
 

 

- ร่าง - 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 10/2556 
เร่ือง  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 

(ฉบบัประมวล) 
_____________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ  
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 67 มาตรา 69 และมาตรา 70 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 
และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมาย คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2556  เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิก 
  (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2552  เร่ือง การยืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 
  (2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 17/2553  เร่ือง การยืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2553 
  (3)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 5/2554  เร่ือง การยืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2554 
  (4)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 34/2554  เร่ือง การยืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 
  (5)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 19/2555  เร่ือง การยืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 
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ขอ้ 3   เวน้แต่ประกาศน้ีไดก้ าหนดไวเ้ป็นประการอ่ืน ใหน้ าบทนิยามท่ีก าหนดไว ้
ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าด้วยการก าหนดบทนิยามใน  
ประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท มาใชก้บัประกาศน้ี แบบทา้ยประกาศ  
และตารางทา้ยประกาศ และใหมี้บทนิยามเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 
  “กองทรัสต”์  หมายความวา่   ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละทรัสตเ์พื่อ 
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
  “ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย”์  หมายความวา่   ทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย  ์
  “ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความวา่   ทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
ในโครงสร้างพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
 “กิจการต่างประเทศ”  หมายความวา่   กิจการท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  หน่วยงานหรือองคก์ารของรัฐบาลต่างประเทศ 
 (2)  องคก์ารระหวา่งประเทศ 
 (3)  นิติบุคคลต่างประเทศ 

“ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายตราสารหน้ี”  หมายความวา่   ขอ้มูลดงัน้ี 
  (1)  จ านวนและราคาตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย 
  (2)  ระยะเวลาของการเสนอขาย 
  (3)  อตัราผลประโยชน์ตอบแทน  
  (4)  รายละเอียดเก่ียวกบัการจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร 
  (5)  ผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (ถา้มี) 
  (6)  ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายตราสารหน้ี หรือท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั  
หรือเก่ียวกบัขอ้มูลตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) 
  “ผูจ้ดัการกองทรัสต์”  หมายความว่า   บุคคลท่ีท าหน้าท่ีเป็นผูจ้ดัการกองทรัสต์  
ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 22/2560  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
(ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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หมวด 1 
บททัว่ไป 

____________ 

ขอ้ 4   การเสนอขายตราสารหน้ีท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
และร่างหนังสือช้ีชวนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย 
การยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ใหอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศน้ี  
เวน้แต่จะมีประกาศฉบบัอ่ืนก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือ 
ช้ีชวนไวโ้ดยเฉพาะแลว้  

  ขอ้ 5   ในกรณีท่ีมีการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับ 
การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีออกใหม่ ใหห้มายความรวมถึงการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
และร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับหุน้ท่ีออกใหม่ซ่ึงรองรับการใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพดงักล่าวดว้ย  

  ขอ้ 6   ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีมีหนา้ท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือ 
ช้ีชวนปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  วิธีการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน และค่าธรรมเนียม  
ใหเ้ป็นไปตามหมวด 2 

(2)  แบบแสดงรายการขอ้มูล ใหเ้ป็นไปตามหมวด 3 
(3)  อ านาจของส านกังานเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล ใหเ้ป็นไปตามหมวด 4 
(4)  การรับรองขอ้มูล ให้เป็นไปตามหมวด 5 
(5)  วนัมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน ใหเ้ป็นไปตามหมวด 6 

หมวด 2 
วิธีการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 

และค่าธรรมเนียม 
____________ 

  ขอ้ 7   ก่อนการเสนอขายตราสารหน้ี ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ียืน่แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นหมวด 3 และร่างหนังสือช้ีชวนตามแบบท่ีก าหนดตามมาตรา 72  
ต่อส านกังาน  ทั้งน้ี ตามแนวทางและวิธีการท่ีก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน  

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 19/2561  เร่ือง  การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
(ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2561) 
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ขอ้ 7/1   ในการเสนอขายตราสารหน้ีต่อประชาชนทัว่ไปพร้อมกนัหรือในระยะเวลา 
ใกลเ้คียงกันในประเทศอ่ืน การเสนอขายตราสารหน้ีต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ หรือ 
การเสนอขายตราสารหน้ีของกิจการต่างประเทศ ตามประกาศดงัต่อไปน้ี ผูเ้สนอขายตราสารหน้ี 
สามารถยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีจดัท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษก็ได ้

(1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาต 
ใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 

