
- ร่าง -ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 10/2556 

เร่ือง  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
_____________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 67 มาตรา 69 และมาตรา 70 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 
และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมาย คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2556   เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิก 
  (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2552  เร่ือง การยืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 
  (2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 17/2553  เร่ือง การยืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2553 
  (3)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 5/2554  เร่ือง การยืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2554 
  (4)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 34/2554  เร่ือง การยืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 
  (5)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 19/2555  เร่ือง การยืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 
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ขอ้ 3   เวน้แต่ประกาศน้ีไดก้ าหนดไวเ้ป็นประการอ่ืน ให้น าบทนิยามท่ีก าหนดไว ้
ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามใน 
ประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท มาใชก้บัประกาศน้ี แบบทา้ยประกาศ  
และตารางทา้ยประกาศ และใหมี้บทนิยามเพิ่มเติมดงัน้ี 
  “ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายตราสารหน้ี”  หมายความวา่   ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จ านวนและราคาตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย 
  (2)  ระยะเวลาของการเสนอขาย 
  (3)  อตัราผลประโยชน์ตอบแทน  
  (4)  รายละเอียดเก่ียวกบัการจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร 
  (5)  ผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (ถา้มี) 
  (6)  ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายตราสารหน้ี หรือท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั  
หรือเก่ียวกบัขอ้มูลตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) 

หมวด 1 
บททัว่ไป 

____________ 

ขอ้ 4   การเสนอขายตราสารหน้ีท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
และร่างหนังสือช้ีชวนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย 
การยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ใหอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศน้ี  
เวน้แต่จะมีประกาศฉบบัอ่ืนก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือ 
ช้ีชวนไวโ้ดยเฉพาะแลว้  

  ขอ้ 5   ในกรณีท่ีมีการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับ 
การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีออกใหม่ ใหห้มายความรวมถึงการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
และร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับหุน้ท่ีออกใหม่ซ่ึงรองรับการใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพดงักล่าวดว้ย  
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  ขอ้ 6   ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีมีหนา้ท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือ 
ช้ีชวนปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  วิธีการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน และค่าธรรมเนียม  
ใหเ้ป็นไปตามหมวด 2 
  (2)  แบบแสดงรายการขอ้มูล ใหเ้ป็นไปตามหมวด 3 
  (3)  อ านาจของส านกังานเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล ใหเ้ป็นไปตามหมวด 4 
  (4)  การรับรองขอ้มูล ให้เป็นไปตามหมวด 5 
  (5)  วนัมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน ให้เป็นไปตาม
หมวด 6 

หมวด 2 
วิธีการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 

และค่าธรรมเนียม 
____________ 

  ขอ้ 7   ก่อนการเสนอขายตราสารหน้ี ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ียืน่แบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นหมวด 3 และร่างหนังสือช้ีชวนตามแบบท่ีก าหนดตามมาตรา 72  
ต่อส านกังาน โดยใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนพร้อมเอกสารหลกัฐานตามท่ี 
ก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังานในรูปเอกสารส่ิงพิมพจ์ านวนหน่ึงชุด รวมทั้งส าเนาแบบแสดง 
รายการขอ้มูลจ านวนหน่ึงชุด 
  (2)  ส่งขอ้มูลในรูปของขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลตามท่ีก าหนดไว ้
บนเวบ็ไซตข์องส านกังาน  
  ขอ้มูลท่ียืน่ต่อส านกังานตามวรรคหน่ึงทั้งในรูปเอกสารส่ิงพิมพแ์ละขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์
ตอ้งมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั 

  ขอ้ 8   ในกรณีท่ีผูถื้อตราสารหน้ีประสงคจ์ะเสนอขายตราสารหน้ีต่อประชาชนทัว่ไป 
นอกจากการด าเนินการตามขอ้ 7 แลว้ ให้ผูถื้อตราสารหน้ีจดัส่งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีแสดงว่า 
ผูอ้อกตราสารหน้ีนั้นทราบถึงการเสนอขายตราสารหน้ีของผูถื้อตราสารหน้ีต่อส านกังานดว้ย   
ทั้งน้ี เพื่อใหผู้อ้อกตราสารหน้ีดงักล่าวไดท้ราบถึงหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งจดัท าและส่งงบการเงินและรายงาน 
เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของผูอ้อกตราสารหน้ีตามมาตรา 56  
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 ขอ้ 9   แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียื่นต่อส านกังานตามขอ้ 7  
ตอ้งมีท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบเป็นผูร่้วมจดัท าและรับรอง 
ความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล เวน้แต่เป็นการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  หุน้กูท่ี้ออกโดยบริษทัจดทะเบียนหรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น  
แต่ไม่รวมถึงหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
  (2)  หุน้กูท่ี้ออกใหม่ซ่ึงเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่  
  (3)  หุน้กูร้ะยะสั้น 
  (4)  ตัว๋เงินระยะสั้น 

