
- ร่าง - 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 66/2561 
เร่ือง  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 

(ฉบบัท่ี 15) 
______________________ 

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   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (5) และ (6) ในวรรคหน่ึงของขอ้ 7/1 แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 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   

“(5)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตรา
ต่างประเทศในประเทศไทย 

(6)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายพนัธบตัรสกุลเงินตรา
ต่างประเทศในประเทศไทยของกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ”  

ขอ้ 2   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองของขอ้ 21 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม 
พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 19/2561  เร่ือง การยืน่แบบ
แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561   

“ในกรณีที่ผูเ้สนอขายไม่ไดมี้สถานะเป็นกิจการต่างประเทศและเสนอขายตราสารหน้ี  
สกุลเงินตราต่างประเทศ แบบแสดงรายการขอ้มูลตอ้งมีขอ้มูลเพิ่มเติมอยา่งนอ้ยตามวรรคหน่ึง (1) (ง) และ (จ) ดว้ย” 

ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในขอ้ 21/1 ขอ้ 21/2 ขอ้ 21/3 และขอ้ 21/4 แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 19/2561  
เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561  
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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“ขอ้ 21/1   การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลในลกัษณะโครงการใหมี้สามกรณีดงัต่อไปน้ี 
(1)  กรณีเสนอขายตราสารหน้ีท่ีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายตามประกาศท่ีก าหนดไว ้

ในขอ้ 7/1 ซ่ึงไม่ใช่การอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูด้อ้ยสิทธิ หุน้กูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษทั 
(perpetual bond) หรือหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ท่ีออกใหม่ ให้ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลตามขอ้ 21/2  

การเสนอขายตราสารหน้ีตามวรรคหน่ึง หากเป็นการเสนอขายตราสารหน้ี 
พร้อมกนัหรือในระยะเวลาใกลเ้คียงกนัในประเทศอ่ืน หรือเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีของกิจการ
ต่างประเทศ ใหส้ามารถยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามขอ้ 21/3 แทนการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
ตามท่ีก าหนดในวรรคหน่ึงได ้  

(2)  กรณีเสนอขายเฉพาะหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงระยะสั้นท่ีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขาย 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขาย 
หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง ใหย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามขอ้ 21/4 

 (3)  กรณีเสนอขายเฉพาะหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
โดยผูเ้สนอขายเป็นสถาบนัการเงินท่ีไดรั้บใบอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็นผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
ตามพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  ท่ีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหอ้อกและเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง ให้ยื่นแบบ
แสดงรายการขอ้มูลตามขอ้ 21/5 

ขอ้ 21/2   การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลในลกัษณะโครงการตามขอ้ 21/1(1) วรรคหน่ึง  
ท่ียืน่ต่อส านกังานให้เป็นไปตามแบบใดแบบหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลคร้ังแรก ใหย้ื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายละเอียด
ตามแบบ 69-PRICING ทา้ยประกาศน้ี ประกอบกบัแบบใดแบบหน่ึงดงัน้ี 

(ก)  กรณีเสนอขายตราสารหน้ีต่อประชาชนทัว่ไป ใหย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
ท่ีมีรายละเอียดตามแบบดงัน้ี 

1.  กรณีการเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ใหมี้รายละเอียด
ตามแบบ 69-BASE-PO-GOV.AGENCY ทา้ยประกาศน้ี 

2.  กรณีการเสนอขายตราสารหน้ีของกองทรัสตท่ี์เป็นทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์ให้มีรายละเอียดตามแบบ 69-BASE-PO-REIT ทา้ยประกาศน้ี 

3.  กรณีการเสนอขายตราสารหน้ีของกองทรัสตท่ี์เป็นทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐาน ใหมี้รายละเอียดตามแบบ 69-BASE-PO-IFT ทา้ยประกาศน้ี 

4.  กรณีการเสนอขายตราสารหน้ีของผูเ้สนอขายตราสารหน้ีอ่ืนนอกจาก 1. 2. 
และ 3. ให้มีรายละเอียดตามแบบ 69-BASE-PO ทา้ยประกาศน้ี  
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(ข)  กรณีเสนอขายตราสารหน้ีเฉพาะต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่เท่านั้น  
ใหย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายละเอียดตามแบบดงัน้ี 

1.  กรณีการเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ใหมี้รายละเอียด 
ตามแบบ 69-BASE-II&HNW-GOV.AGENCY ทา้ยประกาศน้ี 

2.  กรณีการเสนอขายตราสารหน้ีของกองทรัสตท่ี์เป็นทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย ์ใหมี้รายละเอียดตามแบบ 69-BASE-II&HNW-REIT ทา้ยประกาศน้ี 

3.  กรณีการเสนอขายตราสารหน้ีของกองทรัสตท่ี์เป็นทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐาน ใหมี้รายละเอียดตามแบบ 69-BASE-II&HNW-IFT ทา้ยประกาศน้ี 

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

(2)  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลคร้ังต่อไป ใหย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
ท่ีมีรายละเอียดตามแบบ 69-PRICING โดยอา้งอิงขอ้มูลของแบบตาม (1) ท่ีไดย้ืน่ไวใ้นคร้ังแรก 
และอา้งอิงการปรับปรุงขอ้มูลบริษทักรณีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีก าหนดไวใ้นภาคผนวก 1 (ถา้มี)  
ดว้ยแบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายละเอียดตามแบบ 69-SUPPLEMENT ทา้ยประกาศน้ี  

การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลในลกัษณะโครงการตามวรรคหน่ึง ใหก้ระท าได้ 
ภายในระยะเวลาสองปีนบัแต่วนัท่ีผูเ้สนอขายไดรั้บอนุญาตจากส านกังานใหเ้สนอขายตราสารหน้ี 
ตามประกาศท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ 7/1 

ขอ้ 21/3   การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลในลกัษณะโครงการตามขอ้ 21/1(1) วรรคสอง  
ท่ียืน่ต่อส านกังานให้เป็นไปตามแบบใดแบบหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลคร้ังแรก ใหย้ื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายละเอียด
ตามแบบ 69-PRICING-FD ทา้ยประกาศน้ี ประกอบกบัแบบ 69-BASE-FD ทา้ยประกาศน้ี  

(2)  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลคร้ังต่อไป ใหย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
ท่ีมีรายละเอียดตามแบบ 69-PRICING-FD โดยอา้งอิงขอ้มูลของแบบตาม (1) ท่ีไดย้ืน่ไวใ้นคร้ังแรกและ 
อา้งอิงการปรับปรุงขอ้มูลบริษทักรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลท่ีเคยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
อยา่งมีนยัส าคญั ดว้ยแบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายละเอียดตามแบบ 69-SUPPLEMENT-FD ทา้ยประกาศน้ี  

การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลในลกัษณะโครงการตามวรรคหน่ึง ใหก้ระท าได้ 
ภายในระยะเวลาสองปีนบัแต่วนัท่ีผูเ้สนอขายไดรั้บอนุญาตจากส านกังานใหเ้สนอขายตราสารหน้ี 
ตามประกาศท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ 7/1 
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ขอ้ 21/4   การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลส าหรับการเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง 
ระยะสั้น และระยะเวลาการเสนอขายใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี  

(1)  กรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงระยะสั้นต่อประชาชนทัว่ไป 
ใหย้ืน่แบบตามขอ้ 19 วรรคหน่ึง โดยอนุโลม และสามารถเสนอขายไดโ้ดยไม่จ ากดัจ านวนคร้ังท่ีเสนอขาย
จนถึงวนัส้ินรอบระยะเวลาในการส่งแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี โดยตอ้งปรับปรุงใหแ้บบดงักล่าว 
มีขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัดว้ยการยืน่ขอ้มูลท่ีผูเ้สนอขายหุ้นกูด้งักล่าวมีหนา้ท่ีจดัท าและส่งตามมาตรา 56   
ทั้งน้ี หากไม่มีการปรับปรุงขอ้มูลตามเง่ือนไขดงักล่าว การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูล
จะระงบัเป็นการชัว่คราวตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
วา่ดว้ยการระงบัการมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงระยะสั้น
เป็นการชัว่คราว 

(2)  กรณีเป็นการเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงระยะสั้นเฉพาะต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือ 
ผูล้งทุนรายใหญ่ ใหย้ืน่แบบตามขอ้ 20 วรรคหน่ึง โดยอนุโลม และสามารถเสนอขายไดโ้ดยไม่จ ากดั 
จ านวนคร้ังท่ีเสนอขายภายในระยะเวลาหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบั” 

