
 
 

 

ตารางแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ 

1.  แบบส าหรับการเสนอขายตราสารหนี้ในลกัษณะรายคร้ัง 

ให้ย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูลทุกคร้ังก่อนการเสนอขาย 

 
ลกัษณะการเสนอขาย 

 
ย่ืนแบบ 

วันมีผลใช้บังคับ  
(เม่ือพ้นเวลาท่ีก าหนด 
นับแต่วันท่ีส านักงาน 

ได้รับแบบ) 

1.1  ตราสารหนีก้รณีท่ัวไป (ท่ีไม่ใช่กรณี 1.2-1.9) 
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป แบบ 69-PO-รายคร้ัง หรือ 

แบบ 69-FD1 
10 วนัท าการ2 หรือ 
5 วนัท าการ3 กรณี (1) หรือ 
1 วนัท าการ4 กรณี (2)  

เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ แบบ 69-II&HNW-รายคร้ัง 1 วนัท าการ 

1.2  ตราสารหนีส้กุลเงินบาทท่ีออกโดยกจิการต่างประเทศ 
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป แบบ 69-PO-รายคร้ัง หรือ 

แบบ 69- FD1 
10 วนัท าการ หรือ  
1 วนัท าการ กรณี (2)  

เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ แบบ 69-II&HNW-รายคร้ัง 1 วนัท าการ 

1.3  หุ้นกู้หรือพนัธบัตรสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีเสนอขายในประเทศไทย 
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป แบบ 69-PO-รายคร้ัง หรือ 

แบบ 69-FD1 
10 วนัท าการ หรือ 
1 วนัท าการ กรณี (2)  

เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ แบบ 69-II&HNW-รายคร้ัง 1 วนัท าการ 

1.4  หุ้นกู้ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (กรณเีป็นกองทรัสต์เพ่ือผู้ลงทุนรายใหญ่) 
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป แบบ 69-PO-รายคร้ัง หรือ 

แบบ 69-FD1 
10 วนัท าการ 

เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ แบบ 69-II&HNW-รายคร้ัง 
 

1 วนัท าการ 

 
1 กรณีเป็นการเสนอขายพร้อมกนัหรือในระยะเวลาใกลเ้คียงกนัในประเทศอืน่ หรือเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีของกิจการ
ต่างประเทศ 
2 เสนอขายไดใ้นวนัท าการท่ี 11 
3 เสนอขายไดใ้นวนัท าการท่ี 6 
4 เสนอขายไดใ้นวนัท าการท่ี 2 
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ลกัษณะการเสนอขาย 

 
ย่ืนแบบ 

วันมีผลใช้บังคับ  
(เม่ือพ้นเวลาท่ีก าหนด 
นับแต่วันท่ีส านักงาน 

ได้รับแบบ) 

1.5  หุ้นกู้ ท่ีออกโดยทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัสต์เพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ี 
เสนอขายในช่วงเวลาเดียวกนักบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์คร้ังแรก (concurrent offering) 
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป แบบ 69-PO-รายคร้ัง หรือ 

แบบ 69-FD1 
5 วนัท าการ  

เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ แบบ 69-II&HNW-รายคร้ัง 1 วนัท าการ 

1.6  ตราสารด้อยสิทธิเพ่ือนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ 
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป แบบ 69-PO-รายคร้ัง 10 วนัท าการ  
เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ แบบ 69-II&HNW-รายคร้ัง 10 วนัท าการ 

1.7  หุ้นกู้ ท่ีมีอนุพนัธ์แฝงตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ท่ีมีอนุพนัธ์แฝง 
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป แบบ 69-PO-รายคร้ัง 10 วนัท าการ  

1 วนัท าการ กรณี (2) 
เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ แบบ 69-II&HNW-รายคร้ัง 1 วนัท าการ 

1.8  หุ้นกู้เพ่ือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ 
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป แบบ 69-PO-รายคร้ัง 10 วนัท าการ 
เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ แบบ 69 II&HNW-รายคร้ัง 1 วนัท าการ 

