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ตารางหลักเกณฑการลงลายมือชื่อรับรองขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูล 

1.  สำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะรายครั้ง 

ประเภทการเสนอขาย 
หลักเกณฑการลงลายมือชื่อรับรอง 

สวนขอมูลผูออกตราสารหนี ้
สวนขอมูลเกี่ยวกับ 

การเสนอขายตราสารหนี้ 

การเสนอขายตอประชาชนเปนการทั่วไป 

แบบ 69-PO-รายครั้ง/แบบ 69-FD 

กรณีที่ผูออกตราสารหนี ้

เปนบริษัทจดทะเบียน  

กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพัน 

หรือผูที่ดำรงตำแหนงบริหารสูงสุดที่

ไดรับมอบอำนาจจากกรรมการ 

ผูมีอำนาจลงนามผูกพัน  ทั้งนี้  

ในกรณีที่กรรมการผูมีอำนาจ 

ลงนามผูกพันมิใชผูที่ดำรงตำแหนง

บริหารสูงสุด หรือผูที่ไดรบัมอบหมาย

ใหรับผิดชอบสูงสดุในสายงานบญัชี

และการเงิน ตองมีผูที่ดำรงตำแหนง

บริหารสูงสุดหรือผูที่ไดรบัมอบหมาย

ใหรับผิดชอบสูงสดุในสายงานบญัชี

และการเงินลงลายมือชื่อดวย 

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพนั

หรือผูที่ดำรงตำแหนงไมต่ำกวาผูที่

ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสงูสุด

ในสายงานบัญชีและการเงนิที่ไดรับ

มอบอำนาจจากกรรมการผูมีอำนาจ

ลงนามผูกพัน 

 

กรณีที่ผูออกตราสารหนีม้ิใช 

บริษัทจดทะเบียน 

กรรมการทุกคน ผูที่ดำรงตำแหนง

บริหารสูงสุด และผูทีไ่ดรับ

มอบหมายใหรับผิดชอบสงูสดุ 

ในสายงานบัญชีและการเงนิ 

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพนั

หรือผูที่ดำรงตำแหนงไมต่ำกวาผูที่

ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสงูสุด

ในสายงานบัญชีและการเงนิที่ไดรับ

มอบอำนาจจากกรรมการผูมีอำนาจ

ลงนามผูกพัน 

กรณีที่ผูออกตราสารหนี ้

เปนหนวยงานภาครัฐไทย  

หรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจัดตั้งขึ้น 

ผูที่มีอำนาจลงนามผูกพันและ 

ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ

สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 

ผูที่มีอำนาจลงนามผูกพันหรือ 

ผูที่ดำรงตำแหนงไมต่ำกวาผูทีไ่ดรบั

มอบหมายใหรับผิดชอบสงูสดุใน 

สายงานบัญชีและการเงินที่ไดรบัมอบ

อำนาจจากผูมีอำนาจลงนามผูกพัน 
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ประเภทการเสนอขาย 
หลักเกณฑการลงลายมือชื่อรับรอง 

สวนขอมูลผูออกตราสารหนี ้
สวนขอมูลเกี่ยวกับ 

การเสนอขายตราสารหนี้ 

กรณีที่ผูออกตราสารหนี้เปนกจิการ

ตางประเทศ หรือธนาคาร

ตางประเทศซึ่งมีสาขาที่ไดรับ

อนุญาตใหประกอบธุรกิจธนาคาร

พาณิชยในประเทศไทย 

ผูที่มีอำนาจลงนามผูกพัน ผูที่มีอำนาจลงนามผูกพัน 

กรณีที่ผูออกตราสารหนี ้

เปนกองทรัสต 

กรรมการทุกคนของผูจัดการ

กองทรัสต  

กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพัน

ของผูจัดการกองทรัสต 

กรณีเสนอขายหุนกูเพื่อการแปลง

สินทรัพยเปนหลักทรัพย 

 

ผูมีสิทธิเสนอโครงการและ 

ผูออกหลักทรัพย  

กรรมการทุกคน ผูที่ดำรงตำแหนง 

บริหารสูงสุดและผูทีไ่ดรับ

มอบหมายใหรับผิดชอบสงูสดุใน

สายงานบัญชีและการเงิน  

(ยกเวนกรณีผูมีสิทธิเสนอโครงการ

เปนกิจการตางประเทศ ใหผูที่มี

อำนาจผูกพันลงนาม) 

