
-ร่าง- 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 59/2559 
เร่ือง  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 

(ฉบบัท่ี 11) 
________________________ 

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   ให้เพิ่มบทนิยามค าว่า “กิจการต่างประเทศ” ถดัจากบทนิยามค าวา่ “ผูจ้ดัการ
กองทรัสต”์ ในขอ้ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยื่นแบบ
แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม 
โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 83/2558  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558   
  ““กิจการต่างประเทศ”  หมายความวา่   กิจการท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  หน่วยงานหรือองคก์ารของรัฐบาลต่างประเทศ 
           (2)  องคก์ารระหวา่งประเทศ 
           (3)  นิติบุคคลต่างประเทศ” 

  ขอ้ 2   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 7/1 และขอ้ 7/2 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี  
11 มีนาคม พ.ศ. 2556   

“ขอ้ 7/1   ในการเสนอขายตราสารหน้ีต่อประชาชนทัว่ไปพร้อมกนัหรือในระยะเวลา
ใกลเ้คียงกนัในประเทศอ่ืน การเสนอขายตราสารหน้ีต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ หรือ 
การเสนอขายตราสารหน้ีของกิจการต่างประเทศ ตามประกาศดงัต่อไปน้ี ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีสามารถ 
ยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีจดัท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษก็ได ้  

 (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาต 
ใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
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(2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายตราสารหน้ีของ
หน่วยงานภาครัฐไทย 

(3)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารอนุญาตใหกิ้จการ
ต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท 

ในกรณีท่ีขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตามวรรคหน่ึง 
แปลมาจากขอ้มูลท่ีเป็นภาษาอ่ืน ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีตอ้งด าเนินการดงัน้ีดว้ย 
  (1)  รับรองว่าสาระของขอ้มูลท่ีแปลนั้น เป็นเร่ืองท่ีเกิดขึ้นหรือมีอยูจ่ริง และไม่ได ้
มีการปกปิดขอ้เทจ็จริงท่ีพึงเปิดเผย 
  (2)  ให้ผูแ้ปลรับรองความถูกตอ้งว่า สาระการแปลถูกตอ้งตรงตามสาระของขอ้มูล
ท่ีเป็นตน้ฉบบั 

ขอ้ 7/2   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีพร้อมกนัหรือในระยะเวลาใกลเ้คียงกนั
ในประเทศอ่ืน ขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียื่นต่อส านกังานจะตอ้งมี
รายละเอียดขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่ท่ีเปิดเผยในประเทศอ่ืน” 

  ขอ้ 3  ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 13/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม  
พ.ศ. 2556 
  “ขอ้ 13/1   ใหผู้อ้อกตราสารหน้ีต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ซ่ึงประสงคจ์ะ
รายงานขอ้มูลตามขอ้ 39/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 44/2556  เร่ือง หลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออก
หลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556  ระบุวิธีการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ 39/1 ดงักล่าวไวใ้นแบบ 
แสดงรายการขอ้มูลดว้ย” 

  ขอ้ 4   ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของขอ้ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม 
พ.ศ. 2556  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 16   การเสนอขายหุน้กูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยท์ุกกรณี ใหผู้เ้สนอขาย 
ยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายการตามขอ้ 11 ต่อส านกังาน โดยมีรายละเอียดตามแบบ 69-SECURITIZATION 
หรือแบบ 69-FD ทา้ยประกาศน้ี  ทั้งน้ี ใหย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวทุกคร้ังก่อนการเสนอขายหุ้นกู้
ดงักล่าว” 
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  ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความในขอ้ 19 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) ลงวนัที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558  และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 19   ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ีต่อประชาชนทัว่ไปยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมี
รายการตามขอ้ 11 ต่อส านกังาน โดยใหมี้รายละเอียดเป็นไปตามแบบดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ใหมี้รายละเอียด
ตามแบบ 69-DEBT-PO-GOV.AGENCY ทา้ยประกาศน้ี 
  (2)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีของกองทรัสต ์ใหมี้รายละเอียดตาม 
แบบ 69-DEBT-PO-REIT ทา้ยประกาศน้ี 
  (3)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีของผูเ้สนอขายตราสารหน้ีอ่ืนนอกจาก  
(1) และ (2) ให้มีรายละเอียดตามแบบ 69-DEBT-PO ทา้ยประกาศน้ี  

ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีต่อประชาชนทัว่ไปพร้อมกนัหรือในระยะเวลา
ใกลเ้คียงกนัในประเทศอ่ืน หรือเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีของกิจการต่างประเทศ ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไข 
ในขอ้ 7/1 วรรคหน่ึง ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีดงักล่าวสามารถยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายละเอียด 
ตามแบบ 69-FD ทา้ยประกาศน้ี แทนการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามท่ีก าหนดในวรรคหน่ึง (1) หรือ (3) ได ้  

การเสนอขายตราสารหน้ีตามวรรคหน่ึงให้อยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์ดงัน้ี 
  (1)  กรณีการเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้น ผูอ้อกตราสารหน้ีดงักล่าว
สามารถเสนอขายตราสารหน้ีไดโ้ดยไม่จ ากดัจ านวนคร้ังท่ีเสนอขายจนถึงวนัส้ินรอบระยะเวลาในการส่ง
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี แต่ตอ้งปรับปรุงให้แบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวมีขอ้มูลท่ีเป็น
ปัจจุบนัดว้ยการยื่นขอ้มูลที่ผูอ้อกตราสารหน้ีมีหนา้ท่ีจดัท าและส่งตามมาตรา 56 
  (2)  กรณีการเสนอขายตราสารหน้ีอ่ืนใดท่ีไม่ใช่การเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้น 
หรือตัว๋เงินระยะสั้นตาม (1) ให้ผูเ้สนอขายยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลทุกคร้ังก่อนการเสนอขาย” 

ขอ้ 6   ใหย้กเลิกความในขอ้ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  
เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 13/2559  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล  
การเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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  “ขอ้ 20   ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ีต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ยืน่แบบ 
แสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายการตามขอ้ 11 ต่อส านกังาน โดยใหมี้รายละเอียดเป็นไปตามแบบดงัต่อไปน้ี 
เวน้แต่เป็นการเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงซ่ึงตอ้งยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามขอ้ 20/1 
  (1)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ใหมี้รายละเอียด 
ตามแบบ 69-DEBT-II&HNW-GOV.AGENCY ทา้ยประกาศน้ี 
  (2)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีของกองทรัสต ์ให้มีรายละเอียดตาม 
แบบ 69-DEBT-II&HNW-REIT ทา้ยประกาศน้ี 

  (3)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีของผูเ้สนอขายตราสารหน้ีอ่ืนนอกจาก (1)  
และ (2) ใหมี้รายละเอียดตามแบบ 69-DEBT-II&HNW ทา้ยประกาศน้ี 
  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ท่ีเป็นไป 
ตามเง่ือนไขในขอ้ 7/1 วรรคหน่ึง ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีสามารถยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายละเอียด
ของรายการตามมาตรา 69(1) ถึง (10) และมาตรา 70(1) ถึง (8) แทนการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลตาม 
วรรคหน่ึง (1) หรือ (3) ได ้ ทั้งน้ี ในส่วนของการลงนามรับรองความถูกตอ้งของแบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าว  
ใหน้ าขอ้มูลในส่วนท่ี 2 การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล ของแบบ 69-DEBT-II&HNW-GOV.AGENCY  
หรือแบบ 69-DEBT-II&HNW ตามท่ีก าหนดในวรรคหน่ึง (1) หรือ (3) แลว้แต่กรณี มาระบุเป็นขอ้มูล 
ไวด้ว้ย โดยอนุโลม 
  การเสนอขายตราสารหน้ีตามวรรคหน่ึงให้อยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์ดงัน้ี 
  (1)  กรณีการเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้น เม่ือแบบแสดงรายการขอ้มูล 
ของตราสารหน้ีดงักล่าวมีผลใช้บงัคบัแลว้ ผูอ้อกสามารถเสนอขายตราสารหน้ีภายใตแ้บบแสดง 
รายการขอ้มูลดงักล่าวโดยไม่จ ากดัจ านวนคร้ังท่ีเสนอขาย แต่การเสนอขายคร้ังใด ๆ ตอ้งมีระยะเวลา 
ไม่เกินกว่าหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั 
  (2)  กรณีการเสนอขายตราสารหน้ีอ่ืนใดท่ีไม่ใช่การเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั้น 
หรือตัว๋เงินระยะสั้นตาม (1) ให้ผูเ้สนอขายยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลทุกคร้ังก่อนการเสนอขาย” 

