
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
(แบบ 69-S) 

 
บริษทั .......... (ช่ือไทย/องักฤษของผูเ้สนอขายตราสารหน้ี) 

เสนอขาย 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………….. 

 
- ใหร้ะบุลกัษณะท่ีส าคญัของตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย เช่น ประเภทตราสารหน้ี จ านวน ราคาเสนอขาย 
ต่อหน่วย บุคคลท่ีเสนอขายตราสารหน้ีให ้(เฉพาะกรณีท่ีไม่ไดเ้สนอขายในกรณีทัว่ไป) 
 - ใหมี้ค าเตือนผูล้งทุนวา่  

“ก่อนตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนตอ้งใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบั 
ผูอ้อกตราสารหน้ีและเง่ือนไขของตราสารหน้ี รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเส่ียงท่ี 
เก่ียวขอ้งเป็นอยา่งดี การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ี มิได ้
เป็นการแสดงวา่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์นะน าใหล้งทุนในตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย หรือมิไดป้ระกนัราคา 
หรือผลตอบแทนของตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย หรือรับรองความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูลใน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีแต่อยา่งใด ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งครบถว้น 
ของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ีเป็นความรับผิดชอบของผูเ้สนอขาย 
ตราสารหน้ี 
 หากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีมีขอ้ความหรือรายการท่ีเป็นเทจ็ 
หรือขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ผูถื้อตราสารหน้ีท่ีไดซ้ื้อตราสารหน้ีไม่เกินหน่ึงปี 
นบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีนั้นมีผลใชบ้งัคบั มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากบริษทัหรือเจา้ของตราสารหน้ีไดต้ามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ทั้งน้ี ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีไดรู้้หรือควรไดรู้้วา่แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีเป็นเทจ็หรือขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั แต่ไม่เกิน
สองปีนบัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีมีผลใชบ้งัคบั” 
- ใหร้ะบุค  าเตือน ในกรณีเป็นการเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ ท่ีมูลค่าไถ่ถอนรวมของหุน้กูอ้นุพนัธ์อาจ
ต ่ากวา่มูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นกูอ้นุพนัธ์นั้น  ทั้งน้ี หากมีการค ้าประกนัมูลค่าไถ่ถอนเป็นบางส่วน 
ขอใหร้ะบุสัดส่วนการค ้าประกนัใหช้ดัเจน  
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ส่วนท่ี 1 
รายการข้อมูล 

 
 1.   รายการทัว่ไป 

 ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลผูอ้อกตราสารหน้ี รายละเอียดตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย ดงัน้ี  

 1.1 ระบุรายการอย่างน้อย ตามมาตรา 69(1) ถึง (10) และมาตรา 70(1) ถึง (8)  ทั้งน้ี  
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ี อาจเปิดเผยโดยอา้งอิงขอ้มูลจากแบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) หรือแบบแสดงรายการขอ้มูลไดต้ามวิธีการดงัต่อไปน้ี 
    (1) กรณีอ้างองิข้อมูลจากแบบ 56-1  
     ใหอ้า้งอิงจากแบบ 56-1 ล่าสุด งบการเงินประจ างวดการบญัชีล่าสุด และ 
งบการเงินรายไตรมาสล่าสุด หรือ 
    (2)  กรณีอ้างองิข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูล 
      ใหอ้า้งอิงจากแบบแสดงรายการขอ้มูล (แบบ 69-Base และแบบ 69-Supplement)  
ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีไดเ้คยยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวไวส้ าหรับการเสนอขาย 
ตราสารหน้ีในกรณีทัว่ไป (public offering) และปัจจุบนัแบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวยงัมีผลใช้
บงัคบัอยู ่ 
  ทั้งน้ี การอา้งอิงขอ้มูลตาม (1) หรือ (2) สามารถระบุแหล่งขอ้มูลซ่ึงผูล้งทุน
สามารถตรวจสอบได ้เช่น website ของส านกังาน หรือ website ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
ประเทศไทย เป็นตน้  นอกจากน้ี  ในกรณีท่ีมีขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ีท่ีอาจมีผลกระทบต่อ 
การตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั และยงัไม่ไดเ้ปิดเผยในแบบ 56-1 หรือแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลขา้งตน้ ให้เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวเพิ่มเติมดว้ย  โดยอาจระบุแหล่งอา้งอิงขอ้มูลเพิ่มเติมซ่ึง 
ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบได ้และใหส้รุปสาระส าคญัของขอ้มูลประกอบดว้ย   

 1.2 เฉพาะการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ในวงจ ากดั ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ี 
มิไดมี้หุน้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใหร้ะบุประเภทงบการเงินและระยะเวลา 
ท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีตอ้งส่งงบการเงินต่อหน่วยงานก ากบัดูแล  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีเป็น 
บริษทัต่างประเทศ ใหร้ะบุประเภทงบการเงินและระยะเวลาท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีตอ้งส่งงบการเงิน
ต่อตลาดหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีบริษทัมีหุ้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน หรือต่อหน่วยงาน
ทางการในต่างประเทศท่ีบริษทัต่างประเทศมีหนา้ท่ีส่งงบการเงินดงักล่าว 
  1.3 ใหแ้นบร่างขอ้ก าหนดสิทธิเป็นเอกสารประกอบการยืน่แบบ 69-S น้ีดว้ย 
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2.   รายการเฉพาะ 
  ใหผู้เ้สนอขายตราสารหน้ีระบุรายการเฉพาะดงัต่อไปน้ีเพิ่มเติมจากรายการทัว่ไป 
ตาม 1. ดว้ย 
 2.1 รายการส าหรับการเสนอขายตราสารหน้ีประเภทหุน้กูอ้นุพนัธ์ อยา่งนอ้ย ดงัน้ี 
 (1) ประเภทและลกัษณะส าคญัของปัจจยัอา้งอิง  
 (2) โครงสร้างของธุรกรรมและสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าว 
 (3) ความเส่ียงท่ีอาจมีผลต่อความผนัผวนหรือผลตอบแทนของปัจจยัอา้งอิงของ
หุน้กูอ้นุพนัธ์ รวมถึงรูปแบบและวิธีการบริหารความเส่ียงดงักล่าวดว้ย  
 (4) ขอ้มูลสถิติราคาของปัจจยัอา้งอิงหรือการคาดการณ์ราคาของปัจจยัอา้งอิง  
(ถา้มี) 
 2.2 รายการส าหรับการเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็น
หลกัทรัพย ์(securitization)  
 (1) ขอ้มูลถูกตอ้งและเพียงพอท่ีจะท าใหผู้ล้งทุนทราบลกัษณะส าคญั ขั้นตอน และ
กระบวนการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ประเภท ลกัษณะและคุณภาพของสินทรัพยท่ี์เป็น
แหล่งท่ีมาของกระแสรายรับท่ีจะน ามาช าระคืนหน้ีตามหุ้นกู ้โอกาสและความเส่ียงในการไดรั้บ
ช าระคืนหน้ีตามหุน้กู ้การเรียกเก็บกระแสรายรับจากสินทรัพย ์รูปแบบหรือวิธีการท่ีเป็นประกนัวา่
ผูล้งทุนในหุน้กูจ้ะไดรั้บช าระหน้ีคืน (credit enhancement) (ถา้มี) ผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ีและ 
ผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ีส ารอง (ถา้มี) ผูบ้ริหารโครงการ การลงทุนหรือหาผลประโยชน์จากกระแส
รายรับท่ีเกิดขึ้นจากสิทธิเรียกร้อง รวมทั้งรายละเอียดการวิเคราะห์การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของ
หุน้กูห้รือผูค้  ้าประกนัการช าระหน้ีตามหุน้กูโ้ดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

(2) ส าหรับกรณีเสนอขายหุน้กูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์
ในกรณีทัว่ไป (public offering) นอกจากรายการตาม 2.2(1) ใหร้ะบุขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั 
การเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีรายละเอียดเช่นเดียวกบัส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายตราสารหน้ี  
ตามแบบแนบทา้ยของแบบ 69-Base โดยอนุโลม  

  

ส่วนท่ี 2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล  

 
 1.  กรณีการเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ในวงจ ากดั (รวมถึงหุน้กู ้securitization)  
  ใหผู้ท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลของ 
ผูอ้อกตราสารหน้ี  และผูมี้สิทธิเสนอโครงการ (กรณีการเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่เพื่อการแปลง
สินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(securitization)) ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  
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ในแบบแสดงรายการขอ้มูล พร้อมทั้งมอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดง
รายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
ฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดของบริษทั/ กรรมการผูมี้
อ  านาจลงนามผกูพนัของผูอ้อกตราสารหน้ี/ ผูมี้สิทธิเสนอโครงการ ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าว
ถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั   

ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อก 
ตราสารหน้ีตามท่ีปรากฏในแหล่งขอ้มูลท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุไวใ้นแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ี  ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้  
(ผูเ้สนอขายตราสารหน้ี/ ผูมี้สิทธิเสนอโครงการ) มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้งครบถว้นของ
ขอ้มูลท่ีอา้งอิงนั้นเช่นเดียวกบัการน าขอ้มูลมาแสดงใหป้รากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ี  (ใหร้ะบุขอ้ความตามวรรคน้ี เฉพาะกรณีท่ีมีการอา้งอิงขอ้มูลจาก
แหล่งขอ้มูลใด ๆ ท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุในส่วนท่ี 1 ขอ้ 1.1) 
 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้
ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือ
ก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. ก ากบัไว ้
ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

 
                    ช่ือ             ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ 

1.                                                                                                              
2.                                                                         

ช่ือ            ต าแหน่ง                  ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                              
 
 2.  กรณีการเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็น
หลกัทรัพย(์securitization) ในกรณีทัว่ไป (public offering)  
  ใหผู้อ้อกตราสารหน้ี และผูมี้สิทธิเสนอโครงการ รับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลใน
แบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบัน้ี ตามส่วนท่ี 4  ของแบบแนบทา้ยของแบบ 69-Base โดยอนุโลม 
 


