
 
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

ที่ ทจ. 19/2565 
เรื่อง  การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ 

_______________________ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 67 มาตรา 69 และมาตรา 70(9) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

ข้อ 2   ให้ยกเลิก 
(1)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2556  เรื่อง การยืน่แบบแสดง

รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 
  (2)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 3/2557  เรื่อง การยืน่แบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 
  (3)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2557  เรื่อง การยืน่แบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
  (4)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 38/2557  เรื่อง การยืน่แบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557 
  (5)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2558  เรื่อง การยืน่แบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558 
  (6)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 41/2558  เรื่อง การยืน่แบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
  (7)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 69/2558  เรื่อง การยืน่แบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
  (8)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 83/2558  เรื่อง การยืน่แบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
  (9)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 13/2559  เรื่อง การยืน่แบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
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  (10)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 42/2559  เรื่อง การยื่นแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
  (11)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 59/2559  เรื่อง การยื่นแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
  (12)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 22/2560  เรื่อง การยื่นแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 
  (13)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2561  เรื่อง การยื่นแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 
  (14)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 58/2561  เรื่อง การยื่นแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
  (15)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 66/2561  เรื่อง การยื่นแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
  (16)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 76/2561  เรื่อง การยื่นแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
  (17)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 18/2562  เรื่อง การยื่นแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 
  (18)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 27/2562  เรื่อง การยื่นแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 
  (19)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2563  เรื่อง การยื่นแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 
  (20)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 43/2563  เรื่อง การยื่นแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
  (21)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2564  เรื่อง การยืน่แบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 21) ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 
  (22)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 33/2564  เรื่อง การยื่นแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 
  (23)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 56/2564  เรื่อง การยื่นแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 
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ข้อ 3   เว้นแต่ประกาศนี้ได้กำหนดไว้เป็นประการอื่น ให้นำบทนิยามที่กำหนดไว้ 
ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการกำหนดบทนิยาม 
ในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท มาใช้กับประกาศนี้ แบบท้ายประกาศ 
และภาคผนวกท้ายประกาศ และให้มีบทนิยามเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 
  “กองทรัสต์”  หมายความว่า   ทรัสต์ดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี 
  (1)  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  หมายความว่า   ทรัสต์เพื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
  (2)  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน  หมายความว่า   ทรัสต์เพื่อการลงทุน 
ในโครงสร้างพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
  “ผู้จัดการกองทรัสต์”  หมายความว่า   บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ 
ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ 
 “กิจการต่างประเทศ”  หมายความว่า   กิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ดังต่อไปนี้ 
 (1)  หน่วยงานหรือองค์การของรัฐบาลต่างประเทศ 
 (2)  องค์การระหว่างประเทศ 
 (3)  นิติบุคคลต่างประเทศ 

“ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้”  หมายความว่า   ข้อมูลดังนี้ 
  (1)  จำนวนและราคาตราสารหนี้ที่เสนอขาย 
  (2)  ระยะเวลาของการเสนอขาย 
  (3)  อัตราผลประโยชน์ตอบแทน  
  (4)  รายละเอียดเกี่ยวกับการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรร 
  (5)  ผลการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (ถ้ามี) 
  (6)  ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มลัีกษณะทำนองเดียวกัน
หรือเกี่ยวกับข้อมูลตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) 
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หมวด 1 
บททั่วไป 

____________ 

  ข้อ 4   การเสนอขายตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับยกเว้นการยืน่แบบแสดงรายการข้อมูล   
และร่างหนงัสือช้ีชวนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ว่าด้วยการยกเว้น 
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศนี้  เว้นแต ่
จะมีประกาศฉบับอื่นกำหนดหลักเกณฑเ์กีย่วกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนงัสือช้ีชวนไว้
โดยเฉพาะแล้ว 

  ข้อ 5   การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวนสำหรับการเสนอขาย 
หลักทรัพย์แปลงสภาพที่ออกใหม่ ให้หมายความรวมถึงการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวน 
สำหรับหุ้นที่ออกใหม่ซึ่งรองรับการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าวด้วย    

หมวด 2 
วิธีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 

และร่างหนังสือช้ีชวน 
____________ 

ข้อ 6   กอ่นการเสนอขายตราสารหนี้ ให้ผู้เสนอขายตราสารหนี้ยื่นแบบแสดงรายการ
ข้อมูลตามแบบที่กำหนดไว้ในหมวด 3 และร่างหนังสือช้ีชวนตามแบบที่กำหนดตามมาตรา 72  
ต่อสำนกังาน  ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน 