ผูออกหลักทรัพย 

 

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน

หรือผูที่ดำรงตำแหนงไมต่ำกวาผูที่

ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสงูสุด

ในสายงานบัญชีและการเงนิที่ไดรับ

มอบอำนาจจากกรรมการผูมีอำนาจ

ลงนามผูกพัน 

กรณีการเสนอขายตราสารหนี้ 

โดยผูถือตราสารหนี ้

ผูถือตราสารหนี้ลงลายมือชื่อ  

ซึ่งในกรณีที่ผูถือตราสารหนี ้

เปนนิตบิุคคล ใหผูมีอำนาจลงนาม

ผูกพันนิตบิุคคลทุกคนลงลายมือชื่อ

ในการนี้ผูถือตราสารหนี้ตองจัดให

กรรมการทุกคน ผูที่ดำรงตำแหนง 

บริหารสูงสุดและผูทีไ่ดรับ

มอบหมายใหรับผิดชอบสงูสดุใน

สายงานบัญชีและการเงินของผูออก 

ตราสารหนี้ลงลายมือชื่อดวย 

 

 

 

 

 

ผูถือตราสารหนี้ลงลายมือชื่อ  

ซึ่งในกรณีที่ผูถือตราสารหนี ้

เปนนิตบิุคคล ใหผูมีอำนาจลงนาม

ผูกพันนิตบิุคคลทุกคนลงลายมือชื่อ

ในการนี้ผูถือตราสารหนี้ตองจัดให

กรรมการทุกคน ผูที่ดำรงตำแหนง 

บริหารสูงสุดและผูที่ไดรับ

มอบหมายใหรับผิดชอบสงูสดุใน 

สายงานบัญชีและการเงินของผูออก 

ตราสารหนี้ลงลายมือชื่อดวย 
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ประเภทการเสนอขาย 
หลักเกณฑการลงลายมือชื่อรับรอง 

สวนขอมูลผูออกตราสารหนี ้
สวนขอมูลเกี่ยวกับ 

การเสนอขายตราสารหนี้ 

แบบ 69-SN กรณีการเสนอขายหุนกูที่มีอนุพันธแฝง (สวนที่ 1 : แบบ 69-SN-1) 

กรณีที่ผูออกตราสารหนี ้

เปนบริษัทจดทะเบียน  

กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพัน 

หรือผูที่ดำรงตำแหนงบริหารสูงสุด

ที่ไดรับมอบอำนาจจากกรรมการ 

ผูมีอำนาจลงนามผูกพัน  ทั้งนี้  

ในกรณีที่กรรมการผูมีอำนาจ 

ลงนามผูกพันมิใชผูที่ดำรงตำแหนง

บริหารสูงสุด หรือผูที่ไดรบั

มอบหมายใหรับผิดชอบสงูสดุใน

สายงานบัญชีและการเงิน ตองมผีูที่

ดำรงตำแหนงบริหารสูงสุดหรือผูที่

ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสงูสุด

ในสายงานบัญชีและการเงนิ 

ลงลายมือชื่อดวย 

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน

หรือผูที่ดำรงตำแหนงไมต่ำกวาระดับ

ผูอำนวยการซึ่งรบัผิดชอบเกี่ยวกับ

การเสนอขายผลิตภัณฑดาน 

ตราสารหนีท้ีไ่ดรับมอบอำนาจจาก

กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพัน 

กรณีที่ผูออกตราสารหนีม้ิใช 

บริษัทจดทะเบียน 

กรรมการทุกคน ผูที่ดำรงตำแหนง

บริหารสูงสุดและผูทีไ่ดรับ

มอบหมายใหรับผิดชอบสงูสดุใน

สายงานบัญชีและการเงิน 

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน

หรือผูที่ดำรงตำแหนงไมต่ำกวาระดับ

ผูอำนวยการซึ่งรบัผิดชอบเกี่ยวกับ

การเสนอขายผลิตภัณฑดาน 

ตราสารหนีท้ีไ่ดรับมอบอำนาจจาก

กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพัน 

การเสนอขายในวงจำกัดตอผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญพเิศษ หรือผูลงทุนรายใหญ 

