ตารางแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
1. แบบสาหรับการเสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะรายครั้ง
ให้ ยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลทุกครั้งก่ อนการเสนอขาย
ลักษณะการเสนอขาย

ยื่นแบบ

วันมีผลใช้ บังคับ
(เมื่อพ้นเวลาที่กาหนด
นับแต่วันที่สานักงาน
ได้รับแบบ)

1.1 ตราสารหนีก้ รณีทั่วไป (ที่ไม่ใช่ กรณี 1.2-1.9)
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป

แบบ 69-PO-รายครั้ง หรื อ
แบบ 69-FD1

เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่

แบบ 69-II&HNW-รายครั้ง

10 วันทาการ2 หรื อ
5 วันทาการ3 กรณี (1) หรื อ
1 วันทาการ4 กรณี (2)
1 วันทาการ

1.2 ตราสารหนีส้ กุลเงินบาทที่ออกโดยกิจการต่างประเทศ
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป
เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่

แบบ 69-PO-รายครั้ง หรื อ
แบบ 69- FD1
แบบ 69-II&HNW-รายครั้ง

10 วันทาการ หรื อ
1 วันทาการ กรณี (2)
1 วันทาการ

1.3 หุ้นกู้หรื อพันธบัตรสกุลเงินตราต่ างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป
เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่

แบบ 69-PO-รายครั้ง หรื อ
แบบ 69-FD1
แบบ 69-II&HNW-รายครั้ง

10 วันทาการ หรื อ
1 วันทาการ กรณี (2)
1 วันทาการ

1.4 หุ้นกู้ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในโครงสร้ างพื้นฐาน (กรณีเป็ นกองทรัสต์ เพื่อผู้ลงทุนรายใหญ่ )
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป
เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่

แบบ 69-PO-รายครั้ง หรื อ
แบบ 69-FD1
แบบ 69-II&HNW-รายครั้ง

10 วันทาการ
1 วันทาการ

กรณี เป็ นการเสนอขายพร้อมกันหรื อในระยะเวลาใกล้เคียงกันในประเทศอืน่ หรื อเป็ นการเสนอขายตราสารหนี้ของกิจการ
ต่างประเทศ
2
เสนอขายได้ในวันทาการที่ 11
3
เสนอขายได้ในวันทาการที่ 6
4
เสนอขายได้ในวันทาการที่ 2
1

2
วันมีผลใช้ บังคับ
ลักษณะการเสนอขาย
ยื่นแบบ
(เมื่อพ้นเวลาที่กาหนด
นับแต่วันที่สานักงาน
ได้รับแบบ)
1.5 หุ้นกู้ที่ออกโดยทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์ หรื อทรัสต์ เพื่อการลงทุนในโครงสร้ างพื้นฐานที่
เสนอขายในช่ วงเวลาเดียวกันกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ ครั้งแรก (concurrent offering)
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป
เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่

แบบ 69-PO-รายครั้ง หรื อ
แบบ 69-FD1
แบบ 69-II&HNW-รายครั้ง

5 วันทาการ
1 วันทาการ

1.6 ตราสารด้ อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป
เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่

แบบ 69-PO-รายครั้ง
แบบ 69-II&HNW-รายครั้ง

10 วันทาการ
10 วันทาการ

1.7 หุ้นกู้ที่มีอนุพนั ธ์ แฝงตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่ าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพนั ธ์ แฝง
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป

แบบ 69-PO-รายครั้ง

เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่

แบบ 69-II&HNW-รายครั้ง

10 วันทาการ
1 วันทาการ กรณี (2)
1 วันทาการ

แบบ 69-PO-รายครั้ง
แบบ 69 II&HNW-รายครั้ง

10 วันทาการ
1 วันทาการ

1.8 หุ้นกู้เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์ เป็ นหลักทรัพย์
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป
เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่

1.9 ตราสารด้ อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย
เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบัน

แบบ 69-II&HNW-รายครั้ง

10 วันทาการ

เงื่อนไขเพิม่ เติมสาหรับการมีผลบังคับใช้ ของแบบแสดงรายการข้ อมูลในลักษณะรายครั้ง
ผูอ้ อกตราสารหนี้ มีหน้าที่เปิ ดเผยฐานะการเงินและผลการดาเนินงานตามมาตรา 56
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อยูแ่ ล้วในขณะยืน่ แบบ
และไม่ถูกสั่งให้เปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อ 23 ของประกาศนี้
จัดให้มีขอ้ กาหนดสิ ทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1) ข้อกาหนดสิ ทธิตามตัวอย่างที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
(2) ข้อกาหนดสิ ทธิที่ยนื่ ในครั้งนี้ไม่แตกต่างจากข้อกาหนดสิ ทธิที่เคยยืน่ ต่อสานักงาน
มาแล้วไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที่ขอ้ กาหนดสิ ทธิที่เคยยืน่ นั้นได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
เว้นแต่เป็ นความแตกต่างในผลตอบแทนที่ผลู ้ งทุนจะได้รับ แต่ไม่รวมถึงความแตกต่าง
ของสู ตรหรื อวิธีการที่ใช้ในการกาหนดอัตราผลตอบแทน

กรณี (1)

กรณี (2)

✓

✓



✓

3
2. แบบสาหรับการเสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะโครงการ
แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนีใ้ นลักษณะโครงการ ให้ ยื่นได้ ภายใน 2 ปี นับแต่ วันที่
ผู้เสนอขายได้ รับอนุญาตจากสานักงานให้ เสนอขายตราสารหนีต้ ามประกาศที่กาหนดไว้ ในข้ อ 7/1
- การเสนอขายครั้งแรก
ลักษณะการเสนอขาย

ยื่นแบบ

วันมีผลใช้ บังคับ
(เมื่อพ้นเวลาที่กาหนด
นับแต่วันที่สานักงาน
ได้รับแบบ)

2.1 ตราสารหนีข้ องผู้ออกตราสารหนีก้ รณีทั่วไป (ที่ไม่ใช่ กรณี 2.2-2.6)
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป

เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่

แบบ 69-PO-MTN
(ส่ วนที่ 1 : แบบ 69-PO-BASE และ
ส่ วนที่ 2 : แบบ 69- PO-PRICING)
หรื อ แบบ 69-FD-MTN1
(ส่ วนที่ 1 : แบบ 69-FD-BASE และ
ส่ วนที่ 2 : แบบ 69-FD-PRICING)
แบบ 69-II&HNW-MTN
(ส่ วนที่ 1 : แบบ 69-II&HNW-BASE และ
ส่ วนที่ 2 : แบบ 69-II&HNW-PRICING)
แบบแสดงรายการข้อมูลที่มีรายละเอียด
ของรายการตามมาตรา 69(1) ถึง (10) และ
มาตรา 70(1) ถึง (8) หากเป็ นไปตาม
เงื่อนไขในข้อ 7/1 วรรคหนึ่ง
- การลงนามรับรองความถูกต้อง
ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในการรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลตามส่ วนที่ 3

10 วันทาการ2 หรื อ
5 วันทาการ3 กรณี (1) หรื อ
1 วันทาการ4 กรณี (2)

1 วันทาการ

กรณี เป็ นการเสนอขายพร้อมกันหรื อในระยะเวลาใกล้เคียงกันในประเทศอืน่ หรื อเป็ นการเสนอขายตราสารหนี้ของกิจการ
ต่างประเทศ
2
เสนอขายได้ในวันทาการที่ 11
3
เสนอขายได้ในวันทาการที่ 6
4
เสนอขายได้ในวันทาการที่ 2
1

4
ลักษณะการเสนอขาย

ยื่นแบบ

วันมีผลใช้ บังคับ
(เมื่อพ้นเวลาที่กาหนด
นับแต่วันที่สานักงาน
ได้รับแบบ)

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ของ
แบบ 69-II&HNW-รายครั้ง โดยอนุโลม

2.2 ตราสารหนีข้ องกิจการต่ างประเทศเสนอขายเป็ นสกุลเงินบาท
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป

เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่

ทุกกรณี

แบบ 69-PO-MTN
10 วันทาการ หรื อ
(ส่ วนที่ 1 : แบบ 69-PO-BASE และ
1 วันทาการ กรณี (2)
ส่ วนที่ 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT)
หรื อ แบบ 69-FD-MTN
(ส่ วนที่ 1 : แบบ 69-FD-BASE และ
ส่ วนที่ 2 : แบบ 69-FD-PRICING)
แบบ 69-II&HNW-MTN
1 วันทาการ
(ส่ วนที่ 1 : แบบ 69-II&HNW-BASE และ
ส่ วนที่ 2 : แบบ 69-II&HNW-PRICING)
เพิ่มเติมข้อมูลดังต่อไปนี้ ในแบบที่ยนื่ ตาม 2.2
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจากัดและความเสี่ ยง
ในเรื่ องดังนี้
(ก) สิ ทธิ และความคุม้ ครองที่ผลู ้ งทุน
ได้รับจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออก
โดยกิจการต่างประเทศ ซึ่งไม่แตกต่างจาก
กรณี ที่ผลู ้ งทุนไปลงทุนในต่างประเทศเอง
โดยตรง ดังนั้น ผูล้ งทุนจึงต้องศึกษาและ
ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กิจการนั้น
จัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวให้แสดงใน
หน้าปกของแบบแสดงรายการข้อมูลด้วย
ตัวอักษรที่เน้นและสามารถสังเกตเห็นได้
อย่างชัดเจน
(ข) การดาเนินคดีทางกฎหมายกับ
กิจการต่างประเทศ เนื่องจากไม่ได้มีถิ่นที่อยู่

5
ลักษณะการเสนอขาย

ยื่นแบบ

ในประเทศไทย ทั้งนี้ ให้ระบุถึงเขตอานาจ
ศาลในการฟ้องร้องบังคับคดีต่อกิจการ
ดังกล่าวด้วย
(ค) ผลกระทบที่ผถู ้ ือตราสารหนี้ของ
กิจการต่างประเทศอาจได้รับ ในกรณี ที่
กฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
นั้นมีขอ้ จากัดในการส่ งเงินออกนอก
ประเทศ (ถ้ามี)
(ง) ข้อจากัดหรื อความเสี่ ยงเกี่ยวกับ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา วิธีการจองซื้อ
การชาระราคา และการส่ งมอบหลักทรัพย์
รวมทั้งวิธีการโอนหลักทรัพย์
(จ) ข้อจากัดหรื อความเสี่ ยงอื่นใดที่
อาจมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิ หรื อการ
ตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและสถานที่ติดต่อ
ของผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งจากกิจการต่างประเทศ
ให้เป็ นตัวแทนของกิจการดังกล่าวใน
ประเทศไทย โดยต้องระบุอานาจหน้าที่
ของตัวแทนนั้นอย่างชัดเจน
(3) ข้อมูลทางเศรษฐกิจการเงินและการคลัง
ของประเทศ 5 ปี ล่าสุ ดก่อนวันยืน่ แบบ
แสดงรายการข้อมูล โดยอย่างน้อยต้อง
แสดงถึงรายได้ประชาชาติ ดุลการค้า
ดุลบริ การ ข้อมูลการนาเข้าและส่ งออก
เงินทุนสารองระหว่างประเทศ ภาระ
หนี้สินในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง
ประมาณการชาระหนี้ต่างประเทศ

วันมีผลใช้ บังคับ
(เมื่อพ้นเวลาที่กาหนด
นับแต่วันที่สานักงาน
ได้รับแบบ)

6
ลักษณะการเสนอขาย

ยื่นแบบ

วันมีผลใช้ บังคับ
(เมื่อพ้นเวลาที่กาหนด
นับแต่วันที่สานักงาน
ได้รับแบบ)

อย่างน้อย 5 ปี โดยเริ่ มในปี ที่ยนื่ แบบแสดง
รายการข้อมูลดังกล่าวต่อสานักงาน
เฉพาะกรณี การเสนอขายตราสารหนี้ที่ออก
ในนามของรัฐบาลต่างประเทศ

2.3 หุ้นกู้หรื อพันธบัตรสกุลเงินตราต่ างประเทศในประเทศไทย
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป

เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่

ทุกกรณี

แบบ 69-PO-MTN
10 วันทาการ หรื อ
(ส่ วนที่ 1 : แบบ 69-PO-BASE และ
1 วันทาการ กรณี (2)
ส่ วนที่ 2 : แบบ 69- PO-PRICING)
หรื อ แบบ 69-FD-MTN1
(ส่ วนที่ 1 : แบบ 69-FD-BASE และ
ส่ วนที่ 2 : แบบ 69-FD-PRICING)
แบบ 69-II&HNW-MTN
1 วันทาการ
(ส่ วนที่ 1 : แบบ 69-II&HNW-BASE และ
ส่ วนที่ 2 : แบบ 69-II&HNW-PRICING)
เพิ่มเติมข้อมูลดังต่อไปนี้ ในแบบที่ยนื่ ตาม 2.3
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจากัดและความเสี่ ยง
ในเรื่ องดังนี้
(ก) สิ ทธิ และความคุม้ ครองที่ผลู ้ งทุน
ได้รับจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออก
โดยกิจการต่างประเทศ ซึ่งไม่แตกต่างจาก
กรณี ที่ผลู ้ งทุนไปลงทุนในต่างประเทศเอง
โดยตรง ดังนั้น ผูล้ งทุนจึงต้องศึกษาและ
ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กิจการนั้นจัดตั้งขึ้น
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวให้แสดงในหน้าปก
ของแบบแสดงรายการข้อมูลด้วยตัวอักษร
ที่เน้นและสามารถสังเกตเห็นได้อย่าง
ชัดเจน
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ลักษณะการเสนอขาย