  ข้อ 7   การเสนอขายตราสารหนี้ที่มีลักษณะดงัต่อไปนี้ ผู้เสนอขายตราสารหนี้ 
จะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษกไ็ด้   
  (1)  การเสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปพร้อมกันหรือในระยะเวลา
ใกล้เคียงกันในประเทศอื่น  

(2)  การเสนอขายตราสารหนี้ในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ  
หรือผู้ลงทุนรายใหญ่  

(3)  การเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกโดยกิจการต่างประเทศ  

ข้อ 8   ในกรณทีี่ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวนตามข้อ 7  
แปลมาจากข้อมูลภาษาอื่นนอกจากภาษาไทย ผู้เสนอขายตราสารหนี้ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 
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(1)  รับรองว่าสาระของข้อมูลที่แปลนั้น เป็นเรื่องที่เกิดข้ึนหรือมีอยู่จริง และไมไ่ด้ 
มีการปกปิดข้อเท็จจริงที่พงึเปิดเผย 
  (2)  ดำเนินการให้ผู้แปลรับรองความถูกต้องว่า สาระการแปลถูกต้องตรงตามสาระ 
ของข้อมูลที่เป็นต้นฉบับ 

ข้อ 9   ในกรณทีี่เป็นการเสนอขายตราสารหนี้โดยผู้ถือตราสารหนี้ ให้ผู้ถือตราสารหนี้
จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้ออกตราสารหนี้นั้นทราบถึงการเสนอขายตราสารหนี้ของผู้ถือ 
ตราสารหนี้ต่อสำนักงานด้วย  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ออกตราสารหนี้ดังกล่าวได้ทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องจัดทำและ
ส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหนี้ตามมาตรา 56  

  ข้อ 10   แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวนที่ยื่นต่อสำนักงานต้องมี 
ที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นผู้ร่วมจัดทำและรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูล  เว้นแต่เป็นการเสนอขายตราสารหนี้ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1)  หุ้นกู้ที่ยื่นคำขออนุญาตกรณีเรง่ด่วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป  
  (2)  หุ้นกู้ที่ออกโดยกองทรัสต์ที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้ 
  (ก)  กองทรัสต์ที่มีหน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย 
  (ข)  กองทรัสตท์ี่จัดตั้งขึ้นใหม่และประสงค์จะระดมทุนครั้งแรกโดยการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่และหุ้นกู้ที่ออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกัน (concurrent offering) และมีผู้จัดการ
กองทรัสต์ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
       1.  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรพัย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม 
และเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวแล้ว 
       2.  มิได้เป็นหรือมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับผู้ที่จะจำหน่าย โอน  
ให้เช่า หรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์แกท่รัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัย์ ในลักษณะที่อาจเป็น 
เหตุให้ผู้จัดการของกองทรัสต์ดังกล่าวไม่สามารถทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการตรวจสอบและสอบทาน   
(การทำ due diligence) อสังหาริมทรัพยท์ี่ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์จะลงทุน ตลอดจน 
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
  (3)  หุ้นกู้หรือพันธบัตรที่ออกใหม่ซึ่งเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ 
หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ 
  (4)  ตั๋วเงินระยะส้ัน 
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  ข้อ 11   ให้ผู้เสนอขายตราสารหนี้ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ  

หมวด 3 
แบบแสดงรายการข้อมูล 

____________ 

ข้อ 12   ให้ผู้เสนอขายตราสารหนี้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลที่มีรายการครบถ้วน 
เป็นปัจจุบันต่อสำนักงานซึง่มรีายการอย่างน้อยดังตอ่ไปนี้  

(1)  สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet)  
  (2)  ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
  (3)  ข้อมูลเกี่ยวกับการจอง การจำหน่าย และการจัดสรร 
  (4)  ข้อมูลอื่นใดที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน 

สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารตามวรรคหนึ่ง (1) อย่างน้อยต้องแสดงถึงสาระสำคัญ 
ของตราสาร  รวมทัง้ลักษณะพิเศษและความเส่ียงที่สำคัญของตราสาร โดยสำนกังานอาจประกาศกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสารด้วยก็ได้ 

  ข้อ 13   ให้ผู้เสนอขายตราสารหนี้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามหลักเกณฑ์ทีก่ำหนด 
ในภาคผนวก 1 และแบบแนบท้ายประกาศนี้   

