- ร่าง -ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 10/2556
เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
(ฉบับประมวล)
_____________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 67 มาตรา 69 และมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44
และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกข้อกาหนดไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2552 เรื่อง การยื่นแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552
(2) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2553 เรื่อง การยื่นแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553
(3) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 5/2554 เรื่อง การยื่นแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2554
(4) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2554 เรื่อง การยื่นแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554
(5) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2555 เรื่อง การยื่นแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555
ข้อ 311 เว้นแต่ประกาศนี้ได้กาหนดไว้เป็นประการอื่น ให้นาบทนิยามที่กาหนดไว้
ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดบทนิยามใน
ประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท มาใช้กับประกาศนี้ แบบท้ายประกาศ
และตารางท้ายประกาศ และให้มีบทนิยามเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
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แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 22/2560 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
(ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560)
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“กองทรัสต์” หมายความว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
“ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์” หมายความว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
“ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน” หมายความว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้วยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
“กิจการต่างประเทศ” หมายความว่า กิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ดังต่อไปนี้
(1) หน่วยงานหรือองค์การของรัฐบาลต่างประเทศ
(2) องค์การระหว่างประเทศ
(3) นิติบุคคลต่างประเทศ
“ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี”้ หมายความว่า ข้อมูลดังนี้
(1) จานวนและราคาตราสารหนี้ที่เสนอขาย
(2) ระยะเวลาของการเสนอขาย
(3) อัตราผลประโยชน์ตอบแทน
(4) รายละเอียดเกี่ยวกับการจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรร
(5) ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ถ้ามี)
(6) ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีลักษณะทานองเดียวกัน
หรือเกี่ยวกับข้อมูลตาม (1) (2) (3) (4) และ (5)
“ผู้จัดการกองทรัสต์ ” หมายความว่า บุคคลที่ทาหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์
ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
หมวด 1
บททั่วไป
____________
ข้อ 4 การเสนอขายตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
และร่างหนังสือชี้ชวนตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศนี้
เว้นแต่จะมีประกาศฉบับอื่นกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือ
ชี้ชวนไว้โดยเฉพาะแล้ว
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ข้อ 5 ในกรณีที่มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนสาหรับ
การเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ออกใหม่ ให้หมายความรวมถึงการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
และร่างหนังสือชี้ชวนสาหรับหุ้นที่ออกใหม่ซึ่งรองรับการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าวด้วย
ข้อ 6 ให้ผู้เสนอขายตราสารหนี้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือ
ชี้ชวนปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) วิธีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน และค่าธรรมเนียม
ให้เป็นไปตามหมวด 2
(2) แบบแสดงรายการข้อมูล ให้เป็นไปตามหมวด 3
(3) อานาจของสานักงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล ให้เป็นไปตามหมวด 4
(4) การรับรองข้อมูล ให้เป็นไปตามหมวด 5
(5) วันมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน ให้เป็นไปตามหมวด 6
หมวด 2
วิธีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน
และค่าธรรมเนียม
____________
ข้อ 712 ก่อนการเสนอขายตราสารหนี้ ให้ผู้เสนอขายตราสารหนี้ยื่นแบบแสดงรายการ
ข้อมูลตามแบบที่กาหนดไว้ในหมวด 3 และร่างหนังสือชี้ช วนตามแบบที่กาหนดตามมาตรา 72
ต่อสานักงาน ทั้งนี้ ตามแนวทางและวิธีการที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
ข้อ 7/110 ในการเสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชนทั่วไปพร้อมกันหรือในระยะเวลา
ใกล้เคียงกันในประเทศอื่น การเสนอขายตราสารหนี้ ต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือ
การเสนอขายตราสารหนี้ของกิจการต่างประเทศ ตามประกาศดังต่อไปนี้ ผู้เสนอขายตราสารหนี้
สามารถยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่จัดทาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
(1) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่
(2) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายตราสารหนี้ของ
หน่วยงานภาครัฐไทย
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แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2561 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
(ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561)
10
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 59/2559 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
(ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)
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(3) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการ
ต่างประเทศเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ซึ่งเป็นสกุลเงินบาท
(4)11 ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์
(5)14 ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตรา
ต่างประเทศในประเทศไทย
(6)14 ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายพันธบัตรสกุลเงินตรา
ต่างประเทศในประเทศไทยของกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ
ในกรณีที่ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามวรรคหนึ่ง
แปลมาจากข้อมูลที่เป็นภาษาอื่น ผู้เสนอขายตราสารหนี้ต้องดาเนินการดังนี้ด้วย
(1) รับรองว่าสาระของข้อมูลที่แปลนั้น เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่จริง และไม่ได้
มีการปกปิดข้อเท็จจริงที่พึงเปิดเผย
(2) ให้ผู้แปลรับรองความถูกต้องว่า สาระการแปลถูกต้องตรงตามสาระของข้อมูลที่
เป็นต้นฉบับ
ข้อ 7/210 ในกรณีที่เป็นการเสนอขายตราสารหนี้พร้อมกันหรือในระยะเวลาใกล้เคียงกัน
ในประเทศอื่น ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสื อชี้ชวนที่ยื่นต่อสานักงานจะต้องมี
รายละเอียดข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าที่เปิดเผยในประเทศอื่น
ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ถือตราสารหนี้ประสงค์จะเสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชนทั่วไป
นอกจากการดาเนินการตามข้อ 7 แล้ว ให้ผู้ถือตราสารหนี้จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานที่ แสดงว่า
ผู้ออกตราสารหนี้นั้นทราบถึง การเสนอขายตราสารหนี้ของผู้ถือ ตราสารหนี้ต่อสานักงานด้วย
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ออกตราสารหนี้ดังกล่าวได้ทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องจัดทาและส่งงบการเงินและรายงาน
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของผู้ออกตราสารหนี้ตามมาตรา 56
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แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 22/2560 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
(ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560)
14
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 66/2561 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
(ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
14
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 66/2561 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
(ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
10
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 59/2559 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
(ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)

5
ข้อ 912 แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสานักงานตามข้อ 7
ต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สานักงานให้ความเห็นชอบเป็นผู้ร่วมจัดทาและรับรอง
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล เว้นแต่เป็นการเสนอขายตราสารหนี้ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนที่ไม่มีประเด็นเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่กาหนดเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ และบริษัทดังกล่าวได้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดตามประกาศดังกล่าว รวมทั้งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่ลงทุนได้
(investment grade) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ
(2) หุ้นกู้ที่ออกโดยกองทรัสต์ซึ่งหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(3) พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่ออกใหม่ซึ่งเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
(4) ตั๋วเงินระยะสั้น
(5) หุ้นกู้ที่ออกโดยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่โดยมี
วัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งแรกจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์พร้อมกับการกู้ยืมผ่านการเสนอขาย
หุ้นกู้ที่ออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกัน (concurrent offering) และมีผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
(ก) เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมและเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวแล้ว
(ข) มิได้เป็นหรือมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับผู้ที่จะจาหน่าย โอน ให้เช่า
หรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้
ผู้จัดการของกองทรัสต์ดังกล่าวไม่สามารถทาหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการตรวจสอบและสอบทาน
(การทา due diligence) อสังหาริมทรัพย์ที่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จะลงทุน ตลอดจน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ข้อ 105 ให้ผู้เสนอขายตราสารหนี้ชาระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
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แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2561 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
(ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561)
5
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 41/2558 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ( มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)

6
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน
และการยื่นคาขอต่าง ๆ
หมวด 3
แบบแสดงรายการข้อมูล
____________
ข้อ 1116 ให้ผู้เสนอขายตราสารหนี้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลที่มีรายการครบถ้วน
เป็นปัจจุบันต่อสานักงานซึ่งมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ โดยรายละเอียดของรายการตาม (1) (2) (3) และ (4)
ให้เป็นไปตามแบบที่กาหนดในข้อ 16 ข้อ 19 ข้อ 20 ข้อ 21/2 ข้อ 21/3 ข้อ 21/4 หรือข้อ 21/5 แล้วแต่กรณี
(1) สรุปข้อมูลสาคัญของตราสาร (fact sheet)
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับการจอง การจาหน่าย และการจัดสรร
(4) ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับกรณีการเสนอขายตราสารหนี้อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(ก) ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond)
(ข) ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (social bond)
(ค) ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond)
(5) ข้อมูลอื่นใดที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน
สรุปข้อมูลสำคัญของตรำสำรตำมวรรคหนึ่ง (1) อย่ำงน้อยต้องแสดงถึงสำระสำคัญ
ของตรำสำร รวมทั้งลักษณะพิเศษและควำมเสี่ยงที่สำคัญของตรำสำร โดยสำนักงำนอำจประกำศกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตรำสำรด้วยก็ได้
ข้อมูลเพิ่มเติมในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลของตรำสำรหนี้ตามวรรคหนึ่ง (4)
อย่างน้อยต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้