  ขอ้ 10   ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ีช าระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน  
และการยืน่ค าขอต่าง ๆ ในวนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 

หมวด 3 
แบบแสดงรายการขอ้มูล 

____________ 

  ขอ้ 11   ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายการครบถว้น 
เป็นปัจจุบนัต่อส านกังานซ่ึงมีรายการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี โดยรายละเอียดของรายการตาม (1) ถึง (3)  
ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีก าหนดในขอ้ 16 ขอ้ 19 หรือขอ้ 20 แลว้แต่กรณี 
  (1)  สรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (fact sheet)  
  (2)  ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
  (3)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการจอง การจ าหน่าย และการจดัสรร 
  (4)  ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน 
  สรุปขอ้มูลส าคญัของตราสารตามวรรคหน่ึง (1) อยา่งนอ้ยตอ้งแสดงถึงสาระส าคญั 
ของตราสาร รวมทั้งลกัษณะพิเศษและความเส่ียงท่ีส าคญัของตราสาร โดยส านกังานอาจประกาศก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัท าสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสารดว้ยก็ได้ 
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  ขอ้ 12   รายละเอียดของรายการตามขอ้ 11 ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ส าหรับการเสนอขายหุน้กูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ใหเ้ป็นไปตาม
แบบท่ีก าหนดในส่วนท่ี 1 ของหมวดน้ี 
  (2)  ส าหรับการเสนอขายตราสารหน้ีอ่ืนใดนอกจากหุน้กูต้าม (1) ใหเ้ป็นไปตามแบบ 
ท่ีก าหนดในส่วนท่ี 2 ของหมวดน้ี 

  ขอ้ 13   งบการเงินและงบการเงินรวมของผูอ้อกตราสารหน้ีท่ีเปิดเผยในแบบแสดง 
รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดตามมาตรา 56 โดยอนุโลม 

  ขอ้ 14   ก่อนปิดการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีไดรั้บอนุญาต หากผูเ้สนอขายตราสารหน้ี   
ไดเ้ปิดเผยขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมิไดแ้สดงอยูใ่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน 
ใหแ้ก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะรายเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุนใน 
ตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย  หรือการตดัสินใจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีตอ้ง
ด าเนินการใหมี้การเปิดเผยขอ้เทจ็จริงดงักล่าวในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนโดยพลนั   
ทั้งน้ี ตอ้งไม่ชา้กวา่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั หรือในกรณีท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูล 
มีผลใชบ้งัคบัแลว้ตอ้งไม่ชา้กวา่วนัท าการถดัจากวนัท่ีไดเ้ปิดเผยขอ้เทจ็จริงต่อบุคคลนั้น 
 การปิดการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีไดรั้บอนุญาตตามวรรคหน่ึง กรณีเป็นหลกัทรัพย ์
แปลงสภาพใหห้มายถึงการปิดการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพนั้น 

 ขอ้ 15   ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไดเ้สนอขายตราสารหน้ีประเภทใด 
ในต่างประเทศ โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายตราสารหน้ีตามกฎหมายต่างประเทศนั้น   
เม่ือมีการเสนอขายตราสารหน้ีประเภทเดียวกนัในประเทศไทย ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ีดงักล่าวเปิดเผย
รายละเอียดของขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายตราสารหน้ีในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน
ไม่นอ้ยกวา่รายละเอียดของขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยในการเสนอขายตราสารหน้ีนั้นในต่างประเทศ 

ส่วนท่ี 1 
แบบส าหรับการเสนอขายหุ้นกูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