1.9  ตราสารด้อยสิทธิเพ่ือนับเป็นเงินกองทุนของบริษัทประกนัภัย 
เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั แบบ 69-II&HNW-รายคร้ัง 10 วนัท าการ 

เง่ือนไขเพิม่เติมส าหรับการมีผลบังคับใช้ของแบบแสดงรายการข้อมูลในลกัษณะรายคร้ัง 

 กรณี (1) กรณี (2) 
ผูอ้อกตราสารหน้ี มีหนา้ท่ีเปิดเผยฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตามมาตรา 56 
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อยูแ่ลว้ในขณะยืน่แบบ 
และไม่ถูกสั่งใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตามขอ้ 23 ของประกาศน้ี 

✓ ✓ 

จดัใหมี้ขอ้ก าหนดสิทธิอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 
(1) ขอ้ก าหนดสิทธิตามตวัอยา่งท่ีก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
(2) ขอ้ก าหนดสิทธิท่ียืน่ในคร้ังน้ีไม่แตกต่างจากขอ้ก าหนดสิทธิท่ีเคยยืน่ต่อส านกังาน
มาแลว้ไม่เกิน 1 ปี นบัแต่วนัท่ีขอ้ก าหนดสิทธิท่ีเคยยืน่นั้นไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน   
เวน้แต่เป็นความแตกต่างในผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บ แต่ไม่รวมถึงความแตกต่าง
ของสูตรหรือวิธีการท่ีใชใ้นการก าหนดอตัราผลตอบแทน 

 ✓ 
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2.  แบบส าหรับการเสนอขายตราสารหนี้ในลกัษณะโครงการ 

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนีใ้นลกัษณะโครงการ ให้ย่ืนได้ภายใน 2  ปีนับแต่วันท่ี 

ผู้เสนอขายได้รับอนุญาตจากส านักงานให้เสนอขายตราสารหนีต้ามประกาศท่ีก าหนดไว้ในข้อ 7/1  

- การเสนอขายคร้ังแรก 

 
ลกัษณะการเสนอขาย 

 
ย่ืนแบบ 

วันมีผลใช้บังคับ  
(เม่ือพ้นเวลาท่ีก าหนด
นับแต่วันท่ีส านักงาน

ได้รับแบบ) 

2.1  ตราสารหนีข้องผู้ออกตราสารหนีก้รณีท่ัวไป (ท่ีไม่ใช่กรณี 2.2-2.6) 
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป แบบ 69-PO-MTN  

(ส่วนท่ี 1 : แบบ 69-PO-BASE และ  
ส่วนท่ี 2 : แบบ 69- PO-PRICING) 
หรือ แบบ 69-FD-MTN1 
(ส่วนท่ี 1 : แบบ 69-FD-BASE และ 
ส่วนท่ี 2 : แบบ 69-FD-PRICING) 

10 วนัท าการ2 หรือ 
5 วนัท าการ3 กรณี (1) หรือ 
1 วนัท าการ4 กรณี (2)  

เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ แบบ 69-II&HNW-MTN 
(ส่วนท่ี 1 : แบบ 69-II&HNW-BASE และ  

ส่วนท่ี 2 : แบบ 69-II&HNW-PRICING) 

1 วนัท าการ 

แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายละเอียด
ของรายการตามมาตรา 69(1) ถึง (10) และ
มาตรา 70(1) ถึง (8)  หากเป็นไปตาม
เง่ือนไขในขอ้ 7/1 วรรคหน่ึง  
- การลงนามรับรองความถูกตอ้ง  
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในการรับรอง
ความถูกตอ้งของขอ้มูลตามส่วนท่ี 3  

 
1 กรณีเป็นการเสนอขายพร้อมกนัหรือในระยะเวลาใกลเ้คียงกนัในประเทศอ่ืน หรือเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีของกิจการ
ต่างประเทศ 
2 เสนอขายไดใ้นวนัท าการท่ี 11 
3 เสนอขายไดใ้นวนัท าการท่ี 6 
4 เสนอขายไดใ้นวนัท าการท่ี 2 
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ลกัษณะการเสนอขาย 

