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แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง 
(แบบ 69-SP) 

 
แบบ 69-SP ใชส้ าหรับการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลส าหรับการเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง 
ต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่โดยผูเ้สนอขายเป็นสถาบนัการเงินท่ีไดรั้บใบอนุญาตหรือ 
จดทะเบียนเป็นผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546 
ต่อส านกังาน มี 2 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
ส่วนท่ี 1: 69-SP-1 ใชส้ าหรับการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลคร้ังแรก 
ส่วนท่ี 2: 69-SP-2  ใชส้ าหรับการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลคร้ังต่อไป เฉพาะกรณีท่ีไดมี้การยืน่ขอ้มูล
ตามแบบ 69-SP-1 แลว้ แต่ในการเสนอขายในคร้ังต่อไปมีการเปล่ียนแปลงลกัษณะของตราสารท่ียงั 
ไม่ครอบคลุมในแบบ 69-SP-1 โดยระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ีแบบ 69-SP-1 มีผลใชบ้งัคบัจนถึงวนัท่ียืน่ขอ้มูล
ตามแบบ 69-SP-2 ตอ้งไม่เกินหน่ึงปี
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แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง (แบบ 69-SP) 
ส่วนท่ี 1 : แบบ 69-SP-1 

บริษทั .......... (ช่ือไทย/องักฤษของผูเ้สนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง) 

ให้ระบุข้อมูลในหน้าปกอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
1. ลกัษณะท่ีส าคัญของหุ้นกู้ท่ีมีอนุพนัธ์แฝง (“หุ้นกู้”) ท่ีจะออกภายใต้โครงการนี ้ดังนี้ 
  (1) ช่ือหุน้กูต้ามโครงการ  
  (2) ประเภทผูล้งทุนท่ีเสนอขาย 
  (3)  ลกัษณะส าคญัของหุน้กู ้ 
 (4)  ปัจจยัอา้งอิง  
  (5)  มูลค่าการเสนอขายตามโครงการ  ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินมูลค่าตามมติท่ีไดรั้บใหอ้อกหุน้กู ้
  (6) มูลค่าไถ่ถอนของหุน้กู ้
 (7)  อนัดบัความน่าเช่ือถือ (ถา้มี)  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกหุน้กูส้มคัรใจท่ีจะจดัใหมี้การจดัอนัดบั                       
ความน่าเช่ือถือของหุน้กู ้ผูอ้อกหุน้กู ้หรือผูค้  ้าประกนัการช าระหน้ี เพื่อประกอบการเสนอขายหุน้กูน้ั้น  
ใหร้ะบุวา่ผูอ้อกหุน้กูจ้ะจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยา่งต่อเน่ืองตลอดอายขุองตราสารหรือไม่ดว้ย 
2.   วันท่ีย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล และวันท่ีมีผลใช้บังคับ  
3. ให้ระบุค าเตือน ดังนี ้  

 “ก่อนตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนตอ้งใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบั 
ผูอ้อกหุ้นกูแ้ละเง่ือนไขของหุน้กู ้รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งเป็นอยา่งดี 
การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุน้กูน้ี้ มิไดเ้ป็นการแสดงวา่คณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์นะน าใหล้งทุนในหุน้กูท่ี้เสนอขาย หรือมิไดป้ระกนัราคาหรือ
ผลตอบแทนของหุ้นกูท่ี้เสนอขาย หรือรับรองความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายหุน้กูแ้ต่อยา่งใด ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายหุ้นกูน้ี้เป็นความรับผิดชอบของผูเ้สนอขายหุน้กู ้
 หากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุ้นกูมี้ขอ้ความหรือรายการท่ีเป็นเท็จ หรือขาด
ขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ผูถื้อหุ้นกูท่ี้ไดซ้ื้อหุ้นกูไ้ม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายหุน้กูน้ั้นมีผลใชบ้งัคบั มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัหรือเจา้ของหุน้กูไ้ดต้าม
มาตรา 82 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ทั้งน้ี ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ี
ไดรู้้หรือควรไดรู้้วา่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุน้กูเ้ป็นเทจ็หรือขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ 
ในสาระส าคญั แต่ไม่เกินสองปีนบัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุน้กูมี้ผลใชบ้งัคบั” 
  - ใหร้ะบุค  าเตือนเพิ่มเติมกรณีท่ีมูลค่าไถ่ถอนของหุน้กูอ้าจต ่ากวา่เงินตน้ท่ีผูล้งทุนช าระใหก้บั 
ผูอ้อกหุ้นกู ้ ทั้งน้ี หากมีการค ้าประกนัมูลค่าไถ่ถอนเป็นบางส่วน ขอใหร้ะบุสัดส่วนการค ้าประกนัใหช้ดัเจน 
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ส่วนท่ี 1 
รายการข้อมูล 

 1.  สรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร (factsheet) 
          ในกรณีท่ีผูอ้อกหุน้กูส้มคัรใจท่ีจะจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กู ้ผูอ้อกหุ้นกู ้ 
หรือผูค้  ้าประกนั เพื่อประกอบการเสนอขายหุ้นกูน้ั้น ให้ระบุวา่ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะจดัใหมี้การจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถืออยา่งต่อเน่ืองตลอดอายขุองตราสารหรือไม่ดว้ย 

