ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 19/2561
เรื่ อง การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
(ฉบับที่ 13)
______________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 67 มาตรา 69 และมาตรา 70(9) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2556
เรื่ อง การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้ แทน
“ข้อ 7 ก่อนการเสนอขายตราสารหนี้ ให้ผเู ้ สนอขายตราสารหนี้ยนื่ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลตามแบบที่กาหนดไว้ในหมวด 3 และร่ างหนังสื อชี้ ชวนตามแบบที่กาหนดตามมาตรา 72
ต่อสานักงาน ทั้งนี้ ตามแนวทางและวิธีการที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2556
เรื่ อง การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 22/2560 เรื่ อง การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
“ข้อ 9 แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ยื่นต่อสานักงานตามข้อ 7
ต้องมีที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยูใ่ นบัญชีที่สานักงานให้ความเห็นชอบเป็ นผูร้ ่ วมจัดทาและรับรอง
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล เว้นแต่เป็ นการเสนอขายตราสารหนี้ที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) หุน้ กูท้ ี่ออกโดยบริ ษทั จดทะเบียนที่ไม่มีประเด็นเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่กาหนดเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ และบริ ษทั ดังกล่าวได้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดตามประกาศดังกล่าว รวมทั้งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับที่ลงทุนได้
(investment grade) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่เป็ นหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ
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(2) หุน้ กูท้ ี่ออกโดยกองทรัสต์ซ่ ึงหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(3) พันธบัตรหรื อหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ซ่ ึงเสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่
(4) ตัว๋ เงินระยะสั้น
(5) หุ้นกูท้ ี่ออกโดยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ซ่ ึ งจัดตั้งขึ้นใหม่โดยมี
วัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งแรกจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์พร้อมกับการกูย้ มื ผ่านการเสนอขาย
หุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกัน (concurrent offering) และมีผจู ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์ที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
(ก) เป็ นผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมและเริ่ มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวแล้ว
(ข) มิได้เป็ นหรื อมีความเกี่ยวข้องหรื อมีส่วนได้เสี ยกับผูท้ ี่จะจาหน่าย โอน ให้เช่า
หรื อให้สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะที่อาจเป็ นเหตุให้
ผูจ้ ดั การของกองทรัสต์ดงั กล่าวไม่สามารถทาหน้าที่อย่างเป็ นอิสระในการตรวจสอบและสอบทาน
(การทา due diligence) อสังหาริ มทรัพย์ที่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์จะลงทุน ตลอดจน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 10/2556 เรื่ อง การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 13/2559 เรื่ อง การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 11 ให้ผเู ้ สนอขายตราสารหนี้ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลที่มีรายการครบถ้วน
เป็ นปัจจุบนั ต่อสานักงานซึ่งมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ โดยรายละเอียดของรายการตาม (1) (2) และ (3)
ให้เป็ นไปตามแบบที่กาหนดในข้อ 16 ข้อ 19 ข้อ 20 ข้อ 21/3 ข้อ 21/4 หรื อข้อ 21/5 แล้วแต่กรณี
(1) สรุ ปข้อมูลสาคัญของตราสาร (fact sheet)
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับการจอง การจาหน่าย และการจัดสรร
(4) ข้อมูลอื่นใดที่มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 10/2556 เรื่ อง การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม
พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“ข้อ 12 รายละเอียดของรายการตามข้อ 11 ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) สาหรับการเสนอขายหุน้ กูเ้ พื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ไม่วา่ กรณีใด
