
  
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 19/2561 
เร่ือง  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 

(ฉบบัท่ี 13) 
______________________ 

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 7 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  
เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  และใหใ้ชค้วาม
ต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 7   ก่อนการเสนอขายตราสารหน้ี ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ียืน่แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นหมวด 3 และร่างหนังสือช้ีชวนตามแบบท่ีก าหนดตามมาตรา 72  
ต่อส านกังาน  ทั้งน้ี ตามแนวทางและวิธีการท่ีก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน” 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความในขอ้ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  
เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ข
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 22/2560  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

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

(1)  หุน้กูท่ี้ออกโดยบริษทัจดทะเบียนท่ีไม่มีประเด็นเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีก าหนดเก่ียวกบัการขออนุญาตและการอนุญาต 
ใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ และบริษทัดงักล่าวไดมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตามหลกัเกณฑ ์
ท่ีก าหนดตามประกาศดงักล่าว รวมทั้งไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัท่ีลงทุนได ้ 
(investment grade) ทั้งน้ี ไม่รวมถึงกรณีท่ีเป็นหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
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  (2)  หุน้กูท่ี้ออกโดยกองทรัสตซ่ึ์งหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตด์งักล่าวเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
  (3)  พนัธบตัรหรือหุน้กูท่ี้ออกใหม่ซ่ึงเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 

(4)  ตัว๋เงินระยะสั้น  
  (5)  หุ้นกูท่ี้ออกโดยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงจดัตั้งขึ้นใหม่โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการระดมทุนคร้ังแรกจากการเสนอขายหน่วยทรัสตพ์ร้อมกบัการกูย้มืผา่นการเสนอขาย 
หุน้กูท่ี้ออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกนั (concurrent offering) และมีผูจ้ดัการกองทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพยท่ี์มีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

(ก)  เป็นผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการ  
กองทุนรวมและเร่ิมประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทดงักล่าวแลว้  

(ข)  มิไดเ้ป็นหรือมีความเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียกบัผูท่ี้จะจ าหน่าย โอน ใหเ้ช่า 
หรือใหสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพยแ์ก่ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยใ์นลกัษณะท่ีอาจเป็นเหตุให้
ผูจ้ดัการของกองทรัสตด์งักล่าวไม่สามารถท าหนา้ท่ีอย่างเป็นอิสระในการตรวจสอบและสอบทาน 
(การท า due diligence) อสังหาริมทรัพยท่ี์ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จะลงทุน ตลอดจน 
การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต”์ 

ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในวรรคหน่ึงของขอ้ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556   
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 13/2559  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 11   ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายการครบถว้น 
เป็นปัจจุบนัต่อส านกังานซ่ึงมีรายการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี โดยรายละเอียดของรายการตาม (1) (2) และ (3)  
ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีก าหนดในขอ้ 16 ขอ้ 19 ขอ้ 20 ขอ้ 21/3 ขอ้ 21/4 หรือขอ้ 21/5 แลว้แต่กรณี 

(1)  สรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (fact sheet)  
  (2)  ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
  (3)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการจอง การจ าหน่าย และการจดัสรร 
  (4)  ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน” 

ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความในขอ้ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม 
พ.ศ. 2556  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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“ขอ้ 12   รายละเอียดของรายการตามขอ้ 11 ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ส าหรับการเสนอขายหุน้กูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยไ์ม่วา่กรณีใด  
ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีก าหนดในส่วนท่ี 1 ของหมวดน้ี 

(2)  ส าหรับการเสนอขายตราสารหน้ีอ่ืนใดนอกจากหุน้กูต้าม (1) ใหเ้ป็นไปตาม 
หลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก)  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลในลกัษณะรายคร้ัง ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนด 
ในส่วนท่ี 2 ของหมวดน้ี 

(ข)  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลในลกัษณะโครงการ ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนด 
ในส่วนท่ี 3 ของหมวดน้ี”  

ขอ้ 5   ใหย้กเลิกช่ือส่วนท่ี 2 แบบส าหรับการเสนอขายตราสารหน้ี ในหมวด 3 แบบแสดง
รายการขอ้มูล แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  และใหใ้ชช่ื้อส่วนต่อไปน้ีแทน 

“ส่วนท่ี 2 
แบบส าหรับการเสนอขายตราสารหน้ีรายคร้ัง” 