(1) มาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับที่นามาใช้อ้างอิงในการขออนุญาตเสนอขาย
ตราสารหนีด้ ังกล่าวตามแต่กรณีดังนี้
(ก) กรณีการเสนอขายตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น มาตรฐาน ASEAN
Green Bond Standards (ASEAN GBS) หรือมาตรฐาน International Capital Market Association Green
Bond Principles (ICMA GBP) เป็นต้น
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แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 18/2562 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
(ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
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(ข) กรณีการเสนอขายตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม เช่น มาตรฐาน ASEAN Social
Bond Standards (ASEAN SBS) หรือมาตรฐาน International Capital Market Association Social Bond
Principles (ICMA SBP) เป็นต้น
(ค) กรณีการเสนอขายตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน เช่น มาตรฐาน ASEAN
Sustainability Bond Standards (ASEAN SUS) หรือมาตรฐาน International Capital Market Association
Sustainability Bond Guidelines (ICMA SBG) เป็นต้น
(2) วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน (use of proceeds)
(3) กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและคัดเลือกโครงการ (process for project
evaluation and selection) โดยระบุกระบวนการและปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา รวมทั้งมาตรฐาน
หรือวิธีการรับรองอื่นใดที่ใช้อ้างอิง
(4) การบริหารจัดการเงินที่ได้จากการระดมทุน (management of proceeds)
โดยแสดงถึงวิธีการติดตามการใช้เงินที่ได้มาจากการระดมทุนไปใช้ในโครงการและวิธีการแบ่งแยกเงิน
ออกจากเงินอื่นของบริษัทให้เห็นอย่างชัดเจน เช่น การนาเงินที่ได้จากการระดมทุนแยกเป็นบัญชีต่างหาก
จากบัญชีทรัพย์สินอื่น ๆ (sub-account) ของผู้เสนอขายตราสารหนี้ เป็นต้น
(5) การรายงานและช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการภายหลัง
การเสนอขาย (reporting) โดยให้เปิดเผยรายงานประเภทต่าง ๆ จนกว่าจะครบอายุของตราสารหนี้
เช่น รายงานการใช้เงินที่ได้มาจากการระดมทุน หรือรายงานความคืบหน้าของโครงการว่าดาเนินการ
ถึงขั้นตอนใด จานวนเงินที่ใช้ และยอดคงเหลือ เป็นต้น รวมทั้งช่องทางการเปิดเผยข้อมูล เช่น บนเว็บไซต์
ของผู้เสนอขายตราสารหนี้ ซึ่งควรจัดให้มีการรายงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เป็นต้น
ข้อ 1212 รายละเอียดของรายการตามข้อ 11 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) สาหรับการเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ไม่ว่ากรณีใด
ให้เป็นไปตามแบบที่กาหนดในส่วนที่ 1 ของหมวดนี้
(2) สาหรับการเสนอขายตราสารหนี้อื่นใดนอกจากหุ้นกู้ตาม (1) ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลในลักษณะรายครั้ง ให้เป็นไปตามที่กาหนด
ในส่วนที่ 2 ของหมวดนี้
(ข) การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลในลักษณะโครงการ ให้เป็นไปตามที่กาหนด
ในส่วนที่ 3 ของหมวดนี้
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แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2561 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
(ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561)

8
ข้อ 13 งบการเงินและงบการเงินรวมของผู้ออกตราสารหนี้ที่เปิดเผยในแบบแสดง
รายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนดตามมาตรา 56 โดยอนุโลม
ข้อ 13/110 ให้ผู้ออกตราสารหนี้ต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ซึ่งประสงค์จะ
รายงานข้อมูลตามข้อ 39/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ระบุวิธีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 39/1 ดังกล่าวไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลด้วย
ข้อ 14 ก่อนปิดการเสนอขายตราสารหนี้ที่ได้รับอนุญาต หากผู้เสนอขายตราสารหนี้
ได้เปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญที่มิได้แสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน
ให้แก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะรายเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุนใน
ตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือการตัดสินใจลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขาย ผู้เสนอขายตราสารหนี้ต้อง
ดาเนินการให้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนโดยพลัน
ทั้งนี้ ต้องไม่ช้ากว่าวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ หรือในกรณีที่แบบแสดงรายการข้อมูล
มีผลใช้บังคับแล้วต้องไม่ช้ากว่าวันทาการถัดจากวันที่ได้เปิดเผยข้อเท็จจริงต่อบุคคลนั้น
การปิดการเสนอขายตราสารหนี้ที่ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง กรณีเป็นหลักทรัพย์
แปลงสภาพให้หมายถึงการปิดการเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพนั้น
ข้อ 15 ในกรณีที่ผู้เสนอขายตราสารหนี้ได้เสนอขายตราสารหนีป้ ระเภทใด
ในต่างประเทศ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ตามกฎหมายต่างประเทศนั้น
เมื่อมีการเสนอขายตราสารหนี้ประเภทเดียวกันในประเทศไทย ให้ผู้เสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าว
เปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่างหนังสือชี้ชวนไม่น้อยกว่ารายละเอียดของข้อมูลที่ได้เปิดเผยในการเสนอขายตราสารหนี้นั้น
ในต่างประเทศ
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แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 59/2559 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
(ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)
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ส่วนที่ 1
แบบสาหรับการเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
____________
ข้อ 1613 ให้ผู้เสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ยื่นแบบแสดงรายการ
ข้อมูลต่อสานักงาน โดยให้มีรายละเอียดเป็นไปตามแบบดังต่อไปนี้
(1) กรณีการเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป
ให้มีรายละเอียดตามแบบ 69-PO-SPV ท้ายประกาศนี้
(2) กรณีการเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ต่อผู้ลงทุนสถาบัน
หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ให้มีรายละเอียดตามแบบ 69-II&HNW-SPV ท้ายประกาศนี้
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามวรรคหนึ่งให้ผู้เสนอขายปฏิบัติดังนี้
(1) กรณีที่ผู้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ ให้จัดทาแบบแสดง