ยื่นแบบ

(ข) การดาเนินคดีทางกฎหมายกับ
กิจการต่างประเทศ เนื่องจากไม่ได้มีถิ่นที่
อยูใ่ นประเทศไทย ทั้งนี้ ให้ระบุถึงเขต
อานาจศาลในการฟ้องร้องบังคับคดีต่อ
กิจการดังกล่าวด้วย
(ค) ผลกระทบที่ผถู ้ ือตราสารหนี้ของ
กิจการต่างประเทศอาจได้รับ ในกรณี ที่
กฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
นั้นมีขอ้ จากัดในการส่ งเงินออกนอก
ประเทศ (ถ้ามี)
(ง) ข้อจากัดหรื อความเสี่ ยงเกี่ยวกับ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา วิธีการจองซื้อ
การชาระราคา และการส่ งมอบหลักทรัพย์
รวมทั้งวิธีการโอนหลักทรัพย์
(จ) ข้อจากัดหรื อความเสี่ ยงอื่นใดที่
อาจมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิ หรื อการ
ตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและสถานที่ติดต่อ
ของผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งจากกิจการต่างประเทศ
ให้เป็ นตัวแทนของกิจการดังกล่าวใน
ประเทศไทย โดยต้องระบุอานาจหน้าที่
ของตัวแทนนั้นอย่างชัดเจน
(3) ข้อมูลทางเศรษฐกิจการเงินและการ
คลังของประเทศ 5 ปี ล่าสุ ดก่อนวันยื่นแบบ
แสดงรายการข้อมูล โดยอย่างน้อยต้อง
แสดงถึงรายได้ประชาชาติ ดุลการค้า
ดุลบริ การ ข้อมูลการนาเข้าและส่ งออก
เงินทุนสารองระหว่างประเทศ ภาระหนี้สิน

วันมีผลใช้ บังคับ
(เมื่อพ้นเวลาที่กาหนด
นับแต่วันที่สานักงาน
ได้รับแบบ)
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ลักษณะการเสนอขาย

ยื่นแบบ

วันมีผลใช้ บังคับ
(เมื่อพ้นเวลาที่กาหนด
นับแต่วันที่สานักงาน
ได้รับแบบ)

ในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง
ประมาณการชาระหนี้ต่างประเทศ
อย่างน้อย 5 ปี โดยเริ่ มในปี ที่ยนื่ แบบแสดง
รายการข้อมูลดังกล่าวต่อสานักงาน
เฉพาะกรณี การเสนอขายตราสารหนี้ที่ออก
ในนามของรัฐบาลต่างประเทศ
ในกรณี ที่ผเู ้ สนอขายไม่ได้มีสถานะ
เป็ นกิจการต่างประเทศ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลต้องมีขอ้ มูลเพิ่มเติมอย่างน้อยตาม
(1)(ง) และ(จ) ด้วย

2.4 หุ้นกู้ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในโครงสร้ างพื้นฐาน (กรณีเป็ นกองทรัสต์ ที่มีข้อจากัดให้ ผ้ ถู ือหน่ วยทรัสต์ท้ังหมด
เป็ นผู้ลงทุนรายใหญ่ )
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป

เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่

แบบ 69-PO-MTN
(ส่ วนที่ 1 : แบบ 69-PO-BASE และ
ส่ วนที่ 2 : แบบ 69- PO-PRICING)
หรื อ แบบ 69-FD-MTN1
(ส่ วนที่ 1 : แบบ 69-FD-BASE และ
ส่ วนที่ 2 : แบบ 69-FD-PRICING)
แบบ 69-II&HNW-MTN
(ส่ วนที่ 1 : แบบ 69-II&HNW-BASE และ
ส่ วนที่ 2 : แบบ 69-II&HNW-PRICING)