2.  ข้อมูลผู้ออกหุ้นกู้และรายละเอยีดการเสนอขาย 
ระบุรายการอยา่งนอ้ย ตามมาตรา 69(1) ถึง (10) และมาตรา 70(1) ถึง (8)  ทั้งน้ี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ี/ผูมี้สิทธิเสนอโครงการ (originator กรณีเสนอขายหุน้กูเ้พื่อการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลกัทรัพย)์ อาจเปิดเผยโดยอา้งอิงขอ้มูลจากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี หรือแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีไดต้ามวิธีการดงัต่อไปน้ี 
    (1)  กรณีอา้งอิงขอ้มูลจากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (เฉพาะผูอ้อกตราสารหน้ี 
ท่ีมีหนา้ท่ียืน่แบบแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี) 
    ใหอ้า้งอิงจากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีล่าสุด งบการเงินประจ างวดการบญัชี 
ล่าสุด และงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด หรือ 
    (2)  กรณีอา้งอิงขอ้มูลจากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ยกเวน้ 
แบบ 69-SP-2) ให้อา้งอิงจากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ี
ไดเ้คยยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวไวส้ าหรับการเสนอขายตราสารหน้ีในกรณีทัว่ไป (public 
offering) และปัจจุบนัแบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวยงัมีผลใชบ้งัคบัอยู ่ 
  ทั้งน้ี การอา้งอิงขอ้มูลตาม (1) หรือ (2) สามารถระบุแหล่งขอ้มูลซ่ึงผูล้งทุนสามารถ 
ตรวจสอบได ้เช่น เวบ็ไซตข์องส านกังานหรือเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้   
นอกจากน้ี ในกรณีท่ีมีขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ีท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน 
อยา่งมีนยัส าคญั และยงัไม่ไดเ้ปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี หรือแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ีขา้งตน้ ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวเพิ่มเติมดว้ย โดยอาจระบุแหล่งอา้งอิงขอ้มูลเพิ่มเติม
ซ่ึงผูล้งทุนสามารถตรวจสอบได ้และให้สรุปสาระส าคญัของขอ้มูลประกอบดว้ย  

- ใหเ้พิ่มเติมขอ้มูลดงัน้ี ภาระผกูพนัในทรัพยสิ์นของผูอ้อกตราสารหน้ี (กรณีท่ีออกเป็น
ตราสารหน้ีไม่มีประกนั)  

- ในกรณีท่ีผูอ้อกหุ้นกูมิ้ไดมี้หุน้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ให้ระบุ
ประเภทงบการเงินและระยะเวลาท่ีผูอ้อกหุ้นกูต้อ้งส่งงบการเงินต่อหน่วยงานก ากบัดูแล   

3.  ข้อมูลลกัษณะเฉพาะส าหรับหุ้นกู้ ท่ีเสนอขาย 
          ใหร้ะบุลกัษณะเฉพาะของหุน้กูท่ี้เสนอขาย โดยอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปน้ี 
     (1)  ลกัษณะส าคญัของหุน้กูแ้ละรายละเอียดของเง่ือนไขท่ีก าหนด 
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  (2)  ประเภทและลกัษณะส าคญัของปัจจยัอา้งอิง  รวมถึงใหร้ะบุขอ้มูลส าคญัของปัจจยัอา้งอิง 
ท่ีอาจมีผลกระทบต่อเงินตน้หรือผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บ พร้อมแหล่งขอ้มูลท่ีผูถื้อหุน้กูส้ามารถ 
ดูเพิ่มเติมได ้เช่น แสดงกราฟขอ้มูลผลการด าเนินงานยอ้นหลงัของปัจจยัอา้งอิง เป็นตน้ 
  (3)  โครงสร้างของธุรกรรม 
  (4)  ความเส่ียงท่ีอาจมีผลต่อความผนัผวนหรือผลตอบแทนของปัจจยัอา้งอิง หรือการช าระ
คืนเงินตน้ของหุน้กู ้ 
  (5)  ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้จ ากดัหรือความเส่ียงอ่ืนใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อการใชสิ้ทธิหรือ 
การตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั 

(6)  ขอ้มูลสถิติราคาของปัจจยัอา้งอิงหรือการคาดการณ์ราคาของปัจจยัอา้งอิง (ถา้มี) 
(7)  ขอ้มูลของสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าว เช่น ขอ้มูลคู่สัญญาและสาระส าคญัของ

สัญญา เป็นตน้  ทั้งน้ี ตวัอยา่งของสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การท าสัญญาล่วงหนา้ท่ีมีขอ้ก าหนดใหผู้อ้อก 
ตราสารหน้ีไดรั้บช าระหน้ีจากคู่สัญญาในจ านวนและระยะเวลาเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกบัท่ีตอ้งช าระหน้ี
ใหผู้ถื้อหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงท่ีเสนอขายนั้น (back to back agreement)  

(8)  หลกัเกณฑก์ารค านวณดอกเบ้ีย เง่ือนไขอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายดอกเบ้ีย และ/หรือ 
การช าระคืนเงินตน้ (ถา้มี) รวมถึงใหแ้สดงผลตอบแทนท่ีผูถื้อตราสารจะไดรั้บจากการลงทุนภายใต้
สถานการณ์ต่าง ๆ ไวด้ว้ย เช่น  

• กรณีท่ีการช าระคืนเงินตน้ขึ้นอยูก่บัระดบัปัจจยัอา้งอิง ให้ระบุเง่ือนไขดงักล่าวไว ้
อยา่งชดัเจนดว้ย  เช่น ณ วนัครบก าหนดอายตุราสาร 

- หากราคาหุน้สามญัของบริษทั ก. ต ่ากวา่ X1 บาท ผูถื้อตราสารจะไดรั้บเงินตน้คืน  
80% ของเงินลงทุน 

- หากราคาหุน้สามญัของบริษทั ก. อยู่ระหวา่ง X1 และ X2 บาท ผูถื้อตราสารจะไดรั้บ 
เงินตน้คืนไม่ต ่ากวา่ 80% แต่ไม่เกิน 100% ของเงินลงทุน ขึ้นอยูก่บัราคาหุ้นสามญัของบริษทั ก. 

