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-ร่ างประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 83/2558
เรื่ อง การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
(ฉบับที่ 8)
_____________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 69 และมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “กองทรัสต์” และ “ผูจ้ ดั การกองทรัสต์” ถัดจากบทนิยาม
คาว่า “ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ ” ในข้อ 3 แห่ งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 10/2556 เรื่ อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม
พ.ศ. 2556
“
“กองทรัสต์” หมายความว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
“ผูจ้ ดั การกองทรัสต์” หมายความว่า บุคคลที่ทาหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์”
ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ น (5) ของข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2556 เรื่ อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556
“(5) หุ ้นกูท้ ี่ออกโดยกองทรัสต์ซ่ ึงจัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีวตั ถุประสงค์ในการระดมทุน
ครั้งแรกจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์พร้อมกับ การกูย้ ืมผ่านการเสนอขายหุ้นกูท้ ่ีออกใหม่
ในช่วงเวลาเดียวกัน (concurrent offering) และมีผจู ้ ดั การกองทรัสต์ที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
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(ก) เป็ นผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมและเริ่ มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวแล้ว
(ข) มิได้เป็ นหรื อมีความเกี่ยวข้องหรื อมีส่วนได้เสี ยกับผูท้ ี่จะจาหน่าย โอน ให้เช่า
หรื อให้สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์แก่กองทรัสต์ในลักษณะที่อาจเป็ นเหตุให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถ
ทาหน้าที่อย่างเป็ นอิสระในการตรวจสอบและสอบทาน (การทา due diligence) อสังหาริ มทรัพย์
ที่กองทรัสต์จะลงทุน ตลอดจนการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 19 และข้อ 20 แห่ งประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2556 เรื่ อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่
11 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 69/2558
เรื่ อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558
และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
“ข้อ 19 ให้ผูเ้ สนอขายตราสารหนี้ ต่อประชาชนทัว่ ไปยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
ที่มีรายการตามข้อ 11 ต่ อสานักงาน โดยให้มีรายละเอียดเป็ นไปตามแบบดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายตราสารหนี้ ของหน่วยงานภาครัฐไทย ให้มีรายละเอียด
ตามแบบ 69-DEBT-PO-GOV.AGENCY ท้ายประกาศนี้
(2) ในกรณี ที่เป็ นการเสนอขายตราสารหนี้ ของกองทรัสต์ ให้มีรายละเอียดตาม
แบบ 69-DEBT-PO-REIT ท้ายประกาศนี้
(3) ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายตราสารหนี้ ของผูเ้ สนอขายตราสารหนี้ อื่นนอกจาก (1)
และ (2) ให้มีรายละเอียดตามแบบ 69-DEBT-PO ท้ายประกาศนี้
การเสนอขายตราสารหนี้ ตามวรรคหนึ่ งให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั นี้
(1) กรณี การเสนอขายหุ ้นกูร้ ะยะสั้นหรื อตัว๋ เงินระยะสั้น ผูอ้ อกตราสารหนี้ ดงั กล่าว
สามารถเสนอขายตราสารหนี้ ได้โดยไม่จากัดจานวนครั้งที่เสนอขายจนถึงวันสิ้ นรอบระยะเวลาในการส่ง
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี แต่ตอ้ งปรับปรุ งให้แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีขอ้ มูลที่เป็ น
ปัจจุบนั ด้วยการยื่นข้อมูลที่ผูอ้ อกตราสารหนี้ มีหน้าที่จดั ทาและส่ งตามมาตรา 56
(2) กรณี การเสนอขายตราสารหนี้ ที่ไม่เป็ นไปตามวรรคสอง (1) ให้ผเู ้ สนอขาย
ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลทุกครั้งก่อนการเสนอขาย
ข้อ 20 ให้ผเู ้ สนอขายตราสารหนี้ต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ยนื่ แบบ
แสดงรายการข้อมูลที่มีรายการตามข้อ 11 ต่อสานักงาน โดยให้มีรายละเอียดเป็ นไปตามแบบดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย ให้มีรายละเอียด
ตามแบบ 69-DEBT-II&HNW-GOV.AGENCY ท้ายประกาศนี้
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(2) ในกรณี ที่เป็ นการเสนอขายตราสารหนี้ ของกองทรัสต์ ให้มีรายละเอียดตาม
แบบ 69-DEBT-II&HNW-REIT ท้ายประกาศนี้
(3) ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายตราสารหนี้ ของผูเ้ สนอขายตราสารหนี้ อื่นนอกจาก (1)
และ (2) ให้มีรายละเอียดตามแบบ 69-DEBT-II&HNW ท้ายประกาศนี้
การเสนอขายตราสารหนี้ ตามวรรคหนึ่งให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั นี้
(1) กรณี การเสนอขายหุ ้นกูร้ ะยะสั้นหรื อตัว๋ เงินระยะสั้น เมื่อแบบแสดงรายการข้อมูล
ของตราสารหนี้ ดงั กล่าวมีผลใช้บงั คับแล้ว ผูอ้ อกสามารถเสนอขายตราสารหนี้ ภายใต้แบบแสดง
รายการข้อมูลดังกล่าวโดยไม่จากัดจานวนครั้งที่เสนอขาย แต่การเสนอขายครั้งใด ๆ ต้องมีระยะเวลา
ไม่เกินกว่าหนึ่งปี นับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้อมูล มีผลใช้บงั คับ
(2) กรณี การเสนอขายตราสารหนี้ ที่ไม่เป็ นไปตามวรรคสอง (1) ให้ผเู้ สนอขาย
ยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลทุกครั้งก่อนการเสนอขาย”
ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ น (4/2) ของข้อ 24 แห่งประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2556 เรื่ อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 69/2558 เรื่ อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 7)
ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 255811 มีนาคม พ.ศ. 2556
“(4/2) การเสนอขายตราสารหนี้ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ให้กรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ที่มีอานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อ”
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 25 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 10/2556 เรื่ อง การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม
พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 25 ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรทาให้บุคคลที่ตอ้ งลงนามตามที่กาหนด
ในข้อ 24(1) (2) (3) (4) (4/2) และ (5) ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสานักงาน
(1) หากเหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่ อได้ เกิดจากการที่
บุคคลดังกล่าวอยู่ในภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่ องจากเจ็บป่ วย
ทางร่ างกายหรื อทางจิต ผูเ้ สนอขายตราสารหนี้ ไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่ อในแบบ
แสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
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(2) หากเหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากกรณี อื่น
นอกจากที่ระบุใน (1) เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นไป ให้ผูเ้ สนอขายตราสารหนี้ จดั ให้บุคคลดังกล่าว
ลงลายมือชื่อทันที เพื่อให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับได้ตามข้อ 26”
ข้อ 6 ให้ยกเลิกตารางระยะเวลาการมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนท้ายประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2556 เรื่ อง การยื่นแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.10/2558 เรื่ อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558 และให้ใช้ตารางระยะเวลา
การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ ชวนท้ายประกาศนี้ แทน
ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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