
 

 

- ร่าง -  
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 43/2563 
  เร่ือง  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 

(ฉบบัท่ี 20) 
______________________ 

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   ใหย้กเลิกความในขอ้ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  
เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ข
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2562  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 17) ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2562  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 11   ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายการครบถว้น 
เป็นปัจจุบนัต่อส านกังานซ่ึงมีรายการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี  

(1)  สรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (factsheet)  
  (2)  ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
  (3)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการจอง การจ าหน่าย และการจดัสรร 
  (4)  ขอ้มูลเพิ่มเติมส าหรับกรณีการเสนอขายตราสารหน้ีอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

(ก)  ตราสารหน้ีเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (green bond) 
(ข)  ตราสารหน้ีเพื่อพฒันาสังคม (social bond) 
(ค)  ตราสารหน้ีเพื่อความยัง่ยนื (sustainability bond) 

  (5)  ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน 
สรุปขอ้มูลส ำคญัของตรำสำรตำมวรรคหน่ึง (1) อยำ่งนอ้ยตอ้งแสดงถึงสำระส ำคญั 

ของตรำสำร รวมทั้งลกัษณะพิเศษและควำมเส่ียงท่ีส ำคญัของตรำสำร โดยส ำนกังำนอำจประกำศก ำหนด
หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรจดัท ำสรุปขอ้มูลส ำคญัของตรำสำรดว้ยก็ได้ 
  ขอ้มูลเพิ่มเติมในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลของตรำสำรหน้ีตามวรรคหน่ึง (4)  
อยา่งนอ้ยตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองดงัน้ี 
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  (1)  มาตรฐานสากลซ่ึงเป็นท่ียอมรับท่ีน ามาใชอ้า้งอิงในการขออนุญาตเสนอขาย 
ตราสารหน้ีดงักล่าวตามแต่กรณีดงัน้ี 

(ก)  กรณีการเสนอขายตราสารหน้ีเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เช่น มาตรฐาน ASEAN 
Green Bond Standards (ASEAN GBS) หรือมาตรฐาน International Capital Market Association Green 
Bond Principles (ICMA GBP) เป็นตน้ 

(ข)  กรณีการเสนอขายตราสารหน้ีเพื่อพฒันาสังคม เช่น มาตรฐาน ASEAN Social 
Bond Standards (ASEAN SBS) หรือมาตรฐาน International Capital Market Association Social Bond 
Principles (ICMA SBP) เป็นตน้  

(ค)  กรณีการเสนอขายตราสารหน้ีเพื่อความยัง่ยนื เช่น มาตรฐาน ASEAN 
Sustainability Bond Standards (ASEAN SUS) หรือมาตรฐาน International Capital Market Association 
Sustainability Bond Guidelines (ICMA SBG) เป็นตน้ 
  (2)  วตัถุประสงคก์ารใชเ้งินท่ีไดจ้ากการระดมทุน (use of proceeds) 
  (3)  กระบวนการท่ีใชใ้นการประเมินและคดัเลือกโครงการ (process for project 
evaluation and selection) โดยระบุกระบวนการและปัจจยัท่ีใชใ้นการพิจารณา รวมทั้งมาตรฐาน 
หรือวิธีการรับรองอ่ืนใดท่ีใชอ้า้งอิง 
  (4)  การบริหารจดัการเงินท่ีได้จากการระดมทุน (management of proceeds)  
โดยแสดงถึงวิธีการติดตามการใชเ้งินท่ีไดม้าจากการระดมทุนไปใชใ้นโครงการและวิธีการแบ่งแยกเงิน 
ออกจากเงินอ่ืนของบริษทัใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน เช่น การน าเงินท่ีไดจ้ากการระดมทุนแยกเป็นบญัชีต่างหาก 
จากบญัชีทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ (sub-account) ของผูเ้สนอขายตราสารหน้ี เป็นตน้ 
  (5)  การรายงานและช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินการภายหลงั 
การเสนอขาย (reporting) โดยใหเ้ปิดเผยรายงานประเภทต่าง ๆ จนกวา่จะครบอายขุองตราสารหน้ี   
เช่น รายงานการใชเ้งินท่ีไดม้าจากการระดมทุน หรือรายงานความคืบหนา้ของโครงการวา่ด าเนินการ 
ถึงขั้นตอนใด จ านวนเงินท่ีใช ้และยอดคงเหลือ เป็นตน้ รวมทั้งช่องทางการเปิดเผยขอ้มูล เช่น บนเวบ็ไซต์
ของผูเ้สนอขายตราสารหน้ี ซ่ึงควรจดัใหมี้การรายงานอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง เป็นตน้” 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความในขอ้ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  
เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ข
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 19/2561  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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“ขอ้ 12   รายละเอียดของรายการตามขอ้ 11 ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีก าหนดในตาราง 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีทา้ยประกาศน้ี และในกรณีเป็นการเสนอขายหุน้กู ้
เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในส่วนท่ี 1 ของหมวดน้ีดว้ย” 

ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในขอ้ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  
เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ข
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 58/2561  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 16  ให้ผูเ้สนอขายหุ้นกูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยท่ี์ยืน่แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลต่อส านกังานปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีท่ีผูย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ ใหจ้ดัท าแบบแสดง 
รายการขอ้มูลเป็นภาษาเดียวกบัค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย ์
เป็นหลกัทรัพย ์ 

(2)  กรณีท่ีขอ้มูลหรือเอกสารท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจยืน่ประกอบแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลแปลมาจากขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเป็นภาษาอ่ืน ให้น าหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการแปลและการรับรอง
ตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาต 
ใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยม์าใชบ้งัคบัดว้ย” 

ขอ้ 4   ใหย้กเลิกส่วนท่ี 2 แบบส าหรับการเสนอขายตราสารหน้ีรายคร้ัง ในหมวด 3  
แบบแสดงรายการขอ้มูล ขอ้ 19  และขอ้ 20  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  และขอ้ 21 แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 66/2561  
เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 15) ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561   

  ขอ้ 5   ใหย้กเลิกส่วนท่ี 3 แบบส าหรับการเสนอขายตราสารหน้ีในลกัษณะโครงการ  
ในหมวด 3 ขอ้ 21/1 ขอ้ 21/2  ขอ้ 21/3 ขอ้ 21/4  ขอ้ 21/5  ขอ้ 21/6  และขอ้ 21/7 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11  
มีนาคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 66/2561  เร่ือง การยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 15) ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561   
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ขอ้ 6   ใหย้กเลิกความใน (7) ของขอ้ 24 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 66/2561  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 15) ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(7)  การเสนอขายตราสารหน้ีในลกัษณะโครงการ การลงลายมือช่ือใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดใน (1) (2) (4) (4/1) หรือ (4/2) แลว้แต่กรณี หรือหากเป็นการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
คร้ังต่อไปตามแบบ 69-PO-MTN (ส่วนท่ี 2 : แบบ 69-PO-PRICING) แบบ 69-II&HNW-MTN  
(ส่วนที่ 2 : แบบ 69-II&HNW-PRICING) แบบ 69-FD-MTN (ส่วนท่ี 2 : แบบ 69-FD-PRICING) 
หรือการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลตามแบบ 69-SP (ส่วนท่ี 2 : แบบ 69-SP-2) ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งระดบั
บริหารตั้งแต่ระดบัผูอ้  านวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม
ผกูพนั จะลงลายมือช่ือในแบบดงักล่าวก็ได”้ 

ขอ้ 7   ใหย้กเลิกความในขอ้ 26 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  
เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ข
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 19/2561  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการ
เสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 26   ภายใตบ้งัคบัมาตรา 75 ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
มีผลใชบ้งัคบัเม่ือไดด้ าเนินการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีแลว้  

(1)  ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ ผูเ้สนอขายตราสารหน้ี 
ตอ้งไดรั้บอนุญาตตามมาตรา 33 

(2)  ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไดช้ าระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
(3)  เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขและเง่ือนเวลาท่ีระบุในตารางแบบแสดงรายการขอ้มูล 

การเสนอขายตราสารหน้ีท่ีแนบทา้ยประกาศน้ี  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นการก าหนดเง่ือนเวลาไวใ้นลกัษณะ 
ของระยะเวลา การเร่ิมนบัระยะเวลาใหเ้ร่ิมตน้ในวนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีแกไ้ข 
เพิ่มเติมคร้ังหลงัสุด (ไม่รวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายตราสารหน้ีหรือขอ้มูลอ่ืนท่ีมิใช่ขอ้มูลส าคญั 
ซ่ึงส านกังานผอ่นผนัให้แกไ้ขเพิ่มเติมได)้  