ให้เป็ นไปตามแบบที่กาหนดในส่ วนที่ 1 ของหมวดนี้
(2) สาหรับการเสนอขายตราสารหนี้อื่นใดนอกจากหุน้ กูต้ าม (1) ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลในลักษณะรายครั้ง ให้เป็ นไปตามที่กาหนด
ในส่วนที่ 2 ของหมวดนี้
(ข) การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลในลักษณะโครงการ ให้เป็ นไปตามที่กาหนด
ในส่ วนที่ 3 ของหมวดนี้”
ข้อ 5 ให้ยกเลิกชื่อส่วนที่ 2 แบบสาหรับการเสนอขายตราสารหนี้ ในหมวด 3 แบบแสดง
รายการข้อมูล แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2556 เรื่ อง การยืน่ แบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 และให้ใช้ชื่อส่ วนต่อไปนี้แทน
“ส่วนที่ 2
แบบสาหรับการเสนอขายตราสารหนี้รายครั้ง”
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ 19 และข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 10/2556 เรื่ อง การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556
ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 22/2560 เรื่ อง การยื่นแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ข้อ 19 ให้ผเู ้ สนอขายตราสารหนี้ ต่อประชาชนทัว่ ไปยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
ต่อสานักงานทุกครั้งก่อนการเสนอขาย โดยให้มีรายละเอียดเป็ นไปตามแบบดังต่อไปนี้
(1) กรณี การเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย ให้มีรายละเอียดตาม
แบบ 69-DEBT-PO-GOV.AGENCY ท้ายประกาศนี้
(2) กรณี การเสนอขายตราสารหนี้ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ให้มีรายละเอียดตามแบบ 69-DEBT-PO-REIT ท้ายประกาศนี้
(3) กรณี การเสนอขายตราสารหนี้ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ให้มีรายละเอียดตามแบบ 69-DEBT-PO-IFT ท้ายประกาศนี้
(4) กรณี การเสนอขายตราสารหนี้ของผูเ้ สนอขายตราสารหนี้อื่นนอกจาก (1) (2)
และ (3) ให้มีรายละเอียดตามแบบ 69-DEBT-PO ท้ายประกาศนี้
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ในกรณี ที่เป็ นการเสนอขายตราสารหนี้ ต่อประชาชนทัว่ ไปพร้อมกันหรื อในระยะเวลา
ใกล้เคียงกันในประเทศอื่น หรื อเป็ นการเสนอขายตราสารหนี้ ของกิจการต่างประเทศ ที่เป็ นไปตามเงื่อนไข
ในข้อ 7/1 วรรคหนึ่ง ผูเ้ สนอขายตราสารหนี้ ดงั กล่าวสามารถยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลที่มีรายละเอียด
ตามแบบ 69-FD ท้ายประกาศนี้ แทนการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลตามที่กาหนดในวรรคหนึ่ง (1) หรื อ (4) ได้
ข้อ 20 ให้ผเู ้ สนอขายตราสารหนี้ ต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ ยนื่ แบบ
แสดงรายการข้อมูลต่อสานักงานทุกครั้งก่อนการเสนอขาย โดยให้มีรายละเอียดเป็ นไปตามแบบ
ดังต่อไปนี้
(1) กรณีการเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย ให้มีรายละเอียด
ตามแบบ 69-DEBT-II&HNW-GOV.AGENCY ท้ายประกาศนี้
(2) กรณี การเสนอขายตราสารหนี้ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ให้มีรายละเอียดตามแบบ 69-DEBT-II&HNW-REIT ท้ายประกาศนี้
(3) กรณีการเสนอขายตราสารหนี้ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ให้มีรายละเอียดตามแบบ 69-DEBT-II&HNW-IFT ท้ายประกาศนี้
(4) กรณี การเสนอขายตราสารหนี้ของผูเ้ สนอขายตราสารหนี้ อื่นนอกจาก (1) (2) และ (3)
ให้มีรายละเอียดตามแบบ 69-DEBT-II&HNW ท้ายประกาศนี้
ในกรณี ที่เป็ นการเสนอขายตราสารหนี้ ต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ที่เป็ นไป
ตามเงื่อนไขในข้อ 7/1 วรรคหนึ่ง ผูเ้ สนอขายตราสารหนี้สามารถยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลที่มีรายละเอียด
ของรายการตามมาตรา 69(1) ถึง (10) และมาตรา 70(1) ถึง (8) แทนการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
ตามวรรคหนึ่ง (1) หรื อ (4) ได้ ทั้งนี้ ในการลงนามรับรองความถูกต้องของแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าว
ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในการรับรองความถูกต้องของข้อมูลตามส่ วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
ของแบบตามที่กาหนดในวรรคหนึ่ง (1) หรื อ (4) แล้วแต่กรณี มาระบุเป็ นข้อมูลไว้ดว้ ย โดยอนุโลม”
ข้อ 7 ให้ยกเลิกข้อ 20/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2556
เรื่ อง การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 42/2559 เรื่ อง การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้อ 8 ให้ยกเลิกข้อ 20/2 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2556