10 วันทาการ

1 วันทาการ
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วันมีผลใช้ บังคับ
ลักษณะการเสนอขาย
ยื่นแบบ
(เมื่อพ้นเวลาที่กาหนด
นับแต่วันที่สานักงาน
ได้รับแบบ)
2.5 หุ้นกู้ที่ออกใหม่ ในช่ วงเวลาเดียวกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ ครั้งแรกของกองทรัสต์ ซึ่งจัดตั้งขึน้ ใหม่
(concurrent offering)
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป

เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่

แบบ 69-PO-MTN
(ส่ วนที่ 1 : แบบ 69-PO-BASE และ
ส่ วนที่ 2 : แบบ 69- PO-PRICING)
หรื อ แบบ 69-FD-MTN1
(ส่ วนที่ 1 : แบบ 69-FD-BASE และ
ส่ วนที่ 2 : แบบ 69-FD-PRICING)
แบบ 69-II&HNW-MTN
(ส่ วนที่ 1 : แบบ 69-II&HNW-BASE และ
ส่ วนที่ 2 : แบบ 69-II&HNW-PRICING)

5 วันทาการ

1 วันทาการ

2.6 หุ้นกู้ที่มีอนุพนั ธ์ แฝง
เสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงระยะสั้นต่อ
ประชาชนทัว่ ไป

แบบ 69-PO-รายครั้ง
10 วันทาการ
- สามารถเสนอขายได้โดยไม่จากัดจานวน
ครั้งที่เสนอขายจนถึงวันสิ้ นรอบระยะเวลา
ในการส่ งแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
- ต้องปรับปรุ งให้แบบดังกล่าวมีขอ้ มูลที่
เป็ นปัจจุบนั ด้วยการยืน่ ข้อมูลที่ผเู ้ สนอขาย
หุน้ กูด้ งั กล่าวมีหน้าที่จดั ทาและส่ งตาม
มาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- หากไม่มีการปรับปรุ งข้อมูลตามเงื่อนไข
ดังกล่าว การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดง
รายการข้อมูลจะระงับเป็ นการชัว่ คราวตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วย
การระงับการมีผลใช้บงั คับของแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มี
อนุพนั ธ์แฝงระยะสั้นเป็ นการชัว่ คราว
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ยื่นแบบ

วันมีผลใช้ บังคับ
(เมื่อพ้นเวลาที่กาหนด
นับแต่วันที่สานักงาน
ได้รับแบบ)

เสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงระยะสั้นต่อผูล้ งทุน แบบ 69-II&HNW-รายครั้ง
1 วันทาการ
สถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่
- สามารถเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง
ภายใต้แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าว
โดยไม่จากัดจานวนครั้งที่เสนอขาย
- แต่การเสนอขายครั้งใด ๆ ต้องมี
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที่
แบบแสดงรายการข้อมูลนั้นมีผลใช้บงั คับ
เสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงต่อผูล้ งทุนสถาบัน แบบ 69-SP (ส่ วนที่ 1 : แบบ 69-SP-1)
หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ โดยผูเ้ สนอขายเป็ นสถาบัน สามารถเลือกยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การเงินที่ได้รับใบอนุญาตหรื อจดทะเบียนเป็ น
โดยระบุขอ้ มูลดังต่อไปนี้ เป็ นช่วง (range)
ผูค้ า้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลตัวเลขสู งสุ ด (maximum) หรื อ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ที่ได้รับ
ข้อมูลที่เป็ นวิธีการคานวณที่ให้ผลลัพธ์
อนุญาตให้เสนอขายตามประกาศคณะกรรมการ เฉพาะเจาะจงเมื่อมีการแทนค่าในวิธีการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการ
คานวณนั้น แล้วแต่กรณี
อนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง (1) จานวนและราคาหุน้ กูร้ ะยะสั้นหรื อ
ตัว๋ เงินระยะสั้นที่จะเสนอขาย
(2) ระยะเวลาการเสนอขาย
(3) อัตราผลตอบแทน
- สามารถเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง
ภายใต้แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวได้
โดยไม่จากัดจานวนครั้งที่เสนอขาย
- แต่การเสนอขายครั้งใด ๆ ต้องมี
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที่
แบบแสดงรายการข้อมูลนั้นมีผลใช้บงั คับ
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- เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงที่มีนัยสาคัญ
ลักษณะการเสนอขาย

เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป

เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่

- การเสนอขายครั้งถัดไป
ลักษณะการเสนอขาย
ตราสารหนีข้ องผู้ออกตราสารหนีก้ รณีทั่วไป
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป

เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่

5

ยื่นแบบ

วันมีผลใช้ บังคับ
(เมื่อพ้นเวลาที่กาหนด
นับแต่วันที่สานักงาน
ได้รับแบบ)

แบบ 69-PO-MTN
5 วันทาการ
(ส่ วนที่ 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT)
หรื อ แบบ 69-FD-MTN1
(ส่ วนที่ 3 : แบบ 69-FD-SUPPLEMENT)
แบบ 69-II&HNW-MTN
1 วันทาการ
(ส่ วนที่ 3 : แบบ 69-II&HNWSUPPLEMENT)

ยื่นแบบ

วันมีผลใช้ บังคับ

แบบ 69-PO-MTN
วันที่ได้รับแบบ5
(ส่ วนที่ 2 : แบบ 69- PO-PRICING)
หรื อ แบบ 69-FD-MTN1
(ส่ วนที่ 2 : แบบ 69-FD-PRICING)
แบบ 69-II&HNW-MTN
วันที่ได้รับแบบ
(ส่ วนที่ 2 : แบบ 69-II&HNW-PRICING)

หากในการเสนอขายในครั้งนั้นมีการยื่นส่วนที่ 3 : แบบ 69 -SUPPLEMENT แบบ 69 -PRICING จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นระยะเวลา
ห้ามเสนอขายของแบบ 69-SUPPLEMENT
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วันมีผลใช้ บังคับ
ลักษณะการเสนอขาย
ยื่นแบบ
(เมื่อพ้นเวลาที่กาหนด
นับแต่วันที่สานักงาน
ได้รับแบบ)
หุ้นกู้ที่มีอนุพนั ธ์ แฝงที่ออกโดยสถาบันการเงินที่ได้ รับใบอนุญาตหรื อจดทะเบียนเป็ นผู้ค้าสั ญญาซื้อขายล่ วงหน้ าตาม
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า พ.ศ. 2546 (ยืน่ เมื่อมีภาพรวมลักษณะตราสาร (features)
ที่แตกต่างจาก แบบ 69-SP (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-SP-1) ที่เคยยืน่ แล้ว)
เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่

แบบ 69-SP (ส่ วนที่ 2 : แบบ 69-SP-2) 1 วันทาการ
สามารถเลือกยืน่ แบบแสดงรายการ
ข้อมูล โดยระบุขอ้ มูลดังต่อไปนี้
เป็ นช่วง (range) ข้อมูลตัวเลขสู งสุ ด
(maximum) หรื อ ข้อมูลที่เป็ นวิธีการ
คานวณที่ให้ผลลัพธ์เฉพาะเจาะจงเมื่อมี
การแทนค่าในวิธีการคานวณนั้น แล้วแต่
กรณี
(1) จานวนและราคาหุน้ กูร้ ะยะสั้นหรื อ
ตัว๋ เงินระยะสั้นที่จะเสนอขาย
(2) ระยะเวลาการเสนอขาย
(3) อัตราผลตอบแทน

เงื่อนไขเพิม่ เติมสาหรับการมีผลบังคับใช้ ของแบบแสดงรายการข้ อมูลในลักษณะโครงการ
ผูอ้ อกตราสารหนี้ มีหน้าที่เปิ ดเผยฐานะการเงินและผลการดาเนินงานตามมาตรา 56 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อยูแ่ ล้วในขณะยืน่ แบบ และไม่ถูก
สั่งให้เปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อ 23 ของประกาศนี้
จัดให้มีขอ้ กาหนดสิ ทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1) ข้อกาหนดสิ ทธิตามตัวอย่างที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
(2) ข้อกาหนดสิ ทธิที่ยนื่ ในครั้งนี้ไม่แตกต่างจากข้อกาหนดสิ ทธิที่เคยยืน่ ต่อสานักงานมาแล้วไม่
เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที่ขอ้ กาหนดสิ ทธิที่เคยยืน่ นั้นได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะชน เว้นแต่เป็ นความ
แตกต่างในผลตอบแทนที่ผลู ้ งทุนจะได้รับ แต่ไม่รวมถึงความแตกต่างของสู ตรหรื อวิธีการที่ใช้
ในการกาหนดอัตราผลตอบแทน

กรณี (1)

กรณี (2)

✓

✓



✓

