
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
(แบบ 69-Pricing) 

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

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

 
- ใหร้ะบุลกัษณะท่ีส าคญัของตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย เช่น ประเภทตราสารหน้ี จ านวน ราคาเสนอขาย 
ต่อหน่วย บุคคลท่ีเสนอขายตราสารหน้ีให ้(เฉพาะกรณีท่ีไม่ไดเ้สนอขายต่อประชาชนทัว่ไป 
ผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ี ผูอ้อกตราสารหน้ี หรือผูค้  ้าประกนัการช าระหน้ี) 
  - ใหร้ะบุรายละเอียดส าคญัอ่ืนของการเสนอขายตราสารหน้ี เช่น ผูอ้อกตราสารหน้ี (เฉพาะกรณี 
ผูถื้อตราสารหน้ีเดิมน าตราสารหน้ีออกเสนอขาย) ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูจ้ดัการการรับประกนั 
การจ าหน่าย ผูป้ระกนัการจ าหน่าย วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั เง่ือนไขการยกเลิก 
การเสนอขายกรณีท่ีมีจ านวนตราสารหน้ีท่ีขายไดน้อ้ยกวา่จ านวนตราสารหน้ีขั้นต ่าท่ีผูอ้อกตราสารหน้ี
ก าหนด เป็นตน้) 
-  ใหร้ะบุขอ้ความวา่ 
“แบบ 69-Base ท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีไดย้ืน่ต่อส านกังานและมีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี    (ระบุ)        รวมทั้ง 
การยืน่ขอ้มูลส่วนเพิ่มตามแบบ 69-Supplement ถือเป็นส่วนหน่ึงของแบบ 69-Pricing ฉบบัน้ีดว้ย” 
 - ให้มีค ำเตือนผู้ลงทุนว่ำ  

“ก่อนตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนตอ้งใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบั 
ผูอ้อกตราสารหน้ีและเง่ือนไขของตราสารหน้ี รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเส่ียง 
ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นอยา่งดี การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ี มิได ้
เป็นการแสดงวา่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์นะน าใหล้งทุนในตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย หรือมิไดป้ระกนัราคา 
หรือผลตอบแทนของตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย หรือรับรองความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีแต่อยา่งใด ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ีเป็นความรับผิดชอบของผูเ้สนอขายตราสารหน้ี  
 หากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีมีขอ้ความหรือรายการท่ีเป็นเทจ็ หรือ 
ขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ผูถื้อตราสารหน้ีท่ีไดซ้ื้อตราสารหน้ีไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ี 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีนั้นมีผลใชบ้งัคบั มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทั 
หรือเจา้ของตราสารหน้ีไดต้ามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535  ทั้งน้ี ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีไดรู้้หรือควรไดรู้้วา่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
ตราสารหน้ีเป็นเทจ็หรือขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั แต่ไม่เกินสองปีนบัจากวนัท่ี 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีมีผลใชบ้งัคบั” 
- ใหร้ะบุค  าเตือน ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ ท่ีมูลค่าไถ่ถอนของหุน้กูอ้นุพนัธ์อาจต ่ากวา่ 
มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้กูอ้นุพนัธ์นั้น  ทั้งน้ี หากมีการค ้าประกนัมูลค่าไถ่ถอนเป็นบางส่วน ขอให้ระบุ
สดัส่วนการค ้าประกนัใหช้ดัเจน 

 
 

ส่วนท่ี 1   
รำยกำรข้อมูล  

 
1. ขอ้มูลการเสนอขาย  
 ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีมีรายละเอียดเช่นเดียวกบัส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายตราสารหน้ี 

