/1 หรือแบบ 69-Pricing ตามขอ้ 10(2) ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังหลงัสุด  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก าหนดใน (ข) 
  (ข) เม่ือพน้สิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบดงัต่อไปน้ีท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมคร้ัง
หลงัสุด (ไม่รวมขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายตราสารหน้ีหรือขอ้มูลอ่ืนท่ีมิใช่ขอ้มูลส าคญัซ่ึงส านกังาน
ผอ่นผนัใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมได)้ 
   1. แบบ 69-S หรือแบบ 69-FD ตามขอ้ 7/1 ซ่ึงเป็นการเสนอขายหุน้กูเ้พื่อการ
แปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยใ์นกรณีทัว่ไป 
   2. แบบ 69-Base ตามขอ้ 8(2) 
   3. แบบ 69-Base ในกรณีอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีก าหนดใน 2. 
 (5) ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไดร้ะบุขอ้มูลตามรายการครบถว้นแลว้ 
 
 ขอ้ 19 ในกรณีท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับการ
เสนอขายตราสารหน้ี ซ่ึงไดย้ืน่ไวต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี กย. 40/2549  เร่ือง การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  
ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549  ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูล
ดงักล่าวยงัคงอยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศฉบบัดงักล่าวต่อไป 
 
 ขอ้ 20 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  31 มีนาคม พ.ศ. 2552  เป็นตน้ไป 
 ประกาศ   ณ   วนัท่ี  13 มีนาคม พ.ศ. 2552 

 
10ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 17/2553 เร่ืองการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 

2) ลงวนัท่ี02/04/2553 
11ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 5/2554 เร่ืองการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี  3 

) ลงวนัท่ี18/03/2554 
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(นายวิจิตร  สุพินิจ) 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 
 

หมายเหตุ: 
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 10/2552 เร่ืองการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการ
เสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี13/03/2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ 
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 17/2553 เร่ืองการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการ
เสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี02/04/2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ 
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 5/2554 เร่ืองการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการ
เสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี  3 ) ลงวนัท่ี18/03/2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ 
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ 34/2554 เร่ืองการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการ
เสนอขายตราสารหน้ี  (ฉบบัท่ี  4 ) ลงวนัท่ี29/12/2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ 
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ 19/2555 เร่ืองการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการ
เสนอขายตราสารหน้ี  (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี28/03/2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ 
  
 

(ใหดู้วนัท่ีประกาศมีผลบงัคบัใช ้และบทเฉพาะกาลท่ีเก่ียวขอ้งในประกาศแต่ละฉบบั) 
 


