- ร่ าง -ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 10/2556
เรื่ อง การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
_____________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 67 มาตรา 69 และมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิ
และเสรี ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44
และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่ งกฎหมาย คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2552 เรื่ อง การยืน่ แบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552
(2) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2553 เรื่ อง การยืน่ แบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553
(3) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 5/2554 เรื่ อง การยืน่ แบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2554
(4) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2554 เรื่ อง การยืน่ แบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554
(5) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2555 เรื่ อง การยืน่ แบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555
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ข้อ 3 เว้นแต่ประกาศนี้ได้กาหนดไว้เป็ นประการอื่น ให้นาบทนิยามที่กาหนดไว้
ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามใน
ประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท มาใช้กบั ประกาศนี้ แบบท้ายประกาศ
และตารางท้ายประกาศ และให้มีบทนิยามเพิ่มเติมดังนี้
“ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้” หมายความว่า ข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) จานวนและราคาตราสารหนี้ที่เสนอขาย
(2) ระยะเวลาของการเสนอขาย
(3) อัตราผลประโยชน์ตอบแทน
(4) รายละเอียดเกี่ยวกับการจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรร
(5) ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ถ้ามี)
(6) ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตราสารหนี้ หรื อที่มีลกั ษณะทานองเดียวกัน
หรื อเกี่ยวกับข้อมูลตาม (1) (2) (3) (4) และ (5)
หมวด 1
บททัว่ ไป
____________
ข้อ 4 การเสนอขายตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
และร่ างหนังสื อชี้ ชวนตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ให้อยูภ่ ายใต้บงั คับของประกาศนี้
เว้นแต่จะมีประกาศฉบับอื่นกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อ
ชี้ชวนไว้โดยเฉพาะแล้ว
ข้อ 5 ในกรณี ที่มีการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนสาหรับ
การเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ออกใหม่ ให้หมายความรวมถึงการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
และร่ างหนังสื อชี้ชวนสาหรับหุน้ ที่ออกใหม่ซ่ ึงรองรับการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าวด้วย
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ข้อ 6 ให้ผเู ้ สนอขายตราสารหนี้ที่มีหน้าที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อ
ชี้ชวนปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) วิธีการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน และค่าธรรมเนียม
ให้เป็ นไปตามหมวด 2
(2) แบบแสดงรายการข้อมูล ให้เป็ นไปตามหมวด 3
(3) อานาจของสานักงานเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล ให้เป็ นไปตามหมวด 4
(4) การรับรองข้อมูล ให้เป็ นไปตามหมวด 5
(5) วันมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน ให้เป็ นไปตาม
หมวด 6
หมวด 2
วิธีการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
และค่าธรรมเนียม
____________
ข้อ 7 ก่อนการเสนอขายตราสารหนี้ ให้ผเู ้ สนอขายตราสารหนี้ยนื่ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลตามแบบที่กาหนดไว้ในหมวด 3 และร่ างหนังสื อชี้ ชวนตามแบบที่กาหนดตามมาตรา 72