 
ย่ืนแบบ 

วันมีผลใช้บังคับ  
(เม่ือพ้นเวลาท่ีก าหนด
นับแต่วันท่ีส านักงาน

ได้รับแบบ) 
การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล ของ
แบบ 69-II&HNW-รายคร้ัง โดยอนุโลม 

2.2  ตราสารหนีข้องกจิการต่างประเทศเสนอขายเป็นสกุลเงินบาท 
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป แบบ 69-PO-MTN  

(ส่วนท่ี 1 : แบบ 69-PO-BASE และ  
ส่วนท่ี 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT) 
หรือ แบบ 69-FD-MTN 
(ส่วนท่ี 1 : แบบ 69-FD-BASE และ 
ส่วนท่ี 2 : แบบ 69-FD-PRICING) 

10 วนัท าการ หรือ  
1 วนัท าการ กรณี (2)  

เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ แบบ 69-II&HNW-MTN 
(ส่วนท่ี 1 : แบบ 69-II&HNW-BASE และ  
ส่วนท่ี 2 : แบบ 69-II&HNW-PRICING) 

1 วนัท าการ 

ทุกกรณี  เพิ่มเติมขอ้มูลดงัต่อไปน้ีในแบบท่ียืน่ตาม 2.2 
(1)  ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้จ ากดัและความเส่ียง
ในเร่ืองดงัน้ี 

(ก)  สิทธิและความคุม้ครองท่ีผูล้งทุน
ไดรั้บจากการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีออก
โดยกิจการต่างประเทศ ซ่ึงไม่แตกต่างจาก
กรณีท่ีผูล้งทุนไปลงทุนในต่างประเทศเอง
โดยตรง  ดงันั้น ผูล้งทุนจึงตอ้งศึกษาและ
ติดตามขอ้มูลเก่ียวกบักฎหมายและ
กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของประเทศท่ีกิจการนั้น
จดัตั้งขึ้น  ทั้งน้ี ขอ้มูลดงักล่าวใหแ้สดงใน
หนา้ปกของแบบแสดงรายการขอ้มูลดว้ย
ตวัอกัษรท่ีเนน้และสามารถสังเกตเห็นได้
อยา่งชดัเจน 

(ข)  การด าเนินคดีทางกฎหมายกบั
กิจการต่างประเทศ เน่ืองจากไม่ไดมี้ถ่ินท่ีอยู่ 
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ลกัษณะการเสนอขาย 

 
ย่ืนแบบ 

วันมีผลใช้บังคับ  
(เม่ือพ้นเวลาท่ีก าหนด
นับแต่วันท่ีส านักงาน

ได้รับแบบ) 
ในประเทศไทย  ทั้งน้ี ใหร้ะบุถึงเขตอ านาจ
ศาลในการฟ้องร้องบงัคบัคดีต่อกิจการ
ดงักล่าวดว้ย 

(ค)  ผลกระทบท่ีผูถื้อตราสารหน้ีของ
กิจการต่างประเทศอาจไดรั้บ ในกรณีท่ี
กฎหมายของประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการ
นั้นมีขอ้จ ากดัในการส่งเงินออกนอก
ประเทศ (ถา้มี) 

(ง)  ขอ้จ ากดัหรือความเส่ียงเก่ียวกบั
อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา วิธีการจองซ้ือ  
การช าระราคา และการส่งมอบหลกัทรัพย ์
รวมทั้งวิธีการโอนหลกัทรัพย ์