(2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายตราสารหน้ีของ
หน่วยงานภาครัฐไทย 

(3)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารอนุญาตใหกิ้จการ
ต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท 

(4)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาต 
ใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ของกองทรัสต ์

(5)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตรา
ต่างประเทศในประเทศไทย 

(6)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายพนัธบตัรสกุลเงินตรา
ต่างประเทศในประเทศไทยของกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ 

ในกรณีท่ีขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตามวรรคหน่ึง 
แปลมาจากขอ้มูลท่ีเป็นภาษาอ่ืน ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีตอ้งด าเนินการดงัน้ีดว้ย 
  (1)  รับรองวา่สาระของขอ้มูลท่ีแปลนั้น เป็นเร่ืองท่ีเกิดขึ้นหรือมีอยูจ่ริง และไม่ได ้
มีการปกปิดขอ้เทจ็จริงท่ีพึงเปิดเผย 
  (2)  ใหผู้แ้ปลรับรองความถูกตอ้งวา่ สาระการแปลถูกตอ้งตรงตามสาระของขอ้มูลท่ี
เป็นตน้ฉบบั 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 59/2559  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  
(ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 22/2560  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
(ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 66/2561  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  
(ฉบบัท่ี 15) ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 66/2561  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  
(ฉบบัท่ี 15) ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
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ขอ้ 7/2   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีพร้อมกนัหรือในระยะเวลาใกลเ้คียงกนั
ในประเทศอ่ืน ขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนังสือช้ีชวนท่ียื่นต่อส านักงานจะตอ้งมี
รายละเอียดขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งไม่น้อยกว่าท่ีเปิดเผยในประเทศอ่ืน 

  ขอ้ 8   ในกรณีท่ีผูถื้อตราสารหน้ีประสงคจ์ะเสนอขายตราสารหน้ีต่อประชาชนทัว่ไป 
นอกจากการด าเนินการตามขอ้ 7 แลว้ ให้ผูถื้อตราสารหน้ีจดัส่งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีแสดงว่า 
ผูอ้อกตราสารหน้ีนั้นทราบถึงการเสนอขายตราสารหน้ีของผูถื้อตราสารหน้ีต่อส านกังานดว้ย   
ทั้งน้ี เพื่อใหผู้อ้อกตราสารหน้ีดงักล่าวไดท้ราบถึงหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งจดัท าและส่งงบการเงินและรายงาน 
เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของผูอ้อกตราสารหน้ีตามมาตรา 56  

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 ไม่รวมถึงกรณีท่ีเป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
  (2)  หุน้กูท่ี้ออกโดยกองทรัสตซ่ึ์งหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตด์งักล่าวเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
  (3)  พนัธบตัรหรือหุน้กูท่ี้ออกใหม่ซ่ึงเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 

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

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 59/2559  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  
(ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 19/2561  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  
(ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2561) 
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(ก)  เป็นผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการ 
กองทุนรวมและเร่ิมประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทดงักล่าวแลว้  

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

ขอ้ 10   ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ีช าระค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน  
และการยืน่ค าขอต่าง ๆ 

หมวด 3 
แบบแสดงรายการขอ้มูล 

____________ 

ขอ้ 11   ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ียื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายการครบถว้น 
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 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 41/2558  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 6)  
ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 43/2563  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 20)  
ลงวนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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สรุปขอ้มูลส ำคญัของตรำสำรตำมวรรคหน่ึง (1) อยำ่งนอ้ยตอ้งแสดงถึงสำระส ำคญั 
ของตรำสำร รวมทั้งลกัษณะพิเศษและควำมเส่ียงท่ีส ำคญัของตรำสำร โดยส ำนกังำนอำจประกำศก ำหนด
หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรจดัท ำสรุปขอ้มูลส ำคญัของตรำสำรดว้ยก็ได ้
  ขอ้มูลเพิ่มเติมในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลของตรำสำรหน้ีตำมวรรคหน่ึง (4)  
อยา่งนอ้ยตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองดงัน้ี 

(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 
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  ขอ้ 12   รายละเอียดของรายการตามขอ้ 11 ให้เป็นไปตามแบบท่ีก าหนดในตาราง 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีทา้ยประกาศน้ี และในกรณีเป็นการเสนอขายหุน้กู ้
เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในส่วนท่ี 1 ของหมวดน้ีดว้ย 

