
 
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

ที่ ทจ. 10/2552 
   เร่ือง  การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้  

(ฉบับประมวล) 
 
 
           

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และ
มาตรา 67 มาตรา 69(11) และมาตรา 70(9) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44และมาตรา 64 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนออกข้อก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2551 เร่ือง การยื่นและยกเว้น
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
 
 ข้อ 21 เว้นแต่ประกาศนี้ได้ก าหนดไว้เป็นประการอ่ืน ให้น าบทนิยามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการ
ออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท มาใช้กับประกาศนี้และแบบท้ายประกาศ และให้มีบทนิยาม
เพิ่มเติมดังนี้ 
 “ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้”  หมายความว่า   ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 (1) จ านวนและราคาตราสารหนี้ที่เสนอขาย 
 (2) ระยะเวลาของการเสนอขาย 
 (3) ลักษณะตราสารหนี้ที่เสนอขาย 
 (4) รายละเอียดเกี่ยวกับการจอง การจัดจ าหน่าย และการจัดสรร 

                                                        
1ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ีทจ. 17/2553 เร่ืองการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบับท่ี 2) 

ลงวันท่ี02/04/2553 
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 (5) ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีลักษณะท านองเดียวกัน หรือ
เกี่ยวกับข้อมูลตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) 
 
 ข้อ 3 การเสนอขายตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและ  
ร่างหนังสือชี้ชวนตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยกเว้น  
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้  ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศนี้  เว้นแต่จะมี
ประกาศฉบับอ่ืนก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนไว้
โดยเฉพาะแล้ว 
 
 ข้อ 4 ในกรณีที่มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนส าหรับการเสนอขาย
หลักทรัพย์แปลงสภาพที่ออกใหม่ ให้หมายความรวมถึงการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือ
ชี้ชวนส าหรับหุ้นที่ออกใหม่ซึ่งรองรับการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าวด้วย 
 
 ข้อ 5 ให้ผู้เสนอขายตราสารหนี้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ต่อ
ส านักงานจ านวนสามชุด พร้อมทั้งร่างหนังสือชี้ชวน และช าระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการ
ข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานประกาศก าหนด 
 (2) นอกจากการยื่นข้อมูลในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์แล้ว ให้ผู้เสนอขายตราสารหนี้ยื่นแบบแสดง
รายการข้อมูลตามวรรคหนึ่งต่อส านักงานในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการรับส่งข้อมูลตาม
แนวทางที่ส านักงานก าหนดด้วย  ทั้งนี้ ข้อมูลที่ผู้เสนอขายตราสารหนี้ยื่นต่อส านักงานทั้งในรูปเอกสาร
สิ่งพิมพ์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีข้อความถูกต้องตรงกัน 
 
 ข้อ 6 แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อส านักงานตามข้อ 5 ต้องมีที่ปรึกษา
ทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่ส านักงานให้ความเห็นชอบเป็นผู้ร่วมจัดท าและรับรองความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูล  เว้นแต่เป็นการเสนอขายตราสารหนี้ที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้  
 (1) หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนหรือนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้
แปลงสภาพ 
 (2) หุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และมีการจดข้อจ ากัดการโอนหุ้นกู้
ดังกล่าวให้อยู่ในกลุ่มผู้ลงทุนดังกล่าว 
 (3) หุ้นกู้ระยะสั้น 
 (4) ตั๋วเงิน 
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 ข้อ 7 การเสนอขายหุ้นกู้หรือตั๋วเงินในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ใช้แบบ 69-S ท้ายประกาศนี ้
 (1) การเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นหรือตั๋วเงินต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่  โดยมี
ข้อจ ากัดการโอนหรือเงื่อนไขการโอนให้จ ากัดอยู่ในกลุ่มผู้ลงทุนดังกล่าว และเมื่อแบบแสดงรายการ
ข้อมูลของหุ้นกู้ระยะสั้นหรือตั๋วเงินมีผลใช้บังคับแล้ว ผู้เสนอขายสามารถเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นหรือ
ตั๋วเงินนั้นภายใต้แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวโดยไม่จ ากัดจ านวนคร้ังที่เสนอขาย  แต่การเสนอขาย
คร้ังใด ๆ ต้องมีระยะเวลาไม่เกินกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ เว้นแต่เป็น
การเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์  ให้ปฏิบัติตาม (3) 
 (2) การเสนอขายหุ้นกู้ที่นอกเหนือจากกรณีตาม (1) ต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ 
โดยมีข้อจ ากัดการโอนให้จ ากัดอยู่ในกลุ่มผู้ลงทุนดังกล่าว โดยต้องยื่นแบบ 69-S ทุกคร้ังก่อนการเสนอ
ขายหุ้นกู้นั้นในแต่ละคร้ัง 
 (3)2 ยกเลิกทั้งวงเล็บ 3 
 