ข้อ 14   งบการเงินและงบการเงินรวมของผู้ออกตราสารหนี้ที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข 
และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับฐานะการเงนิและผลการดำเนินงานของบริษทัที่ออกหลักทรพัย์  

  ข้อ 15   ก่อนปิดการเสนอขายตราสารหนี้ที่ไดร้ับอนุญาต หากผู้เสนอขายตราสารหนี้   
ได้เปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ไม่ได้แสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือช้ีชวน 
ให้แก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะรายเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุนใน 
ตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือการตัดสินใจลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขาย ผู้เสนอขายตราสารหนี้ต้อง
ดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือช้ีชวนโดยพลัน   
ทั้งนี้ ต้องไม่ช้ากว่าวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ หรือในกรณีที่แบบแสดงรายการข้อมูล 
มีผลใช้บังคับแล้วต้องไม่ช้ากว่าวันทำการถัดจากวันที่ได้เปิดเผยข้อเท็จจริงต่อบุคคลนั้น 
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 การปิดการเสนอขายตราสารหนี้ที่ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง กรณีเป็นหลักทรพัย์ 
แปลงสภาพให้หมายถึงการปิดการเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพนั้น 

 ข้อ 16   ในกรณีที่ผู้เสนอขายตราสารหนี้ได้เสนอขายตราสารหนี้ประเภทใด 
ในต่างประเทศ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ตามกฎหมายต่างประเทศนั้น   
เมื่อมีการเสนอขายตราสารหนี้ประเภทเดียวกันในประเทศไทย ให้ผู้เสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าวเปิดเผย
รายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวน
ไม่น้อยกว่ารายละเอียดของข้อมูลที่ได้เปิดเผยในการเสนอขายตราสารหนี้นั้นในต่างประเทศ 

ข้อ 17   ในกรณทีี่เป็นการเสนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกโดยบริษทัตา่งประเทศทัง้จำนวน 
ต่อผู้ลงทนุสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ หากผู้เสนอขายประสงค์จะเปิดเผยขอ้มูล 
ที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษทัตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกับฐานะการเงินและผลการดำเนนิงานของ 
บริษัทที่ออกหลักทรพัย์ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ให้ผู้เสนอขายระบุวิธีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ใน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลด้วย 

หมวด 4 
อำนาจของสำนักงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล 

____________ 

  ข้อ 18   ให้สำนักงานมีอำนาจผ่อนผันการเปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลที่กำหนด
เพิ่มเติมตามประกาศนี้ หากผู้เสนอขายตราสารหนี้แสดงได้ว่าข้อมูลดังกล่าวไมใ่ช่ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อ
การตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และมีเหตุอันควรที่จะไม่แสดงรายละเอียดของข้อมูลดังกล่าวไว้
ในแบบแสดงรายการข้อมูลหรือได้ดำเนินการประการอื่นเพื่อทดแทนอย่างเพียงพอแล้ว 

  ข้อ 19   ในการพิจารณาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวน  
หากสำนักงานเห็นว่ามีเหตุจำเป็นและสมควรเพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่มีนัยสำคัญเพียงพอตอ่ 
การตัดสินใจลงทุน ให้สำนักงานมีอำนาจกำหนดให้ผู้เสนอขายตราสารหนี้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
ภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด 
  (1)  ช้ีแจง หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล หรือส่งเอกสารหลักฐานเพิม่เติม 
  (2)  จัดให้มีผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านที่เป็นอิสระจัดทำความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง 
ครบถ้วน หรือความน่าเช่ือถือของข้อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวน 
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  หากผู้เสนอขายตราสารหนี้ไม่ดำเนินการตามที่สำนักงานกำหนดตามวรรคหนึ่ง  
ให้ถือว่าผู้เสนอขายตราสารหนี้ไม่ประสงค์จะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวน 
ต่อสำนักงานอีกต่อไป 
  ในการกำหนดให้ผู้เสนอขายตราสารหนี้ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง สำนักงานอาจ
กำหนดให้ผู้เสนอขายตราสารหนี้เปิดเผยการส่ังการ การดำเนินการ ข้อสังเกตของสำนักงานหรือคำช้ีแจง
ของผู้เสนอขายตราสารหนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนดด้วยก็ได้ 

หมวด 5 
การรับรองข้อมูล 
____________ 

ข้อ 20   การลงลายมือช่ือเพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบ 
แสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวน ให้เป็นไปตามภาคผนวก 2 ท้ายประกาศนี ้