ขอ้ 6    ใหย้กเลิกความในขอ้ 19 และขอ้ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 22/2560  เร่ือง การยื่นแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  และใหใ้ชค้วาม
ต่อไปน้ีแทน                                

“ขอ้ 19   ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ีต่อประชาชนทัว่ไปยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล  
ต่อส านกังานทุกคร้ังก่อนการเสนอขาย โดยใหมี้รายละเอียดเป็นไปตามแบบดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีการเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ใหมี้รายละเอียดตาม
แบบ 69-DEBT-PO-GOV.AGENCY ทา้ยประกาศน้ี 
  (2)  กรณีการเสนอขายตราสารหน้ีของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  
ใหมี้รายละเอียดตามแบบ 69-DEBT-PO-REIT ทา้ยประกาศน้ี 

(3)  กรณีการเสนอขายตราสารหน้ีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน  
ใหมี้รายละเอียดตามแบบ 69-DEBT-PO-IFT ทา้ยประกาศน้ี 
  (4)  กรณีการเสนอขายตราสารหน้ีของผูเ้สนอขายตราสารหน้ีอ่ืนนอกจาก (1) (2)  
และ (3) ให้มีรายละเอียดตามแบบ 69-DEBT-PO ทา้ยประกาศน้ี  
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ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีต่อประชาชนทัว่ไปพร้อมกนัหรือในระยะเวลา
ใกลเ้คียงกนัในประเทศอ่ืน หรือเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีของกิจการต่างประเทศ ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไข 
ในขอ้ 7/1 วรรคหน่ึง ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีดงักล่าวสามารถยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายละเอียด 
ตามแบบ 69-FD ทา้ยประกาศน้ี แทนการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามท่ีก าหนดในวรรคหน่ึง (1) หรือ (4) ได ้  
  ขอ้ 20   ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ีต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ยืน่แบบ 
แสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังานทุกคร้ังก่อนการเสนอขาย โดยใหมี้รายละเอียดเป็นไปตามแบบ
ดงัต่อไปน้ี   
  (1)  กรณีการเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ใหมี้รายละเอียด 
ตามแบบ 69-DEBT-II&HNW-GOV.AGENCY ทา้ยประกาศน้ี 

(2)  กรณีการเสนอขายตราสารหน้ีของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  
ใหมี้รายละเอียดตามแบบ 69-DEBT-II&HNW-REIT ทา้ยประกาศน้ี 
  (3)  กรณีการเสนอขายตราสารหน้ีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน  
ใหมี้รายละเอียดตามแบบ 69-DEBT-II&HNW-IFT ทา้ยประกาศน้ี 
  (4)  กรณีการเสนอขายตราสารหน้ีของผูเ้สนอขายตราสารหน้ีอ่ืนนอกจาก (1) (2) และ (3)  
ใหมี้รายละเอียดตามแบบ 69-DEBT-II&HNW ทา้ยประกาศน้ี 
  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ท่ีเป็นไป 
ตามเง่ือนไขในขอ้ 7/1 วรรคหน่ึง ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีสามารถยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายละเอียด 
ของรายการตามมาตรา 69(1) ถึง (10) และมาตรา 70(1) ถึง (8) แทนการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
ตามวรรคหน่ึง (1) หรือ (4) ได ้ ทั้งน้ี ในการลงนามรับรองความถูกตอ้งของแบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าว  
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในการรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลตามส่วนท่ี 2 การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 
ของแบบตามท่ีก าหนดในวรรคหน่ึง (1) หรือ (4) แลว้แต่กรณี มาระบุเป็นขอ้มูลไวด้ว้ย โดยอนุโลม” 

ขอ้ 7   ใหย้กเลิกขอ้ 20/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556   
เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ข 
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 42/2559  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559                       