 ข้อ 7/13  การเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ทุกกรณี ให้ใช้แบบ 69-S 
ท้ายประกาศนี้ หรือแบบ 69-FD ที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขาย
พันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศในประเทศไทย โดยให้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าว
ก่อนการเสนอขายหุ้นกู้นั้นในแต่ละคร้ัง  ทั้งนี้ การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวให้ปฏิบัติดังน้ี  
 (1) หากผู้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจจัดท าแบบ
แสดงรายการข้อมูลดังกล่าวเป็นภาษาที่สอดคล้องกับค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการ
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 
 (2) หากข้อมูลหรือเอกสารที่นิติบุคคลเฉพาะกิจยื่นประกอบแบบแสดงรายการข้อมูลแปลมา
จากข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นภาษาอ่ืน ให้น าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแปลและการรับรองตามที่ก าหนดไว้
ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออก
ใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์มาใช้บังคับด้วย 
 (3) ในกรณีที่เป็นการยื่นแบบ 69-FD  ให้ผู้เสนอขายตราสารหนี้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
เสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ที่มีรายละเอียดเช่นเดียวกับหัวข้อที่ 2.2 รายการ
ส าหรับการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (securitization) ของ 
แบบ 69-S ด้วย 
 

                                                        
2ถูกยกเลิก โดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ีทจ . 5/2554 เร่ืองการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบับท่ี  3 ) ลงวันท่ี

18/03/2554 
3ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ีทจ. 5/2554 เร่ืองการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบับท่ี  3 ) 

ลงวันท่ี18/03/2554 
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 ข้อ 7/24  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ที่ผู้มีสิทธิเสนอ
โครงการเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ  แบบแสดงรายการข้อมูลต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ข้อจ ากัดและความเสี่ยงอย่างน้อยในเร่ืองดังต่อไปนี้ด้วย 
 (1) ผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้อาจได้รับ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอโครงการมีหน้าที่ต้องรวบรวมเงิน  
ที่ได้จากสิทธิเรียกร้องตามโครงการส่งให้นิติบุคคลเฉพาะกิจซึ่งกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องกับ 
ผู้มีสิทธิเสนอโครงการน้ันมีข้อจ ากัดในการส่งเงินออกนอกประเทศ (ถ้ามี) 
 (2) ข้อจ ากัดหรือความเสี่ยงอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิ หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน
อย่างมีนัยส าคัญ 
 (3) ในกรณีที่สินทรัพย์ของโครงการเป็นสิทธิเรียกร้องในต่างประเทศ  ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ  
  (ข) สิทธิและความคุ้มครองที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้  รวมทั้งค าเตือน 
ผู้ลงทุนให้ศึกษาและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศที่จะใช้บังคับกับสิทธิ
เรียกร้องตามโครงการ  ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวให้แสดงในหน้าปกของแบบแสดงรายการข้อมูลด้วย
ตัวอักษรที่เน้นและสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน  
  (ข) การด าเนินคดีทางกฎหมายของนิติบุคคลเฉพาะกิจต่อผู้มีสิทธิเสนอโครงการหรือ
การบังคับกับสิทธิเรียกร้องตามโครงการ เนื่องจากผู้มีสิทธิเสนอโครงการหรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้อง
ดังกล่าวมิได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย  ทั้งนี้ ให้ระบุถึงเขตอ านาจศาลในการฟ้องร้องบังคับคดีต่อ  
ผู้มีสิทธิเสนอโครงการหรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องนั้นด้วย  
 