(จ)  ขอ้จ ากดัหรือความเส่ียงอ่ืนใดท่ี
อาจมีผลกระทบต่อการใชสิ้ทธิหรือการ
ตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั 
(2) ขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือและสถานท่ีติดต่อ
ของผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งจากกิจการต่างประเทศ 
ใหเ้ป็นตวัแทนของกิจการดงักล่าวใน
ประเทศไทย โดยตอ้งระบุอ านาจหนา้ท่ี
ของตวัแทนนั้นอยา่งชดัเจน 
(3) ขอ้มูลทางเศรษฐกิจการเงินและการคลงั
ของประเทศ 5 ปีล่าสุดก่อนวนัยืน่แบบ
แสดงรายการขอ้มูล โดยอยา่งนอ้ยตอ้ง
แสดงถึงรายไดป้ระชาชาติ ดุลการคา้      
ดุลบริการ ขอ้มูลการน าเขา้และส่งออก 
เงินทุนส ารองระหวา่งประเทศ ภาระ
หน้ีสินในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง
ประมาณการช าระหน้ีต่างประเทศ 
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ลกัษณะการเสนอขาย 

 
ย่ืนแบบ 

วันมีผลใช้บังคับ  
(เม่ือพ้นเวลาท่ีก าหนด
นับแต่วันท่ีส านักงาน

ได้รับแบบ) 
อยา่งนอ้ย 5 ปีโดยเร่ิมในปีท่ียืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูลดงักล่าวต่อส านกังาน 
เฉพาะกรณีการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออก
ในนามของรัฐบาลต่างประเทศ  

2.3  หุ้นกู้หรือพนัธบัตรสกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป แบบ 69-PO-MTN  

(ส่วนท่ี 1 : แบบ 69-PO-BASE และ  
ส่วนท่ี 2 : แบบ 69- PO-PRICING) 
หรือ แบบ 69-FD-MTN1 
(ส่วนท่ี 1 : แบบ 69-FD-BASE และ 
ส่วนท่ี 2 : แบบ 69-FD-PRICING) 

10 วนัท าการ หรือ 
1 วนัท าการ กรณี (2)  

เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ แบบ 69-II&HNW-MTN 
(ส่วนท่ี 1 : แบบ 69-II&HNW-BASE และ  
ส่วนท่ี 2 : แบบ 69-II&HNW-PRICING) 

1 วนัท าการ 

ทุกกรณี เพิ่มเติมขอ้มูลดงัต่อไปน้ีในแบบท่ียืน่ตาม 2.3 
(1)  ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้จ ากดัและความเส่ียง
ในเร่ืองดงัน้ี 

(ก)  สิทธิและความคุม้ครองท่ีผูล้งทุน
ไดรั้บจากการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีออก
โดยกิจการต่างประเทศ ซ่ึงไม่แตกต่างจาก
กรณีท่ีผูล้งทุนไปลงทุนในต่างประเทศเอง
โดยตรง  ดงันั้น ผูล้งทุนจึงตอ้งศึกษาและ
ติดตามขอ้มูลเก่ียวกบักฎหมายและกฎเกณฑ์
ท่ีเก่ียวขอ้งของประเทศท่ีกิจการนั้นจดัตั้งขึ้น  
ทั้งน้ี ขอ้มูลดงักล่าวใหแ้สดงในหนา้ปก
ของแบบแสดงรายการขอ้มูลดว้ยตวัอกัษร
ท่ีเนน้และสามารถสังเกตเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 
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ลกัษณะการเสนอขาย 

 
ย่ืนแบบ 

วันมีผลใช้บังคับ  
(เม่ือพ้นเวลาท่ีก าหนด
นับแต่วันท่ีส านักงาน

ได้รับแบบ) 
(ข)  การด าเนินคดีทางกฎหมายกบั

กิจการต่างประเทศ เน่ืองจากไม่ไดมี้ถ่ินท่ี
อยูใ่นประเทศไทย  ทั้งน้ี ใหร้ะบุถึงเขต
อ านาจศาลในการฟ้องร้องบงัคบัคดีต่อ
กิจการดงักล่าวดว้ย 

(ค)  ผลกระทบท่ีผูถื้อตราสารหน้ีของ
กิจการต่างประเทศอาจไดรั้บ ในกรณีท่ี
กฎหมายของประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการ
นั้นมีขอ้จ ากดัในการส่งเงินออกนอก
ประเทศ (ถา้มี) 