ต่อสานักงาน โดยให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่
กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงานในรู ปเอกสารสิ่ งพิมพ์จานวนหนึ่งชุด รวมทั้งสาเนาแบบแสดง
รายการข้อมูลจานวนหนึ่งชุด
(2) ส่งข้อมูลในรู ปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นระบบการรับส่งข้อมูลตามที่กาหนดไว้
บนเว็บไซต์ของสานักงาน
ข้อมูลที่ยนื่ ต่อสานักงานตามวรรคหนึ่งทั้งในรู ปเอกสารสิ่ งพิมพ์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ต้องมีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน
ข้อ 8 ในกรณี ที่ผถู ้ ือตราสารหนี้ประสงค์จะเสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชนทัว่ ไป
นอกจากการดาเนิ นการตามข้อ 7 แล้ว ให้ผูถ้ ือตราสารหนี้ จดั ส่ งเอกสารหรื อหลักฐานที่แสดงว่า
ผูอ้ อกตราสารหนี้ น้ นั ทราบถึงการเสนอขายตราสารหนี้ ของผูถ้ ือตราสารหนี้ ต่อสานักงานด้วย
ทั้งนี้ เพื่อให้ผอู ้ อกตราสารหนี้ดงั กล่าวได้ทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องจัดทาและส่งงบการเงินและรายงาน
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของผูอ้ อกตราสารหนี้ตามมาตรา 56
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ข้อ 9 แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ยื่นต่อสานักงานตามข้อ 7
ต้องมีที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยูใ่ นบัญชีที่สานักงานให้ความเห็นชอบเป็ นผูร้ ่ วมจัดทาและรับรอง
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล เว้นแต่เป็ นการเสนอขายตราสารหนี้ที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) หุน้ กูท้ ี่ออกโดยบริ ษทั จดทะเบียนหรื อนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
แต่ไม่รวมถึงหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ
(2) หุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ซ่ ึงเสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่
(3) หุน้ กูร้ ะยะสั้น
(4) ตัว๋ เงินระยะสั้น
ข้อ 10 ให้ผเู ้ สนอขายตราสารหนี้ชาระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบี ยน
และการยืน่ คาขอต่าง ๆ ในวันที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูล
หมวด 3
แบบแสดงรายการข้อมูล
____________
ข้อ 11 ให้ผเู ้ สนอขายตราสารหนี้ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลที่มีรายการครบถ้วน
เป็ นปัจจุบนั ต่อสานักงานซึ่งมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ โดยรายละเอียดของรายการตาม (1) ถึง (3)
ให้เป็ นไปตามแบบที่กาหนดในข้อ 16 ข้อ 19 หรื อข้อ 20 แล้วแต่กรณี
(1) สรุ ปข้อมูลสาคัญของตราสาร (fact sheet)
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับการจอง การจาหน่าย และการจัดสรร
(4) ข้อมูลอื่นใดที่มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน
สรุ ปข้อมูลสาคัญของตราสารตามวรรคหนึ่ง (1) อย่างน้อยต้องแสดงถึงสาระสาคัญ
ของตราสาร รวมทั้งลักษณะพิเศษและความเสี่ ยงที่สาคัญของตราสาร โดยสานักงานอาจประกาศกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาสรุ ปข้อมูลสาคัญของตราสารด้วยก็ได้
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ข้อ 12 รายละเอียดของรายการตามข้อ 11 ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) สาหรับการเสนอขายหุน้ กูเ้ พื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ ให้เป็ นไปตาม
แบบที่กาหนดในส่ วนที่ 1 ของหมวดนี้
(2) สาหรับการเสนอขายตราสารหนี้อื่นใดนอกจากหุน้ กูต้ าม (1) ให้เป็ นไปตามแบบ
ที่กาหนดในส่วนที่ 2 ของหมวดนี้
ข้อ 13 งบการเงินและงบการเงินรวมของผูอ้ อกตราสารหนี้ที่เปิ ดเผยในแบบแสดง
รายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนดตามมาตรา 56 โดยอนุโลม
ข้อ 14 ก่อนปิ ดการเสนอขายตราสารหนี้ที่ได้รับอนุญาต หากผูเ้ สนอขายตราสารหนี้
ได้เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มิได้แสดงอยูใ่ นแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ชวน