เรื่ อง การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 59/2559 เรื่ อง การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559
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ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ 21 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2556
เรื่ อง การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 42/2559 เรื่ อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ตราสารหนี้ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
“ข้อ 21 ในกรณีที่ผเู ้ สนอขายเป็ นกิจการต่างประเทศ แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยนื่
ตามข้อ 19 และข้อ 20 แล้วแต่กรณี ต้องมีขอ้ มูลเพิ่มเติมอย่างน้อยดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจากัดและความเสี่ ยงในเรื่ องดังนี้
(ก) สิ ทธิและความคุม้ ครองที่ผลู ้ งทุนได้รับจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออก
โดยกิจการต่างประเทศ ซึ่งไม่แตกต่างจากกรณี ที่ผลู ้ งทุนไปลงทุนในต่างประเทศเองโดยตรง ดังนั้น
ผูล้ งทุนจึงต้องศึกษาและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กิจการนั้น
จัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวให้แสดงในหน้าปกของแบบแสดงรายการข้อมูลด้วยตัวอักษรที่เน้นและ
สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน
(ข) การดาเนินคดีทางกฎหมายกับกิจการต่างประเทศ เนื่องจากไม่ได้มีถิ่นที่อยู่
ในประเทศไทย ทั้งนี้ ให้ระบุถึงเขตอานาจศาลในการฟ้องร้องบังคับคดีต่อกิจการดังกล่าวด้วย
(ค) ผลกระทบที่ผถู ้ ือตราสารหนี้ของกิจการต่างประเทศอาจได้รับ ในกรณีที่
กฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้นมีขอ้ จากัดในการส่ งเงินออกนอกประเทศ (ถ้ามี)
(ง) ข้อจากัดหรื อความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา วิธีการจองซื้อ
การชาระราคา และการส่ งมอบหลักทรัพย์ รวมทั้งวิธีการโอนหลักทรัพย์
(จ) ข้อจากัดหรื อความเสี่ ยงอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิหรื อการตัดสิ นใจ
ของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ
(2) ในกรณี ที่เป็ นการเสนอขายตราสารหนี้ ที่ออกในนามของรัฐบาลต่างประเทศ
แบบแสดงรายการข้อมูลต้องมีขอ้ มูลทางเศรษฐกิจการเงินและการคลังของประเทศห้าปี ล่าสุ ดก่อนวันยืน่
แบบแสดงรายการข้อมูลนั้น โดยอย่างน้อยต้องแสดงถึงรายได้ประชาชาติ ดุลการค้า ดุลบริ การ
ข้อมูลการนาเข้าและส่ งออก เงินทุนสารองระหว่างประเทศ ภาระหนี้สินในประเทศและต่างประเทศ
รวมทั้งประมาณการชาระหนี้ ต่างประเทศอย่างน้อยห้าปี โดยเริ่ มในปี ที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าว
ต่อสานักงาน
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและสถานที่ติดต่อของผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งจากกิจการต่างประเทศ
ให้เป็ นตัวแทนของกิจการดังกล่าวในประเทศไทย โดยต้องระบุอานาจหน้าที่ของตัวแทนนั้นอย่างชัดเจน”
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ข้อ 10 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ นส่วนที่ 3 แบบสาหรับการเสนอขายตราสารหนี้
ในลักษณะโครงการ ข้อ 21/1 ข้อ 21/2 ข้อ 21/3 ข้อ 21/4 ข้อ 21/5 และข้อ 21/6 ในหมวด 3 แบบแสดงรายการ
ข้อมูล แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2556 เรื่ อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556
“ส่วนที่ 3
แบบสาหรับการเสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะโครงการ
______________________
ข้อ 21/1 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลในลักษณะโครงการให้มี สามกรณี ดงั นี้
(1) กรณี เสนอขายตราสารหนี้ ตามที่ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายตาม
ประกาศที่กาหนดในข้อ 21/2 ให้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามข้อ 21/3
(2) กรณีเสนอขายเฉพาะตราสารหนี้ดงั นี้ ให้ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลตามข้อ 21/4
(ก) หุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงระยะสั้นตามที่ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุน้ กู้
ที่มีอนุพนั ธ์แฝง
(ข) หุ ้นกูห้ รื อตัว๋ เงินระยะสั้นตามที่ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย
(3) กรณี เสนอขายเฉพาะหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่
โดยผูเ้ สนอขายเป็ นสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตหรื อจดทะเบียนเป็ นผูค้ า้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ที่ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขาย
หุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง ให้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามข้อ 21/5
ข้อ 21/2 การเสนอขายตราสารหนี้ที่จะยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลในลักษณะ
โครงการตามข้อ 21/3 ได้จะต้องเป็ นการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ตามประกาศ
ดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็ นการออกและเสนอขายหุ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ หุน้ กูท้ ี่ครบกาหนดไถ่ถอน
เมื่อมีการเลิกบริ ษทั (perpetual bond) หรื อหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ ที่ออกใหม่
(1) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่
(2) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ของกองทรัสต์
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ข้อ 21/3 การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลในลักษณะโครงการที่ยนื่ ต่อสานักงาน
ให้เป็ นไปตามแบบใดแบบหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลครั้งแรก ให้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลที่มีรายละเอียด
ตามแบบ 69-Pricing ท้ายประกาศนี้ ประกอบกับแบบที่มีรายละเอียดตามแบบใดแบบหนึ่งดังนี้
(ก) กรณี เสนอขายตราสารหนี้ ต่อประชาชนทัว่ ไป ให้ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลที่มี
รายละเอียดตามแบบดังนี้
1. กรณี การเสนอขายตราสารหนี้ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ให้มีรายละเอียดตามแบบ 69-BASE-PO-REIT ท้ายประกาศนี้
2. กรณี การเสนอขายตราสารหนี้ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐาน ให้มีรายละเอียดตามแบบ 69-BASE-PO-IFT ท้ายประกาศนี้
3. กรณี การเสนอขายตราสารหนี้ของผูเ้ สนอขายตราสารหนี้อื่นนอกจาก 1.
และ 2. ให้มีรายละเอียดตามแบบ 69-BASE-PO ท้ายประกาศนี้
(ข) กรณี เสนอขายตราสารหนี้เฉพาะต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่เท่านั้น
ให้ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลที่มีรายละเอียดตามแบบดังนี้
1. กรณี การเสนอขายตราสารหนี้ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ให้มีรายละเอียดตามแบบ 69-BASE-II&HNW-REIT ท้ายประกาศนี้
2. กรณี การเสนอขายตราสารหนี้ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐาน ให้มีรายละเอียดตามแบบ 69-BASE-II&HNW-IFT ท้ายประกาศนี้
3. กรณี การเสนอขายตราสารหนี้ของผูเ้ สนอขายตราสารหนี้อื่นนอกจาก 1.
และ 2. ให้มีรายละเอียดตามแบบ 69-BASE-II&HNW ท้ายประกาศนี้
(2) การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลครั้งต่อไป ให้ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลที่มี
รายละเอียดตามแบบ 69-Pricing โดยอ้างอิงข้อมูลของแบบตาม (1) ที่ได้ยนื่ ไว้ในครั้งแรกและอ้างอิง
การปรับปรุ งข้อมูลบริ ษทั กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่กาหนดไว้ในภาคผนวก 1 (ถ้ามี) ด้วยแบบแสดงรายการ
ข้อมูลที่มีรายละเอียดตามแบบ 69-Supplement ท้ายประกาศนี้
การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลในลักษณะโครงการตามวรรคหนึ่ง ให้กระทาได้ภายใน
ระยะเวลาสองปี นับแต่วนั ที่ผเู ้ สนอขายได้รับอนุญาตจากสานักงานให้ออกและเสนอขายตราสารหนี้
ตามประกาศที่กาหนดไว้ตามข้อ 21/2
ข้อ 21/4 การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับการเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น
และระยะเวลาการเสนอขาย ให้เป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่เป็ นการเสนอขายตราสารหนี้ ระยะสั้นต่อประชาชนทัว่ ไปให้ยนื่ แบบ
ตามข้อ 19 วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม และสามารถเสนอขายได้โดยไม่จากัดจานวนครั้งที่เสนอขายจนถึง
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วันสิ้ นรอบระยะเวลาในการส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี โดยต้องปรับปรุ งให้แบบดังกล่าวมีขอ้ มูล
ที่เป็ นปัจจุบนั ด้วยการยืน่ ข้อมูลที่ผอู ้ อกตราสารหนี้ดงั กล่าวมีหน้าที่จดั ทาและส่ งตามมาตรา 56 ทั้งนี้
หากไม่มีการปรับปรุ งข้อมูลตามเงื่อนไขดังกล่าว การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลจะระงับ
เป็ นการชัว่ คราวตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 11/2556
เรื่ อง การระงับการมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ ้นกูร้ ะยะสั้นหรื อตัว๋ เงินระยะสั้น
