
- ร่าง - 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 13/2559 
เร่ือง  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 

(ฉบบัท่ี 9) 
______________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 69 และมาตรา 70(9) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี    

ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความในขอ้ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  
เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ข
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 83/2558  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล
การเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 9   แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียื่นต่อส านกังานตามขอ้ 7  
ตอ้งมีท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบเป็นผูร่้วมจดัท าและรับรอง 
ความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล  เวน้แต่เป็นการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  หุน้กูท่ี้ออกโดยบริษทัจดทะเบียน แต่ไม่รวมถึงหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
(2)  พนัธบตัรหรือหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ซ่ึงเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
(3)  หุน้กูร้ะยะสั้น 
(4)  ตัว๋เงินระยะสั้น 
(5)  หุ้นกูท่ี้ออกโดยกองทรัสตซ่ึ์งจดัตั้งขึ้นใหม่โดยมีวตัถุประสงค์ในการระดมทุน

คร้ังแรกจากการเสนอขายหน่วยทรัสตพ์ร้อมกบัการกูย้ืมผ่านการเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ 
ในช่วงเวลาเดียวกนั (concurrent offering) และมีผูจ้ดัการกองทรัสตท่ี์มีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

(ก)  เป็นผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการ 
กองทุนรวมและเร่ิมประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทดงักล่าวแลว้  

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

ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความในวรรคหน่ึงของขอ้ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม  
พ.ศ. 2556  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 11   ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายการครบถว้น 
เป็นปัจจุบนัต่อส านกังานซ่ึงมีรายการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี โดยรายละเอียดของรายการตาม (1) (2) และ (3)  
ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีก าหนดในขอ้ 16 ขอ้ 19 ขอ้ 20 หรือขอ้ 20/1 แลว้แต่กรณี 
  (1)  สรุปขอ้มูลส าคญัของตราสารหน้ี (fact sheet)  
  (2)  ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
  (3)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการจอง การจ าหน่าย และการจดัสรร 
  (4)  ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน” 

  ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในวรรคหน่ึงของขอ้ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี  
11 มีนาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 83/2558   
เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม                            
พ.ศ. 2558  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  
  “ขอ้ 20   ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ีต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ยืน่แบบ 
แสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายการตามขอ้ 11 ต่อส านกังาน โดยใหมี้รายละเอียดเป็นไปตามแบบดงัต่อไปน้ี   
เวน้แต่เป็นการเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงซ่ึงตอ้งยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามขอ้ 20/1 

(1)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ใหมี้รายละเอียด 
ตามแบบ 69-DEBT-II&HNW-GOV.AGENCY ทา้ยประกาศน้ี 

(2)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีของกองทรัสต ์ใหมี้รายละเอียดตาม 
แบบ 69-DEBT-II&HNW-REIT ทา้ยประกาศน้ี 

(3)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีโดยผูเ้สนอขายตราสารหน้ีอ่ืนนอกจาก (1)  
และ (2) ใหมี้รายละเอียดตามแบบ 69-DEBT-II&HNW ทา้ยประกาศน้ี” 

  ขอ้ 4   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 20/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม  
พ.ศ. 2556  
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  “ขอ้ 20/1   ในการเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุน 
รายใหญ ่ใหผู้เ้สนอขายยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายการตามขอ้ 11 ต่อส านกังาน โดยมี
รายละเอียดตามแบบ 69-DEBT-II&HNW ตามขอ้ 20 วรรคหน่ึง (3)  ทั้งน้ี หากผูเ้สนอขายเป็น 
สถาบนัการเงินท่ีไดรั้บใบอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็นผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามพระราชบญัญติั
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  ผูเ้สนอขายดงักล่าวสามารถยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายการ
ตามขอ้ 11 ต่อส านกังาน โดยมีรายละเอียดตามแบบ 69-DEBT-SP ทา้ยประกาศน้ี ก็ได ้
  การเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงตามวรรคหน่ึง เม่ือแบบแสดงรายการขอ้มูล 
ของหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงมีผลใชบ้งัคบัแลว้ ผูเ้สนอขายตามวรรคหน่ึงสามารถเสนอขายหุน้กู้ 
ท่ีมีอนุพนัธ์แฝงตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีการเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงระยะสั้น หรือเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง
ท่ีออกโดยสถาบนัการเงินท่ีไดรั้บใบอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็นผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามวรรคหน่ึง 
เม่ือแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใช้บงัคบัแลว้ ผูย้ื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลสามารถเสนอขายหุน้กู ้
ท่ีมีอนุพนัธ์แฝงภายใตแ้บบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวโดยไม่จ ากดัจ านวนคร้ังท่ีเสนอขาย  
แต่การเสนอขายคร้ังใด ๆ ตอ้งมีระยะเวลาไม่เกินกว่าหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูล 
มีผลใชบ้งัคบั  

(2)  กรณีการเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงท่ีไม่เป็นไปตาม (1) ให้ผูเ้สนอขายยื่นแบบ
แสดงรายการขอ้มูลทุกคร้ังก่อนการเสนอขาย 
  เพื่อประโยชน์ตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ค าวา่ “สถาบนัการเงิน” ใหห้มายความถึง 
  (1)  ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ดว้ย
ธุรกิจสถาบนัการเงิน 
  (2)  บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็น
นายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์หรือการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ซ่ึงมิไดจ้ ากดัเฉพาะ  
เพียงบางประเภทหลกัทรัพย ์
  (3)  สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน” 

ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความในขอ้ 21 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  
เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ข
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 69/2558  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  
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“ขอ้ 21   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีระยะสั้น หรือการเสนอขายหุน้กูท่ี้มี
อนุพนัธ์แฝงตามขอ้ 20/1 วรรคสอง (1) การระบุขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนและราคาตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย 
ระยะเวลาของการเสนอขาย หรืออัตราผลประโยชน์ตอบแทนในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือ
ช้ีชวนท่ียืน่ตามขอ้ 19 วรรคสอง (1) ขอ้ 20 วรรคสอง (1) หรือขอ้ 20/1 วรรคสอง (1) อาจก าหนดขอ้มูล 
เป็นช่วง (range) ขอ้มูลตวัเลขสูงสุด (maximum) หรือขอ้มูลท่ีเป็นวิธีการค านวณท่ีให้ผลลพัธ์เฉพาะเจาะจง 
เม่ือมีการแทนค่าในวิธีการค านวณนั้น แลว้แต่กรณี” 

ขอ้ 6   ใหย้กเลิกแบบ 69-DEBT-PO และแบบ 69-DEBT-II&HNW ทา้ยประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
ตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 10/2558  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี  
8 เมษายน พ.ศ. 2558  และใหใ้ชแ้บบ 69-DEBT-PO และแบบ 69-DEBT-II&HNW ทา้ยประกาศน้ีแทน 

ขอ้ 7   ใหย้กเลิกตารางระยะเวลาการมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลและ
ร่างหนงัสือช้ีชวนทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยื่นแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 83/2558  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
ตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  และใหใ้ชต้ารางระยะเวลาการมีผลใชบ้งัคบั 
ของแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนทา้ยประกาศน้ีแทน  

  ขอ้ 8   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559   
 
 
 
                     (นายรพี  สุจริตกุล) 
                    เลขาธิการ 
                     ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
                   ประธานกรรมการ 
                    คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


	ในช่วงเวลาเดียวกัน (concurrent offering) และมีผู้จัดการกองทรัสต์ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้