  ขอ้ 13   งบการเงินและงบการเงินรวมของผูอ้อกตราสารหน้ีท่ีเปิดเผยในแบบแสดง 
รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดตามมาตรา 56 โดยอนุโลม 

ขอ้ 13/1   ใหผู้อ้อกตราสารหน้ีต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ซ่ึงประสงคจ์ะ
รายงานขอ้มูลตามขอ้ 39/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 44/2556  เร่ือง หลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออก
หลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556  ระบุวิธีการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ 39/1 ดงักล่าวไวใ้นแบบ 
แสดงรายการขอ้มูลดว้ย 

  ขอ้ 14   ก่อนปิดการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีไดรั้บอนุญาต หากผูเ้สนอขายตราสารหน้ี   
ไดเ้ปิดเผยขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมิไดแ้สดงอยูใ่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน 
ใหแ้ก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะรายเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุนใน 
ตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย  หรือการตดัสินใจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีตอ้ง
ด าเนินการใหมี้การเปิดเผยขอ้เทจ็จริงดงักล่าวในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนโดยพลนั   
ทั้งน้ี ตอ้งไม่ชา้กวา่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั หรือในกรณีท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูล 
มีผลใชบ้งัคบัแลว้ตอ้งไม่ชา้กวา่วนัท าการถดัจากวนัท่ีไดเ้ปิดเผยขอ้เทจ็จริงต่อบุคคลนั้น 
  การปิดการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีไดรั้บอนุญาตตามวรรคหน่ึง กรณีเป็นหลกัทรัพย ์
แปลงสภาพใหห้มายถึงการปิดการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพนั้น 

  ขอ้ 15   ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไดเ้สนอขายตราสารหน้ีประเภทใด 
ในต่างประเทศ โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายตราสารหน้ีตามกฎหมายต่างประเทศนั้น  
เม่ือมีการเสนอขายตราสารหน้ีประเภทเดียวกนัในประเทศไทย ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ีดงักล่าว
เปิดเผยรายละเอียดของขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายตราสารหน้ีในแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 43/2563  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 20)  
ลงวนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 59/2559  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  
(ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
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ร่างหนงัสือช้ีชวนไม่นอ้ยกวา่รายละเอียดของขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยในการเสนอขายตราสารหน้ีนั้น 
ในต่างประเทศ 

ส่วนท่ี 1 
แบบส าหรับการเสนอขายหุ้นกูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

____________ 

  ขอ้ 16   ใหผู้เ้สนอขายหุน้กูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยท่ี์ยืน่แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลต่อส านกังานปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีท่ีผูย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ ใหจ้ดัท าแบบแสดง 
รายการขอ้มูลเป็นภาษาเดียวกบัค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย ์
เป็นหลกัทรัพย ์ 

(2)  กรณีท่ีขอ้มูลหรือเอกสารท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจยืน่ประกอบแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลแปลมาจากขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเป็นภาษาอ่ืน ให้น าหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการแปลและการรับรอง
ตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาต 
ใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยม์าใชบ้งัคบัดว้ย 

ขอ้ 17   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยท่ี์ 
ผูมี้สิทธิเสนอโครงการเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ แบบแสดงรายการขอ้มูลตอ้งมีขอ้มูลเพิ่มเติม
เก่ียวกบัขอ้จ ากดัและความเส่ียงอยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1)  ผลกระทบท่ีผูถื้อหุ้นกูอ้าจไดรั้บ ในกรณีท่ีผูมี้สิทธิเสนอโครงการมีหนา้ท่ีตอ้ง 
รวบรวมเงินท่ีไดจ้ากสิทธิเรียกร้องตามโครงการส่งใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจซ่ึงกฎหมายของประเทศ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูมี้สิทธิเสนอโครงการนั้นมีขอ้จ ากดัในการส่งเงินออกนอกประเทศ (ถา้มี) 
  (2)  ขอ้จ ากดัหรือความเส่ียงอ่ืนใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อการใชสิ้ทธิ หรือการตดัสินใจ 
ของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั 
  (3)  ในกรณีท่ีสินทรัพยข์องโครงการเป็นสิทธิเรียกร้องในต่างประเทศ ให้เปิดเผย 
ขอ้มูลเก่ียวกบั 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 43/2563  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 20)  
ลงวนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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         (ก)  สิทธิและความคุม้ครองท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บจากการลงทุนในหุน้กู ้รวมทั้งค  าเตือน 
ผูล้งทุนใหศึ้กษาและติดตามขอ้มูลเก่ียวกบักฎหมายและกฎเกณฑข์องประเทศท่ีจะใชบ้งัคบักบัสิทธิเรียกร้อง 
ตามโครงการ  ทั้งน้ี ขอ้มูลดงักล่าวให้แสดงในหน้าปกของแบบแสดงรายการขอ้มูลดว้ยตวัอกัษรท่ีเน้น 
และสามารถสังเกตเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
         (ข)  การด าเนินคดีทางกฎหมายของนิติบุคคลเฉพาะกิจต่อผูมี้สิทธิเสนอโครงการ 
หรือการบงัคบักบัสิทธิเรียกร้องตามโครงการ เน่ืองจากผูมี้สิทธิเสนอโครงการหรือลูกหน้ีแห่งสิทธิ 
เรียกร้องดงักล่าวมิไดมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย  ทั้งน้ี ให้ระบุถึงเขตอ านาจศาลในการฟ้องร้องบงัคบัคดี 
ต่อผูมี้สิทธิเสนอโครงการหรือลูกหน้ีแห่งสิทธิเรียกร้องนั้นดว้ย 