เป็ นการชัว่ คราว ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556
(2) กรณีเป็ นการเสนอขายตราสารหนี้ ระยะสั้นเฉพาะต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุน
รายใหญ่ ให้ยนื่ แบบตามข้อ 20 วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม และสามารถเสนอขายได้โดยไม่จากัดจานวนครั้ง
ที่เสนอขายภายในระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บงั คับ
ข้อ 21/5 การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับการเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง
ต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่โดยผูเ้ สนอขายเป็ นสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตหรื อ
จดทะเบียนเป็ นผูค้ า้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
ต่อสานักงาน ให้เป็ นไปตามแบบใดแบบหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยระยะเวลาการเสนอขายภายใต้แบบ
แต่ละแบบให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด
(1) การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลครั้งแรก ให้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลที่มี
รายละเอียดตามแบบ 69-DEBT-SP-1 ท้ายประกาศนี้ และหากแบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บงั คับแล้ว
ให้สามารถเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงภายใต้แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าว โดยไม่จากัดจานวนครั้ง
ที่เสนอขาย แต่การเสนอขายครั้งใด ๆ ต้องมีระยะเวลาไม่เกินกว่าหนึ่งปี นับแต่วนั ที่แบบ 69-DEBT-SP-1
ที่ได้ยนื่ ต่อสานักงานมีผลใช้บงั คับ
(2) การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลครั้งต่อไป ให้ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลที่มี
รายละเอียดตามแบบ 69-DEBT-SP-2 ท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ เฉพาะกรณี ที่ได้มีการยืน่ ข้อมูลตาม
แบบ 69-DEBT-SP-1 ไว้อยูแ่ ล้ว โดยระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่แบบ 69-DEBT-SP-1 มีผลใช้บงั คับจนถึงวันที่
ยืน่ ข้อมูลตามแบบ 69-DEBT-SP-2 ต้องไม่เกินหนึ่งปี และเมื่อข้อมูลตามแบบ 69-DEBT-SP-2 มีผลใช้
บังคับแล้ว ให้สามารถเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงภายใต้แบบ 69-DEBT-SP-2 โดยไม่จากัดจานวนครั้งที่
เสนอขาย แต่การเสนอขายครั้งใด ๆ ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่จะเสนอขายได้ตามแบบ 69-DEBT-SP-1
ดังกล่าวและมูลค่าที่เสนอขายเมื่อรวมกับมูลค่าที่เสนอขายภายใต้การยืน่ ข้อมูลตามแบบ 69-DEBT-SP-1 และ
แบบ 69-DEBT-SP-2 ในครั้งก่อนมีมูลค่าไม่เกินกว่ามูลค่าที่ระบุไว้ในการยืน่ ข้อมูลตามแบบ 69-DEBT-SP-1
ข้อ 21/6 ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายตราสารหนี้ตามข้อ 21/1(2) หรื อข้อ 21/1(3) ผูเ้ สนอขาย
สามารถเลือกยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล โดยระบุขอ้ มูลดังต่อไปนี้ เป็ นช่วง (range) ข้อมูลตัวเลขสูงสุด
(maximum) หรื อข้อมูลที่เป็ นวิธีการคานวณที่ให้ผลลัพธ์เฉพาะเจาะจงเมื่อมีการแทนค่าในวิธีการคานวณนั้น
แล้วแต่กรณี
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(1) จานวนและราคาหุ ้นกูร้ ะยะสั้นหรื อตัว๋ เงินระยะสั้นที่จะเสนอขาย
(2) ระยะเวลาการเสนอขาย
(3) อัตราผลตอบแทน”
ข้อ 11 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 24 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 10/2556 เรื่ อง การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม
พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 42/2559 เรื่ อง การยืน่
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(2) การเสนอขายหุน้ กูห้ รื อตัว๋ เงินระยะสั้นต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่
โดยผูอ้ อกตราสารหนี้ ให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันหรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสู งสุ ดที่ได้รับ
มอบอานาจจากกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน ลงลายมือชื่อ”
ข้อ 12 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ น (7) ของข้อ 24 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2556 เรื่ อง การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่
11 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 22/2560
เรื่ อง การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560