- หากราคาหุน้สามญัของบริษทั ก. สูงกวา่ X2 บาท ผูถื้อตราสารจะไดรั้บเงินตน้คืน 
100% ของเงินลงทุน 

• กรณีท่ีการจ่ายดอกเบ้ียขึ้นอยู่กบัระดบัปัจจยัอา้งอิง ให้ระบุเง่ือนไขดงักล่าวไวอ้ยา่ง
ชดัเจนดว้ย  เช่น หากมีวนัใดวนัหน่ึงในงวดการจ่ายดอกเบ้ีย 

- ราคาหุน้สามญัของบริษทั ก. ต ่ากวา่ X1 บาท ผูถื้อตราสารจะไดรั้บดอกเบ้ีย Y1%   
ต่อปี  

- ราคาหุน้สามญัของบริษทั ก. อยูร่ะหวา่ง X1 และ X2 บาท ผูถื้อตราสารจะไดรั้บ
ดอกเบ้ีย Y2% ต่อปี 

- ราคาหุน้สามญัของบริษทั ก. สูงกวา่ X2 บาท ผูถื้อตราสารจะไดรั้บดอกเบ้ีย ในอตัรา 
Y3% ต่อปี 

 



5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตวัอยา่ง  กรณีมีการคุม้ครองเงินตน้ท่ีระดบัร้อยละ 80 ของมูลค่าท่ีตราไวผู้ล้งทุนมีเงิน

ลงทุน 1,000 บาท ในหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงท่ีมีปัจจยัอา้งอิงเป็นหุน้บริษทั BBB ซ่ึงจ่ายดอกเบ้ีย 10% ต่อปี
และถือจนครบอาย ุผูถื้อตราสารจะไดรั้บช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นเงินสด โดยเงินตน้ท่ีจะไดรั้บคืน
ขึ้นอยูก่บัราคาปิดของหุ้นอา้งอิง ณ วนัท่ีครบก าหนดอายหุุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง จะสามารถแบ่งไดเ้ป็น  
3 กรณี ไดแ้ก่ 

1) ถา้ราคาปิดหุน้บริษทั BBB  ณ วนัท่ีครบก าหนดอาย ุเท่ากบัหรือสูงกวา่ 100 บาท  
(ราคาหุ้นอา้งอิง) ผูถื้อตราสารจะไดรั้บคืนเงินตน้ เท่ากบั 1,000 บาท (มูลค่าท่ีตราไว)้ และดอกเบ้ีย  
100 บาท  รวมเป็นจ านวน 1,100 บาท  ซ่ึงคิดเป็นอตัราผลตอบแทนเท่ากบัร้อยละ 10 ต่อปี 

2) ถา้ราคาปิดหุน้บริษทั BBB  ณ วนัท่ีครบก าหนดอาย ุสูงกวา่ 80 บาท แต่ต ่ากวา่  
100 บาท เช่น 90 บาท ผูถื้อตราสารจะไดรั้บคืนเงินตน้ เท่ากบัราคาปิดหุน้ BBB คูณ 10 (90 x 10) หรือ 
900 บาท และดอกเบ้ีย 100 บาท  รวมเป็นจ านวน 1,000 บาท ซ่ึงคิดเป็นอตัราผลตอบแทนเท่ากบัร้อยละ 0  
ต่อปี 

 3)   ถา้ราคาปิดหุ้นบริษทั BBB  ณ วนัท่ีครบก าหนดอาย ุเท่ากบัหรือต ่ากวา่ 80 บาท  
ผูถื้อตราสารจะไดรั้บคืนเงินตน้ เท่ากบั 800 บาท (ร้อยละ 80 ของมูลค่าท่ีตราไว)้ และดอกเบ้ีย 100 บาท  
รวมเป็นจ านวน 900 บาท ดงันั้น ผูล้งทุนจะขาดทุนเท่ากบัร้อยละ 10 ต่อปี 

4.  ระบปัุจจัยความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกจิและการลงทุนในตราสารหนี้  

5.  รายการเฉพาะกรณีเสนอขายตราสารหนีต่้อผู้ลงทุนรายใหญ่ 

 5.1  เปิดเผยอตัราส่วนทางการเงิน (key financial ratio) แบ่งตามประเภทธุรกิจโดย
รายละเอียดวิธีการค านวณแสดงตามภาคผนวก  

  5.2  เปิดเผยประวติัผิดนดัช าระหน้ีเงินตน้หรือดอกเบ้ียของตราสารหน้ี หรือผิดนดัช าระหน้ี 
เงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะ 
จดัตั้งขึ้นและการผิดเง่ือนไขในการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดสิทธิ 3 ปียอ้นหลงั 
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6.  การเปิดเผยข้อมูลเพิม่เติม ในกรณีท่ีตราสารหน้ีท่ีเสนอขายมีรายละเอียดอ่ืนท่ีส าคญัท่ีควรอธิบาย              
เพิ่มเติม เพื่อใหผู้ล้งทุนเขา้ใจลกัษณะของตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย ใหส้รุปลกัษณะส าคญัของตราสารหน้ี                               
ท่ีเสนอขายเพิ่มเติมดว้ย เช่น วิธีการในการจ่ายดอกเบ้ียและการช าระหน้ี ประเภทและมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีใชเ้ป็น
หลกัประกนั ขอ้มูลผูค้  ้าประกนั (ใหแ้สดงขอ้มูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของผูค้  ้าประกนั) และสรุป
สาระส าคญัของสัญญาค ้าประกนั (กรณีเป็นการค ้าประกนั) เป็นตน้ 
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ส่วนท่ี 2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล  

 1.  ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้ ท่ีเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 
ซ่ึงได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกจิธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธุรกจิสถาบัน
การเงิน 

     ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนัลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของแบบแสดง
รายการขอ้มูล พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) และมอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสารใน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 
 “ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุน้กูฉ้บบัน้ีแลว้  
และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัของผูอ้อกหุน้กู้ ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูล
ดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใน
สาระส าคญั   
 ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกหุน้กูต้ามท่ี 
ปรากฏในแหล่งขอ้มูลท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการ 
เสนอขายหุน้กูฉ้บบัน้ี  ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้ง
ครบถว้นของขอ้มูลท่ีอา้งอิงนั้นเช่นเดียวกบัการน าขอ้มูลมาแสดงใหป้รากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลการ
เสนอขายหุน้กูฉ้บบัน้ี  (ให้ระบุข้อความตามวรรคนี ้เฉพาะกรณีท่ีมีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด ๆ  
ท่ีผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามท่ีระบุในส่วนท่ี 1) 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ได ้
รับรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบั
เอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่
ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