รายการข้อมูลเป็นภาษาเดียวกับคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์
(2) กรณีที่ข้อมูลหรือเอกสารที่นิติบุคคลเฉพาะกิจยื่นประกอบแบบแสดงรายการ
ข้อมูลแปลมาจากข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นภาษาอื่น ให้นาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแปลและการรับรอง
ตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์มาใช้บังคับด้วย
ข้อ 17 ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ท่ี
ผู้มีสิทธิเสนอโครงการเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ แบบแสดงรายการข้อมูลต้องมีข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับข้อจากัดและความเสี่ยงอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้อาจได้รับ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอโครงการมีหน้าที่ต้อง
รวบรวมเงินที่ได้จากสิทธิเรียกร้องตามโครงการส่งให้นิติบุคคลเฉพาะกิจซึ่งกฎหมายของประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีสิทธิเสนอโครงการนั้นมีข้อจากัดในการส่งเงินออกนอกประเทศ (ถ้ามี)
(2) ข้อจากัดหรือความเสี่ยงอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิ หรือการตัดสินใจ
ของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
(3) ในกรณีที่สินทรัพย์ของโครงการเป็นสิทธิเรียกร้องในต่างประเทศ ให้เปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับ
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แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 58/2561 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
(ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562)
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(ก) สิทธิและความคุ้มครองที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ รวมทั้งคาเตือน
ผู้ลงทุนให้ศึกษาและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศที่จะใช้บังคับกับสิทธิเรียกร้อง
ตามโครงการ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวให้ แสดงในหน้าปกของแบบแสดงรายการข้อมูลด้วยตัวอักษรที่เน้น
และสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน
(ข) การดาเนินคดีทางกฎหมายของนิติบุคคลเฉพาะกิจต่อผู้มีสิทธิเสนอโครงการ
หรือการบังคับกับสิทธิเรียกร้องตามโครงการ เนื่องจากผู้มีสิ ทธิเสนอโครงการหรือลูกหนี้แห่ง สิทธิ
เรียกร้องดังกล่าวมิได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ ให้ระบุถึงเขตอานาจศาลในการฟ้องร้องบังคับคดี
ต่อผู้มีสิทธิเสนอโครงการหรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องนั้นด้วย
ข้อ 18 ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ที่มี
การชาระค่าหุน้ กู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ แบบแสดงรายการข้อมูลต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างน้อย
ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอโครงการเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ หรือเป็น
การเสนอขายหุ้นกู้พร้อมกันหรือในระยะเวลาใกล้เคียงกันในประเทศอื่นด้วย ให้ระบุไว้อย่างชัดเจน
เกี่ยวกับภาษาที่จะใช้ในการจัดทาหนังสือชี้ชวน งบการเงิน รายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี และการให้ข้อมูลอื่นหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการที่นิติบุคคลเฉพาะกิจจัดทาเพื่อเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน
(2) ข้อจากัดหรือความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา วิธีการจองซื้อ
การชาระราคา การส่งมอบหลักทรัพย์ และวิธีการโอนหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อมูลตามที่กาหนด
ในข้อ 17(2)
ความในวรรคหนึ่ง (1) ให้ใช้บังคับกับการเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ที่ผู้มีสิทธิเสนอโครงการเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศและหุ้นกู้ดังกล่าว
มีการชาระค่าหุ้นกู้เป็นสกุลเงินบาทด้วย
ส่วนที่ 212
แบบสาหรับการเสนอขายตราสารหนี้รายครั้ง
____________
ข้อ 1912 ให้ผู้เสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชนทั่วไปยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
ต่อสานักงานทุกครั้งก่อนการเสนอขาย โดยให้มีรายละเอียดเป็นไปตามแบบดังต่อไปนี้
12

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2561 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
(ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561)
12
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2561 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
(ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561)
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(1) กรณีการเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย ให้มีรายละเอียดตาม
แบบ 69-DEBT-PO-GOV.AGENCY ท้ายประกาศนี้
(2) กรณีการเสนอขายตราสารหนี้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ให้มีรายละเอียดตามแบบ 69-DEBT-PO-REIT ท้ายประกาศนี้
(3) กรณีการเสนอขายตราสารหนี้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ให้มีรายละเอียดตามแบบ 69-DEBT-PO-IFT ท้ายประกาศนี้
(4) กรณีการเสนอขายตราสารหนี้ของผู้เสนอขายตราสารหนี้อื่นนอกจาก (1) (2)
และ (3) ให้มีรายละเอียดตามแบบ 69-DEBT-PO ท้ายประกาศนี้
ในกรณีที่เป็นการเสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชนทั่วไปพร้อมกันหรือในระยะเวลา
ใกล้เคียงกันในประเทศอื่น หรือเป็นการเสนอขายตราสารหนี้ของกิจการต่างประเทศ ที่เป็นไปตามเงื่อนไข
ในข้อ 7/1 วรรคหนึ่ง ผู้เสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าวสามารถยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลที่มีรายละเอียด
ตามแบบ 69-FD ท้ายประกาศนี้ แทนการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามที่กาหนดในวรรคหนึ่ง (1) หรือ (4) ได้
ข้อ 2012 ให้ผู้เสนอขายตราสารหนี้ต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ยื่นแบบ
แสดงรายการข้อมูลต่อสานักงานทุกครั้งก่อนการเสนอขาย โดยให้มีรายละเอียดเป็นไปตามแบบดังต่อไปนี้
(1) กรณีการเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย ให้มีรายละเอียด
ตามแบบ 69-DEBT-II&HNW-GOV.AGENCY ท้ายประกาศนี้
(2) กรณีการเสนอขายตราสารหนี้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ให้มีรายละเอียดตามแบบ 69-DEBT-II&HNW-REIT ท้ายประกาศนี้
(3) กรณีการเสนอขายตราสารหนี้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ให้มีรายละเอียดตามแบบ 69-DEBT-II&HNW-IFT ท้ายประกาศนี้
(4) กรณีการเสนอขายตราสารหนี้ของผู้เสนอขายตราสารหนี้อื่นนอกจาก (1) (2) และ (3)