ขอ้ 8   ใหย้กเลิกขอ้ 20/2 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556   
เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ข 
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 59/2559  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2559                                          
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ขอ้ 9   ใหย้กเลิกความในขอ้ 21 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  
เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 42/2559  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
ตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 21   ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายเป็นกิจการต่างประเทศ แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ียืน่ 
ตามขอ้ 19 และขอ้ 20 แลว้แต่กรณี ตอ้งมีขอ้มูลเพิ่มเติมอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1)  ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้จ ากดัและความเส่ียงในเร่ืองดงัน้ี 
(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”            
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ขอ้ 10   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นส่วนท่ี 3 แบบส าหรับการเสนอขายตราสารหน้ี 
ในลกัษณะโครงการ ขอ้ 21/1 ขอ้ 21/2 ขอ้ 21/3 ขอ้ 21/4 ขอ้ 21/5 และขอ้ 21/6 ในหมวด 3 แบบแสดงรายการ
ขอ้มูล แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล
การเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  

“ส่วนท่ี 3 
แบบส าหรับการเสนอขายตราสารหน้ีในลกัษณะโครงการ 

______________________ 

ขอ้ 21/1   การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลในลกัษณะโครงการให้มีสามกรณีดงัน้ี 
(1)  กรณีเสนอขายตราสารหน้ีตามท่ีไดรั้บอนุญาตให้ออกและเสนอขายตาม

ประกาศท่ีก าหนดในขอ้ 21/2 ให้ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลตามขอ้ 21/3  
(2)  กรณีเสนอขายเฉพาะตราสารหน้ีดงัน้ี ใหย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามขอ้ 21/4 

(ก)  หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงระยะสั้นตามท่ีไดรั้บอนุญาตใหอ้อกและเสนอขายตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหอ้อกและเสนอขายหุน้กู้
ท่ีมีอนุพนัธ์แฝง  

(ข)  หุ้นกูห้รือตัว๋เงินระยะสั้นตามท่ีไดรั้บอนุญาตให้ออกและเสนอขายตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย 

(3)  กรณีเสนอขายเฉพาะหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
โดยผูเ้สนอขายเป็นสถาบนัการเงินท่ีไดรั้บใบอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็นผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
ตามพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  ท่ีไดรั้บอนุญาตใหอ้อกและเสนอขายตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหอ้อกและเสนอขาย 
หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง ให้ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลตามขอ้ 21/5 

ขอ้ 21/2   การเสนอขายตราสารหน้ีท่ีจะยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลในลกัษณะ
โครงการตามขอ้ 21/3 ไดจ้ะตอ้งเป็นการออกและเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ตามประกาศ
ดงัต่อไปน้ี และจะตอ้งไม่เป็นการออกและเสนอขายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ หุน้กูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอน 
เม่ือมีการเลิกบริษทั (perpetual bond) หรือหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ท่ีออกใหม่ 

(1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาต 
ใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 

(2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาต 
ใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ของกองทรัสต์ 
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ขอ้ 21/3   การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลในลกัษณะโครงการท่ียืน่ต่อส านกังาน 
ใหเ้ป็นไปตามแบบใดแบบหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลคร้ังแรก ใหย้ื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายละเอียด
ตามแบบ 69-Pricing ทา้ยประกาศน้ี ประกอบกบัแบบท่ีมีรายละเอียดตามแบบใดแบบหน่ึงดงัน้ี  

(ก)  กรณีเสนอขายตราสารหน้ีต่อประชาชนทัว่ไป ใหย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมี
รายละเอียดตามแบบดงัน้ี 

1.  กรณีการเสนอขายตราสารหน้ีของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
ให้มีรายละเอียดตามแบบ 69-BASE-PO-REIT ทา้ยประกาศน้ี 

2.  กรณีการเสนอขายตราสารหน้ีของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐาน ใหมี้รายละเอียดตามแบบ 69-BASE-PO-IFT ทา้ยประกาศน้ี 

3.  กรณีการเสนอขายตราสารหน้ีของผูเ้สนอขายตราสารหน้ีอ่ืนนอกจาก 1. 
และ 2. ให้มีรายละเอียดตามแบบ 69-BASE-PO ทา้ยประกาศน้ี   

(ข)  กรณีเสนอขายตราสารหน้ีเฉพาะต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่เท่านั้น 
ใหย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายละเอียดตามแบบดงัน้ี 

1.  กรณีการเสนอขายตราสารหน้ีของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
ใหมี้รายละเอียดตามแบบ 69-BASE-II&HNW-REIT ทา้ยประกาศน้ี 

2.  กรณีการเสนอขายตราสารหน้ีของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐาน ใหมี้รายละเอียดตามแบบ 69-BASE-II&HNW-IFT ทา้ยประกาศน้ี 