         ช่ือ             ต าแหน่ง       ลายมือช่ือ* 
1.                                                                                                                    
2.                                                                               
3.                                                                                                                    
4.                                                                               
5.                                                                               

ช่ือ            ต าแหน่ง       ลายมือช่ือ 
ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                        

  หมายเหต ุหากในวนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังาน มีเหตุจ าเป็นท่ีท าให้ 
บุคคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้  



8 

 
 

ผูเ้สนอขายหุน้กูต้อ้งจดัใหบุ้คคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที  เวน้แต่เหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวไม่สามารถ 
ลงลายมือช่ือไดเ้กิดจากการท่ีบุคคลดงักล่าว อยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเอง
ได ้เน่ืองจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายหุ้นกูไ้ม่จ  าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือ 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน หรือเป็นกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บ 
การผอ่นผนัจากส านกังาน 
 2.  ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้โดยผู้ออกประเภทอ่ืนนอกจากสาขาธนาคารพาณิชย์ตาม 1.  
        ใหก้รรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลของผูอ้อกหุน้กูห้รือผูท่ี้ด ารงต าแหน่ง 
บริหารสูงสุดท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัของผูอ้อกหุ้นกู ้ลงลายมือช่ือ 
พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนาม 
ก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยให้ใชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุน้กูฉ้บบัน้ีแลว้  
และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ [กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั / ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด 
ท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั] ของผูอ้อกหุน้กู ้ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูล
ดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใน
สาระส าคญั   
 ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกหุน้กู ้
ตามท่ีปรากฏในแหล่งขอ้มูลท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหุ้นกูฉ้บบัน้ี  ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้ง
ครบถว้นของขอ้มูลท่ีอา้งอิงนั้นเช่นเดียวกบัการน าขอ้มูลมาแสดงใหป้รากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหุ้นกูฉ้บบัน้ี  (ให้ระบุข้อความตามวรรคนี ้เฉพาะกรณีท่ีมีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด ๆ  
ท่ีผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามท่ีระบุในส่วนท่ี 1) 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ได ้
รับรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบั
เอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่
ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

                    ช่ือ             ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ 
1.                                                                                                                     
2.                                                                                                               

ช่ือ            ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ 
ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                              

 หมายเหต ุหากในวนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังาน มีเหตุจ าเป็นท่ีท าให้ 
บุคคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้  
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ผูเ้สนอขายหุน้กูต้อ้งจดัใหบุ้คคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที  เวน้แต่เหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวไม่สามารถ 
ลงลายมือช่ือไดเ้กิดจากการท่ีบุคคลดงักล่าว อยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเอง
ได ้เน่ืองจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายหุ้นกูไ้ม่จ  าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือใน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน หรือเป็นกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บ 
การผอ่นผนัจากส านกังาน 

3.  การรับรองการปฏิบัติหน้าท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) 
ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนัท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือ พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั  

(ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 
“ขา้พเจา้ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของผูอ้อกหุน้กู ้ขอรับรองวา่ขา้พเจา้ 
(1)  ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุน้กูฉ้บบัน้ีแลว้  

และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น  
ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

(2)  ไดพ้ิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูอ้อกหุน้กูใ้นอนาคตแลว้เห็นวา่ 
สมมติฐานไดจ้ดัท าขึ้นอยา่งสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อผูอ้อกหุน้กูห้รือผูล้งทุน 
อยา่งชดัเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีมีการระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจ 
ของผูอ้อกหุน้กูใ้นอนาคตในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุน้กู)้” 

ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบแสดง 
รายการขอ้มูลบางส่วน หรือเห็นวา่ขอ้มูลบางส่วนไม่ถูกตอ้งครบถว้น ให้อธิบายเง่ือนไขไวเ้พิ่มเติม เช่น 

“เวน้แต่ขอ้มูลในเร่ือง ........................... ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย             
หุน้กูน้ี้ท่ีขา้พเจา้ไม่สามารถให้ความเห็นได ้เน่ืองจาก ...............................(ไม่มีขอ้มูลเพียงพอท่ีจะ
ตรวจสอบ หรือไม่ไดรั้บความร่วมมือจากผูบ้ริหารของผูอ้อกหุน้กูใ้นการตรวจสอบขอ้มูลในเร่ืองน้ี)” หรือ 

“เวน้แต่ขอ้ความในหนา้............ซ่ึงขา้พเจา้เห็นวา่ควรใชข้อ้ความ....................แทน” 
ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินน าขอ้มูลจากบุคคลอ่ืนท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นนั้นมาอา้งอิง  

ใหร้ะบุขอ้ความเพิ่มเติม ดงัน้ี 
“เวน้แต่ขอ้มูลในเร่ือง.............................ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 

หุน้กูน้ี้ ท่ีขา้พเจา้ใชข้อ้มูลจาก ....................................ซ่ึงขา้พเจา้เห็นวา่เป็นผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองน้ี 
เป็นอยา่งดี” 

ช่ือ             ต าแหน่ง        ลายมือช่ือ 
1.                                                                               
2.                                                             
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เอกสารประกอบการย่ืนแบบ 69-SP-1 
เอกสาร 

 

1 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัท่ีออกใหโ้ดย
กระทรวงพาณิชยไ์ม่เกิน 3 เดือนนบัถึงวนัท่ียืน่เอกสารต่อส านกังาน 

 

2 ส าเนามติคณะกรรมการและ/หรือส าเนามติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ี
อนุมติัให้ออกหุน้กู ้ซ่ึงระบุวงเงินท่ีอนุมติัให้ออกหุ้นกู ้

 

3 หนงัสือขอจดขอ้จ ากดัการโอนผูถื้อหุน้กู้ 
 

4 ส าเนาสัญญาใหบุ้คคลอ่ืนมีอ านาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถา้มี) 
 