  ข้อ 21   ในกรณีทีม่ีเหตุจำเป็นและสมควรทำให้บุคคลใดที่ต้องลงนามตาม 
ภาคผนวก 2 ท้ายประกาศนี้ ไม่สามารถลงลายมือช่ือได้ ให้ผู้เสนอขายตราสารหนี้ปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  เว้นแต่ไดร้ับผ่อนผันจากสำนักงาน 
  (1)  หากเหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือช่ือได้ เกิดจากการ 
ที่บุคคลดังกล่าวอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วย 
ทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายตราสารหนี้ไม่จำต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือช่ือ 
ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวน 
  (2)  หากเหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือช่ือได้ เกิดจากกรณีอื่น
นอกจากเหตุตาม (1) เมื่อเหตุดังกล่าวหมดส้ินไป ให้ผู้เสนอขายตราสารหนี้จัดให้บุคคลดังกล่าว 
ลงลายมือช่ือทันที เพือ่ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวนมีผลใช้บังคับตามหมวด 6 

หมวด 6 
วันมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล 

และร่างหนังสือช้ีชวน 
____________ 

ข้อ 22   ภายใต้บังคับมาตรา 75 ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวน 
มีผลใช้บังคับเมื่อได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังตอ่ไปนี้  

(1)  ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ซึง่ต้องไดร้ับอนุญาตตามมาตรา 33 
ผู้เสนอขายตราสารหนี้ต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่นั้นแล้ว 
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(2)  ผู้เสนอขายตราสารหนี้ได้ชำระค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการข้อมูล 
(3)  เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ระบุในภาคผนวก 1 ท้ายประกาศนี้   

ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการกำหนดเงื่อนเวลาไว้ในลักษณะของระยะเวลา การเริ่มนับระยะเวลาให้เริ่มต้น 
ในวันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเตมิครั้งหลังสุด (ไม่รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ 
การเสนอขายตราสารหนี้หรือข้อมูลอื่นที่มิใช่ข้อมูลสำคัญซึ่งสำนักงานผ่อนผันให้แก้ไขเพิ่มเติมได้)  

(4)  ผู้เสนอขายตราสารหนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล 
และได้เปิดเผยข้อมูลตามข้อ 19 วรรคสาม (ถ้ามี) 
  (5)  ผู้เสนอขายตราสารหนี้ได้ระบุข้อมูลตามรายการครบถ้วน และลงลายมือช่ือถูกต้อง 
ตามภาคผนวก 2 ท้ายประกาศนี้ 

  ข้อ 23   แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวนที่แก้ไขเพิ่มเติมครัง้หลังสุด 
ซึ่งยื่นต่อสำนักงานภายหลังเวลา 10.00 น. ของวันทำการใด  หากไม่ใช่แบบดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าสำนักงาน
ได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวนดังกล่าวในวันทำการถัดไป 

(1)  แบบ 69-PO-MTN (ส่วนที่ 2 : 69-PO-PRICING) 
(2)  แบบ 69-PP-MTN (ส่วนที่ 2 : 69-PP-PRICING)  
(3)  แบบ 69-FD-MTN (ส่วนที่ 2 : 69-FD-PRICING) 

  บทเฉพาะกาล 
 ____________  

  ข้อ 24   ในกรณีที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวน 
สำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ ซึ่งได้ยื่นไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2556  
เรื่อง การยืน่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556   
ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวนดังกล่าวยังคงอยู่ 
ภายใต้บังคับประกาศฉบับดังกล่าวต่อไป  ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและ 
ร่างหนังสือช้ีชวนในลักษณะโครงการ ให้อยู่ภายใต้บังคับประกาศฉบับดังกล่าวเฉพาะส่วนที่ได้ยื่นต่อ
สำนักงานไว้แล้ว โดยในการพิจารณาลักษณะของผู้ลงทุนให้เป็นไปตามบทเฉพาะกาลของประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย 
ตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ   
ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565                                
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  ข้อ 25   ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 10/2556  เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม  
พ.ศ. 2556  ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้ 

  ข้อ 26   ให้บรรดาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
คำส่ัง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 10/2556  เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม  
พ.ศ. 2556  หรือที่ใช้บังคับอยู่ตามบทเฉพาะกาลของประกาศดังกล่าว ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ 
ใช้บังคับ ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มี
ประกาศ คำส่ัง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ 

             ประกาศ  ณ  วันที่ 23 กนัยายน พ.ศ. 2565 
 
 
 
                          (นางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล) 
                          เลขาธิการ 
                          สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 
                          ประธานกรรมการ 
                          คณะกรรมการกำกับตลาดทุน 