____________ 

  ขอ้ 16   การเสนอขายหุน้กูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยท์ุกกรณี  
ใหผู้เ้สนอขายยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายการตามขอ้ 11 ต่อส านกังาน โดยมีรายละเอียด 
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ตามแบบ 69-SECURITIZATION ทา้ยประกาศน้ี หรือแบบ 69-FD ท่ีแนบทา้ยประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กูต้่างประเทศในประเทศไทย  
ทั้งน้ี ใหย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวทุกคร้ังก่อนการเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว 
  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามวรรคหน่ึงใหผู้เ้สนอขายปฏิบติัดงัน้ี 
  (1)  กรณีท่ีผูย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ ใหจ้ดัท าแบบแสดง 
รายการขอ้มูลเป็นภาษาท่ีสอดคลอ้งกบัค าขออนุญาตเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย ์
เป็นหลกัทรัพย ์ 
  (2)  กรณีท่ีขอ้มูลหรือเอกสารท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจยืน่ประกอบแบบแสดงรายการขอ้มูล 
แปลมาจากขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเป็นภาษาอ่ืน ให้น าหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการแปลและการรับรองตามท่ี 
ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย 
หุน้กูท่ี้ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยม์าใชบ้งัคบัดว้ย  
  (3)  กรณีท่ีเป็นการยื่นแบบ 69-FD  ใหร้ะบุขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้กู ้
เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยท่ี์มีรายละเอียดเช่นเดียวกบัส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขาย 
ตราสารหน้ี ของแบบ 69-SECURITIZATION ดว้ย 

ขอ้ 17   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยท่ี์ 
ผูมี้สิทธิเสนอโครงการเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ แบบแสดงรายการขอ้มูลตอ้งมีขอ้มูลเพิ่มเติม
เก่ียวกบัขอ้จ ากดัและความเส่ียงอยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ผลกระทบท่ีผูถื้อหุ้นกูอ้าจไดรั้บ ในกรณีท่ีผูมี้สิทธิเสนอโครงการมีหนา้ท่ีตอ้ง 
รวบรวมเงินท่ีไดจ้ากสิทธิเรียกร้องตามโครงการส่งใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจซ่ึงกฎหมายของประเทศ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูมี้สิทธิเสนอโครงการนั้นมีขอ้จ ากดัในการส่งเงินออกนอกประเทศ (ถา้มี) 
  (2)  ขอ้จ ากดัหรือความเส่ียงอ่ืนใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อการใชสิ้ทธิ หรือการตดัสินใจ 
ของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั 
  (3)  ในกรณีท่ีสินทรัพยข์องโครงการเป็นสิทธิเรียกร้องในต่างประเทศ ให้เปิดเผย 
ขอ้มูลเก่ียวกบั 
         (ก)  สิทธิและความคุม้ครองท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บจากการลงทุนในหุน้กู ้รวมทั้งค  าเตือน 
ผูล้งทุนใหศึ้กษาและติดตามขอ้มูลเก่ียวกบักฎหมายและกฎเกณฑข์องประเทศท่ีจะใชบ้งัคบักบัสิทธิเรียกร้อง 
ตามโครงการ  ทั้งน้ี ขอ้มูลดงักล่าวให้แสดงในหน้าปกของแบบแสดงรายการขอ้มูลดว้ยตวัอกัษรท่ีเน้น 
และสามารถสังเกตเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
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         (ข)  การด าเนินคดีทางกฎหมายของนิติบุคคลเฉพาะกิจต่อผูมี้สิทธิเสนอโครงการ 
หรือการบงัคบักบัสิทธิเรียกร้องตามโครงการ เน่ืองจากผูมี้สิทธิเสนอโครงการหรือลูกหน้ีแห่งสิทธิ 
เรียกร้องดงักล่าวมิไดมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย  ทั้งน้ี ให้ระบุถึงเขตอ านาจศาลในการฟ้องร้องบงัคบัคดี 
ต่อผูมี้สิทธิเสนอโครงการหรือลูกหน้ีแห่งสิทธิเรียกร้องนั้นดว้ย 