ให้มีรายละเอียดตามแบบ 69-DEBT-II&HNW ท้ายประกาศนี้
ในกรณีที่เป็นการเสนอขายตราสารหนี้ต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นไป
ตามเงื่อนไขในข้อ 7/1 วรรคหนึ่ง ผู้เสนอขายตราสารหนี้สามารถยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลที่มีรายละเอียด
ของรายการตามมาตรา 69(1) ถึง (10) และมาตรา 70(1) ถึง (8) แทนการยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูล
ตามวรรคหนึ่ง (1) หรือ (4) ได้ ทั้งนี้ ในการลงนามรับรองความถูกต้องของแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าว
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดในการรับรองความถูกต้องของข้อมูลตามส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
ของแบบตามที่กาหนดในวรรคหนึ่ง (1) หรือ (4) แล้วแต่กรณี มาระบุเป็นข้อมูลไว้ด้วย โดยอนุโลม
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แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2561 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
(ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561)
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ข้อ 20/112 ยกเลิก
ข้อ 20/212 ยกเลิก
ข้อ 2112 ในกรณีที่ผู้เสนอขายเป็นกิจการต่างประเทศ แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยื่น
ตามข้อ 19 และข้อ 20 แล้วแต่กรณี ต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างน้อยดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจากัดและความเสี่ยงในเรื่องดังนี้
(ก) สิทธิและความคุ้มครองที่ผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออก
โดยกิจการต่างประเทศ ซึ่งไม่แตกต่างจากกรณีที่ผู้ลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศเองโดยตรง ดังนั้น
ผู้ลงทุนจึงต้องศึกษาและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กิจการนั้น
จัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวให้แสดงในหน้าปกของแบบแสดงรายการข้อมูลด้วยตัวอักษรที่เน้นและ
สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน
(ข) การดาเนินคดีทางกฎหมายกับกิจการต่างประเทศ เนื่องจากไม่ได้มีถิ่นที่อยู่
ในประเทศไทย ทั้งนี้ ให้ระบุถงึ เขตอานาจศาลในการฟ้องร้องบังคับคดีต่อกิจการดังกล่าวด้วย
(ค) ผลกระทบที่ผู้ถือตราสารหนี้ของกิจการต่างประเทศอาจได้รับ ในกรณีที่
กฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้นมีข้อจากัดในการส่งเงินออกนอกประเทศ (ถ้ามี)
(ง) ข้อจากัดหรือความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา วิธีการจองซื้อ
การชาระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ รวมทั้งวิธีการโอนหลักทรัพย์
(จ) ข้อจากัดหรือความเสี่ยงอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิหรือการตัดสินใจ
ของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
(2) ในกรณีที่เป็นการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกในนามของรัฐบาลต่างประเทศ
แบบแสดงรายการข้อมูลต้องมีข้อมูลทางเศรษฐกิจการเงินและการคลังของประเทศห้าปีล่าสุดก่อนวันยื่น
แบบแสดงรายการข้อมูลนั้น โดยอย่างน้อยต้องแสดงถึงรายได้ประชาชาติ ดุลการค้า ดุลบริการ
ข้อมูลการนาเข้าและส่งออก เงินทุนสารองระหว่างประเทศ ภาระหนี้สินในประเทศและต่างประเทศ
รวมทั้งประมาณการชาระหนี้ต่างประเทศอย่างน้อยห้าปีโดยเริ่มในปีที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าว
ต่อสานักงาน
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(3) ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและสถานที่ติดต่อของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากกิจการต่างประเทศ
ให้เป็นตัวแทนของกิจการดังกล่าวในประเทศไทย โดยต้องระบุอานาจหน้าที่ของตัวแทนนั้นอย่างชัดเจน
14
ในกรณีที่ผู้เสนอขายไม่ได้มีสถานะเป็นกิจการต่างประเทศและเสนอขายตราสารหนี้
สกุลเงินตราต่างประเทศ แบบแสดงรายการข้อมูลต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างน้อยตามวรรคหนึ่ง (1) (ง) และ
(จ) ด้วย
ส่วนที่ 312
แบบสาหรับการเสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะโครงการ
______________________
ข้อ 21/114 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลในลักษณะโครงการให้มีสามกรณีดังต่อไปนี้
(1) กรณีเสนอขายตราสารหนี้ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตามประกาศที่กาหนดไว้
ในข้อ 7/1 ซึ่งไม่ใช่การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ที่ครบกาหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท
(perpetual bond) หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ออกใหม่ ให้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามข้อ 21/2
การเสนอขายตราสารหนี้ตามวรรคหนึ่ง หากเป็นการเสนอขายตราสารหนี้
พร้อมกันหรือในระยะเวลาใกล้เคียงกันในประเทศอื่น หรือเป็นการเสนอขายตราสารหนี้ของกิจการ
ต่างประเทศ ให้สามารถยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามข้อ 21/3 แทนการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
ตามที่กาหนดในวรรคหนึ่ง ได้
(2) กรณีเสนอขายเฉพาะหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ให้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามข้อ 21/4
(3) กรณีเสนอขายเฉพาะหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
โดยผู้เสนอขายเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ให้ยื่นแบบ
แสดงรายการข้อมูลตามข้อ 21/5
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ข้อ 21/214 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลในลักษณะโครงการตามข้อ 21/1(1) วรรคหนึ่ง
ที่ยื่นต่อสานักงานให้เป็นไปตามแบบใดแบบหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลครั้งแรก ให้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลที่มีรายละเอียด
ตามแบบ 69-PRICING ท้ายประกาศนี้ ประกอบกับแบบใดแบบหนึ่งดังนี้
(ก) กรณีเสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชนทั่วไป ให้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
ที่มีรายละเอียดตามแบบดังนี้
1. กรณีการเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย ให้มีรายละเอียด
ตามแบบ 69-BASE-PO-GOV.AGENCY ท้ายประกาศนี้
2. กรณีการเสนอขายตราสารหนี้ของกองทรัสต์ที่เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ ให้มีรายละเอียดตามแบบ 69-BASE-PO-REIT ท้ายประกาศนี้
3. กรณีการเสนอขายตราสารหนี้ของกองทรัสต์ที่เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีรายละเอียดตามแบบ 69-BASE-PO-IFT ท้ายประกาศนี้
4. กรณีการเสนอขายตราสารหนี้ของผู้เสนอขายตราสารหนี้อื่นนอกจาก 1. 2.