3.  กรณีการเสนอขายตราสารหน้ีของผูเ้สนอขายตราสารหน้ีอ่ืนนอกจาก 1.  
และ 2. ใหมี้รายละเอียดตามแบบ 69-BASE-II&HNW ทา้ยประกาศน้ี   

(2)  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลคร้ังต่อไป ใหย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมี
รายละเอียดตามแบบ 69-Pricing โดยอา้งอิงขอ้มูลของแบบตาม (1) ท่ีไดย้ืน่ไวใ้นคร้ังแรกและอา้งอิง 
การปรับปรุงขอ้มูลบริษทักรณีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีก าหนดไวใ้นภาคผนวก 1 (ถา้มี) ดว้ยแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลท่ีมีรายละเอียดตามแบบ 69-Supplement ทา้ยประกาศน้ี  

การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลในลกัษณะโครงการตามวรรคหน่ึง ใหก้ระท าไดภ้ายใน
ระยะเวลาสองปีนบัแต่วนัท่ีผูเ้สนอขายไดรั้บอนุญาตจากส านกังานใหอ้อกและเสนอขายตราสารหน้ี 
ตามประกาศท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ 21/2 

ขอ้ 21/4   การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลส าหรับการเสนอขายตราสารหน้ีระยะสั้น  
และระยะเวลาการเสนอขาย ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี  

(1)  กรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีระยะสั้นต่อประชาชนทัว่ไปใหย้ืน่แบบ 
ตามขอ้ 19 วรรคหน่ึง โดยอนุโลม และสามารถเสนอขายไดโ้ดยไม่จ ากดัจ านวนคร้ังท่ีเสนอขายจนถึง 
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วนัส้ินรอบระยะเวลาในการส่งแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี โดยตอ้งปรับปรุงใหแ้บบดงักล่าวมีขอ้มูล
ท่ีเป็นปัจจุบนัดว้ยการยืน่ขอ้มูลท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีดงักล่าวมีหนา้ท่ีจดัท าและส่งตามมาตรา 56  ทั้งน้ี  
หากไม่มีการปรับปรุงขอ้มูลตามเง่ือนไขดงักล่าว การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลจะระงบั
เป็นการชัว่คราวตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 11/2556  
เร่ือง การระงบัการมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้น
เป็นการชัว่คราว ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  

(2)  กรณีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีระยะสั้นเฉพาะต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุน 
รายใหญ่ ใหย้ืน่แบบตามขอ้ 20 วรรคหน่ึง โดยอนุโลม และสามารถเสนอขายไดโ้ดยไม่จ ากดัจ านวนคร้ัง 
ท่ีเสนอขายภายในระยะเวลาหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบั 

ขอ้ 21/5   การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลส าหรับการเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง 
ต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่โดยผูเ้สนอขายเป็นสถาบนัการเงินท่ีไดรั้บใบอนุญาตหรือ 
จดทะเบียนเป็นผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546   
ต่อส านกังาน ให้เป็นไปตามแบบใดแบบหน่ึงดงัต่อไปน้ี โดยระยะเวลาการเสนอขายภายใตแ้บบ 
แต่ละแบบใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

(1)  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลคร้ังแรก ใหย้ื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมี
รายละเอียดตามแบบ 69-DEBT-SP-1 ทา้ยประกาศน้ี และหากแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใช้บงัคบัแลว้  
ใหส้ามารถเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงภายใตแ้บบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าว โดยไม่จ ากดัจ านวนคร้ัง 
ท่ีเสนอขาย แต่การเสนอขายคร้ังใด ๆ ตอ้งมีระยะเวลาไม่เกินกวา่หน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีแบบ 69-DEBT-SP-1  
ท่ีไดย้ืน่ต่อส านกังานมีผลใชบ้งัคบั 
  (2)  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลคร้ังต่อไป ใหย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมี
รายละเอียดตามแบบ 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 21/6   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีตามขอ้ 21/1(2) หรือขอ้ 21/1(3) ผูเ้สนอขาย
สามารถเลือกยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล โดยระบุขอ้มูลดงัต่อไปน้ี เป็นช่วง (range) ขอ้มูลตวัเลขสูงสุด 
(maximum) หรือขอ้มูลท่ีเป็นวิธีการค านวณท่ีใหผ้ลลพัธ์เฉพาะเจาะจงเม่ือมีการแทนค่าในวิธีการค านวณนั้น 
แลว้แต่กรณี 
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(1)  จ านวนและราคาหุ้นกูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้นท่ีจะเสนอขาย  
(2)  ระยะเวลาการเสนอขาย  
(3)  อตัราผลตอบแทน”  