แบบ 69-PP-รายครั้ง 

กรณีที่ผูออกตราสารหนี ้

เปนกิจการไทย  

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน

หรือผูที่ดำรงตำแหนงบริหารสูงสุด 

ที่ไดรับมอบอำนาจจากกรรมการผูมี

อำนาจลงนามผูกพัน 

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน

หรือผูที่ดำรงตำแหนงไมต่ำกวาผูที่

ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสงูสุด

ในสายงานบัญชีและการเงนิที่ไดรับ

มอบอำนาจจากกรรมการผูมีอำนาจ

ลงนามผูกพัน 
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ประเภทการเสนอขาย 
หลักเกณฑการลงลายมือชื่อรับรอง 

สวนขอมูลผูออกตราสารหนี ้
สวนขอมูลเกี่ยวกับ 

การเสนอขายตราสารหนี้ 

กรณีที่ผูออกตราสารหนี ้

เปนหนวยงานภาครัฐไทย  

หรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจัดตั้งขึ้น 

ผูที่มีอำนาจลงนามผูกพันหรือผูที่

ดำรงตำแหนงบริหารสูงสุดที่ไดรับ

มอบอำนาจจากผูที่มีอำนาจลงนาม

ผูกพัน 

ผูที่มีอำนาจลงนามผูกพันหรือผูที่

ดำรงตำแหนงไมตำ่กวาผูที่ไดรับ

มอบหมายใหรับผิดชอบสงูสดุในสาย

งานบัญชีและการเงินที่ไดรับมอบ

อำนาจจากผูมีอำนาจลงนามผูกพัน 

กรณีที่ผูออกตราสารหนี้เปนกจิการ

ตางประเทศ หรือธนาคาร

ตางประเทศซึ่งมีสาขาที่ไดรับ

อนุญาตใหประกอบธุรกิจธนาคาร

พาณิชยในประเทศไทย 

ผูที่มีอำนาจลงนามผูกพันหรือ 

ผูที่ดำรงตำแหนงบริหารสูงสุด 

ที่ไดรับมอบอำนาจจากผูที่มีอำนาจ

ลงนามผูกพัน 

ผูที่มีอำนาจลงนามผูกพันหรือ 

ผูที่ดำรงตำแหนงบริหารสูงสุด 

ที่ไดรับมอบอำนาจจากผูที่มีอำนาจ

ลงนามผูกพัน 

กรณีที่ผูออกตราสารหนี ้

เปนกองทรัสต 

กรรมการของผูจัดการกองทรัสต 

ที่มีอำนาจลงนามผูกพัน 

กรรมการของผูจัดการกองทรัสต 

ที่มีอำนาจลงนามผูกพัน 

กรณีเสนอขายหุนกูเพื่อการแปลง

สินทรัพยเปนหลักทรัพย 

 

ผูมีสิทธิเสนอโครงการและ 

ผูออกหลักทรัพย  

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน

หรือผูที่ดำรงตำแหนงบริหารสูงสุด 

ที่ไดรับมอบอำนาจจากกรรมการผูมี

อำนาจลงนามผูกพัน 

(ยกเวนกรณีผูมีสิทธิเสนอโครงการ

เปนกิจการตางประเทศ ใหผูที่มี

อำนาจผูกพันลงนาม) 

ผูออกหลักทรัพย 

 

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน

หรือผูที่ดำรงตำแหนงไมต่ำกวาผูที่

ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสงูสุด

ในสายงานบัญชีและการเงนิที่ไดรับ

มอบอำนาจจากกรรมการผูมีอำนาจ

ลงนามผูกพัน  

กรณีการเสนอขายตราสารหนี้ 

โดยผูถือตราสารหนี ้

 