“(7) การเสนอขายตราสารหนี้ ในลักษณะโครงการ การลงลายมือชื่อให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดใน (1) (2) (4/2) หรื อ (6) แล้วแต่กรณี หรื อหากเป็ นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
ครั้งต่อไปตามแบบ 69-Pricing หรื อการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลตามแบบ 69-DEBT-SP-2 ผูท้ ี่ดารง
ตาแหน่งระดับบริ หารตั้งแต่ระดับผูอ้ านวยการฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่าที่ได้รับมอบอานาจจากกรรมการ
ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน จะลงลายมือชื่อในแบบดังกล่าวก็ได้”
ข้อ 13 ให้ยกเลิกความในข้อ 26 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 10/2556 เรื่ อง การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม
พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 26 ภายใต้บงั คับมาตรา 75 ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
มีผลใช้บงั คับเมื่อได้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ แล้ว
(1) ในกรณี เป็ นการเสนอขายตราสารหนี้ ที่ออกใหม่ ผูเ้ สนอขายตราสารหนี้
ต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา 33
(2) ผูเ้ สนอขายตราสารหนี้ได้ชาระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
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(3) เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ระบุในภาคผนวก 2 ทั้งนี้ ในกรณี ที่
ภาคผนวกดังกล่าวกาหนดเงื่อนเวลาไว้ในลักษณะของระยะเวลา การเริ่ มนับระยะเวลาให้เริ่ มต้นในวันที่
สานักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิม่ เติมครั้งหลังสุ ด (ไม่รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ตราสารหนี้หรื อข้อมูลอื่นที่มิใช่ขอ้ มูลสาคัญซึ่งสานักงานผ่อนผันให้แก้ไขเพิ่มเติมได้)
(4) ผูเ้ สนอขายตราสารหนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและ
ได้เปิ ดเผยข้อมูลตามข้อ 23 วรรคสาม (ถ้ามี)
(5) ผูเ้ สนอขายตราสารหนี้ได้ระบุขอ้ มูลตามรายการครบถ้วน
ในกรณี ที่สานักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนที่แก้ไขเพิม่ เติม
ครั้งหลังสุ ดภายหลังเวลา 10.00 น. ของวันทาการใด ให้ถือว่าสานักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูล
และร่ างหนังสื อชี้ชวนดังกล่าวในวันทาการถัดไป แต่ไม่รวมถึงกรณีการยืน่ แบบ 69-Pricing”
ข้อ 14 ให้ยกเลิกแบบ 69-DEBT-PO และแบบ 69-DEBT-II&HNW ท้ายประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2556 เรื่ อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 13/2559 เรื่ อง การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่
4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และให้ใช้แบบ 69-DEBT-PO และแบบ 69-DEBT-II&HNW ท้ายประกาศนี้แทน
ข้อ 15 ให้เพิ่มแบบดังต่อไปนี้ เป็ นแบบแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 10/2556 เรื่ อง การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556
(1) แบบ 69-BASE-PO
(2) แบบ 69-BASE-PO-REIT
(3) แบบ 69-BASE-PO-IFT
(4) แบบ 69-BASE-II&HNW
(5) แบบ 69-BASE-II&HNW-REIT
(6) แบบ 69-BASE-II&HNW-IFT
(7) แบบ 69-Pricing
(8) แบบ 69-Supplement
ข้อ 16 ให้เพิ่มภาคผนวก 1 และภาคผนวก 2 เป็ นภาคผนวกแนบท้ายประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2556 เรื่ อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556
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ข้อ 17 ให้ยกเลิกตารางระยะเวลาการมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนท้ายประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2556 เรื่ อง การยื่นแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดย
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 22/2560 เรื่ อง การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560
ข้อ 18 ในกรณี ที่สานักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
สาหรับการเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น ซึ่งได้ยนื่ ไว้ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 10/2556 เรื่ อง การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม
พ.ศ. 2556 ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนดังกล่าว
ยังคงอยูภ่ ายใต้บงั คับประกาศฉบับดังกล่าวต่อไป
ข้อ 19 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561

(นายรพี สุจริ ตกุล)
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