ขอ้ 4   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 21/7 ในส่วนท่ี 3 แบบส าหรับการเสนอขายตราสารหน้ี 
ในลกัษณะโครงการ ของหมวด 3 แบบแสดงรายการขอ้มูล แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556   

“ขอ้ 21/7   ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายเป็นกิจการต่างประเทศ แบบแสดงรายการขอ้มูล 
ในลกัษณะโครงการท่ียืน่ตามส่วนน้ี ตอ้งมีขอ้มูลเพิ่มเติมอยา่งนอ้ยตามขอ้ 21 วรรคหน่ึง ดว้ย 

ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายไม่ไดมี้สถานะเป็นกิจการต่างประเทศและเสนอขายตราสารหน้ี 
สกุลเงินตราต่างประเทศ แบบแสดงรายการขอ้มูลในลกัษณะโครงการท่ียืน่ตามส่วนน้ี ตอ้งมีขอ้มูล
เพิ่มเติมอยา่งนอ้ยตามขอ้ 21 วรรคหน่ึง (1) (ง) และ (จ) ดว้ย” 

ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความใน (7) ของขอ้ 24 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 19/2561  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(7)  การเสนอขายตราสารหน้ีในลกัษณะโครงการ การลงลายมือช่ือใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดใน (1) (2) (4) (4/1) หรือ (4/2) แลว้แต่กรณี หรือหากเป็นการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
คร้ังต่อไปตามแบบ 69-PRICING แบบ 69-PRICING-FD หรือการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลตาม 
แบบ 69-DEBT-SP-2  ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารตั้งแต่ระดบัผูอ้  านวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า 
ท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั จะลงลายมือช่ือในแบบดงักล่าวก็ได”้ 
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ขอ้ 6   ใหย้กเลิกแบบ 69-DEBT-PO-GOV.AGENCY และแบบ 69-DEBT-II&HNW-
GOV.AGENCY ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 69/2558  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 7)  
ลงวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558  และให้ใช้แบบ 69-DEBT-PO-GOV.AGENCY และแบบ 69-DEBT-
II&HNW-GOV.AGENCY ทา้ยประกาศน้ีแทน 

ขอ้ 7   ใหย้กเลิกแบบ 69-DEBT-SP-1 ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 42/2559  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559  และใหใ้ชแ้บบ 69-DEBT-SP-1 
ทา้ยประกาศน้ีแทน 

ขอ้ 8   ให้ยกเลิกแบบ 69-BASE-II&HNW แบบ 69-BASE-II&HNW-REIT  
และแบบ 69-BASE-II&HNW-IFT ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 19/2561  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
(ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561  และใหใ้ชแ้บบ 69-BASE-II&HNW แบบ 69-BASE-II&HNW-REIT 
และแบบ 69-BASE-II&HNW-IFT ทา้ยประกาศน้ีแทน 

  ขอ้ 9   ให้ยกเลิกแบบ 69-Supplement ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม  
พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 19/2561  เร่ือง การยืน่
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561   

  ขอ้ 10   ให้ยกเลิกแบบ 69-Pricing ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม  
พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 58/2561  เร่ือง การยืน่
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561     
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ขอ้ 11   ใหเ้พิ่มแบบดงัต่อไปน้ี เป็นแบบแนบทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556   

(1)  แบบ 69-BASE-PO-GOV.AGENCY  
(2)  แบบ 69-BASE-II&HNW-GOV.AGENCY  
(3)  แบบ 69-BASE-FD 
(4)  แบบ 69-PRICING 
(5)  แบบ 69-SUPPLEMENT 
(6)  แบบ 69-PRICING-FD 
(7)  แบบ 69-SUPPLEMENT-FD 

ขอ้ 12    ใหย้กเลิกภาคผนวก 1 และภาคผนวก 2 ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม 
พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 19/2561  เร่ือง การยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561  และใหใ้ช้
ภาคผนวก 1 และภาคผนวก 2 ทา้ยประกาศน้ีแทน         

ขอ้ 13   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561    
 
 
 
                      (นายรพี  สุจริตกุล) 
                      เลขาธิการ 
                        ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
                        ประธานกรรมการ 
                         คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