ผูถือตราสารหนี้ลงลายมือชื่อ  

ซึ่งในกรณีที่ผูถือตราสารหนี ้

เปนนิตบิุคคล ใหผูมีอำนาจลงนาม

ผูกพันนิตบิุคคลทุกคนลงลายมือชื่อ  

ในการนี้ผูถือตราสารหนี้ตองจัดให

กรรมการทุกคน ผูที่ดำรงตำแหนง

บริหารสูงสุด และผูทีไ่ดรับ

มอบหมายใหรับผิดชอบสงูสดุใน

สายงานบัญชีและการเงินของผูออก 

ตราสารหนี ้ลงลายมือชื่อดวย 

ผูถือตราสารหนี้ลงลายมือชื่อ  

ซึ่งในกรณีที่ผูถือตราสารหนี ้

เปนนิตบิุคคล ใหผูมีอำนาจลงนาม

ผูกพันนิตบิุคคลทุกคนลงลายมือชื่อ  

ในการนี้ผูถือตราสารหนี้ตองจัดให

กรรมการทุกคน ผูที่ดำรงตำแหนง

บริหารสูงสุดและผูทีไ่ดรับมอบหมาย

ใหรับผิดชอบสงูสุดในสายงานบัญชี

และการเงินของผูออกตราสารหนี้  

ลงลายมือชื่อดวย 
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ประเภทการเสนอขาย 
หลักเกณฑการลงลายมือชื่อรับรอง 

สวนขอมูลผูออกตราสารหนี ้
สวนขอมูลเกี่ยวกับ 

การเสนอขายตราสารหนี้ 

แบบ 69-SN 

กรณีการเสนอขายหุนกู 

ที่มีอนุพันธแฝง  

(สวนที่ 1 : แบบ 69-SN-1) 

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน

หรือผูที่ดำรงตำแหนงบริหารสูงสุด 

ที่ไดรับมอบอำนาจจากกรรมการผูมี

อำนาจลงนามผูกพัน 

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน

หรือผูที่ดำรงตำแหนงไมต่ำกวาระดับ

ผูอำนวยการซึ่งรบัผิดชอบเกี่ยวกับ

การเสนอขายผลิตภัณฑดาน 

ตราสารหนีท้ีไ่ดรับมอบอำนาจจาก

กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพัน 
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2. สำหรับการเสนอขายหุนกูท่ีมีอนุพันธแฝงในลักษณะรายโครงการ 