  ขอ้ 18   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยท่ี์มี 
การช าระค่าหุน้กูเ้ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ แบบแสดงรายการขอ้มูลตอ้งมีขอ้มูลเพิ่มเติมอยา่งนอ้ย 
ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีท่ีผูมี้สิทธิเสนอโครงการเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ หรือเป็น 
การเสนอขายหุ้นกูพ้ร้อมกนัหรือในระยะเวลาใกลเ้คียงกนัในประเทศอ่ืนดว้ย  ใหร้ะบุไวอ้ยา่งชดัเจน 
เก่ียวกบัภาษาท่ีจะใชใ้นการจดัท าหนงัสือช้ีชวน งบการเงิน รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี และการใหข้อ้มูลอ่ืนหรือรายงานเก่ียวกบักิจการท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจจดัท าเพื่อเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน  

(2)  ขอ้จ ากดัหรือความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา วิธีการจองซ้ือ  
การช าระราคา การส่งมอบหลกัทรัพย ์และวิธีการโอนหลกัทรัพย ์รวมทั้งขอ้มูลตามท่ีก าหนด 
ในขอ้ 17(2) 
  ความในวรรคหน่ึง (1) ใหใ้ชบ้งัคบักบัการเสนอขายหุ้นกูเ้พื่อการแปลงสินทรัพย ์
เป็นหลกัทรัพยท่ี์ผูมี้สิทธิเสนอโครงการเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศและหุน้กูด้งักล่าว 
มีการช าระค่าหุน้กูเ้ป็นสกุลเงินบาทดว้ย 

ส่วนท่ี 2 
แบบส าหรับการเสนอขายตราสารหน้ีรายคร้ัง 

____________ 

ขอ้ 19   ยกเลิก 

 
 ยกเลกิโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 43/2563  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 20)  
ลงวนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 43/2563  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 20)  
ลงวนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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ขอ้ 20   ยกเลิก 

ขอ้ 20/1   ยกเลิก 

ขอ้ 20/2   ยกเลิก 

  ขอ้ 21   ยกเลิก 

ส่วนท่ี 3 
แบบส าหรับการเสนอขายตราสารหน้ีในลกัษณะโครงการ 

______________________ 

ขอ้ 21/1   ยกเลิก 

ขอ้ 21/2   ยกเลิก 

ขอ้ 21/3   ยกเลิก 

ขอ้ 21/4   ยกเลิก 

 

 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 43/2563  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 20)  
ลงวนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 19/2561  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  
(ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2561) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 19/2561  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  
(ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2561) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 43/2563  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 20)  
ลงวนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 43/2563  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 20)  
ลงวนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 43/2563  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 20)  
ลงวนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 43/2563  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 20)  
ลงวนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 43/2563  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 20)  
ลงวนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 43/2563  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 20)  
ลงวนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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ขอ้ 21/5   ยกเลิก 

ขอ้ 21/6   ยกเลิก 

ขอ้ 21/7   ยกเลิก 

หมวด 4 
อ านาจของส านกังานเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล 