(4)  ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ 23 วรรคสาม (ถา้มี) 
  (5)  ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไดร้ะบุขอ้มูลตามรายการครบถว้น 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังหลงัสุดซ่ึงยืน่ต่อ
ส านกังานภายหลงัเวลา 10.00 น. ของวนัท าการใด หากไม่ใช่แบบดงัน้ี  ใหถื้อวา่ส านกังานไดรั้บ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนดงักล่าวในวนัท าการถดัไป 

(1) แบบ 69-PO-MTN (ส่วนท่ี 2 : 69-PO-PRICING)  
(2) แบบ 69-II&HNW-MTN (ส่วนท่ี 2 : 69-II&HNW-PRICING) และ 
(3)  แบบ 69-FD-MTN (ส่วนท่ี 2 : 69-FD-PRICING)” 

                              ขอ้ 8   ใหย้กเลิกภาคผนวก 1 และภาคผนวก 2 ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม 
พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 66/2561  เร่ือง การยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 15) ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561   

ขอ้ 9   ให้เพิ่มตารางแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี เป็นตาราง 
แนบทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 

ขอ้ 10   ใหย้กเลิกแบบดงัต่อไปน้ี 
(1)  แบบ 69-DEBT-II&HNW ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  

ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม  
พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 13/2559  เร่ือง การยืน่
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559   

(2)  แบบ 69-DEBT-SP-2 ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม  
พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 42/2559  เร่ือง การยืน่แบบ 
แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

(3)  แบบ 69-DEBT-II&HNW-IFT ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม  
พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 22/2560  เร่ือง การยืน่แบบ 
แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560   
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(4)  แบบ 69-DEBT-II&HNW-REIT และแบบ 69-FD ทา้ยประกาศคณะกรรมการ
ก 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   
  (5)  แบบ 69-PO-SPV แบบ 69-II&HNW-SPV และแบบ 69-BASE-PO ทา้ยประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  
ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 58/2561   
เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  (ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
  (6)  แบบ 69-DEBT-II&HNW-GOV.AGENCY แบบ 69-DEBT-SP-1 แบบ 69-BASE-
II&HNW แบบ 69-BASE-II&HNW-GOV.AGENCY แบบ 69-BASE-II&HNW-REIT แบบ 69-BASE-
II&HNW-IFT แบบ 69-BASE-FD แบบ 69-PRICING-FD และแบบ 69-SUPPLEMENT-FD ทา้ยประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 66/2561  
เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 15) ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

(7)  แบบ 69-DEBT-PO แบบ 69-DEBT-PO-GOV.AGENCY แบบ 69-DEBT-PO-REIT 
แบบ 69-DEBT-PO-IFT แบบ 69-BASE-PO-GOV.AGENCY แบบ 69-BASE-PO-REIT แบบ 69-BASE- 
PO-IFT และแบบ 69-SUPPLEMENT ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 27/2562  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการ 
เสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 18) ลงวนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2562   

(8)  แบบ 69-PRICING ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  
เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ข
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 19/2563  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 19) ลงวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2563ศ. 2562   

  ขอ้ 11   ให้เพิ่มแบบดงัต่อไปน้ี เป็นแบบแนบทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 
  (1)  แบบ 69-PO-รายคร้ัง 
  (2)  แบบ 69-II&HNW-รายคร้ัง 
  (3)  แบบ 69-FD 
  (4)  แบบ 69-PO-MTN 
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  (5)  แบบ 69-II&HNW-MTN 
  (6)  แบบ 69-FD-MTN 

(7)  แบบ 69-SP 

ขอ้ 12   ในกรณีท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 

ส าหรับการเสนอขายตราสารหน้ี ซ่ึงไดย้ืน่ไวต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556 

เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  ก่อนวนัท่ี 

ประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนดงักล่าวยงัคงอยูภ่ายใตบ้งัคบั 

ประกาศฉบบัดงักล่าวต่อไป 

ขอ้ 13   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564  เป็นตน้ไป 

   ประกำศ  ณ  วนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 25632 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 

 
 
 
                      (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
                      เลขาธิการ 
                        ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
                        ประธานกรรมการ 
                         คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