 ข้อ 7/35 ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ที่มีการช าระ  
ค่าหุ้นกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ  แบบแสดงรายการข้อมูลต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างน้อยในเร่ือง
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีผู้มีสิทธิเสนอโครงการเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ หรือเป็นการเสนอขาย
หุ้นกู้พร้อมกันหรือในระยะเวลาใกล้เคียงกันในประเทศอ่ืนด้วย  ให้ระบุไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับภาษาที่
จะใช้ในการจัดท าหนังสือชี้ชวน งบการเงิน รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี และ  
การให้ข้อมูลอ่ืนหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการที่นิติบุคคลเฉพาะกิจจัดท าเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 (2) ข้อจ ากัดหรือความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา วิธีการจองซื้อ การช าระราคา  
การส่งมอบหลักทรัพย์ และวิธีการโอนหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อมูลตามที่ก าหนดในข้อ 7/2(2) 

                                                        
4ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ีทจ. 5/2554 เร่ืองการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบับท่ี  3 ) 

ลงวันท่ี18/03/2554 
5ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ีทจ. 5/2554 เร่ืองการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบับท่ี  3 ) 

ลงวันท่ี18/03/2554 
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 ความในวรรคหนึ่ง (1) ให้ใช้บังคับกับการเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
ที่ผู้มีสิทธิเสนอโครงการเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศและหุ้นกู้ดังกล่าวมีการช าระค่าหุ้นกู้เป็น
สกุลเงินบาทด้วย 
 
 ข้อ 8 ให้การเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นหรือตั๋วเงินระยะสั้นต่อผู้ลงทุนที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย
ในรอบระยะเวลาหกเดือนใด ๆ ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ให้ใช้แบบ 69-S ท้าย
ประกาศนี ้
 (2) ในกรณีเป็นการเสนอขายกรณีทั่วไป ให้ใช้แบบ 69-Base ท้ายประกาศนี้ 
 การเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นหรือตั๋วเงินระยะสั้นตามวรรคหนึ่งในคร้ังต่อ ๆ ไป ให้ผู้ออกหุ้นกู้
หรือตั๋วเงินดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรา 66 
 
 ข้อ 96 การเสนอขายตราสารหนี้กรณีทั่วไป นอกจากกรณีตามข้อ 7/1  ให้ใช้แบบ 69-Base  
ท้ายประกาศนี้ โดยให้ยื่นทุกคร้ังก่อนการเสนอขาย  เว้นแต่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่ประสงค์ที่จะยื่นแบบ 
69-Base ทุกคร้ัง แต่ประสงค์จะใช้ข้อมูลตามแบบ 69-Base เป็นฐานส าหรับการยื่นแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้คร้ังต่อ ๆ ไปในลักษณะเป็นโครงการ (shelf filing) ภายในระยะเวลา
สองปีใด ๆ นับแต่วันที่ส านักงานแจ้งผลการอนุญาตลักษณะของผู้ออกตราสารหนี้ตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกตราสารหนี้
ประเภทนั้น ๆ แล้วแต่กรณี ให้ผู้ออกตราสารหนี้ปฏิบัติตามข้อ 10 

 การปฏิบัติตามวรรคหนึ่งส าหรับการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ในกรณีทั่วไป ให้ยื่นแบบแสดง
รายการข้อมูลตามแบบ 69-Base แยกต่างหากจากแบบที่ยื่นเพื่อเสนอขายตราสารหนี้ประเภทอื่น ๆ  
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อ 10 การยื่นปรับปรุงข้อมูลให้ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันได้ 
 