  ขอ้ 18   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยท่ี์มี 
การช าระค่าหุน้กูเ้ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ แบบแสดงรายการขอ้มูลตอ้งมีขอ้มูลเพิ่มเติมอยา่งนอ้ย 
ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีท่ีผูมี้สิทธิเสนอโครงการเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ หรือเป็น 
การเสนอขายหุ้นกูพ้ร้อมกนัหรือในระยะเวลาใกลเ้คียงกนัในประเทศอ่ืนดว้ย  ใหร้ะบุไวอ้ยา่งชดัเจน 
เก่ียวกบัภาษาท่ีจะใชใ้นการจดัท าหนงัสือช้ีชวน งบการเงิน รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี และการใหข้อ้มูลอ่ืนหรือรายงานเก่ียวกบักิจการท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจจดัท าเพื่อเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน  
  (2)  ขอ้จ ากดัหรือความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา วิธีการจองซ้ือ  
การช าระราคา การส่งมอบหลกัทรัพย ์และวิธีการโอนหลกัทรัพย ์รวมทั้งขอ้มูลตามท่ีก าหนด 
ในขอ้ 17(2) 
  ความในวรรคหน่ึง (1) ใหใ้ชบ้งัคบักบัการเสนอขายหุ้นกูเ้พื่อการแปลงสินทรัพย์ 
เป็นหลกัทรัพยท่ี์ผูมี้สิทธิเสนอโครงการเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศและหุน้กูด้งักล่าว 
มีการช าระค่าหุน้กูเ้ป็นสกุลเงินบาทดว้ย 

ส่วนท่ี 2 
แบบส าหรับการเสนอขายตราสารหน้ี 

____________ 

  ขอ้ 19   การเสนอขายตราสารหน้ีต่อประชาชนทัว่ไป ให้ผูเ้สนอขายยืน่แบบ 
แสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายการตามขอ้ 11 ต่อส านกังาน โดยมีรายละเอียดตามแบบ 69-DEBT-PO  
ทา้ยประกาศน้ี ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีการเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้น ผูอ้อกหุ้นกูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงิน 
ระยะสั้นสามารถเสนอขายตราสารหน้ีดงักล่าวไดโ้ดยไม่จ ากดัจ านวนคร้ังท่ีเสนอขายจนถึงวนัส้ินรอบระยะ 
เวลาในการส่งแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี แต่ตอ้งปรับปรุงใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวมีขอ้มูล 
ท่ีเป็นปัจจุบนัดว้ยการยื่นขอ้มูลท่ีผูอ้อกหุ้นกูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้นมีหนา้ท่ีจดัท าและส่งตามมาตรา 56 
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  (2)  กรณีการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีไม่เป็นไปตาม (1) ให้ผูเ้สนอขายยื่นแบบ 
แสดงรายการขอ้มูลทุกคร้ังก่อนการเสนอขาย 

  ขอ้ 20   การเสนอขายตราสารหน้ีต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่  
ให้ผูเ้สนอขายยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายการตามขอ้ 11 ต่อส านกังาน โดยมีรายละเอียด 
ตามแบบ 69-DEBT-II&HNW ทา้ยประกาศน้ี ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
  (1)  กรณีการเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้น เม่ือแบบแสดงรายการขอ้มูล 
ของหุน้กูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้นมีผลใชบ้งัคบัแลว้ ผูอ้อกสามารถเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงิน 
ระยะสั้นภายใตแ้บบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวโดยไม่จ ากดัจ านวนคร้ังท่ีเสนอขาย แต่การเสนอขาย 
คร้ังใด ๆ ตอ้งมีระยะเวลาไม่เกินกว่าหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั 
  (2)  กรณีการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีไม่เป็นไปตาม (1) ให้ผูเ้สนอขายยื่นแบบ 
แสดงรายการขอ้มูลทุกคร้ังก่อนการเสนอขาย 

  ขอ้ 21   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีระยะสั้น การระบุขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวน 
และราคาตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย ระยะเวลาของการเสนอขาย หรืออตัราผลประโยชน์ตอบแทน 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียืน่ตามขอ้ 19(1) หรือขอ้ 20(1) อาจก าหนดขอ้มูล 
เป็นช่วง (range) ขอ้มูลตวัเลขสูงสุด (maximum) หรือขอ้มูลท่ีเป็นวิธีการค านวณท่ีให้ผลลพัธ์เฉพาะเจาะจง 
เม่ือมีการแทนค่าในวิธีการค านวณนั้น แลว้แต่กรณี 

หมวด 4 
อ านาจของส านกังานเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล 