ให้แก่บุคคลใดเป็ นการเฉพาะรายเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุนใน
ตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรื อการตัดสิ นใจลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขาย ผูเ้ สนอขายตราสารหนี้ ตอ้ ง
ดาเนินการให้มีการเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ชวนโดยพลัน
ทั้งนี้ ต้องไม่ชา้ กว่าวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บงั คับ หรื อในกรณี ที่แบบแสดงรายการข้อมูล
มีผลใช้บงั คับแล้วต้องไม่ชา้ กว่าวันทาการถัดจากวันที่ได้เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งต่อบุคคลนั้น
การปิ ดการเสนอขายตราสารหนี้ที่ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง กรณี เป็ นหลักทรัพย์
แปลงสภาพให้หมายถึงการปิ ดการเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพนั้น
ข้อ 15 ในกรณีที่ผเู ้ สนอขายตราสารหนี้ได้เสนอขายตราสารหนี้ประเภทใด
ในต่างประเทศ โดยมีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ตามกฎหมายต่างประเทศนั้น
เมื่อมีการเสนอขายตราสารหนี้ประเภทเดียวกันในประเทศไทย ให้ผเู ้ สนอขายตราสารหนี้ดงั กล่าวเปิ ดเผย
รายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
ไม่นอ้ ยกว่ารายละเอียดของข้อมูลที่ได้เปิ ดเผยในการเสนอขายตราสารหนี้น้ นั ในต่างประเทศ
ส่วนที่ 1
แบบสาหรับการเสนอขายหุ้นกูเ้ พื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
____________
ข้อ 16 การเสนอขายหุน้ กูเ้ พื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ทุกกรณี
ให้ผเู ้ สนอขายยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลที่มีรายการตามข้อ 11 ต่อสานักงาน โดยมีรายละเอียด
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ตามแบบ 69-SECURITIZATION ท้ายประกาศนี้ หรื อแบบ 69-FD ที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรื อหุน้ กูต้ ่างประเทศในประเทศไทย
ทั้งนี้ ให้ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวทุกครั้งก่อนการเสนอขายหุน้ กูด้ งั กล่าว
การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลตามวรรคหนึ่งให้ผเู ้ สนอขายปฏิบตั ิดงั นี้
(1) กรณีที่ผยู ้ นื่ แบบแสดงรายการข้อมูลเป็ นนิติบุคคลเฉพาะกิจ ให้จดั ทาแบบแสดง
รายการข้อมูลเป็ นภาษาที่สอดคล้องกับคาขออนุญาตเสนอขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์
เป็ นหลักทรัพย์
(2) กรณีที่ขอ้ มูลหรื อเอกสารที่นิติบุคคลเฉพาะกิจยืน่ ประกอบแบบแสดงรายการข้อมูล
แปลมาจากข้อมูลหรื อเอกสารที่เป็ นภาษาอื่น ให้นาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแปลและการรับรองตามที่
กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุน้ กูท้ ี่ออกใหม่เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์มาใช้บงั คับด้วย
(3) กรณีที่เป็ นการยื่นแบบ 69-FD ให้ระบุขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ กู้
เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ที่มีรายละเอียดเช่นเดียวกับส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ตราสารหนี้ ของแบบ 69-SECURITIZATION ด้วย
ข้อ 17 ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหุน้ กูเ้ พื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ที่
ผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการเป็ นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ แบบแสดงรายการข้อมูลต้องมีขอ้ มูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับข้อจากัดและความเสี่ ยงอย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) ผลกระทบที่ผถู ้ ือหุ้นกูอ้ าจได้รับ ในกรณีที่ผมู ้ ีสิทธิเสนอโครงการมีหน้าที่ตอ้ ง
รวบรวมเงินที่ได้จากสิ ทธิเรี ยกร้องตามโครงการส่งให้นิติบุคคลเฉพาะกิจซึ่งกฎหมายของประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการนั้นมีขอ้ จากัดในการส่ งเงินออกนอกประเทศ (ถ้ามี)