____________ 

  ขอ้ 22   ใหส้ านกังานมีอ านาจผอ่นผนัการเปิดเผยรายละเอียดของขอ้มูลท่ีก าหนด 
เพิ่มเติมตามประกาศน้ี หากผูเ้สนอขายตราสารหน้ีแสดงไดว้า่ขอ้มูลดงักล่าวมิใช่ขอ้มูลท่ีมีผลกระทบ 
ต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั และมีเหตุอนัควรท่ีจะไม่แสดงรายละเอียดของขอ้มลู
ดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลหรือไดด้ าเนินการประการอ่ืนเพื่อทดแทนอยา่งเพียงพอแลว้ 

  ขอ้ 23   ในการพิจารณาขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน  
หากส านกังานเห็นวา่มีเหตุจ าเป็นและสมควรเพื่อใหผู้ล้งทุนมีขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัเพียงพอต่อ 
การตดัสินใจลงทุน ใหส้ านกังานมีอ านาจก าหนดใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ีด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
ภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด  

(1)  ช้ีแจง หรือแกไ้ขเพิม่เติมขอ้มูล หรือส่งเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติม 
  (2)  จดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีเป็นอิสระจดัท าความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง 
ครบถว้น หรือความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
  หากผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไม่ด าเนินการตามท่ีส านกังานก าหนดตามวรรคหน่ึง  
ใหถื้อวา่ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไม่ประสงคจ์ะยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ต่อส านกังานอีกต่อไป 
 
 
 

 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 43/2563  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 20)  
ลงวนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 43/2563  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 20)  
ลงวนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 43/2563  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 20)  
ลงวนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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  ในการก าหนดใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ีด าเนินการตามวรรคหน่ึง ส านกังาน 
อาจก าหนดใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ีเปิดเผยการสั่งการ การด าเนินการ ขอ้สังเกตของส านกังาน  
หรือค าช้ีแจงของผูเ้สนอขายตราสารหน้ี ผา่นทางเวบ็ไซตข์องส านกังาน ตามแนวทางท่ีส านกังาน 
ก าหนดดว้ยก็ได ้

หมวด 5 
การรับรองขอ้มูล 
____________ 

  ขอ้ 24   การลงลายมือช่ือเพื่อรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในแบบ 
แสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  การเสนอขายตราสารหน้ีต่อประชาชนทัว่ไปโดยผูอ้อกตราสารหน้ี ใหเ้ป็นไปตาม 
หลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก)  กรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีมิใช่บริษทัจดทะเบียน ให้กรรมการทุกคน  
ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด และผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ลงลายมือช่ือ 

(ข)  กรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีเป็นบริษทัจดทะเบียน ใหก้รรมการผูมี้อ านาจ 
ลงนามผกูพนั หรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนั  
ลงลายมือช่ือ  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนัมิใช่ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด  
หรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี การลงลายมือช่ือดงักล่าวตอ้งมีผูท่ี้ด ารงต าแหน่ง 
บริหารสูงสุดหรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ลงลายมือช่ือดว้ย 
  (2)  การเสนอขายหุน้กูห้รือตัว๋เงินระยะสั้นต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
โดยผูอ้อกตราสารหน้ี ใหก้รรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนัหรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดท่ีไดรั้บ 
มอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั ลงลายมือช่ือ 
  (3)  การเสนอขายหุน้กูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยโ์ดยผูอ้อกหุน้กู ้
เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก)  กรณีการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป ใหก้รรมการทุกคน ผูท่ี้ด ารงต าแหน่ง 
บริหารสูงสุด และผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ของผูอ้อกหุ้นกู ้ลงลายมือช่ือ  ในการน้ี  
ผูอ้อกหุ้นกูต้อ้งจดัใหก้รรมการทุกคน ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด และผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด 
ในสายงานบญัชี ของผูมี้สิทธิเสนอโครงการ ลงลายมือช่ือดว้ย  เวน้แต่ในกรณีท่ีผูมี้สิทธิเสนอโครงการ 
เป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนัของผูมี้สิทธิเสนอโครงการลงลายมือช่ือ 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 19/2561  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  
(ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2561) 
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(ข)  กรณีการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ใหก้รรมการ 
ผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัหรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจ 
ลงนามผกูพนัของผูอ้อกหุน้กู ้ลงลายมือช่ือ ในการน้ี ผูอ้อกหุ้นกูต้อ้งจดัให้กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั
หรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนัของ 
ผูมี้สิทธิเสนอโครงการ ลงลายมือช่ือดว้ย  เวน้แต่ในกรณีท่ีผูมี้สิทธิเสนอโครงการเป็นกิจการตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนัของผูมี้สิทธิเสนอโครงการลงลายมือช่ือ 
  (4)  การเสนอขายตราสารหน้ีโดยผูอ้อกตราสารหน้ีท่ีเป็นกิจการต่างประเทศ  
ธนาคารตา่งประเทศซ่ึงมีสาขาท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยตาม
กฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นซ่ึงเป็นสถาบนั
การเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมของสถาบนัการเงิน ให้ผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนัของ
กิจการต่างประเทศ สาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ หรือสถาบนัการเงิน แลว้แต่กรณี ลงลายมือช่ือ  