 ข้อ 10 เพื่อประโยชน์ในการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้คร้ังต่อ ๆ ไป
ในลักษณะเป็นโครงการ ตามข้อ 9 ให้ผู้เสนอขายตราสารหนี้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1) ภายหลังการยื่นแบบ 69-Base ที่ได้ยื่นไว้ในครั้งแรกแล้ว ให้ผู้เสนอขายตราสารหนี้เปิดเผย
ข้อมูลอย่างต่อเน่ือง ดังนี้ 

                                                        
6ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ีทจ. 5/2554 เร่ืองการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบับท่ี  3 ) 

ลงวันท่ี18/03/2554 
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  (ก) ข้อมูลบริษัทส่วนเพิ่ม โดยให้ใช้แบบ 69-Supplement และให้ยื่นแบบดังกล่าว 
ภายในสองเดือนนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส  เว้นแต่เป็นข้อมูลส าหรับไตรมาสที่สี่ ให้ผู้เสนอขาย
ตราสารหนี้ยื่นข้อมูลส่วนเพิ่มในแบบดังกล่าวภายในสามเดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี  
  (ข) ข้อมูลการเสนอขาย โดยให้ใช้แบบ 69-Pricing และให้ยื่นแบบดังกล่าวทุกคร้ังก่อน
การเสนอขายตราสารหนี้  เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นหรือตั๋วเงินระยะสั้น ให้ยื่นมา
พร้อมกับการยื่นแบบ 69-Supplement ที่ได้ยื่นมาภายในสามเดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 
 (2) ให้แบบ 69-Pricing ที่ยื่นตาม (1)(ข) เป็นแบบแสดงรายการข้อมูลส าหรับการเสนอขาย 
ตราสารหนี้  ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ระยะสั้นหรือตั๋วเงินระยะสั้นสามารถเสนอขายหุ้นกู้หรือตั๋วเงินดังกล่าว
โดยไม่จ ากัดจ านวนคร้ังก่อนการยื่นแบบ 69-Pricing ในครั้งต่อไป 
 
 ข้อ 10/17 ให้ผู้เสนอขายตราสารหนี้จัดให้มีข้อมูลหัวข้อ “สรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร (fact 
sheet)” โดยให้ปิดเผยไว้ก่อนหน้าสารบัญในแบบ 69-Base  หรือแบบ 69-FD  หรือก่อนหน้าหัวข้อ 
“ส่วนที่ 1 รายการข้อมูล” ในแบบ 69-S  หรือแบบ 69-Pricing  แล้วแต่กรณี 
 สรุปข้อมูลส าคัญของตราสารตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องแสดงถึงสาระส าคัญของตราสาร 
รวมทั้งลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่ส าคัญของตราสาร โดยส านักงานอาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสรุปข้อมูลส าคัญของตราสารดังกล่าวด้วยก็ได้ 
 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการเสนอขายตราสารหนี้ต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่  
 
 ข้อ 11 งบการเงินและงบการเงินรวมของผู้ออกตราสารหนี้ที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล
และร่างหนังสือชี้ชวนรวมทั้งในข้อมูลบริษัทส่วนเพิ่มตามข้อ 10(1)(ก) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดตามความในมาตรา 56 โดยอนุโลม 
 
 ข้อ 12 ก่อนปิดการเสนอขายตราสารหนี้ที่ได้รับอนุญาต หากผู้เสนอขายตราสารหนี้  ได้เปิดเผย
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มิได้แสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนให้แก่บุคคลใด
เป็นการเฉพาะรายเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขาย  
หรือการตัดสินใจลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขาย ผู้เสนอขายตราสารหนี้ต้องด าเนินการให้มีการเปิดเผย
ข้อเท็จจริงดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนโดยพลัน  ทั้งนี้ ต้องไม่ช้ากว่าวันที่  
แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ หรือในกรณีที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับแล้ว  
ต้องไม่ช้ากว่าวันท าการถัดจากวันที่ได้เปิดเผยข้อเท็จจริงต่อบุคคลใดนั้น  