แบบ 69-SN 
สวนที่ 1 : แบบ 69-SN-1  

สวนที่ 2 : แบบ 69-SN-21 

สวนขอมูลผูออกหุนกู 
สวนขอมูลเกี่ยวกับ 

การเสนอขายหุนกู 

การเสนอขายตอประชาชนเปนการทั่วไป 

กรณีที่ผูออกตราสารหนี ้

เปนบริษัทจดทะเบียน  

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ผูกพัน หรือผูที่ดำรง

ตำแหนงบริหารสงูสุดที่

ไดรับมอบอำนาจจาก

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ผูกพัน  ทั้งนี้ ในกรณีที่

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ผูกพันมิใชผูที่ดำรงตำแหนง

บริหารสูงสุด หรือผูที่ไดรบั

มอบหมายใหรับผิดชอบ

สูงสุดในสายงานบัญชีและ

การเงิน ตองมีผูที่ดำรง

ตำแหนงบริหารสงูสุดหรือ 

ผูที่ไดรับมอบหมายให

รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน

บัญชีและการเงินลงลายมือ

ชื่อดวย 

กรรมการที่มีอำนาจลงนาม

ผูกพันหรือผูที่ดำรงตำแหนง

ไมต่ำกวาระดับผูอำนวยการ

ซึ่งรบัผิดชอบเก่ียวกับการ

เสนอขายผลิตภัณฑดาน 

ตราสารหนีท้ีไ่ดรับมอบ

อำนาจจากกรรมการผูมี

อำนาจลงนามผูกพัน 

กรรมการที่มีอำนาจลงนาม

ผูกพันหรือผูที่ดำรงตำแหนง

ไมต่ำกวาระดับผูอำนวยการ

ซึ่งรบัผิดชอบเก่ียวกับ 

การเสนอขายผลิตภัณฑ

ดานตราสารหนี้ทีไ่ดรับ 

มอบอำนาจจากกรรมการ 

ผูมีอำนาจลงนามผูกพัน 

กรณีที่ผูออกตราสารหนี้

มิใชบริษัทจดทะเบียน 

กรรมการทุกคน ผูที่ดำรง

ตำแหนงบริหารสงูสุดและผู

ที่ไดรับมอบหมายให

รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน

บัญชีและการเงิน 

กรรมการที่มีอำนาจลงนาม

ผูกพันหรือผูที่ดำรงตำแหนง

ไมต่ำกวาระดับผูอำนวยการ

ซึ่งรบัผิดชอบเก่ียวกับการ

เสนอขายผลิตภัณฑดาน 

ตราสารหนีท้ีไ่ดรับมอบ

อำนาจจากกรรมการผูมี

อำนาจลงนามผูกพัน 

กรรมการที่มีอำนาจลงนาม

ผูกพันหรือผูที่ดำรงตำแหนง

ไมต่ำกวาระดับผูอำนวยการ

ซึ่งรบัผิดชอบเก่ียวกับ 

การเสนอขายผลิตภัณฑ

ดานตราสารหนี้ทีไ่ดรับ 

มอบอำนาจจากกรรมการ 

ผูมีอำนาจลงนามผูกพัน 

 

 
1 ขอมูลที่เปลี่ยนแปลงไปจากแบบ 69-SN (สวนที่ 1 : แบบ 69-SN-1) 
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แบบ 69-SN 
สวนที่ 1 : แบบ 69-SN-1  

สวนที่ 2 : แบบ 69-SN-21 

สวนขอมูลผูออกหุนกู 
สวนขอมูลเกี่ยวกับ 

การเสนอขายหุนกู 

การเสนอขาย 

ในวงจำกัดตอผูลงทุน

สถาบัน ผูลงทุน 

รายใหญพิเศษ  

หรือผูลงทุนรายใหญ 

กรรมการที่มีอำนาจลงนาม

ผูกพันหรือผูที่ดำรง

ตำแหนงบริหารสงูสุดที่

ไดรับมอบอำนาจจาก

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ผูกพัน 

กรรมการที่มีอำนาจลงนาม

ผูกพันหรือผูที่ดำรงตำแหนง

ไมต่ำกวาระดับผูอำนวยการ

ซึ่งรบัผิดชอบเก่ียวกับ 

การเสนอขายผลิตภัณฑ

ดานตราสารหนี้ทีไ่ดรับ 

มอบอำนาจจากกรรมการ 

ผูมีอำนาจลงนามผูกพัน 

กรรมการที่มีอำนาจลงนาม

ผูกพันหรือผูที่ดำรงตำแหนง

ไมต่ำกวาระดับผูอำนวยการ

ซึ่งรบัผิดชอบเก่ียวกับ 

การเสนอขายผลิตภัณฑ

ดานตราสารหนี้ทีไ่ดรับ 

มอบอำนาจจากกรรมการ 

ผูมีอำนาจลงนามผูกพัน 
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3.  สำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะรายโครงการ (MTN) 

 

ประเภทการเสนอขาย 

หลักเกณฑการลงลายมือชื่อรับรอง 

สวนท่ี 1 : 

แบบ 69-PO-BASE/ 

แบบ 69-FD-BASE 

สวนท่ี 2 :  

แบบ 69-PO-PRICING/ 

แบบ 69-FD-PRICING 

สวนท่ี 3 : 

แบบ 69-PO-SUPPLEMENT/ 

แบบ 69-FD-SUPPLEMENT 

การเสนอขายตอประชาชนเปนการทั่วไป 

แบบ 69-PO-MTN/แบบ 69-FD-MTN 

กรณีที่ผูออกตราสารหนี้เปนกจิการไทย  

กรณีที่ผูออกตราสารหนี ้

เปนบริษัทจดทะเบียน  

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ผูกพัน หรือผูที่ดำรง

ตำแหนงบริหารสงูสุดที่

ไดรับมอบอำนาจจาก

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ผูกพัน  ทั้งนี้ ในกรณีที่

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ผูกพันมิใชผูที่ดำรงตำแหนง

บริหารสูงสุด หรือผูที่ไดรบั

มอบหมายใหรับผิดชอบ

สูงสุดในสายงานบัญชีและ

การเงิน ตองมีผูที่ดำรง

ตำแหนงบริหารสงูสุดหรือ 

ผูที่ไดรับมอบหมายให

รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน

บัญชีและการเงินลงลายมือ

ชื่อดวย 

กรรมการที่มีอำนาจลงนาม

ผูกพันหรือผูที่ดำรงตำแหนง

ไมต่ำกวาผูที่ไดรับมอบหมาย

ใหรับผิดชอบสูงสดุในสายงาน

บัญชีและการเงินทีไ่ดรับมอบ

อำนาจจากกรรมการผูมี

อำนาจลงนามผูกพัน 

 

