
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 42/2559 

เร่ือง  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
(ฉบบัท่ี 10) 

______________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 67 มาตรา 69 และมาตรา 70(9) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความในขอ้ 20/1 และขอ้ 21 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม  
พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 13/2559  เร่ือง การยืน่แบบ 
แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  และใหใ้ช ้
ความต่อไปน้ีแทน 

 “ขอ้ 20/1   ในการเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่  
ใหผู้เ้สนอขายยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายการตามขอ้ 11 ต่อส านกังาน โดยมีรายละเอียด 
ตามแบบดงัต่อไปน้ี 

(1)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงทั้งหมดต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือ 
ผูล้งทุนรายใหญ่ ให้มีรายละเอียดของขอ้มูลตามแบบ 69-DEBT-II&HNW และอยู่ภายใต้
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขดังน้ี   

(ก)  กรณีการเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงระยะสั้น เม่ือแบบแสดงรายการขอ้มูล 
มีผลใช้บงัคบัแลว้ ผูย้ื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลสามารถเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงภายใต ้
แบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวโดยไม่จ ากดัจ านวนคร้ังท่ีเสนอขาย แต่การเสนอขายคร้ังใด ๆ  
ตอ้งมีระยะเวลาไม่เกินกว่าหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั  

(ข)  กรณีการเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงท่ีไม่เป็นไปตาม (ก) ให้ผูเ้สนอขาย 
ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลทุกคร้ังก่อนการเสนอขาย 
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(2)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงทั้งหมดต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือ 
ผูล้งทุนรายใหญซ่ึ่งผูเ้สนอขายเป็นสถาบนัการเงินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการ
ขออนุญาตและการอนุญาตใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงท่ีไดรั้บใบอนุญาตหรือจดทะเบียน
เป็นผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  ผูเ้สนอขาย
ดงักล่าวสามารถเลือกยืน่ขอ้มูลตามแบบท่ีก าหนดใน (1) หรือตามแบบใดแบบหน่ึงดงัน้ี ก็ได ้ 

(ก)  แบบ 69-DEBT-SP-1 ทา้ยประกาศน้ี และหากแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใช้
บงัคบัแลว้ ใหส้ามารถเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงภายใตแ้บบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าว โดยไม่จ ากดั
จ านวนคร้ังท่ีเสนอขาย แต่การเสนอขายคร้ังใด ๆ ตอ้งมีระยะเวลาไม่เกินกว่าหน่ึงปีนับแต่วนัท่ี 
แบบ 69-DEBT-SP-1 ท่ีไดย้ื่นต่อส านักงานมีผลใชบ้งัคบั 

(ข)  แบบ 69-DEBT-SP-2 ทา้ยประกาศน้ี  ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีไดมี้การยืน่ขอ้มูลตาม 
แบบ 69-DEBT-SP-1 ไวอ้ยูแ่ลว้ โดยระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ีแบบ 69-DEBT-SP-1 มีผลใชบ้งัคบัจนถึงวนัท่ี
ยืน่ขอ้มูลตามแบบ 69-DEBT-SP-2 ตอ้งไม่เกินหน่ึงปี และเม่ือขอ้มูลตามแบบ 69-DEBT-SP-2 มีผลใช้
บงัคบัแลว้ ใหส้ามารถเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงภายใตแ้บบ 69-DEBT-SP-2 โดยไม่จ ากดัจ านวนคร้ังท่ี
เสนอขาย แต่การเสนอขายคร้ังใด ๆ ตอ้งไม่เกินกวา่ระยะเวลาท่ีจะเสนอขายไดต้ามแบบ 69-DEBT-SP-1  
ดงักล่าวและมูลค่าท่ีเสนอขายเม่ือรวมกบัมูลค่าท่ีเสนอขายภายใตก้ารยืน่ขอ้มูลตามแบบ 69-DEBT-SP-1 และ
แบบ 69-DEBT-SP-2 ในคร้ังก่อนมีมูลค่าไม่เกินกวา่มูลค่าท่ีระบุไวใ้นการยืน่ขอ้มูลตามแบบ 69-DEBT-SP-1   

ขอ้ 21   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีระยะสั้น หรือการเสนอขายหุน้กู ้
ท่ีมีอนุพนัธ์แฝงตามขอ้ 20/1(2) การระบุขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนและราคาตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย 
ระยะเวลาของการเสนอขาย หรืออตัราผลประโยชน์ตอบแทนในแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวน อาจก าหนดขอ้มูลเป็นช่วง (range) ขอ้มูลตวัเลขสูงสุด (maximum) หรือขอ้มูลท่ีเป็น
วิธีการค านวณท่ีใหผ้ลลพัธ์เฉพาะเจาะจงเม่ือมีการแทนค่าในวิธีการค านวณนั้น แลว้แต่กรณี” 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความใน (2) ของขอ้ 24 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม  
พ.ศ. 2556  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน   

“(2)  การเสนอขายหุน้กูห้รือตัว๋เงินระยะสั้นต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
โดยผูอ้อกตราสารหน้ี ใหก้รรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนัหรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดท่ีไดรั้บ 
มอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั ลงลายมือช่ือ  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นการยืน่ขอ้มูล 
ตามแบบ 69-DEBT-SP-2 ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารตั้งแต่ระดบัผูอ้  านวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า 
ซ่ึงรับผิดชอบในการออกตราสารหน้ีท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั จะลงลายมือช่ือ
ในแบบดงักล่าวก็ได”้ 
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ขอ้ 3   ใหย้กเลิกแบบ 69-DEBT-SP ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม  
พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 13/2559  เร่ือง  
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  

ขอ้ 4   ใหเ้พิ่มแบบ 69-DEBT-SP-1 และแบบ 69-DEBT-SP-2 เป็นแบบแนบทา้ยประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
ตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556   

ขอ้ 5   ในกรณีท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ท่ีมีรายละเอียดตามแบบ 69-DEBT-SP ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูล
และร่างหนงัสือช้ีชวนดงักล่าวอยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศท่ีแกไ้ขใหม่น้ี และใหถื้อวา่แบบท่ีไดย้ืน่ไวแ้ลว้
ดงักล่าวเป็นแบบ 69-DEBT-SP-1 ตามประกาศน้ี โดยอนุโลม   

ขอ้ 6   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559    
 
 
 
                      (นายรพี  สุจริตกุล) 
                      เลขาธิการ 
                        ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
                        ประธานกรรมการ 
                         คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