(2) ข้อจากัดหรื อความเสี่ ยงอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิ หรื อการตัดสิ นใจ
ของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ
(3) ในกรณีที่สินทรัพย์ของโครงการเป็ นสิ ทธิเรี ยกร้องในต่างประเทศ ให้เปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับ
(ก) สิ ทธิและความคุม้ ครองที่ผลู ้ งทุนจะได้รับจากการลงทุนในหุน้ กู้ รวมทั้งคาเตือน
ผูล้ งทุนให้ศึกษาและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศที่จะใช้บงั คับกับสิ ทธิเรี ยกร้อง
ตามโครงการ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวให้แสดงในหน้าปกของแบบแสดงรายการข้อมูลด้วยตัวอักษรที่เน้น
และสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน
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(ข) การดาเนินคดีทางกฎหมายของนิติบุคคลเฉพาะกิจต่อผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการ
หรื อการบังคับกับสิ ทธิ เรี ยกร้องตามโครงการ เนื่ องจากผูม้ ีสิทธิ เสนอโครงการหรื อลูกหนี้ แห่ งสิ ทธิ
เรี ยกร้องดังกล่าวมิได้มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย ทั้งนี้ ให้ระบุถึงเขตอานาจศาลในการฟ้องร้องบังคับคดี
ต่อผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการหรื อลูกหนี้แห่งสิ ทธิเรี ยกร้องนั้นด้วย
ข้อ 18 ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหุน้ กูเ้ พื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ที่มี
การชาระค่าหุน้ กูเ้ ป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ แบบแสดงรายการข้อมูลต้องมีขอ้ มูลเพิ่มเติมอย่างน้อย
ในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่ผมู ้ ีสิทธิเสนอโครงการเป็ นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ หรื อเป็ น
การเสนอขายหุ้นกูพ้ ร้อมกันหรื อในระยะเวลาใกล้เคียงกันในประเทศอื่นด้วย ให้ระบุไว้อย่างชัดเจน
เกี่ยวกับภาษาที่จะใช้ในการจัดทาหนังสื อชี้ชวน งบการเงิน รายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี และการให้ขอ้ มูลอื่นหรื อรายงานเกี่ยวกับกิจการที่นิติบุคคลเฉพาะกิจจัดทาเพื่อเผยแพร่ ต่อ
สาธารณชน
(2) ข้อจากัดหรื อความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา วิธีการจองซื้อ
การชาระราคา การส่ งมอบหลักทรัพย์ และวิธีการโอนหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อมูลตามที่กาหนด
ในข้อ 17(2)
ความในวรรคหนึ่ง (1) ให้ใช้บงั คับกับการเสนอขายหุ้นกูเ้ พื่อการแปลงสิ นทรัพย์
เป็ นหลักทรัพย์ที่ผมู ้ ีสิทธิ เสนอโครงการเป็ นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศและหุน้ กูด้ งั กล่าว
มีการชาระค่าหุน้ กูเ้ ป็ นสกุลเงินบาทด้วย
ส่วนที่ 2
แบบสาหรับการเสนอขายตราสารหนี้
____________
ข้อ 19 การเสนอขายตราสารหนี้ ต่อประชาชนทัว่ ไป ให้ผเู ้ สนอขายยืน่ แบบ
แสดงรายการข้อมูลที่มีรายการตามข้อ 11 ต่อสานักงาน โดยมีรายละเอียดตามแบบ 69-DEBT-PO
ท้ายประกาศนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณี การเสนอขายหุ ้นกูร้ ะยะสั้นหรื อตัว๋ เงินระยะสั้น ผูอ้ อกหุ ้นกูร้ ะยะสั้นหรื อตัว๋ เงิน
ระยะสั้นสามารถเสนอขายตราสารหนี้ดงั กล่าวได้โดยไม่จากัดจานวนครั้งที่เสนอขายจนถึงวันสิ้ นรอบระยะ
เวลาในการส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี แต่ตอ้ งปรับปรุ งให้แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีขอ้ มูล
ที่เป็ นปั จจุบนั ด้วยการยื่นข้อมูลที่ผอู ้ อกหุ ้นกูร้ ะยะสั้นหรื อตัว๋ เงินระยะสั้นมีหน้าที่จดั ทาและส่ งตามมาตรา 56
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(2) กรณี การเสนอขายตราสารหนี้ ที่ไม่เป็ นไปตาม (1) ให้ผูเ้ สนอขายยื่นแบบ
แสดงรายการข้อมูลทุกครั้งก่อนการเสนอขาย
ข้อ 20 การเสนอขายตราสารหนี้ ต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่
ให้ผูเ้ สนอขายยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลที่มีรายการตามข้อ 11 ต่อสานักงาน โดยมีรายละเอียด