(ง)  ขอ้จ ากดัหรือความเส่ียงเก่ียวกบั
อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา วิธีการจองซ้ือ  
การช าระราคา และการส่งมอบหลกัทรัพย ์
รวมทั้งวิธีการโอนหลกัทรัพย ์

(จ)  ขอ้จ ากดัหรือความเส่ียงอ่ืนใดท่ี
อาจมีผลกระทบต่อการใชสิ้ทธิหรือการ
ตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั 
(2) ขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือและสถานท่ีติดต่อ
ของผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งจากกิจการต่างประเทศ 
ใหเ้ป็นตวัแทนของกิจการดงักล่าวใน
ประเทศไทย โดยตอ้งระบุอ านาจหนา้ท่ี
ของตวัแทนนั้นอยา่งชดัเจน 
(3) ขอ้มูลทางเศรษฐกิจการเงินและการ
คลงัของประเทศ 5 ปีล่าสุดก่อนวนัยื่นแบบ
แสดงรายการขอ้มูล โดยอยา่งนอ้ยตอ้ง
แสดงถึงรายไดป้ระชาชาติ ดุลการคา้      
ดุลบริการ ขอ้มูลการน าเขา้และส่งออก 
เงินทุนส ารองระหวา่งประเทศ ภาระหน้ีสิน
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ลกัษณะการเสนอขาย 

 
ย่ืนแบบ 

วันมีผลใช้บังคับ  
(เม่ือพ้นเวลาท่ีก าหนด
นับแต่วันท่ีส านักงาน

ได้รับแบบ) 
ในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง
ประมาณการช าระหน้ีต่างประเทศ 
อยา่งนอ้ย 5 ปีโดยเร่ิมในปีท่ียืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูลดงักล่าวต่อส านกังาน 
เฉพาะกรณีการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออก
ในนามของรัฐบาลต่างประเทศ 

ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายไม่ไดมี้สถานะ
เป็นกิจการต่างประเทศ แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลตอ้งมีขอ้มูลเพิ่มเติมอยา่งนอ้ยตาม 
(1)(ง) และ(จ) ดว้ย 

2.4  หุ้นกู้ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (กรณีเป็นกองทรัสต์ท่ีมีข้อจ ากัดให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ท้ังหมด
เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่) 
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป แบบ 69-PO-MTN  

(ส่วนท่ี 1 : แบบ 69-PO-BASE และ  
ส่วนท่ี 2 : แบบ 69- PO-PRICING) 
หรือ แบบ 69-FD-MTN1 
(ส่วนท่ี 1 : แบบ 69-FD-BASE และ 
ส่วนท่ี 2 : แบบ 69-FD-PRICING) 

10 วนัท าการ 

เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ แบบ 69-II&HNW-MTN 
(ส่วนท่ี 1 : แบบ 69-II&HNW-BASE และ  

ส่วนท่ี 2 : แบบ 69-II&HNW-PRICING) 
 
 
 
 
 
 
 

1 วนัท าการ 
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ลกัษณะการเสนอขาย 

 
ย่ืนแบบ 

วันมีผลใช้บังคับ  
(เม่ือพ้นเวลาท่ีก าหนด
นับแต่วันท่ีส านักงาน

ได้รับแบบ) 

2.5  หุ้นกู้ ท่ีออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์คร้ังแรกของกองทรัสต์ซ่ึงจัดตั้งขึน้ใหม่  
(concurrent offering) 
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป แบบ 69-PO-MTN  

(ส่วนท่ี 1 : แบบ 69-PO-BASE และ  
ส่วนท่ี 2 : แบบ 69- PO-PRICING) 
หรือ แบบ 69-FD-MTN1 
(ส่วนท่ี 1 : แบบ 69-FD-BASE และ 
ส่วนท่ี 2 : แบบ 69-FD-PRICING) 

5 วนัท าการ  

เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ แบบ 69-II&HNW-MTN 
(ส่วนท่ี 1 : แบบ 69-II&HNW-BASE และ  

ส่วนท่ี 2 : แบบ 69-II&HNW-PRICING) 