ตามแบบแนบทา้ย 69-Base และเพิ่มเติมขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  (1) ขอ้มูลเก่ียวกบัการน าเงินไปใช ้(วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน จ านวนเงินและระยะเวลาท่ีใชเ้งิน
โดยประมาณ)  
  (2) ใหแ้นบร่างขอ้ก าหนดสิทธิส าหรับการเสนอขายในคร้ังน้ี  พร้อมทั้งระบุวา่ร่างขอ้ก าหนดสิทธิ
ส าหรับการเสนอขายในคร้ังน้ีมีการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงจากขอ้ก าหนดสิทธิท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ 
แบบ 69-Base หรือไม่ ดงัน้ี 
  ไม่แตกต่าง  
  แตกต่าง ให้ระบุรายละเอียดท่ีแตกต่างกนั * 
 
หมายเหต*ุ   ในกรณีท่ีร่างขอ้ก าหนดสิทธิท่ีประกอบเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการขอ้มูล 
  การเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ี มีสาระส าคญัแตกต่างจากขอ้ก าหนดสิทธิฉบบัท่ีไดย้ืน่ต่อ 
  ส านกังานพร้อมแบบ 69-Base ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีตอ้งด าเนินการยืน่แบบ 69-Base ชุดใหม่
  ต่อส านกังาน  
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 2. ข้อมูลเพิม่เติมท่ีส ำคัญ (ถ้ำมี) 
 ในกรณีท่ีมีขอ้มูลของผูเ้สนอขายตราสารหน้ีหรือขอ้มูลตราสารหน้ีท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั และยงัไม่ไดเ้ปิดเผยในแบบ 69-Base และแบบ 69-Supplement  
ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวเพิ่มเติม โดยเลือกวิธีการ ดงัน้ี 
   (1) แสดงรายละเอียดขอ้มูลเพิ่มเติมดงักล่าว  
   (2) ใหอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีเคยไดย้ืน่ต่อส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทย และใหถื้อว่าขอ้มูลดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของแบบ 69-pricing (ในกรณีท่ีมีการอา้งอิง
ขอ้มูลดงักล่าว ใหส้รุปขอ้มูลและระบุแหล่งอา้งอิงขอ้มูลซ่ึงผูล้งทุนสามารถตรวจสอบได ้เช่น website  
ของส านกังาน website ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ website ของผูอ้อกตราสารหน้ี  
เป็นตน้)  

……………………………………………………………………………………………………  
 

ส่วนท่ี 2 
กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 

 
 1.    การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลของผูเ้สนอขายตราสารหน้ี 
   ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดของบริษทัหรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั 
นิติบุคคล ใหล้งลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล พร้อมทั้ง 
มอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความ 
และรูปแบบ ดงัน้ี 
 “ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
ฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด/ กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
ของผูอ้อกตราสารหน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้น 
ส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั    

ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ี
ตามท่ีปรากฏในแหล่งขอ้มูลท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ี  ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อ 
ความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลท่ีอา้งอิงนั้นเช่นเดียวกบัการน าขอ้มูลมาแสดงใหป้รากฏในแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ี (ให้ระบุขอ้ความตามวรรคน้ี เฉพาะกรณีท่ีมีการอา้งอิง 
ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลใด ๆ ท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุในส่วนท่ี 1 ขอ้ 2(2)) 
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 ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรอง 
ความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ี
ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่
ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

 
        ช่ือ             ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ* 

1.                                                                                                              
2.                                                                         

ช่ือ            ต าแหน่ง                  ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                              

 2.   การรับรองการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) 
 ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนัท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือ พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั  
(ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของผูอ้อกตราสารหน้ี ขอรับรองวา่ขา้พเจา้ได ้
สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงั 
ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้น 
ส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 
 ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ีตามท่ี
ปรากฏในแหล่งขอ้มูลท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
ตราสารหน้ีฉบบัน้ี  ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้งครบถว้น 
ของขอ้มูลท่ีอา้งอิงนั้น เช่นเดียวกบักรณีท่ีผูเ้สนอขายตราสารหน้ีน าขอ้มูลมาแสดงใหป้รากฏในแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ี” 

ช่ือ             ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ* 
1.                                                                   
2.                                                                 
 