ตามแบบ 69-DEBT-II&HNW ท้ายประกาศนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณี การเสนอขายหุน้ กูร้ ะยะสั้นหรื อตัว๋ เงินระยะสั้น เมื่อแบบแสดงรายการข้อมูล
ของหุน้ กูร้ ะยะสั้นหรื อตัว๋ เงินระยะสั้นมีผลใช้บงั คับแล้ว ผูอ้ อกสามารถเสนอขายหุ ้นกูร้ ะยะสั้นหรื อตัว๋ เงิน
ระยะสั้นภายใต้แบบแสดงรายการข้อมูลดัง กล่าวโดยไม่จากัดจานวนครั้งที่เสนอขาย แต่การเสนอขาย
ครั้งใด ๆ ต้องมีระยะเวลาไม่เกินกว่าหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้อมูล มีผลใช้บงั คับ
(2) กรณี การเสนอขายตราสารหนี้ ที่ไม่เป็ นไปตาม (1) ให้ผูเ้ สนอขายยื่นแบบ
แสดงรายการข้อมูลทุกครั้งก่อนการเสนอขาย
ข้อ 21 ในกรณี ที่เป็ นการเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น การระบุขอ้ มูลเกี่ยวกับจานวน
และราคาตราสารหนี้ ที่เสนอขาย ระยะเวลาของการเสนอขาย หรื ออัตราผลประโยชน์ตอบแทน
ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ยนื่ ตามข้อ 19(1) หรื อข้อ 20(1) อาจกาหนดข้อมูล
เป็ นช่วง (range) ข้อมูลตัวเลขสูงสุด (maximum) หรื อข้อมูลที่เป็ นวิธีการคานวณที่ให้ผลลัพธ์เฉพาะเจาะจง
เมื่อมีการแทนค่าในวิธีการคานวณนั้น แล้วแต่กรณี
หมวด 4
อานาจของสานักงานเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล
____________
ข้อ 22 ให้สานักงานมีอานาจผ่อนผันการเปิ ดเผยรายละเอียดของข้อมูลที่กาหนด
เพิ่มเติมตามประกาศนี้ หากผูเ้ สนอขายตราสารหนี้แสดงได้วา่ ข้อมูลดังกล่าวมิใช่ขอ้ มูลที่มีผลกระทบ
ต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ และมีเหตุอนั ควรที่จะไม่แสดงรายละเอียดของข้อมูลดังกล่าว
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลหรื อได้ดาเนินการประการอื่นเพื่อทดแทนอย่างเพียงพอแล้ว
ข้อ 23 ในการพิจารณาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
หากสานักงานเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นและสมควรเพื่อให้ผลู ้ งทุนมีขอ้ มูลที่มีนยั สาคัญเพียงพอต่อ
การตัดสิ นใจลงทุน ให้สานักงานมีอานาจกาหนดให้ผเู ้ สนอขายตราสารหนี้ ดาเนิ นการดังต่อไปนี้
ภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนด
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(1) ชี้แจง หรื อแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล หรื อส่ งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
(2) จัดให้มีผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็ นอิสระจัดทาความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง
ครบถ้วน หรื อความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
หากผูเ้ สนอขายตราสารหนี้ไม่ดาเนินการตามที่สานักงานกาหนดตามวรรคหนึ่ง
ให้ถือว่าผูเ้ สนอขายตราสารหนี้ไม่ประสงค์จะยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
ต่อสานักงานอีกต่อไป
ในการกาหนดให้ผเู ้ สนอขายตราสารหนี้ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง สานักงาน
อาจกาหนดให้ผเู ้ สนอขายตราสารหนี้เปิ ดเผยการสัง่ การ การดาเนินการ ข้อสังเกตของสานักงาน
หรื อคาชี้แจงของผูเ้ สนอขายตราสารหนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงาน ตามแนวทางที่สานักงาน
กาหนดด้วยก็ได้
หมวด 5
การรับรองข้อมูล
____________
ข้อ 24 การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบ
แสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) การเสนอขายตราสารหนี้ ต่อประชาชนทัว่ ไปโดยผูอ้ อกตราสารหนี้ ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) กรณี ที่ผูอ้ อกตราสารหนี้ มิใช่บริ ษทั จดทะเบียน ให้กรรมการทุกคน
ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุด และผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี ลงลายมือชื่อ
(ข) กรณี ที่ผอู ้ อกตราสารหนี้เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน ให้กรรมการผูม้ ีอานาจ
ลงนามผูกพัน หรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดที่ได้รับมอบอานาจจากกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน
ลงลายมือชื่อ ทั้งนี้ ในกรณี ที่กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันมิใช่ผทู ้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสู งสุ ด
หรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี การลงลายมือชื่อดังกล่าวต้องมีผทู ้ ี่ดารงตาแหน่ง
บริ หารสูงสุดหรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี ลงลายมือชื่อด้วย
(2) การเสนอขายหุน้ กูห้ รื อตัว๋ เงินระยะสั้นต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่
โดยผูอ้ อกตราสารหนี้ ให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันหรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดที่ได้รับ
มอบอานาจจากกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน ลงลายมือชื่อ
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(3) การเสนอขายหุน้ กูเ้ พื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์โดยผูอ้ อกหุน้ กู้
เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) กรณีการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป ให้กรรมการทุกคน ผูท้ ี่ดารงตาแหน่ง
บริ หารสูงสุด และผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี ของผูอ้ อกหุ้นกู้ ลงลายมือชื่อ ในการนี้
ผูอ้ อกหุ้นกูต้ อ้ งจัดให้กรรมการทุกคน ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุด และผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุด
ในสายงานบัญชี ของผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการ ลงลายมือชื่อด้วย เว้นแต่ในกรณีที่ผมู ้ ีสิทธิเสนอโครงการ
เป็ นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ ให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันของผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการลงลายมือชื่อ
(ข) กรณี การเสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ ให้กรรมการ
ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันหรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดที่ได้รับมอบอานาจจากกรรมการผูม้ ีอานาจ
ลงนามผูกพันของผูอ้ อกหุ้นกู้ ลงลายมือชื่อ ในการนี้ ผูอ้ อกหุน้ กูต้ อ้ งจัดให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน
หรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดที่ได้รับมอบอานาจจากกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันของผูม้ ีสิทธิ
เสนอโครงการ ลงลายมือชื่อด้วย เว้นแต่ในกรณีที่ผมู ้ ีสิทธิเสนอโครงการเป็ นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ
ให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันของผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการลงลายมือชื่อ
(4) การเสนอขายตราสารหนี้ โดยผูอ้ อกตราสารหนี้ที่เป็ นธนาคารต่างประเทศซึ่งมีสาขา
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
หรื อสถาบันการเงิ นที่ มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่ งเป็ นสถาบันการเงิ นตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ย
เงินให้กูย้ ืมของสถาบันการเงิน ให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศหรื อ
สถาบันการเงินดังกล่าว ลงลายมือชื่อ
(5) การเสนอขายตราสารหนี้ โดยผูถ้ ือตราสารหนี้ ให้ผถู ้ ือตราสารหนี้ลงลายมือชื่อ
ซึ่งในกรณี ที่ผถู ้ ือตราสารหนี้เป็ นนิติบุคคล ให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคนลงลายมือชื่อ
ในการนี้ ผูถ้ ือตราสารหนี้ ตอ้ งจัดให้กรรมการทุกคน ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุด และผูท้ ี่ดารงตาแหน่ง
บริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี ของผูอ้ อกตราสารหนี้ ลงลายมือชื่อด้วย
(6) การเสนอขายตราสารหนี้ ที่จดั ให้มีที่ปรึ กษาทางการเงิน ให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพัน
ที่ปรึ กษาทางการเงินลงลายมือชื่อ