(4/1)  การเสนอขายตราสารหน้ีโดยผูอ้อกตราสารหน้ีท่ีเป็นหน่วยงานภาครัฐไทย  
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก)  กรณีการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนัหน่วยงาน  
และผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือสายการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการขึ้นไปหรือเทียบเท่า  
ลงลายมือช่ือ 

(ข)  กรณีการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ใหผู้มี้อ  านาจ 
ลงนามผกูพนัหน่วยงานลงลายมือช่ือ 

(4/2)  การเสนอขายตราสารหน้ีของกองทรัสต ์ใหก้รรมการของผูจ้ดัการกองทรัสต์ 
ท่ีมีอ านาจลงนามผูกพนัลงลายมือช่ือ 

(5)  การเสนอขายตราสารหน้ีโดยผูถื้อตราสารหน้ี ใหผู้ถื้อตราสารหน้ีลงลายมือช่ือ  
ซ่ึงในกรณีท่ีผูถื้อตราสารหน้ีเป็นนิติบุคคล ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลทุกคนลงลายมือช่ือ   
ในการน้ี ผูถื้อตราสารหน้ีตอ้งจดัใหก้รรมการทุกคน ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด และผูท่ี้ด ารง
ต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ของผูอ้อกตราสารหน้ี ลงลายมือช่ือดว้ย 
  (6)  การเสนอขายตราสารหน้ีท่ีจดัใหมี้ท่ีปรึกษาทางการเงิน ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนั 
ท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือ 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 59/2559  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  
(ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิม่เติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 69/2558  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 7)  
ลงวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 22/2560  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
(ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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(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 25   ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรท าใหบุ้คคลท่ีตอ้งลงนามตามท่ีก าหนด 
ในขอ้ 24(1) (2) (3) (4) (4/2) และ (5) ไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
เวน้แต่ไดรั้บผ่อนผนัจากส านักงาน 
  (1)  หากเหตุท่ีท าให้บุคคลดงักล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้เกิดจากการท่ี 
บุคคลดงักล่าวอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วย 
ทางร่างกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไม่จ าตอ้งจดัให้บุคคลดงักล่าวลงลายมือช่ือใน           
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
  (2)  หากเหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้เกิดจากกรณีอ่ืน 
นอกจากท่ีระบุใน (1) เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินไป ให้ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีจดัให้บุคคลดงักล่าว       
ลงลายมือช่ือทนัที เพื่อให้แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัไดต้ามขอ้ 26 

หมวด 6 
วนัมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูล 

และร่างหนงัสือช้ีชวน 
____________ 

ขอ้ 26   ภายใตบ้งัคบัมาตรา 75 ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
มีผลใชบ้งัคบัเม่ือไดด้ าเนินการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีแลว้  

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 43/2563  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 20)  
ลงวนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 83/2558  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 8) 
ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 43/2563  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 20)  
ลงวนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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(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 

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) 

หมวด 7 
บทเฉพาะกาล 
____________ 

  ขอ้ 27   ในกรณีท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ส าหรับการเสนอขายตราสารหน้ี ซ่ึงไดย้ืน่ไวต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2552   
เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  ก่อนวนัท่ี 
ประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนดงักล่าวยงัคงอยูภ่ายใตบ้งัคบั
ประกาศฉบบัดงักล่าวต่อไป 

  ขอ้ 28   ให้บรรดาประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ค าสั่ง และหนังสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 10/2552  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 13 มีนาคม  
พ.ศ. 2552  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงมีผลใชบ้งัคบัไดต้่อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้ 



17 

 

กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี จนกว่าจะไดมี้ประกาศ ค าสั่ง และหนังสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนว 
ปฏิบติัตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

ขอ้ 29   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงถึงประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 10/2552  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 13 มีนาคม  
พ.ศ. 2552  ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 
 
 
 
                      (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
                      เลขาธิการ 
                        ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
                        ประธานกรรมการ 
                         คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