ขอ้ 11   ใหย้กเลิกความใน (2) ของขอ้ 24 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม  
พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 42/2559  เร่ือง การยืน่
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559   
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  

“(2)  การเสนอขายหุน้กูห้รือตัว๋เงินระยะสั้นต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
โดยผูอ้อกตราสารหน้ี ใหก้รรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนัหรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดท่ีไดรั้บ 
มอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั ลงลายมือช่ือ” 

ขอ้ 12   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (7) ของขอ้ 24 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี  
11 มีนาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 22/2560   
เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560   

“(7)  การเสนอขายตราสารหน้ีในลกัษณะโครงการ การลงลายมือช่ือให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดใน (1) (2) (4/2) หรือ (6) แลว้แต่กรณี หรือหากเป็นการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
คร้ังต่อไปตามแบบ 69-Pricing หรือการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามแบบ 69-DEBT-SP-2  ผูท่ี้ด ารง
ต าแหน่งระดบับริหารตั้งแต่ระดบัผูอ้  านวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการ 
ผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั จะลงลายมือช่ือในแบบดงักล่าวก็ได”้ 

ขอ้ 13   ใหย้กเลิกความในขอ้ 26 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม  
พ.ศ. 2556  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 26   ภายใตบ้งัคบัมาตรา 75 ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
มีผลใชบ้งัคบัเม่ือไดด้ าเนินการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีแลว้ 

(1)  ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ ผูเ้สนอขายตราสารหน้ี 
ตอ้งไดรั้บอนุญาตตามมาตรา 33 

(2)  ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไดช้ าระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
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(3)  เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขและเง่ือนเวลาท่ีระบุในภาคผนวก 2  ทั้งน้ี ในกรณีท่ี
ภาคผนวกดงักล่าวก าหนดเง่ือนเวลาไวใ้นลกัษณะของระยะเวลา การเร่ิมนบัระยะเวลาใหเ้ร่ิมตน้ในวนัท่ี
ส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังหลงัสุด (ไม่รวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขาย
ตราสารหน้ีหรือขอ้มูลอ่ืนท่ีมิใช่ขอ้มูลส าคญัซ่ึงส านกังานผอ่นผนัใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมได)้  

(4)  ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ 23 วรรคสาม (ถา้มี) 
  (5)  ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไดร้ะบุขอ้มูลตามรายการครบถว้น 

ในกรณีท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม
คร้ังหลงัสุดภายหลงัเวลา 10.00 น. ของวนัท าการใด ใหถื้อวา่ส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูล 
และร่างหนงัสือช้ีชวนดงักล่าวในวนัท าการถดัไป แต่ไม่รวมถึงกรณีการยืน่แบบ 69-Pricing” 

ขอ้ 14   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. 13/2559  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี  
4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  และใหใ้ชแ้บบ 69-DEBT-PO และแบบ 69-DEBT-II&HNW ทา้ยประกาศน้ีแทน 

ขอ้ 15   ให้เพิ่มแบบดงัต่อไปน้ี เป็นแบบแนบทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 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 

ขอ้ 16   ใหเ้พิ่มภาคผนวก 1 และภาคผนวก 2 เป็นภาคผนวกแนบทา้ยประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
ตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556   
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ขอ้ 17   ใหย้กเลิกตารางระยะเวลาการมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยื่นแบบ 
แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 22/2560  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560                                            

ขอ้ 18   ในกรณีท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ส าหรับการเสนอขายตราสารหน้ีระยะสั้น ซ่ึงไดย้ืน่ไวต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม  
พ.ศ. 2556  ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนดงักล่าว
ยงัคงอยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศฉบบัดงักล่าวต่อไป 

ขอ้ 19   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561    
 
 
 
                      (นายรพี  สุจริตกุล) 
                      เลขาธิการ 
                        ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
                        ประธานกรรมการ 
                         คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
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