ข้อ 25 ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรทาให้บุคคลที่ตอ้ งลงนามเพื่อนิติบุคคล
ตามที่กาหนดในข้อ 24(1) (2) (3) (4) และ (5) ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้นิติบุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสานักงาน
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(1) หากเหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากการที่
บุคคลดังกล่าวอยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่ วย
ทางร่ างกายหรื อทางจิต ผูเ้ สนอขายตราสารหนี้ไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบ
แสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
(2) หากเหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากกรณีอื่น
นอกจากที่ระบุใน (1) เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นไป ให้ผเู ้ สนอขายตราสารหนี้จดั ให้บุคคลดังกล่าว
ลงลายมือชื่อทันที เพื่อให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับได้ตามข้อ 26
หมวด 6
วันมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูล
และร่ างหนังสื อชี้ชวน
____________
ข้อ 26 ภายใต้บงั คับมาตรา 75 ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
มีผลใช้บงั คับเมื่อได้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ แล้ว
(1) ในกรณี เป็ นการเสนอขายตราสารหนี้ ที่ออกใหม่ ผูเ้ สนอขายตราสารหนี้
ต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา 33
(2) ผูเ้ สนอขายตราสารหนี้ได้ชาระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
(3) เมื่อพ้นหนึ่งวันทาการ ห้าวันทาการ หรื อสิ บวันทาการ นับแต่วนั ที่สานักงานได้รับ
แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุ ด (ไม่รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
หรื อข้อมูลอื่นที่มิใช่ขอ้ มูลสาคัญซึ่งสานักงานผ่อนผันให้แก้ไขเพิ่มเติมได้) ตามเงื่อนไขที่กาหนดใน
ตารางท้ายประกาศ
(4) ผูเ้ สนอขายตราสารหนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและ
ได้เปิ ดเผยข้อมูลตามข้อ 23 วรรคสาม (ถ้ามี)
(5) ผูเ้ สนอขายตราสารหนี้ได้ระบุขอ้ มูลตามรายการครบถ้วน
ในกรณี ที่สานักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนที่แก้ไข
เพิ่มเติมครั้งหลังสุ ดภายหลังเวลา 10.00 น. ของวันทาการใด ให้ถือว่าสานักงานได้รับแบบแสดงรายการ
ข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนดังกล่าวในวันทาการถัดไป
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หมวด 7
บทเฉพาะกาล
____________
ข้อ 27 ในกรณี ที่สานักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
สาหรับการเสนอขายตราสารหนี้ ซึ่งได้ยนื่ ไว้ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2552
เรื่ อง การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 ก่อนวันที่
ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนดังกล่าวยังคงอยูภ่ ายใต้บงั คับ
ประกาศฉบับดังกล่าวต่อไป
ข้อ 28 ให้บรรดาประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คาสั่ง และหนังสื อเวียน ที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 10/2552 เรื่ อง การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 13 มีนาคม
พ.ศ. 2552 ซึ่งใช้บงั คับอยูก่ ่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บงั คับ ยังคงมีผลใช้บงั คับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้ง
กับข้อกาหนดแห่ งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ คาสั่ง และหนังสื อเวียน ที่ออกหรื อวางแนว
ปฏิบตั ิตามประกาศนี้ใช้บงั คับ
ข้อ 29 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงถึงประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 10/2552 เรื่ อง การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 13 มีนาคม
พ.ศ. 2552 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)
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