5 หนงัสือขอความเห็นชอบบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 
พร้อมค ารับรองการไม่มีความสัมพนัธ์กบัผูอ้อกหุน้กูต้ามประกาศ 
ท่ีเก่ียวกบัขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และ 
การกระท าตามอ านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้(ถา้มี) 

 

6 หนงัสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูข้องบุคคล 
ท่ีจะขอความเห็นชอบเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้(ถา้มี) 

 

7 ส าเนาหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติัการออกหุ้นกู ้
แปลงสภาพและหุน้รองรับ (กรณีหุน้กูท่ี้ออกมีลกัษณะเป็นหุน้กู้
แปลงสภาพรวมอยูด่ว้ย) 

 

8 ส าเนามติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีอนุมติัให้ออกหุน้รองรับการใชสิ้ทธิ 
แปลงสภาพ (กรณีหุน้กูท่ี้ออกมีลกัษณะเป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
รวมอยูด่ว้ย) 

 

9 เอกสารแสดงการตรวจสอบวงเงิน ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขาย
หุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศ 

 

10 อ่ืนๆ (ถา้มี) ระบุ.........................................  
 
หมายเหต ุใชเ้อกสารประกอบการยืน่แบบ 1 ชุด 
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ภาคผนวก 

วิธีการค านวณอตัราส่วนทางการเงิน (key financial ratio) แบ่งตามประเภทธุรกจิ  

 

อตัราส่วนทางการเงิน สูตรการค านวณ 

1. กลุ่มธนาคารพาณิชย์ 
(1) เงินกองทุนชั้นท่ี 1 (Tier 1 ratio) (ร้อยละ) ค านวณตามเกณฑ ์ธปท. 

(2) เงินกองทุนทั้งส้ิน (CAR ratio) (ร้อยละ) ค านวณตามเกณฑ ์ธปท. 

(3) เงินใหสิ้นเช่ือต่อเงินรับฝาก (LDR)  
(ร้อยละ) 

เงินใหสิ้นเช่ือ / เงินรับฝาก 

(4) ผลตอบแทนต่อสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิด 

รายไดสุ้ทธิ (NIM) (ร้อยละ) 

ค านวณตามเกณฑ ์ธปท. 
 

(5) ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานต่อรายได ้ 
จากการด าเนินงานสุทธิ (cost to income ratio)  
(ร้อยละ) 

ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงาน / รายไดจ้าก  

การด าเนินงานสุทธิ 

(6) สัดส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้                 

(NPL ratio) (ร้อยละ) 

สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(gross NPL) / เงินให้
สินเช่ือรวม (ค านวณตามเกณฑ ์ธปท.) 

2. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์ 
(1) เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหน้ีสิน 
ทัว่ไปและทรัพยสิ์นท่ีตอ้งวางเป็นประกนั 
(NCR) (ร้อยละ) 

ค านวณตามเกณฑ ์ก.ล.ต. 

(2) อตัราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า) สินทรัพยห์มุนเวียน / หน้ีสินหมุนเวียน 
(3) ความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย               
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและ  
ค่าตดัจ าหน่าย / ดอกเบ้ียจ่าย 

(4) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อก าไรก่อน
ดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั
จ าหน่าย (interest bearing debt to EBITDA 
ratio) (เท่า) 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย   

(5) ความสามารถในการช าระภาระผกูพนั       
(debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและ ค่าตดั
จ าหน่าย / (หน้ีสินระยะสั้นท่ีมีภาระดอกเบ้ีย + หน้ีสิน
ระยะยาวท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปี)  

(6) หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น                   
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 
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อตัราส่วนทางการเงิน สูตรการค านวณ 
(7) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้                              
(interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) 
(เท่า) 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย/ ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 

(8) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 
(ร้อยละ) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี / สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย) 

 
หมายเหตุ : 
1) สามารถเปิดเผยอตัราส่วนทางการเงินอื่น ๆ ไดต้ามความเหมาะสม เช่น EBITDA margin ratio (ร้อยละ) เท่ากบั 
 ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย / รายไดร้วม เป็นตน้ ส าหรับกิจการในกลุ่มพฒันา
อสังหาริมทรัพยใ์ห้เปิดเผยอตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียนเร็ว (quick ratio) (เท่า) เท่ากบั (สินทรัพยห์มนุเวียน-สินคา้
คงเหลือ) / หน้ีสินหมุนเวียน เพ่ิมเติมดว้ย  
2) การแสดงขอ้มูล key financial ratio งวดล่าสุดท่ีมีขอ้มูลไม่ครบ 1 ปี ใหใ้ชข้อ้มูลยอ้นหลงั 4 ไตรมาส เพื่อให้ 
เปรียบเทียบกนัได้



13 

 
 

แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง (แบบ 69-SP) 
ส่วนท่ี 2 : แบบ 69-SP-2 

 
บริษทั .......... (ช่ือไทย/องักฤษของผูเ้สนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง) 

 
  ขออ้างองิข้อมูลผู้ออกหุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝง (“หุ้นกู้”) และรายละเอยีดการเสนอขาย  

และข้อมูลลกัษณะเฉพาะส าหรับหุ้นกู้ ท่ีเสนอขายในแบบ 69-SP-1  ท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ย่ืนต่อ
ส านักงานและมีผลใช้บังคับเม่ือวันท่ี................................. 
 

กรณีท่ีข้อมูลปัจจุบันแตกต่างจากข้อมูลในแบบ 69-SP-1  ท่ีอ้างองิตามข้างต้น ให้เปิดเผยข้อมูลเพิม่เติม
ดังนี ้ 

  ขออ้างองิข้อมูลงบการเงินดังต่อไปนี ้
             งบการเงินประจ าปี .............. 
             งบการเงินประจ างวด 6 เดือนส าหรับปี ............... 
             งบการเงินรายไตรมาสท่ี .......... ส าหรับปี ............. 
 