____________ 

  ขอ้ 22   ใหส้ านกังานมีอ านาจผอ่นผนัการเปิดเผยรายละเอียดของขอ้มูลท่ีก าหนด 
เพิ่มเติมตามประกาศน้ี หากผูเ้สนอขายตราสารหน้ีแสดงไดว้า่ขอ้มูลดงักล่าวมิใช่ขอ้มูลท่ีมีผลกระทบ 
ต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั และมีเหตุอนัควรท่ีจะไม่แสดงรายละเอียดของขอ้มูลดงักล่าว
ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลหรือไดด้ าเนินการประการอ่ืนเพื่อทดแทนอยา่งเพียงพอแลว้ 

  ขอ้ 23   ในการพิจารณาขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน  
หากส านกังานเห็นวา่มีเหตุจ าเป็นและสมควรเพื่อใหผู้ล้งทุนมีขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัเพียงพอต่อ 
การตดัสินใจลงทุน ใหส้ านกังานมีอ านาจก าหนดใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ีด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
ภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด  
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  (1)  ช้ีแจง หรือแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูล หรือส่งเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติม 
  (2)  จดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีเป็นอิสระจดัท าความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง 
ครบถว้น หรือความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
  หากผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไม่ด าเนินการตามท่ีส านกังานก าหนดตามวรรคหน่ึง  
ใหถื้อวา่ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไม่ประสงคจ์ะยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ต่อส านกังานอีกต่อไป 
  ในการก าหนดใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ีด าเนินการตามวรรคหน่ึง ส านกังาน 
อาจก าหนดใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ีเปิดเผยการสั่งการ การด าเนินการ ขอ้สังเกตของส านกังาน  
หรือค าช้ีแจงของผูเ้สนอขายตราสารหน้ี ผา่นทางเวบ็ไซตข์องส านกังาน ตามแนวทางท่ีส านกังาน 
ก าหนดดว้ยก็ได ้

หมวด 5 
การรับรองขอ้มูล 
____________ 

  ขอ้ 24   การลงลายมือช่ือเพื่อรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในแบบ 
แสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  การเสนอขายตราสารหน้ีต่อประชาชนทัว่ไปโดยผูอ้อกตราสารหน้ี ใหเ้ป็นไปตาม 
หลกัเกณฑด์งัน้ี 
        (ก)  กรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีมิใช่บริษทัจดทะเบียน ให้กรรมการทุกคน  
ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด และผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ลงลายมือช่ือ 
        (ข)  กรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีเป็นบริษทัจดทะเบียน ให้กรรมการผูมี้อ านาจ 
ลงนามผกูพนั หรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนั  
ลงลายมือช่ือ  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนัมิใช่ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด  
หรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี การลงลายมือช่ือดงักล่าวตอ้งมีผูท่ี้ด ารงต าแหน่ง  
บริหารสูงสุดหรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ลงลายมือช่ือดว้ย 
  (2)  การเสนอขายหุน้กูห้รือตัว๋เงินระยะสั้นต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
โดยผูอ้อกตราสารหน้ี ใหก้รรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัหรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดท่ีไดรั้บ 
มอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั ลงลายมือช่ือ 
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  (3)  การเสนอขายหุน้กูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยโ์ดยผูอ้อกหุน้กู ้
เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
                                   (ก)  กรณีการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป ใหก้รรมการทุกคน ผูท่ี้ด ารงต าแหน่ง 
บริหารสูงสุด และผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ของผูอ้อกหุ้นกู ้ลงลายมือช่ือ  ในการน้ี  
ผูอ้อกหุ้นกูต้อ้งจดัใหก้รรมการทุกคน ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด และผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด 
ในสายงานบญัชี ของผูมี้สิทธิเสนอโครงการ ลงลายมือช่ือดว้ย  เวน้แต่ในกรณีท่ีผูมี้สิทธิเสนอโครงการ 
เป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนัของผูมี้สิทธิเสนอโครงการลงลายมือช่ือ 
                                  (ข)  กรณีการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ใหก้รรมการ 
ผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัหรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจ 
ลงนามผกูพนัของผูอ้อกหุ้นกู ้ลงลายมือช่ือ  ในการน้ี ผูอ้อกหุน้กูต้อ้งจดัใหก้รรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั 
หรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนัของผูมี้สิทธิ 
เสนอโครงการ ลงลายมือช่ือดว้ย เวน้แต่ในกรณีท่ีผูมี้สิทธิเสนอโครงการเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ  
ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนัของผูมี้สิทธิเสนอโครงการลงลายมือช่ือ 
  (4)  การเสนอขายตราสารหน้ีโดยผูอ้อกตราสารหน้ีท่ีเป็นธนาคารต่างประเทศซ่ึงมีสาขา 
ท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบ้ีย 
เงินให้กูย้ืมของสถาบนัการเงิน ให้ผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนัของสาขาธนาคารพาณิชยต่์างประเทศหรือ 
สถาบนัการเงินดงักล่าว ลงลายมือช่ือ 
  (5)  การเสนอขายตราสารหน้ีโดยผูถื้อตราสารหน้ี ใหผู้ถื้อตราสารหน้ีลงลายมือช่ือ  
ซ่ึงในกรณีท่ีผูถื้อตราสารหน้ีเป็นนิติบุคคล ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลทุกคนลงลายมือช่ือ   
ในการน้ี ผูถื้อตราสารหน้ีตอ้งจดัใหก้รรมการทุกคน ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด และผูท่ี้ด ารงต าแหน่ง
บริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ของผูอ้อกตราสารหน้ี ลงลายมือช่ือดว้ย 
  (6)  การเสนอขายตราสารหน้ีท่ีจดัใหมี้ท่ีปรึกษาทางการเงิน ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนั 
ท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือ 