และ 3. ให้มีรายละเอียดตามแบบ 69-BASE-PO ท้ายประกาศนี้
(ข) กรณีเสนอขายตราสารหนี้เฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น
ให้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลที่มีรายละเอียดตามแบบดังนี้
1. กรณีการเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย ให้มีรายละเอียด
ตามแบบ 69-BASE-II&HNW-GOV.AGENCY ท้ายประกาศนี้
2. กรณีการเสนอขายตราสารหนี้ของกองทรัสต์ ที่เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ ให้มีรายละเอียดตามแบบ 69-BASE-II&HNW-REIT ท้ายประกาศนี้
3. กรณีการเสนอขายตราสารหนี้ข องกองทรัสต์ที่เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีรายละเอียดตามแบบ 69-BASE-II&HNW-IFT ท้ายประกาศนี้
4. กรณีการเสนอขายตราสารหนี้ของผู้เสนอขายตราสารหนี้อื่นนอกจาก 1.
2. และ 3. ให้มีรายละเอียดตามแบบ 69-BASE-II&HNW ท้ายประกาศนี้
(2) การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลครั้งต่อไป ให้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
ที่มีรายละเอียดตามแบบ 69-PRICING โดยอ้างอิงข้อมูลของแบบตาม (1) ที่ได้ยื่นไว้ในครั้งแรก
และอ้างอิงการปรับปรุงข้อมูลบริษัทกรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่กาหนดไว้ในภาคผนวก 1 (ถ้ามี)
ด้วยแบบแสดงรายการข้อมูลที่มีรายละเอียดตามแบบ 69-SUPPLEMENT ท้ายประกาศนี้
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การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลในลักษณะโครงการตามวรรคหนึ่ง ให้กระทาได้
ภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ผู้เสนอขายได้รับอนุญาตจากสานักงานให้เสนอขายตราสารหนี้
ตามประกาศที่กาหนดไว้ตามข้อ 7/1
ข้อ 21/314 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลในลักษณะโครงการตามข้อ 21/1(1) วรรคสอง
ที่ยื่นต่อสานักงานให้เป็นไปตามแบบใดแบบหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลครั้งแรก ให้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลที่มีรายละเอียด
ตามแบบ 69-PRICING-FD ท้ายประกาศนี้ ประกอบกับแบบ 69-BASE-FD ท้ายประกาศนี้
(2) การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลครั้งต่อไป ให้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
ที่มีรายละเอียดตามแบบ 69-PRICING-FD โดยอ้างอิงข้อมูลของแบบตาม (1) ที่ได้ยื่นไว้ในครั้งแรกและ
อ้างอิงการปรับปรุงข้อมูลบริษัทกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เคยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
อย่างมีนัยสาคัญ ด้วยแบบแสดงรายการข้อมูลที่มีรายละเอียดตามแบบ 69-SUPPLEMENT-FD ท้ายประกาศนี้
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลในลักษณะโครงการตามวรรคหนึ่ง ให้กระทาได้
ภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ผู้เสนอขายได้รับอนุญาตจากสานักงานให้เสนอขายตราสารหนี้
ตามประกาศที่กาหนดไว้ตามข้อ 7/1
ข้อ 21/414 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
ระยะสั้น และระยะเวลาการเสนอขายให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นต่อประชาชนทั่วไป
ให้ยื่นแบบตามข้อ 19 วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม และสามารถเสนอขายได้โดยไม่จากัดจานวนครั้งที่เสนอขาย
จนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลาในการส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี โดยต้องปรับปรุงให้แบบดังกล่าว
มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันด้วยการยื่นข้อมูลที่ผู้เสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวมีหน้าที่จัดทาและส่งตามมาตรา 56
ทั้งนี้ หากไม่มีการปรับปรุงข้อมูลตามเงื่อนไขดังกล่าว การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล
จะระงับเป็นการชั่วคราวตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการระงับการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น
เป็นการชั่วคราว
(2) กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือ
ผู้ลงทุนรายใหญ่ ให้ยื่นแบบตามข้อ 20 วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม และสามารถเสนอขายได้โดยไม่จากัด
จานวนครั้งที่เสนอขายภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับ
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ข้อ 21/5 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
ต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่โดยผู้เสนอขายเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตหรือ
จดทะเบียนเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
ต่อสานักงาน ให้เป็นไปตามแบบใดแบบหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยระยะเวลาการเสนอขายภายใต้แบบ
แต่ละแบบให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด
(1) การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลครั้งแรก ให้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลที่มี
รายละเอียดตามแบบ 69-DEBT-SP-1 ท้ายประกาศนี้ และหากแบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับแล้ว
ให้สามารถเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงภายใต้แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าว โดยไม่จากัดจานวนครั้ง
ที่เสนอขาย แต่การเสนอขายครั้งใด ๆ ต้องมีระยะเวลาไม่เกินกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบ 69-DEBT-SP-1
ที่ได้ยื่นต่อสานักงานมีผลใช้บังคับ
(2) การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลครั้งต่อไป ให้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลที่มี
รายละเอียดตามแบบ 69-DEBT-SP-2 ท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ได้มีการยื่นข้อมูลตาม
แบบ 69-DEBT-SP-1 ไว้อยู่แล้ว โดยระยะเวลาตั้งแต่วันที่แบบ 69-DEBT-SP-1 มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่
ยื่นข้อมูลตามแบบ 69-DEBT-SP-2 ต้องไม่เกินหนึ่งปี และเมื่อข้อมูลตามแบบ 69-DEBT-SP-2 มีผลใช้
บังคับแล้ว ให้สามารถเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงภายใต้แบบ 69-DEBT-SP-2 โดยไม่จากัดจานวนครั้งที่
เสนอขาย แต่การเสนอขายครั้งใด ๆ ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่จะเสนอขายได้ตามแบบ 69-DEBT-SP-1
ดังกล่าวและมูลค่าที่เสนอขายเมื่อรวมกับมูลค่าที่เสนอขายภายใต้การยื่นข้อมูลตามแบบ 69-DEBT-SP-1 และ
แบบ 69-DEBT-SP-2 ในครั้งก่อนมีมูลค่าไม่เกินกว่ามูลค่าที่ระบุไว้ในการยื่นข้อมูลตามแบบ 69-DEBT-SP-1
ข้อ 21/6 ในกรณีที่เป็นการเสนอขายตราสารหนี้ตามข้อ 21/1(2) หรือข้อ 21/1(3) ผู้เสนอขาย
สามารถเลือกยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล โดยระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ เป็นช่วง (range) ข้อมูลตัวเลขสูงสุด