 
ในกรณีท่ีผูอ้อกหุน้กูมี้การส่งขอ้มูลงบการเงินประจ าปี งบการเงินประจ างวด 6 เดือน หรือ 

งบการเงินรายไตรมาสล่าสุด  หรือรายงานตามมาตรา 57  ต่อส านกังาน และขอ้มูลดงักล่าวยงัไม่ได้
เปิดเผยในแบบ 69-SP-1 ท่ีไดอ้า้งอิงตามขา้งตน้ ให้เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวเพิ่มเติมดว้ย โดยระบุแหล่ง
อา้งอิงขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดแ้ละใหส้รุปสาระส าคญัของรายงานตามมาตรา 57 
ประกอบดว้ย 
 
การอ้างองิ 
        ขอ้มูลในแบบ 69-SP-1 รวมทั้งขอ้มูลงบการเงินประจ าปี งบการเงินประจ างวด 6 เดือน หรือ 
งบการเงินรายไตรมาส หรือขอ้มูลการรายงานตามมาตรา 57 ท่ีผูอ้อกหุ้นกูไ้ดย้ืน่ต่อส านกังานซ่ึงได้
อา้งอิงตามขา้งตน้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 69-SP-2 ฉบับนีด้้วย ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลตามขา้งตน้
ประกอบการตดัสินใจลงทุนดว้ย 
1.   วันท่ีย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล และวันท่ีมีผลใช้บังคับ  
2. ให้ระบุค าเตือน ดังนี ้ 
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 “ก่อนตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนตอ้งใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบั 
ผูอ้อกหุ้นกูแ้ละเง่ือนไขของหุน้กู ้รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งเป็น
อยา่งดี การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุน้กูน้ี้ มิไดเ้ป็นการแสดงวา่
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์นะน าใหล้งทุนในหุน้กูท่ี้เสนอขาย หรือมิได้
ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหุ้นกูท่ี้เสนอขาย หรือรับรองความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูล
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุน้กูแ้ต่อยา่งใด ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของ
ขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุ้นกูน้ี้เป็นความรับผิดชอบของผูเ้สนอขายหุน้กู ้
 หากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุ้นกูมี้ขอ้ความหรือรายการท่ีเป็นเท็จ หรือขาด
ขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ผูถื้อหุ้นกูท่ี้ไดซ้ื้อหุ้นกูไ้ม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายหุ้นกูน้ั้นมีผลใชบ้งัคบั มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัหรือเจา้ของหุน้
กูไ้ดต้ามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ทั้งน้ี ภายในหน่ึงปี
นบัแต่วนัท่ีไดรู้้หรือควรไดรู้้วา่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุน้กูเ้ป็นเทจ็หรือขาดขอ้ความท่ี
ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั แต่ไม่เกินสองปีนบัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุน้กู้ 
มีผลใชบ้งัคบั” 
  - ใหร้ะบุค  าเตือนเพิ่มเติมกรณีท่ีมูลค่าไถ่ถอนของหุน้กูอ้าจต ่ากวา่เงินตน้ท่ีผูล้งทุนช าระใหก้บั 
ผูอ้อกหุ้นกู ้ ทั้งน้ี หากมีการค ้าประกนัมูลค่าไถ่ถอนเป็นบางส่วน ขอใหร้ะบุสัดส่วนการค ้าประกนัให้
ชดัเจน 
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ส่วนท่ี 1 

ข้อมูลเกีย่วกบัการเสนอขายตราสารหนี้ 

ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลผูอ้อกตราสารหน้ี และรายละเอียดตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย ดงัน้ี  
1.  สรุปขอ้มูลส าคญัของตราสารหน้ี (factsheet) 

ในกรณีท่ีผูอ้อกหุน้กูส้มคัรใจท่ีจะจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกู ้ผูอ้อกหุ้นกู ้ 
หรือผูค้  ้าประกนั เพื่อประกอบการเสนอขายหุ้นกูน้ั้น ให้ระบุวา่ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะจดัใหมี้การจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถืออยา่งต่อเน่ืองตลอดอายขุองตราสารหรือไม่ดว้ย 

2.  ขอ้มูลลกัษณะเฉพาะส าหรับหุน้กูท่ี้เสนอขาย 
ใหร้ะบุลกัษณะเฉพาะของหุ้นกูท่ี้เสนอขาย โดยอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปน้ี 
(1)  ลกัษณะส าคญัของหุน้กูแ้ละรายละเอียดของเง่ือนไขท่ีก าหนด 
(2)  ประเภทและลกัษณะส าคญัของปัจจยัอา้งอิง รวมถึงให้ระบุขอ้มูลส าคญัของปัจจยัอา้งอิง 

ท่ีอาจมีผลกระทบต่อเงินตน้หรือผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บ พร้อมแหล่งขอ้มูลท่ีผูถื้อหุน้กูส้ามารถ 
ดูเพิ่มเติมได ้เช่น แสดงกราฟขอ้มูลผลการด าเนินงานยอ้นหลงัของปัจจยัอา้งอิง เป็นตน้ 

(3)  โครงสร้างของธุรกรรม 
(4)  ความเส่ียงท่ีอาจมีผลต่อความผนัผวนหรือผลตอบแทนของปัจจยัอา้งอิง หรือการช าระคืน 

เงินตน้ของหุ้นกู ้ 
(5)  ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้จ ากดัหรือความเส่ียงอ่ืนใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อการใชสิ้ทธิ หรือการตดัสินใจ

ของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั 
(6)  หลกัเกณฑก์ารค านวณดอกเบ้ีย เง่ือนไขอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายดอกเบ้ีย และ/หรือ 

การช าระคืนเงินตน้ (ถา้มี) รวมถึงใหแ้สดงผลตอบแทนท่ีผูถื้อตราสารจะไดรั้บจากการลงทุนภายใต้
สถานการณ์ต่าง ๆ ไวด้ว้ย เช่น  

• กรณีท่ีการช าระคืนเงินตน้ขึ้นอยูก่บัระดบัปัจจยัอา้งอิง ให้ระบุเง่ือนไขดงักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย  
เช่น ณ วนัครบก าหนดอายุตราสาร 

 -  หากราคาหุ้นสามญัของบริษทั ก. ต ่ากวา่ X1 บาท ผูถื้อตราสารจะไดรั้บเงินตน้คืน 80% 
ของเงินลงทุน 

 -  หากราคาหุ้นสามญัของบริษทั ก. อยูร่ะหวา่ง X1 และ X2 บาท ผูถื้อตราสารจะไดรั้บเงินตน้
คืนไม่ต ่ากวา่ 80% แต่ไม่เกิน 100% ของเงินลงทุน ขึ้นอยูก่บัราคาหุน้สามญัของบริษทั ก. 