1 วนัท าการ 

2.6  หุ้นกู้ ท่ีมีอนุพนัธ์แฝง 
เสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงระยะสั้นต่อ
ประชาชนทัว่ไป 

แบบ 69-PO-รายคร้ัง 
- สามารถเสนอขายไดโ้ดยไม่จ ากดัจ านวน
คร้ังท่ีเสนอขายจนถึงวนัส้ินรอบระยะเวลา
ในการส่งแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
- ตอ้งปรับปรุงใหแ้บบดงักล่าวมีขอ้มูลท่ี
เป็นปัจจุบนัดว้ยการยืน่ขอ้มูลท่ีผูเ้สนอขาย
หุน้กูด้งักล่าวมีหนา้ท่ีจดัท าและส่งตาม
มาตรา 56 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   
- หากไม่มีการปรับปรุงขอ้มูลตามเง่ือนไข
ดงักล่าว การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดง
รายการขอ้มูลจะระงบัเป็นการชัว่คราวตาม
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย 
การระงบัการมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายหุน้กูท่ี้มี
อนุพนัธ์แฝงระยะสั้นเป็นการชัว่คราว 

10 วนัท าการ 
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ลกัษณะการเสนอขาย 

 
ย่ืนแบบ 

วันมีผลใช้บังคับ  
(เม่ือพ้นเวลาท่ีก าหนด
นับแต่วันท่ีส านักงาน

ได้รับแบบ) 
เสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงระยะสั้นต่อผูล้งทุน
สถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 

แบบ 69-II&HNW-รายคร้ัง 
- สามารถเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง
ภายใตแ้บบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าว 
โดยไม่จ ากดัจ านวนคร้ังท่ีเสนอขาย  
- แต่การเสนอขายคร้ังใด ๆ ตอ้งมี
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัท่ี 
แบบแสดงรายการขอ้มูลนั้นมีผลใชบ้งัคบั 

1 วนัท าการ 

เสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงต่อผูล้งทุนสถาบนั
หรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยผูเ้สนอขายเป็นสถาบนั
การเงินท่ีไดรั้บใบอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็น
ผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามพระราชบญัญติั
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  ท่ีไดรั้บ
อนุญาตใหเ้สนอขายตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง 

แบบ 69-SP (ส่วนท่ี 1 : แบบ 69-SP-1) 
สามารถเลือกยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
โดยระบุขอ้มูลดงัต่อไปน้ี เป็นช่วง (range) 
ขอ้มูลตวัเลขสูงสุด (maximum) หรือ      
ขอ้มูลท่ีเป็นวิธีการค านวณท่ีให้ผลลพัธ์
เฉพาะเจาะจงเม่ือมีการแทนค่าในวิธีการ
ค านวณนั้น แลว้แต่กรณี 
(1)  จ านวนและราคาหุน้กูร้ะยะสั้นหรือ 
ตัว๋เงินระยะสั้นท่ีจะเสนอขาย  
(2)  ระยะเวลาการเสนอขาย  
(3)  อตัราผลตอบแทน 
- สามารถเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง
ภายใตแ้บบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวได้
โดยไม่จ ากดัจ านวนคร้ังท่ีเสนอขาย  
- แต่การเสนอขายคร้ังใด ๆ ตอ้งมี 
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นบัแต่วนัท่ี 
แบบแสดงรายการขอ้มูลนั้นมีผลใชบ้งัคบั 
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- เม่ือมีการเปลีย่นแปลงท่ีมีนัยส าคัญ 

 
ลกัษณะการเสนอขาย 

 
ย่ืนแบบ 

วันมีผลใช้บังคับ 
(เม่ือพ้นเวลาท่ีก าหนด 
นับแต่วันท่ีส านักงาน 

ได้รับแบบ) 
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป แบบ 69-PO-MTN  

(ส่วนท่ี 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT)  
หรือ แบบ 69-FD-MTN1 
(ส่วนท่ี 3 : แบบ 69-FD-SUPPLEMENT) 

5 วนัท าการ 
  

เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ แบบ 69-II&HNW-MTN 
(ส่วนท่ี 3 : แบบ 69-II&HNW-
SUPPLEMENT) 