(maximum) หรือข้อมูลที่เป็นวิธีการคานวณที่ให้ผลลัพธ์เฉพาะเจาะจงเมื่อมีการแทนค่าในวิธีการคานวณนั้น
แล้วแต่กรณี
(1) จานวนและราคาหุ้นกู้ระยะสั้นหรือตั๋วเงินระยะสั้นที่จะเสนอขาย
(2) ระยะเวลาการเสนอขาย
(3) อัตราผลตอบแทน
ข้อ 21/714 ในกรณีที่ผู้เสนอขายเป็นกิจการต่างประเทศ แบบแสดงรายการข้อมูล
ในลักษณะโครงการที่ยื่นตามส่วนนี้ ต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างน้อยตามข้อ 21 วรรคหนึ่ง ด้วย
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ในกรณีที่ผู้เสนอขายไม่ได้มีสถานะเป็นกิจการต่างประเทศและเสนอขายตราสารหนี้
สกุลเงินตราต่างประเทศ แบบแสดงรายการข้อมูลในลักษณะโครงการที่ยื่นตามส่วนนี้ ต้องมีข้อมูล
เพิ่มเติมอย่างน้อยตามข้อ 21 วรรคหนึ่ง (1) (ง) และ (จ) ด้วย
หมวด 4
อานาจของสานักงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
____________
ข้อ 22 ให้สานักงานมีอานาจผ่อนผันการเปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลที่กาหนด
เพิ่มเติมตามประกาศนี้ หากผู้เสนอขายตราสารหนี้แสดงได้ว่าข้อมูลดังกล่าวมิใช่ข้อมูลที่มีผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ และมีเหตุอันควรที่จะไม่แสดงรายละเอียดของข้อมูล
ดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลหรือได้ดาเนินการประการอื่นเพื่อทดแทนอย่างเพียงพอแล้ว
ข้อ 23 ในการพิจารณาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน
หากสานักงานเห็นว่ามีเหตุจาเป็นและสมควรเพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่มีนัยสาคัญเพียงพอต่อ
การตัดสินใจลงทุน ให้สานักงานมีอานาจกาหนดให้ผู้เสนอขายตราสารหนี้ดาเนินการดังต่อไปนี้
ภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนด
(1) ชี้แจง หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล หรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
(2) จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นอิสระจัดทาความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง
ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน
หากผู้เสนอขายตราสารหนี้ไม่ดาเนินการตามที่สานักงานกาหนดตามวรรคหนึ่ง
ให้ถือว่าผู้เสนอขายตราสารหนี้ไม่ประสงค์จะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน
ต่อสานักงานอีกต่อไป
ในการกาหนดให้ผู้เสนอขายตราสารหนี้ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง สานักงาน
อาจกาหนดให้ผู้เสนอขายตราสารหนี้เปิดเผยการสั่งการ การดาเนินการ ข้อสังเกตของสานักงาน
หรือคาชี้แจงของผู้เสนอขายตราสารหนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงาน ตามแนวทางที่สานักงาน
กาหนดด้วยก็ได้
หมวด 5
การรับรองข้อมูล
____________
ข้อ 24 การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบ
แสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
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(1) การเสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชนทั่วไปโดยผู้ออกตราสารหนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้มิใช่บริษัทจดทะเบียน ให้กรรมการทุกคน
ผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุด และผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ลงลายมือชื่อ
(ข) กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้เป็นบริษัทจดทะเบียน ให้กรรมการผู้มีอานาจ
ลงนามผูกพัน หรือผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอานาจจากกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
ลงลายมือชื่อ ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันมิใช่ผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุด
หรือผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี การลงลายมือชื่อดังกล่าวต้องมีผู้ที่ดารงตาแหน่ง
บริหารสูงสุดหรือผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ลงลายมือชื่อด้วย
(2)12 การเสนอขายหุ้นกู้หรือตั๋วเงินระยะสั้นต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
โดยผู้ออกตราสารหนี้ ให้กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันหรือผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับ
มอบอานาจจากกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน ลงลายมือชื่อ
(3) การเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์โดยผู้ออกหุ้นกู้
เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) กรณีการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ให้กรรมการทุกคน ผู้ที่ดารงตาแหน่ง
บริหารสูงสุด และผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ของผู้ออกหุ้นกู้ ลงลายมือชื่อ ในการนี้
ผู้ออกหุ้นกู้ต้องจัดให้กรรมการทุกคน ผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุด และผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุด
ในสายงานบัญชี ของผู้มีสิทธิเสนอโครงการ ลงลายมือชื่อด้วย เว้นแต่ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอโครงการ
เป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ ให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันของผู้มีสิทธิเสนอโครงการลงลายมือชื่อ
(ข) กรณีการเสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ให้กรรมการ
ผู้มีอานาจลงนามผูกพันหรือผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอานาจจากกรรมการผู้มีอานาจ
ลงนามผูกพันของผู้ออกหุ้นกู้ ลงลายมือชื่อ ในการนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องจัดให้กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
หรือผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอานาจจากกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันของ
ผู้มีสิทธิเสนอโครงการ ลงลายมือชื่อด้วย เว้นแต่ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอโครงการเป็นกิจการตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันของผู้มีสิทธิเสนอโครงการลงลายมือชื่อ
(4)10 การเสนอขายตราสารหนี้โดยผู้ออกตราสารหนี้ที่เป็นกิจการต่างประเทศ
ธนาคารต่างประเทศซึ่งมีสาขาที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยตาม
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(ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)
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กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งเป็นสถาบัน
การเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ย เงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน ให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันของ
กิจการต่างประเทศ สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ หรือสถาบันการเงิน แล้วแต่กรณี ลงลายมือชื่อ
(4/1)6 การเสนอขายตราสารหนี้โดยผู้ออกตราสารหนี้ที่เป็นหน่วยงานภาครัฐไทย