-  หากราคาหุ้นสามญัของบริษทั ก. สูงกวา่ X2 บาท ผูถื้อตราสารจะไดรั้บเงินตน้คืน 100% 
ของเงินลงทุน 

• กรณีท่ีการจ่ายดอกเบ้ียขึ้นอยู่กบัระดบัปัจจยัอา้งอิง ให้ระบุเง่ือนไขดงักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย  
เช่น หากมีวนัใดวนัหน่ึงในงวดการจ่ายดอกเบ้ีย 

- ราคาหุ้นสามญัของบริษทั ก. ต ่ากวา่ X1 บาท ผูถื้อตราสารจะไดรั้บดอกเบ้ีย Y1% ต่อปี  
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-  ราคาหุ้นสามญัของบริษทั ก. อยูร่ะหวา่ง X1 และ X2 บาท ผูถื้อตราสารจะไดรั้บดอกเบ้ีย 
Y2% ต่อปี 

-  ราคาหุ้นสามญัของบริษทั ก. สูงกวา่ X2 บาท ผูถื้อตราสารจะไดรั้บดอกเบ้ียในอตัรา Y3% 
ต่อปี 

ตวัอยา่ง  กรณีมีการคุม้ครองเงินตน้ท่ีระดบัร้อยละ 80 ของมูลค่าท่ีตราไวผู้ล้งทุนมีเงินลงทุน 1,000 บาท  
ในหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงท่ีมีปัจจยัอา้งอิงเป็นหุน้บริษทั BBB ซ่ึงจ่ายดอกเบ้ีย 10% ต่อปีและถือจนครบอาย ุ 
ผูถื้อตราสารจะไดรั้บช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นเงินสด โดยเงินตน้ท่ีจะไดรั้บคืนขึ้นอยูก่บัราคาปิดของ
หุน้อา้งอิง ณ วนัท่ีครบก าหนดอายหุุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง จะสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กรณี ไดแ้ก่ 

 
1) ถา้ราคาปิดหุ้นบริษทั BBB  ณ วนัท่ีครบก าหนดอาย ุเท่ากบัหรือสูงกว่า 100 บาท (ราคาหุ้นอา้งอิง)                                   

ผูถื้อตราสารจะไดรั้บคืนเงินตน้ เท่ากบั 1,000 บาท (มูลค่าท่ีตราไว)้ และดอกเบ้ีย 100 บาท  รวมเป็น
จ านวน 1,100 บาท  ซ่ึงคิดเป็นอตัราผลตอบแทนเท่ากบัร้อยละ 10 ต่อปี 

2) ถา้ราคาปิดหุ้นบริษทั BBB  ณ วนัท่ีครบก าหนดอาย ุสูงกวา่ 80 บาท แต่ต ่ากวา่ 100 บาท เช่น 90 บาท 
ผูถื้อตราสารจะไดรั้บคืนเงินตน้ เท่ากบัราคาปิดหุ้น BBB คูณ 10 (90 x 10) หรือ 900 บาท และ
ดอกเบ้ีย 100 บาท  รวมเป็นจ านวน 1,000 บาท ซ่ึงคิดเป็นอตัราผลตอบแทนเท่ากบัร้อยละ 0 ต่อปี 

3) ถา้ราคาปิดหุ้นบริษทั BBB  ณ วนัท่ีครบก าหนดอาย ุเท่ากบัหรือต ่ากว่า 80 บาท ผูถื้อตราสารจะไดรั้บ
คืนเงินตน้ เท่ากบั 800 บาท (ร้อยละ 80 ของมูลค่าท่ีตราไว)้ และดอกเบ้ีย 100 บาท รวมเป็นจ านวน 
900 บาท ดงันั้น ผูล้งทุนจะขาดทุนเท่ากบัร้อยละ 10 ต่อปี 

3.  วิธีการขอรับหนงัสือช้ีชวนและใบจองซ้ือตราสารหน้ี ใหร้ะบุวิธีการขอรับหนงัสือช้ีชวน เช่น วนั เวลา 
สถานท่ี เป็นตน้ 
4.  การเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม ในกรณีท่ีตราสารหน้ีท่ีเสนอขายมีรายละเอียดอ่ืนท่ีส าคญัท่ีควรอธิบาย
เพิ่มเติม เพื่อใหผู้ล้งทุนเขา้ใจลกัษณะของตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย ใหส้รุปลกัษณะส าคญัของตราสารหน้ี 
ท่ีเสนอขายเพิ่มเติมดว้ย เช่น วิธีการในการจ่ายดอกเบ้ียและการช าระหน้ี ประเภทและมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีใช้
เป็นหลกัประกนั ขอ้มูลผูค้  ้าประกนั (ใหแ้สดงขอ้มูลฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของผูค้  ้าประกนั) 
และสรุปสาระส าคญัของสัญญาค ้าประกนั (กรณีเป็นการค ้าประกนั) เป็นตน้ 
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ส่วนท่ี 2 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล  
 

 1.  ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้ ท่ีเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ  
ซ่ึงได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกจิธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธุรกจิสถาบัน
การเงิน 

     ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนัลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของแบบแสดง
รายการขอ้มูล พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  และมอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสารใน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 
    “ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุน้กูฉ้บบัน้ีแลว้  
และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัของผูอ้อกหุน้กู ้ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูล
ดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ 
ในสาระส าคญั   
    ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกหุน้กู้
ตามท่ีปรากฏในแหล่งขอ้มูลท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหุ้นกูฉ้บบัน้ี  ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้ง
ครบถว้นของขอ้มูลท่ีอา้งอิงนั้นเช่นเดียวกบัการน าขอ้มูลมาแสดงใหป้รากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหุ้นกูฉ้บบัน้ี   

   ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ได ้
รับรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบั
เอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือ
วา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

         ช่ือ             ต าแหน่ง       ลายมือช่ือ* 
1.                                                                                                                                         
2.                                                                                
3.                                                                                                              
4.                                                                         
5.                                                                         

ช่ือ            ต าแหน่ง       ลายมือช่ือ 
ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                  
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 หมายเหต ุหากในวนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังาน มีเหตุจ าเป็นท่ีท าให้ 

บุคคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้  
ผูเ้สนอขายหุน้กูต้อ้งจดัใหบุ้คคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที  เวน้แต่เหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวไม่สามารถ 
ลงลายมือช่ือไดเ้กิดจากการท่ีบุคคลดงักล่าว อยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเอง
ได ้เน่ืองจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายหุ้นกูไ้ม่จ  าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือ
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน หรือเป็นกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บ 
การผอ่นผนัจากส านกังาน 
 
 2.  ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้โดยผู้ออกประเภทอ่ืนนอกจากสาขาธนาคารพาณิชย์ตาม 1. 
ให้การรับรองความถูกต้องของข้อมูลเป็นไปตามลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดังนี้ 
        (1)  การลงนามโดยกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลของผูอ้อกหุน้กูห้รือผูท่ี้ด ารง 
ต าแหน่งบริหารสูงสุดท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัของผูอ้อกหุน้กู้ 
  ใหก้รรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลของผูอ้อกหุน้กูห้รือผูท่ี้ด ารงต าแหน่ง 
บริหารสูงสุดท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัของผูอ้อกหุ้นกู ้ลงลายมือช่ือ 
พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนาม 
ก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยให้ใชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุน้กูฉ้บบัน้ีแลว้  
และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ [กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั / ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด 
ท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั] ของผูอ้อกหุน้กู ้ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูล
ดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ 
ในสาระส าคญั   
 ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกหุน้กูต้ามท่ี 
ปรากฏในแหล่งขอ้มูลท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหุ้นกูฉ้บบัน้ี  ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้ง
ครบถว้นของขอ้มูลท่ีอา้งอิงนั้นเช่นเดียวกบัการน าขอ้มูลมาแสดงใหป้รากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหุ้นกูฉ้บบัน้ี   

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ 
ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบั
เอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือ
วา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

                    ช่ือ             ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ 
1.                                                                                                                     
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2.                                                                                        
ช่ือ            ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                              
 หมายเหต ุหากในวนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังาน มีเหตุจ าเป็นท่ีท าให้ 

บุคคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้  
ผูเ้สนอขายหุน้กูต้อ้งจดัใหบุ้คคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที  เวน้แต่เหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวไม่สามารถ 
ลงลายมือช่ือไดเ้กิดจากการท่ีบุคคลดงักล่าว อยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเอง
ได ้เน่ืองจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายหุ้นกูไ้ม่จ  าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือ 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน หรือเป็นกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บ
การผอ่นผนัจากส านกังาน 

    (2)  การลงนามรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลอ่ืนนอกจาก (1)  
      ใหผู้ท่ี้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารตั้งแต่ระดบัผูอ้  านวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า 

ซ่ึงรับผิดชอบในการออกตราสารหน้ีท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนั (authorized 
person) ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของแบบแสดงรายการขอ้มูล พร้อมทั้งประทบัตรา
บริษทั (ถา้มี) โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 
 “ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุน้กูฉ้บบัน้ีแลว้  
และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ [ระบุต าแหน่ง] ซ่ึงรับผิดชอบในการออกตราสารหน้ีท่ีไดรั้บมอบอ านาจ 
จากกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัของผูอ้อกหุ้นกู ้ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น  
ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั   
 ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกหุน้กู ้
ตามท่ีปรากฏในแหล่งขอ้มูลท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหุ้นกูฉ้บบัน้ี  ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้ง
ครบถว้นของขอ้มูลท่ีอา้งอิงนั้นเช่นเดียวกบัการน าขอ้มูลมาแสดงใหป้รากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหุ้นกูฉ้บบัน้ี   

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ได ้
รับรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือ   
ของขา้พเจา้ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าว
ขา้งตน้” 

         ช่ือ             ต าแหน่ง       ลายมือช่ือ* 
1.                                                                                                              
2.                                                                         

 หมายเหต ุหากในวนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังาน มีเหตุจ าเป็นท่ีท าให้ 
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บุคคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้  
ผูเ้สนอขายหุน้กูต้อ้งจดัใหบุ้คคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที  เวน้แต่เหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวไม่สามารถ 
ลงลายมือช่ือไดเ้กิดจากการท่ีบุคคลดงักล่าว อยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเอง
ได ้เน่ืองจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายหุ้นกูไ้ม่จ  าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือ
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน หรือเป็นกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บ 
การผอ่นผนัจากส านกังาน 
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เอกสารประกอบการย่ืนแบบ 69-SP-2 
เอกสาร 

 

1 ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั           
(ถา้มี) 

 

2 ส าเนารายงานการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (ถา้มี)  
 

3 เอกสารแสดงการตรวจสอบวงเงิน ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขาย
หุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศ (เฉพาะกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง
วงเงิน) 

 

4 อ่ืนๆ (ถา้มี) ระบุ......................................... 
 

 
หมายเหต ุใชเ้อกสารประกอบการยืน่แบบ 1 ชุด 
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