ขอ้ 7   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 20/2  แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556   

“ขอ้ 20/2   ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายเป็นกิจการต่างประเทศ แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ียืน่ 

ตามขอ้ 19 และขอ้ 20 แลว้แต่กรณี ตอ้งมีขอ้มูลเพิ่มเติมอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1)  ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้จ ากดัและความเส่ียงในเร่ืองดงัน้ี 
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(ก)  สิทธิและความคุม้ครองท่ีผูล้งทุนไดรั้บจากการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีออก
โดยกิจการต่างประเทศ ซ่ึงไม่แตกต่างจากกรณีท่ีผูล้งทุนไปลงทุนในต่างประเทศเองโดยตรง  ดงันั้น  
ผูล้งทุนจึงตอ้งศึกษาและติดตามขอ้มูลเก่ียวกบักฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของประเทศท่ีกิจการนั้น
จดัตั้งขึ้น  ทั้งน้ี ขอ้มูลดงักล่าวใหแ้สดงในหนา้ปกของแบบแสดงรายการขอ้มูลดว้ยตวัอกัษรท่ีเนน้และ
สามารถสังเกตเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

(ข)  การด าเนินคดีทางกฎหมายกบักิจการต่างประเทศ เน่ืองจากไม่ไดมี้ถ่ินท่ีอยู่ 
ในประเทศไทย  ทั้งน้ี ให้ระบุถึงเขตอ านาจศาลในการฟ้องร้องบงัคบัคดีต่อกิจการดงักล่าวดว้ย 

(ค)  ผลกระทบท่ีผูถื้อตราสารหน้ีของกิจการต่างประเทศอาจไดรั้บ ในกรณีท่ี
กฎหมายของประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นมีขอ้จ ากดัในการส่งเงินออกนอกประเทศ (ถา้มี) 

(ง)  ขอ้จ ากดัหรือความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา วิธีการจองซ้ือ  
การช าระราคา และการส่งมอบหลกัทรัพย ์รวมทั้งวิธีการโอนหลกัทรัพย ์

(จ)  ขอ้จ ากดัหรือความเส่ียงอ่ืนใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อการใชสิ้ทธิหรือการตดัสินใจ
ของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั  

(2)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีที่ออกในนามของรัฐบาลต่างประเทศ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลตอ้งมีขอ้มูลทางเศรษฐกิจการเงินและการคลงัของประเทศหา้ปีล่าสุดก่อนวนัยืน่
แบบแสดงรายการขอ้มูลนั้น โดยอย่างนอ้ยตอ้งแสดงถึงรายไดป้ระชาชาติ ดุลการคา้ ดุลบริการ  
ขอ้มูลการน าเขา้และส่งออก เงินทุนส ารองระหวา่งประเทศ ภาระหน้ีสินในประเทศและต่างประเทศ 
รวมทั้งประมาณการช าระหน้ีต่างประเทศอยา่งนอ้ยหา้ปีโดยเร่ิมในปีท่ียื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าว
ต่อส านกังาน 
  (3)  ขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือและสถานท่ีติดต่อของผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งจากกิจการต่างประเทศ
ใหเ้ป็นตวัแทนของกิจการดงักล่าวในประเทศไทย โดยตอ้งระบุอ านาจหนา้ท่ีของตวัแทนนั้นอยา่งชดัเจน” 

ขอ้ 8   ใหย้กเลิกความใน (4) ของขอ้ 24 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  
และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน   

“(4)  การเสนอขายตราสารหน้ีโดยผูอ้อกตราสารหน้ีท่ีเป็นกิจการต่างประเทศ  
ธนาคารต่างประเทศซ่ึงมีสาขาท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยตาม
กฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นซ่ึงเป็นสถาบนั
การเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมของสถาบนัการเงิน ให้ผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนัของ
กิจการต่างประเทศ สาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ หรือสถาบนัการเงิน แลว้แต่กรณี ลงลายมือช่ือ” 
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ขอ้ 9   ใหย้กเลิกตารางระยะเวลาการมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 13/2559  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี  
4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  และใหใ้ชต้ารางระยะเวลาการมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนทา้ยประกาศน้ีแทน 

  ขอ้ 10   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  
 
 
 
                                                                                                           (นายรพี  สุจริตกุล) 
             เลขาธิการ 
                                                                       ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
       ประธานกรรมการ 
                                                                                                    คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
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