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 -ร่าง- 
   ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 83/2558 
    เร่ือง  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 

(ฉบบัท่ี 8) 
_____________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 69 และมาตรา 70 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ให้เพิ่มบทนิยามค าว่า “กองทรัสต”์ และ “ผูจ้ดัการกองทรัสต”์ ถดัจากบทนิยาม 
ค าวา่ “ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายตราสารหน้ี” ในขอ้ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม 
พ.ศ. 2556 
  ““กองทรัสต์”  หมายความว่า   ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยต์ามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสต์  
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

“ผูจ้ดัการกองทรัสต์”  หมายความว่า   บุคคลท่ีท าหนา้ที่เป็นผูจ้ดัการกองทรัสต์ 
ตามสัญญาก่อตั้งทรัสตต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการออกและเสนอขาย 
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์” 

  ขอ้ 2   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น (5) ของขอ้ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  
ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556    
  “(5)  หุ้นกูที้่ออกโดยกองทรัสตซ่ึ์งจดัตั้งขึ้นใหม่โดยมีวตัถุประสงค์ในการระดมทุน
คร้ังแรกจากการเสนอขายหน่วยทรัสตพ์ร้อมกบัการกูย้ืมผ่านการเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ 
ในช่วงเวลาเดียวกนั (concurrent offering) และมีผูจ้ดัการกองทรัสตท่ี์มีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
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(ก)  เป็นผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการ  
กองทุนรวมและเร่ิมประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทดงักล่าวแลว้  

(ข)  มิไดเ้ป็นหรือมีความเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียกบัผูท่ี้จะจ าหน่าย โอน ใหเ้ช่า 
หรือใหสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพยแ์ก่กองทรัสตใ์นลกัษณะท่ีอาจเป็นเหตุให้ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ม่สามารถ
ท าหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระในการตรวจสอบและสอบทาน (การท า due diligence) อสังหาริมทรัพย  ์
ท่ีกองทรัสตจ์ะลงทุน ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์” 

ขอ้ 3   ให้ยกเลิกความในขอ้ 19 และขอ้ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัที่  
11 มีนาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 69/2558 
เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 19   ให้ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีต่อประชาชนทัว่ไปยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล
ท่ีมีรายการตามขอ้ 11 ต่อส านักงาน โดยให้มีรายละเอียดเป็นไปตามแบบดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ใหมี้รายละเอียด
ตามแบบ 69-DEBT-PO-GOV.AGENCY ทา้ยประกาศน้ี 
  (2)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีของกองทรัสต ์ให้มีรายละเอียดตาม
แบบ 69-DEBT-PO-REIT ทา้ยประกาศน้ี 
  (3)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีของผูเ้สนอขายตราสารหน้ีอ่ืนนอกจาก (1) 
และ (2) ให้มีรายละเอียดตามแบบ 69-DEBT-PO ทา้ยประกาศน้ี 
  การเสนอขายตราสารหน้ีตามวรรคหน่ึงให้อยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์ดงัน้ี 
  (1)  กรณีการเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้น ผูอ้อกตราสารหน้ีดงักล่าว
สามารถเสนอขายตราสารหน้ีไดโ้ดยไม่จ ากดัจ านวนคร้ังท่ีเสนอขายจนถึงวนัส้ินรอบระยะเวลาในการส่ง
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี แต่ตอ้งปรับปรุงให้แบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวมีขอ้มูลท่ีเป็น
ปัจจุบนัดว้ยการยื่นขอ้มูลที่ผูอ้อกตราสารหน้ีมีหนา้ท่ีจดัท าและส่งตามมาตรา 56 
  (2)  กรณีการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีไม่เป็นไปตามวรรคสอง (1) ให้ผูเ้สนอขาย 
ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลทุกคร้ังก่อนการเสนอขาย 
  ขอ้ 20   ให้ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ยืน่แบบ 
แสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายการตามขอ้ 11 ต่อส านกังาน โดยใหมี้รายละเอียดเป็นไปตามแบบดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ใหมี้รายละเอียด
ตามแบบ 69-DEBT-II&HNW-GOV.AGENCY ทา้ยประกาศน้ี 
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  (2)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีของกองทรัสต ์ใหมี้รายละเอียดตาม 
แบบ 69-DEBT-II&HNW-REIT ทา้ยประกาศน้ี 

  (3)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีของผูเ้สนอขายตราสารหน้ีอ่ืนนอกจาก (1)  
และ (2) ใหมี้รายละเอียดตามแบบ 69-DEBT-II&HNW ทา้ยประกาศน้ี 
  การเสนอขายตราสารหน้ีตามวรรคหน่ึงให้อยู่ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัน้ี 
  (1)  กรณีการเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้น เม่ือแบบแสดงรายการขอ้มูล 
ของตราสารหน้ีดงักล่าวมีผลใช้บงัคบัแลว้ ผูอ้อกสามารถเสนอขายตราสารหน้ีภายใตแ้บบแสดง 
รายการขอ้มูลดงักล่าวโดยไม่จ ากดัจ านวนคร้ังท่ีเสนอขาย แต่การเสนอขายคร้ังใด ๆ ตอ้งมีระยะเวลา 
ไม่เกินกว่าหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั 
  (2)  กรณีการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีไม่เป็นไปตามวรรคสอง (1) ให้ผูเ้สนอขาย 
ยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลทุกคร้ังก่อนการเสนอขาย” 

  ขอ้ 4   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น (4/2) ของขอ้ 24 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  
ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 69/2558  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 7)  
ลงวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 255811 มีนาคม พ.ศ. 2556   
  “(4/2)  การเสนอขายตราสารหน้ีของกองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 
ใหก้รรมการของผูจ้ดัการกองทรัสต์ท่ีมีอ านาจลงนามผูกพนัลงลายมือช่ือ” 

  ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความในขอ้ 25 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม  
พ.ศ. 2556  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 25   ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรท าใหบุ้คคลท่ีตอ้งลงนามตามท่ีก าหนด 
ในขอ้ 24(1) (2) (3) (4) (4/2) และ (5) ไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
เวน้แต่ไดรั้บผ่อนผนัจากส านักงาน 

  (1)  หากเหตุท่ีท าให้บุคคลดงักล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้เกิดจากการท่ี 
บุคคลดงักล่าวอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วย 
ทางร่างกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไม่จ าตอ้งจดัให้บุคคลดงักล่าวลงลายมือช่ือในแบบ 
แสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
   
 



 4   
  

(2)  หากเหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้เกิดจากกรณีอ่ืน 
นอกจากท่ีระบุใน (1) เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินไป ให้ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีจดัให้บุคคลดงักล่าว 
ลงลายมือช่ือทนัที เพื่อให้แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัไดต้ามขอ้ 26” 

  ขอ้ 6   ใหย้กเลิกตารางระยะเวลาการมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนังสือช้ีชวนทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยื่นแบบ 
แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม 
โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.10/2558  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2558  และให้ใช้ตารางระยะเวลา 
การมีผลใช้บงัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนังสือช้ีชวนทา้ยประกาศน้ีแทน 

  ขอ้ 7   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
 
 
 
                                                                                                           (นายรพี  สุจริตกุล) 
             เลขาธิการ 
                                                                       ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
       ประธานกรรมการ 
                                                                                                    คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
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