  ขอ้ 25   ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรท าใหบุ้คคลท่ีตอ้งลงนามเพื่อนิติบุคคล 
ตามท่ีก าหนดในขอ้ 24(1) (2) (3) (4) และ (5) ไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้ใหนิ้ติบุคคลดงักล่าวปฏิบติั 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี เวน้แต่ไดรั้บผอ่นผนัจากส านกังาน 
 
 
 



11 
 

  (1)  หากเหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้เกิดจากการท่ี 
บุคคลดงักล่าวอยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วย 
ทางร่างกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไม่จ าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือในแบบ 
แสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
  (2)  หากเหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้เกิดจากกรณีอ่ืน 
นอกจากท่ีระบุใน (1) เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินไป ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ีจดัใหบุ้คคลดงักล่าว 
ลงลายมือช่ือทนัที เพื่อให้แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัไดต้ามขอ้ 26 

หมวด 6 
วนัมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูล 

และร่างหนงัสือช้ีชวน 
____________ 

  ขอ้ 26   ภายใตบ้งัคบัมาตรา 75 ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
มีผลใชบ้งัคบัเม่ือไดด้ าเนินการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีแลว้ 
  (1)  ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ ผูเ้สนอขายตราสารหน้ี 
ตอ้งไดรั้บอนุญาตตามมาตรา 33 
  (2)  ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไดช้ าระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
  (3)  เม่ือพน้หน่ึงวนัท าการ ห้าวนัท าการ หรือสิบวนัท าการ นบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บ
แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังหลงัสุด (ไม่รวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายตราสารหน้ี
หรือขอ้มูลอ่ืนท่ีมิใช่ขอ้มูลส าคญัซ่ึงส านกังานผอ่นผนัใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมได)้ ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใน
ตารางทา้ยประกาศ 
  (4)  ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ 23 วรรคสาม (ถา้มี) 
  (5)  ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไดร้ะบุขอ้มูลตามรายการครบถว้น 
  ในกรณีท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมคร้ังหลงัสุดภายหลงัเวลา 10.00 น. ของวนัท าการใด ใหถื้อวา่ส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนดงักล่าวในวนัท าการถดัไป 
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หมวด 7 
บทเฉพาะกาล 
____________ 

  ขอ้ 27   ในกรณีท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ส าหรับการเสนอขายตราสารหน้ี ซ่ึงไดย้ืน่ไวต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2552  
เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  ก่อนวนัท่ี 
ประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนดงักล่าวยงัคงอยูภ่ายใตบ้งัคบั
ประกาศฉบบัดงักล่าวต่อไป 

  ขอ้ 28   ให้บรรดาประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ค าสั่ง และหนังสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 10/2552  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 13 มีนาคม  
พ.ศ. 2552  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงมีผลใชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้ 
กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี จนกว่าจะไดมี้ประกาศ ค าสั่ง และหนังสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนว 
ปฏิบติัตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

  ขอ้ 29   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงถึงประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 10/2552  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 13 มีนาคม  
พ.ศ. 2552  ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

     ประกาศ  ณ  วนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556   
 
 
 
                      (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
                      เลขาธิการ 
                        ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
                        ประธานกรรมการ 
                         คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
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