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) กรณีการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันหน่วยงาน
และผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือสายการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการขึ้นไปหรือเทียบเท่า
ลงลายมือชื่อ
(ข) กรณีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ให้ผู้มีอานาจ
ลงนามผูกพันหน่วยงานลงลายมือชื่อ
(4/2)11 การเสนอขายตราสารหนี้ของกองทรัสต์ ให้กรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์
ที่มีอานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อ
(5) การเสนอขายตราสารหนี้โดยผู้ถือตราสารหนี้ ให้ผู้ถือตราสารหนี้ลงลายมือชื่อ
ซึ่งในกรณีที่ผู้ถือตราสารหนี้เป็นนิติบุคคล ให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคนลงลายมือชื่อ
ในการนี้ ผู้ถือตราสารหนี้ต้องจัดให้กรรมการทุกคน ผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุด และผู้ที่ดารง
ตาแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ของผู้ออกตราสารหนี้ ลงลายมือชื่อด้วย
(6) การเสนอขายตราสารหนี้ที่จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงิน ให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
ที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ
(7)14 การเสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะโครงการ การลงลายมือชื่อให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดใน (1) (2) (4) (4/1) หรือ (4/2) แล้วแต่กรณี หรือหากเป็นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
ครั้งต่อไปตามแบบ 69-PRICING แบบ 69-PRICING-FD หรือการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตาม
แบบ 69-DEBT-SP-2 ผู้ที่ดารงตาแหน่งระดับบริหารตั้งแต่ระดับผู้อานวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
ที่ได้รับมอบอานาจจากกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน จะลงลายมือชื่อในแบบดังกล่าวก็ได้

6

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 69/2558 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559)
11
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 22/2560 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
(ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560)
14
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 66/2561 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
(ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
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ข้อ 257 ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นและสมควรทาให้บุคคลที่ต้องลงนามตามที่กาหนด
ในข้อ 24(1) (2) (3) (4) (4/2) และ (5) ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสานักงาน
(1) หากเหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากการที่
บุคคลดังกล่าวอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วย
ทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายตราสารหนี้ไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อใน
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน
(2) หากเหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากกรณีอื่น
นอกจากที่ระบุใน (1) เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้น ไป ให้ผู้เสนอขายตราสารหนี้จัดให้บุคคลดังกล่าว
ลงลายมือชื่อทันที เพื่อให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับได้ตามข้อ 26
หมวด 6
วันมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล
และร่างหนังสือชี้ชวน
____________
ข้อ 2612 ภายใต้บังคับมาตรา 75 ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน
มีผลใช้บังคับเมื่อได้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้แล้ว
(1) ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ผู้เสนอขายตราสารหนี้
ต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา 33
(2) ผู้เสนอขายตราสารหนี้ได้ชาระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
(3) เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ระบุในภาคผนวก 2 ทั้งนี้ ในกรณีที่
ภาคผนวกดังกล่าวกาหนดเงื่อนเวลาไว้ในลักษณะของระยะเวลา การเริ่มนับระยะเวลาให้เริ่มต้นในวันที่
สานักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด (ไม่รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ตราสารหนี้หรือข้อมูลอื่นที่มิใช่ข้อมูลสาคัญซึ่งสานักงานผ่อนผันให้แก้ไขเพิ่มเติมได้)
(4) ผู้เสนอขายตราสารหนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและ
ได้เปิดเผยข้อมูลตามข้อ 23 วรรคสาม (ถ้ามี)
(5) ผู้เสนอขายตราสารหนี้ได้ระบุข้อมูลตามรายการครบถ้วน

7

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 83/2558 เรือ่ ง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
(ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559)
12
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2561 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
(ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561)

21
ในกรณีที่สานักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งหลังสุดภายหลังเวลา 10.00 น. ของวันทาการใด ให้ถือว่าสานักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูล
และร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวในวันทาการถัดไป แต่ไม่รวมถึงกรณีการยื่นแบบ 69-Pricing
หมวด 7
บทเฉพาะกาล
____________
ข้อ 27 ในกรณีที่สานักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน
สาหรับการเสนอขายตราสารหนี้ ซึ่งได้ยื่นไว้ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2552
เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 ก่อนวันที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศฉบับดังกล่าวต่อไป
ข้อ 28 ให้บรรดาประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คาสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 10/2552 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 13 มีนาคม
พ.ศ. 2552 ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับข้อกาหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้ มีประกาศ คาสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนว
ปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ
ข้อ 29 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงถึงประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 10/2552 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 13 มีนาคม
พ.ศ. 2552 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน

