
แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี ้
(แบบ 69-S) 

 
บริษัท .......... (ช่ือไทย/อังกฤษของผูเสนอขายตราสารหนี้) 

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

 
- ใหระบุลักษณะที่สําคัญของตราสารหนี้ที่เสนอขาย เชน ประเภทตราสารหนี้ จํานวน ราคาเสนอขาย 
ตอหนวย บุคคลที่เสนอขายตราสารหนี้ให (เฉพาะกรณีที่ไมไดเสนอขายในกรณีทั่วไป) 
 - ใหมีคําเตือนผูลงทุนวา  

“กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวจิารณญาณในการพิจารณาขอมลูรายละเอียดเกี่ยวกับ 
ผูออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่ 
เกี่ยวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้ มิได 
เปนการแสดงวาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือสํานักงานคณะกรรมการ 
กํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในตราสารหนีท้ี่เสนอขาย หรือมิไดประกนัราคา 
หรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถวนและถูกตองของขอมูลใน 
แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้แตอยางใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองครบถวน 
ของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้เปนความรับผิดชอบของผูเสนอขาย 
ตราสารหนี้ 
 หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้มขีอความหรือรายการที่เปนเทจ็ 
หรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือตราสารหนี้ที่ไดซ้ือตราสารหนี้ไมเกินหนึ่งป 
นับแตวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้นั้นมีผลใชบังคับ มีสิทธิเรียกรอง
คาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของตราสารหนี้ไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรพัย พ.ศ. 2535  ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูวาแบบแสดงรายการ
ขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้เปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ แตไมเกนิ
สองปนับจากวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้มผีลใชบังคับ” 
- ใหระบุคําเตอืน ในกรณีเปนการเสนอขายหุนกูอนุพนัธ ที่มูลคาไถถอนรวมของหุนกูอนุพันธอาจ
ต่ํากวามูลคาทีต่ราไวของหุนกูอนุพันธนัน้  ทั้งนี้ หากมกีารค้ําประกันมลูคาไถถอนเปนบางสวน 
ขอใหระบุสัดสวนการค้ําประกันใหชัดเจน  
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สวนท่ี 1 
รายการขอมูล 

 
 1.   รายการทั่วไป 

 ใหเปดเผยขอมูลผูออกตราสารหนี้ รายละเอียดตราสารหนี้ที่เสนอขาย ดังนี้  

 1.1 ระบุรายการอยางนอย ตามมาตรา 69(1) ถึง (10) และมาตรา 70(1) ถึง (8)  ทั้งนี้  
ในสวนทีเ่กีย่วของกับขอมูลของผูออกตราสารหนี้ อาจเปดเผยโดยอางอิงขอมูลจากแบบแสดง
รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) หรือแบบแสดงรายการขอมูลไดตามวิธีการดังตอไปนี ้
    (1) กรณีอางอิงขอมูลจากแบบ 56-1  
     ใหอางอิงจากแบบ 56-1 ลาสุด งบการเงินประจํางวดการบัญชีลาสุด และ 
งบการเงินรายไตรมาสลาสุด หรือ 
    (2)  กรณีอางอิงขอมูลจากแบบแสดงรายการขอมูล 
      ใหอางอิงจากแบบแสดงรายการขอมูล (แบบ 69-Base และแบบ 69-Supplement)  
ในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้ไดเคยยื่นแบบแสดงรายการขอมูลดังกลาวไวสําหรับการเสนอขาย 
ตราสารหนี้ในกรณีทั่วไป (public offering) และปจจุบนัแบบแสดงรายการขอมูลดังกลาวยังมีผลใช
บังคับอยู  
  ทั้งนี้ การอางอิงขอมูลตาม (1) หรือ (2) สามารถระบุแหลงขอมูลซ่ึงผูลงทุน
สามารถตรวจสอบได เชน website ของสํานักงาน หรือ website ของตลาดหลักทรัพยแหง 
ประเทศไทย เปนตน  นอกจากนี้  ในกรณทีี่มีขอมูลของผูออกตราสารหนี้ที่อาจมีผลกระทบตอ 
การตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญ และยังไมไดเปดเผยในแบบ 56-1 หรือแบบแสดงรายการ
ขอมูลขางตน ใหเปดเผยขอมูลดังกลาวเพิม่เติมดวย  โดยอาจระบแุหลงอางอิงขอมูลเพิ่มเติมซึ่ง 
ผูลงทุนสามารถตรวจสอบได และใหสรุปสาระสําคัญของขอมูลประกอบดวย   

 1.2 เฉพาะการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหมในวงจาํกดั ในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้ 
มิไดมีหุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหระบุประเภทงบการเงินและระยะเวลา 
ที่ผูออกตราสารหนี้ตองสงงบการเงินตอหนวยงานกํากับดูแล  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้เปน 
บริษัทตางประเทศ ใหระบุประเภทงบการเงินและระยะเวลาที่ผูออกตราสารหนี้ตองสงงบการเงิน
ตอตลาดหลักทรัพยในตางประเทศที่บริษทัมีหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน หรือตอหนวยงาน
ทางการในตางประเทศที่บริษัทตางประเทศมีหนาที่สงงบการเงินดังกลาว 
  1.3 ใหแนบรางขอกําหนดสิทธิเปนเอกสารประกอบการยื่นแบบ 69-S นี้ดวย 
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2.   รายการเฉพาะ 
  ใหผูเสนอขายตราสารหนี้ระบุรายการเฉพาะดังตอไปนี้เพิม่เติมจากรายการทั่วไป 
ตาม 1. ดวย 
 2.1 รายการสําหรับการเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุนกูอนุพันธ อยางนอย ดังนี ้
 (1) ประเภทและลักษณะสําคัญของปจจัยอางอิง  
 (2) โครงสรางของธุรกรรมและสัญญาที่เกี่ยวของกับธุรกรรมดังกลาว 
 (3) ความเสี่ยงที่อาจมีผลตอความผันผวนหรือผลตอบแทนของปจจัยอางอิงของ
หุนกูอนพุันธ รวมถึงรูปแบบและวิธีการบริหารความเสีย่งดังกลาวดวย  
 (4) ขอมูลสถิติราคาของปจจยัอางอิงหรือการคาดการณราคาของปจจัยอางอิง  
(ถามี) 
 2.2 รายการสําหรับการเสนอขายหุนกูที่ออกใหมเพื่อการแปลงสินทรัพยเปน
หลักทรัพย (securitization)  
 (1) ขอมูลถูกตองและเพยีงพอที่จะทําใหผูลงทุนทราบลักษณะสําคัญ ขั้นตอน และ
กระบวนการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ประเภท ลักษณะและคุณภาพของสินทรัพยที่เปน
แหลงที่มาของกระแสรายรับที่จะนํามาชําระคืนหนี้ตามหุนกู โอกาสและความเสีย่งในการไดรับ
ชําระคืนหนีต้ามหุนกู การเรียกเก็บกระแสรายรบัจากสินทรัพย รูปแบบหรือวิธีการที่เปนประกันวา
ผูลงทุนในหุนกูจะไดรับชําระหนี้คนื (credit enhancement) (ถามี) ผูใหบริการเรียกเกบ็หนี้และ 
ผูใหบริการเรียกเก็บหนี้สํารอง (ถามี) ผูบริหารโครงการ การลงทุนหรือหาผลประโยชนจากกระแส
รายรับที่เกิดขึน้จากสิทธิเรียกรอง รวมทั้งรายละเอียดการวิเคราะหการจดัอันดับความนาเชื่อถือของ
หุนกูหรือผูค้ําประกันการชําระหนี้ตามหุนกูโดยสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

(2) สําหรับกรณีเสนอขายหุนกูเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 
ในกรณีทั่วไป (public offering) นอกจากรายการตาม 2.2(1) ใหระบุขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับ 
การเสนอขายหุนกูที่มีรายละเอียดเชนเดียวกับสวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้  
ตามแบบแนบทายของแบบ 69-Base โดยอนุโลม  

  

สวนท่ี 2 
การรับรองความถูกตองของขอมูล  

 
 1.  กรณีการเสนอขายหุนกูที่ออกใหมในวงจํากัด (รวมถึงหุนกู securitization)  
  ใหผูที่ดํารงตําแหนงบรหิารสูงสุด หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพนันิติบุคคลของ 
ผูออกตราสารหนี้  และผูมีสิทธิเสนอโครงการ (กรณกีารเสนอขายหุนกูที่ออกใหมเพือ่การแปลง
สินทรัพยเปนหลักทรัพย (securitization)) ลงลายมือช่ือพรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี)  
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ในแบบแสดงรายการขอมูล พรอมทั้งมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดง
รายการขอมูลแทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดงันี้ 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ 
ฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะผูที่ดํารงตาํแหนงบรหิารสูงสุดของบริษัท/ กรรมการผูมี
อํานาจลงนามผูกพันของผูออกตราสารหนี/้ ผูมีสิทธิเสนอโครงการ ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาว
ถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ   

ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออก 
ตราสารหนี้ตามที่ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดง
รายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้  ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจา  
(ผูเสนอขายตราสารหนี้/ ผูมีสิทธิเสนอโครงการ) มีความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวนของ
ขอมูลที่อางอิงนั้นเชนเดียวกบัการนําขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูล 
การเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้  (ใหระบขุอความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มีการอางอิงขอมูลจาก
แหลงขอมูลใด ๆ ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุในสวนที่ 1 ขอ 1.1) 
 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกนักบัที่ขาพเจา
ไดรับรองความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให ............................................ เปนผูลงลายมือช่ือ
กํากับเอกสารนี้ไวทกุหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมอืช่ือของ ................................. กํากับไว 
ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

 
                    ช่ือ             ตําแหนง                 ลายมือช่ือ 

1.                                                                                                              
2.                                                                         

ช่ือ            ตําแหนง                  ลายมือช่ือ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                              
 
 2.  กรณีการเสนอขายหุนกูที่ออกใหมเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย
(securitization) ในกรณีทัว่ไป (public offering)  
  ใหผูออกตราสารหนี้ และผูมสิีทธิเสนอโครงการ รับรองความถูกตองของขอมูลใน
แบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี้ ตามสวนที่ 4  ของแบบแนบทายของแบบ 69-Base โดยอนุโลม 
 