1 วนัท าการ 

 
- การเสนอขายคร้ังถัดไป 

 
5
 หากในการเสนอขายในคร้ังนั้นมีการยื่นส่วนท่ี 3 : แบบ 69 -SUPPLEMENT  แบบ 69 -PRICING จะมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือพน้ระยะเวลา 

ห้ามเสนอขายของแบบ 69-SUPPLEMENT  

ลกัษณะการเสนอขาย ย่ืนแบบ วันมีผลใช้บังคับ  
ตราสารหนีข้องผู้ออกตราสารหนีก้รณีทั่วไป 
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป แบบ 69-PO-MTN  

(ส่วนท่ี 2 : แบบ 69- PO-PRICING) 
หรือ แบบ 69-FD-MTN1 
(ส่วนท่ี 2 : แบบ 69-FD-PRICING) 

วนัท่ีไดรั้บแบบ5 

เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ แบบ 69-II&HNW-MTN 
(ส่วนท่ี 2 : แบบ 69-II&HNW-PRICING) 

วนัท่ีไดรั้บแบบ 
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เง่ือนไขเพิม่เติมส าหรับการมีผลบังคับใช้ของแบบแสดงรายการข้อมูลในลกัษณะโครงการ 

 กรณี (1) กรณี (2) 
ผูอ้อกตราสารหน้ี มีหนา้ท่ีเปิดเผยฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตามมาตรา 56 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อยูแ่ลว้ในขณะยืน่แบบ และไม่ถูก
สั่งใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตามขอ้ 23 ของประกาศน้ี 

✓ ✓ 

จดัใหมี้ขอ้ก าหนดสิทธิอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 
(1) ขอ้ก าหนดสิทธิตามตวัอยา่งท่ีก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
(2) ขอ้ก าหนดสิทธิท่ียืน่ในคร้ังน้ีไม่แตกต่างจากขอ้ก าหนดสิทธิท่ีเคยยืน่ต่อส านกังานมาแลว้ไม่
เกิน 1 ปี นบัแต่วนัท่ีขอ้ก าหนดสิทธิท่ีเคยยืน่นั้นไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะชน  เวน้แต่เป็นความ
แตกต่างในผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บ แต่ไม่รวมถึงความแตกต่างของสูตรหรือวิธีการท่ีใช้
ในการก าหนดอตัราผลตอบแทน 

 ✓ 

 

   

 
ลกัษณะการเสนอขาย 

 
ย่ืนแบบ 

วันมีผลใช้บังคับ 
(เม่ือพ้นเวลาท่ีก าหนด 
นับแต่วันท่ีส านักงาน 

ได้รับแบบ) 

หุ้นกู้ ท่ีมีอนุพนัธ์แฝงท่ีออกโดยสถาบันการเงินท่ีได้รับใบอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็นผู้ค้าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตาม
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  (ยืน่เม่ือมีภาพรวมลกัษณะตราสาร (features)  
ท่ีแตกต่างจาก แบบ 69-SP (ส่วนท่ี 1 : แบบ 69-SP-1) ท่ีเคยยืน่แลว้) 
เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่  แบบ 69-SP (ส่วนท่ี 2 : แบบ 69-SP-2) 

สามารถเลือกยืน่แบบแสดงรายการ
ขอ้มูล โดยระบุขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
เป็นช่วง (range) ขอ้มูลตวัเลขสูงสุด 
(maximum) หรือ ขอ้มูลท่ีเป็นวิธีการ
ค านวณท่ีใหผ้ลลพัธ์เฉพาะเจาะจงเม่ือมี 
การแทนค่าในวิธีการค านวณนั้น แลว้แต่
กรณี 
(1)  จ านวนและราคาหุน้กูร้ะยะสั้นหรือ
ตัว๋เงินระยะสั้นท่ีจะเสนอขาย  
(2)  ระยะเวลาการเสนอขาย  
(3)  อตัราผลตอบแทน 

1 วนัท าการ 