                                                        
7ถูกเพิ่ม โดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ีทจ 34/2554 เร่ืองการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหน้ี  (ฉบับท่ี  4 ) ลงวันท่ี

29/12/2554 
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 การปิดการเสนอขายตราสารหนี้ที่ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง กรณีเป็นหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ให้หมายถึงการปิดการเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพนั้น 
 
 ข้อ 13 ในกรณีที่ผู้เสนอขายตราสารหนี้ได้เสนอขายตราสารหนี้ประเภทใดในต่างประเทศ  
โดยมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ตามกฎหมายต่างประเทศนั้น  เมื่อมีการเสนอขาย
ตราสารหนี้ประเภทเดียวกันในประเทศไทย ให้ผู้เสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าวเปิดเผยรายละเอียดของ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนไม่น้อยกว่า
รายละเอียดของข้อมูลที่ได้เปิดเผยในการเสนอขายตราสารหนี้นั้นในต่างประเทศ  
 
 ข้อ 14 ให้ส านักงานมีอ านาจผ่อนผันการเปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลตามที่คณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 69(11) และมาตรา 70(9) ได้ หากผู้เสนอขาย
ตราสารหนี้นั้นแสดงได้ว่ามีเหตุอันควรที่จะไม่แสดงรายละเอียดของข้อมูลดังกล่าวไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูล  ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อมูลนั้นต้องไม่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่าง  
มีนัยส าคัญ 
 
 ข้อ 158 ในการพิจารณาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน หากส านักงาน
เห็นว่ามีเหตุจ าเป็นและสมควรเพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่มีนัยส าคัญเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน  
ให้ส านักงานมีอ านาจก าหนดให้ผู้เสนอขายตราสารหนี้ด าเนินการดังต่อไปนี้ภายในระยะเวลาที่
ส านักงานก าหนด 
 (1) ชี้แจง หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล หรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม  
 (2) จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นอิสระจัดท าความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน 
หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน  
 หากผู้เสนอขายตราสารหนี้ไม่ด าเนินการตามที่ส านักงานก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้เสนอขาย
ตราสารหนี้ไม่ประสงค์จะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อส านักงานอีกต่อไป  
 ในการก าหนดให้ผู้เสนอขายตราสารหนี้ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ส านักงานอาจก าหนดให้  
ผู้เสนอขายตราสารหนี้เปิดเผยการสั่งการ การด าเนินการ ข้อสังเกตของส านักงาน หรือค าชี้แจงของ  
ผู้เสนอขายตราสารหนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงาน ตามแนวทางที่ส านักงานก าหนดด้วยก็ได้  
 

                                                        
8ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ีทจ. 17/2553 เร่ืองการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบับท่ี 2) 

ลงวันท่ี02/04/2553 
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 ข้อ 169ให้บุคคลดังต่อไปนี้ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบ
แสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน 
 (1) การเสนอขายตราสารหนี้ในกรณีทั่วไปโดยผู้ออกตราสารหนี้ การลงลายมือชื่อให้เป็นดังน้ี  
  (ก) ให้กรรมการทุกคนและผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีลงลายมือ
ชื่อในแบบ 69-Base 
  (ข) ให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันหรือกรรมการที่มีต าแหน่งบริหารสูงสุดที่
ได้รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูล
ดังต่อไปนี้ 
   1. แบบ 69-Supplement ที่ยื่นเพื่อปรับปรุงข้อมูลบริษัทที่ออกตราสารหนี้ 
ตามข้อ 10(1) (ก) 
   2. แบบ 69-Pricing ที่ยื่นเพื่อปรับปรุงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขาย
ตามข้อ 10(1) (ข) 
 (2) การเสนอขายหุ้นกู้หรือตั๋วเงินต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยผู้ออกตราสารหนี้
ดังกล่าว  ให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันหรือกรรมการที่มีต าแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบ
อ านาจจากกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อ 
 (3) การเสนอขายโดยผู้ออกหุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ทุกกรณี การลงลายมือ
ชื่อให้เป็นดังนี้ 
  (ก) ในกรณีเป็นการเสนอขายในกรณีทั่วไป  ให้กรรมการทุกคนและผู้ที่ด ารงต าแหน่ง
บริหารสูงสุดในสายงานบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้ลงลายมือชื่อ  ในการน้ี ผู้ออกหุ้นกู้ต้องจัดให้กรรมการทุกคน
และผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีของผู้มีสิทธิเสนอโครงการลงลายมือชื่อด้วย เว้นแต่  
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอโครงการเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ  ให้ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันของ
ผู้มีสิทธิเสนอโครงการลงลายมือชื่อ 
  (ข) ในกรณีเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่  ให้กรรมการ  
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันหรือกรรมการที่มีต าแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอ านาจจากกรรมการ  
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันของผู้ออกหุ้นกู้ลงลายมือชื่อ  ในการน้ี ผู้ออกหุ้นกู้ต้องจัดให้กรรมการผู้มีอ านาจ
ลงนามผูกพันหรือกรรมการที่มีต าแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันของผู้มีสิทธิเสนอโครงการลงลายมือชื่อด้วย  เว้นแต่ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอโครงการเป็นกิจการ
ตามกฎหมายต่างประเทศ  ให้ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันของผู้มีสิทธิเสนอโครงการลงลายมือชื่อ  

                                                        
9ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ีทจ 19/2555 เร่ืองการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหน้ี  (ฉบับท่ี 5) 

ลงวันท่ี28/03/2555 
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 (4) การเสนอขายตราสารหนี้โดยผู้ออกตราสารหนี้ที่เป็นธนาคารต่างประเทศซึ่งมีสาขาที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินหรือ
สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้
กู้ยืมของสถาบันการเงิน  ให้ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศหรือ
สถาบันการเงินดังกล่าวลงลายมือชื่อ 
 (5) การเสนอขายโดยผู้ถือตราสารหนี้ ให้ผู้ถือตราสารหนี้ลงลายมือชื่อ ซึ่งในกรณีที่ผู้ถือตรา
สารหนี้เป็นนิติบุคคล ให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคนลงลายมือชื่อ  ในการน้ี ผู้ถือตราสาร
หนี้ต้องจัดให้กรรมการทุกคนและผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีของผู้ออกตราสารหนี้
ลงลายมือชื่อด้วย 
 (6) การเสนอขายตราสารหนี้ที่ได้จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงิน ให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน  
ที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ 
 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรท าให้บุคคลที่ต้องลงนามเพื่อนิติบุคคลที่ก าหนดตามวรรค
หนึ่ง (1) (2) (3) (4) และ (5) ไม่สามารถลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลใน
ขณะที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อส านักงานได้ ให้นิติบุคคลดังกล่าวปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
 (1) หากเหตุที่ท าให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากการที่บุคคล
ดังกล่าวอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกาย
หรือทางจิต ผู้เสนอขายตราสารหนี้ไม่จ าต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน 
 (2) หากเหตุที่ท าให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากกรณีอ่ืนนอกจาก 
ที่ระบุใน (1) เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นไป ให้ผู้เสนอขายตราสารหนี้จัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อ
ทันที เพื่อให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับได้ตามข้อ 18 
 (3) ตามที่ได้รับผ่อนผันจากส านักงาน ในกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร  
 
 ข้อ 17 ในกรณีที่ผู้ถือตราสารหนี้ประสงค์จะเสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชนตามข้อ 5   
ให้ผู้ถือตราสารหนี้จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้ออกตราสารหนี้นั้นทราบถึงการเสนอขาย  
ตราสารหนี้ของผู้ถือตราสารหนี้ต่อส านักงานด้วย  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ออกตราสารหนี้ดังกล่าวได้ทราบถึ ง
หน้าที่ที่จะต้องจัดท าและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ  
ผู้ออกตราสารหนี้ตามมาตรา 56 
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 ข้อ 1810ภายใต้บังคับมาตรา 75 ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ
เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา 33  
ผู้เสนอขายตราสารหนี้ต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่นั้นแล้ว  
 (2) ผู้เสนอขายตราสารหนี้ได้ช าระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ส านักงานประกาศก าหนด 
 (3) ในกรณีที่เป็นการยื่นแบบตาม (4) (ข) 1. หรือ (4) (ข) 3. ผู้เสนอขายตราสารหนี้ได้แก้ไข
เพิ่มเติมข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและได้เปิดเผยข้อมูลตามข้อ 15 วรรคสาม (ถ้าม)ี แล้ว 
 (4)11เมื่อถึงหรือพ้นก าหนดระยะเวลาดังต่อไปนี้ 
  (ก) ในวันท าการถัดจากวันที่ยื่นแบบ 69-S ตามข้อ 7 ข้อ 7/1 หรือข้อ 8(1) หรือแบบ 69-FD 
ตามข้อ 7/1 หรือแบบ 69-Pricing ตามข้อ 10(2) ที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด  เว้นแต่เป็นกรณีที่ก าหนดใน (ข) 
  (ข) เมื่อพ้นสิบสี่วันนับแต่วันที่ส านักงานได้รับแบบดังต่อไปนี้ที่แก้ไขเพิ่มเติมคร้ัง
หลังสุด (ไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้หรือข้อมูลอื่นที่มิใช่ข้อมูลส าคัญซึ่งส านักงาน
ผ่อนผันให้แก้ไขเพิ่มเติมได้) 
   1. แบบ 69-S หรือแบบ 69-FD ตามข้อ 7/1 ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการ
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ในกรณีทั่วไป 
   2. แบบ 69-Base ตามข้อ 8(2) 
   3. แบบ 69-Base ในกรณีอ่ืนใดนอกเหนือจากที่ก าหนดใน 2. 
 (5) ผู้เสนอขายตราสารหนี้ได้ระบุข้อมูลตามรายการครบถ้วนแล้ว  
 
 ข้อ 19 ในกรณีที่ส านักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนส าหรับการ
เสนอขายตราสารหนี้ ซึ่งได้ยื่นไว้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ กย. 40/2549  เร่ือง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้  
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549  ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้แบบแสดงรายการข้อมูล
ดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้บังคับประกาศฉบับดังกล่าวต่อไป 
 
 ข้อ 20 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  31 มีนาคม พ.ศ. 2552  เป็นต้นไป 
 ประกาศ   ณ   วันที่  13 มีนาคม พ.ศ. 2552 

                                                        
10ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ีทจ. 17/2553 เร่ืองการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบับท่ี 

2) ลงวันท่ี02/04/2553 
11ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ีทจ. 5/2554 เร่ืองการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบับท่ี  3 

) ลงวันท่ี18/03/2554 
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(นายวิจิตร  สุพินิจ) 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
 
 

หมายเหตุ: 
          ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ทจ. 10/2552 เร่ืองการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่13/03/2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 
          ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ทจ. 17/2553 เร่ืองการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่02/04/2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 
          ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ทจ. 5/2554 เร่ืองการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่  3 ) ลงวันที่18/03/2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 
          ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ทจ 34/2554 เร่ืองการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายตราสารหนี้  (ฉบับที่  4 ) ลงวันที่29/12/2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 
          ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ทจ 19/2555 เร่ืองการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายตราสารหนี้  (ฉบับที่ 5) ลงวันที่28/03/2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 
  
 

(ให้ดูวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ และบทเฉพาะกาลที่เกี่ยวข้องในประกาศแต่ละฉบับ) 
 