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ผูกพัน หรือผูที่ดำรงตำแหนง

บริหารสูงสุดทีไ่ดรับมอบ

อำนาจจากกรรมการผูมี

อำนาจลงนามผูกพัน  ทั้งนี้  

ในกรณีที่กรรมการผูมีอำนาจ

ลงนามผูกพันมิใชผูที่ดำรง

ตำแหนงบริหารสงูสุด หรือผูที่

ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ

สูงสุดในสายงานบัญชีและ

การเงิน ตองมีผูที่ไดรับ

มอบหมายใหรับผิดชอบสงูสดุ

ในสายงานบัญชีและการเงนิ

ลงลายมือชื่อดวย 

กรณีที่ผูออกตราสารหนี้

มิใชบริษัทจดทะเบียน 

กรรมการทุกคน ผูที่ดำรง

ตำแหนงบริหารสงูสุดและ 

ผูที่ไดรับมอบหมายให

รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน

บัญชีและการเงิน 

กรรมการที่มีอำนาจลงนาม

ผูกพันหรือผูที่ดำรงตำแหนง

ไมต่ำกวาผูที่ไดรับมอบหมาย

ใหรับผิดชอบสูงสดุในสายงาน

บัญชีและการเงินทีไ่ดรับมอบ

อำนาจจากกรรมการผูมี

อำนาจลงนามผูกพัน 

 

กรรมการทุกคน ผูที่ดำรง

ตำแหนงบริหารสงูสุดและผูที่

ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ

สูงสุดในสายงานบัญชีและ

การเงิน 
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ประเภทการเสนอขาย 

หลักเกณฑการลงลายมือชื่อรับรอง 

สวนท่ี 1 : 

แบบ 69-PO-BASE/ 

แบบ 69-FD-BASE 

สวนท่ี 2 :  

แบบ 69-PO-PRICING/ 

แบบ 69-FD-PRICING 

สวนท่ี 3 : 

แบบ 69-PO-SUPPLEMENT/ 

แบบ 69-FD-SUPPLEMENT 

กรณีที่ผูออกตราสารหนี ้

เปนหนวยงานภาครัฐไทย  

หรือสถาบันการเงินท่ีมี

กฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

ผูที่มีอำนาจลงนามผูกพัน

และผูทีไ่ดรับมอบหมายให

รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน

บัญชีและการเงิน 

ผูที่มีอำนาจลงนามผูกพันหรือ

ผูที่ดำรงตำแหนงไมต่ำกวา 

ผูที่ไดรับมอบหมายให

รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน

บัญชีและการเงินทีไ่ดรบัมอบ

อำนาจจากผูมีอำนาจลงนาม

ผูกพัน 

ผูที่มีอำนาจลงนามผูกพันและ

ผูที่ไดรับมอบหมายให

รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน

บัญชีและการเงิน 

กรณีที่ผูออกตราสารหนี้

เปนกิจการตางประเทศ 

หรือธนาคารตางประเทศซึ่ง

มีสาขาที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบธุรกิจธนาคาร

พาณิชยในประเทศไทย 

ผูที่มีอำนาจลงนามผูกพัน ผูที่มีอำนาจลงนามผูกพัน ผูที่มีอำนาจลงนามผูกพัน 

กรณีที่ผูออกตราสารหนี้

เปนกองทรัสต 

กรรมการทุกคนของ

ผูจัดการกองทรัสต 

กรรมการของผูจัดการ

กองทรัสตที่มีอำนาจลงนาม

ผูกพัน 

กรรมการทุกคนของผูจัดการ

กองทรัสต 

 

 

ประเภทการเสนอขาย 

หลักเกณฑการลงลายมือชื่อรับรอง 

สวนท่ี 1 :  

แบบ 69-PP-BASE 

สวนท่ี 2 :  

แบบ 69-PP-PRICING 

สวนท่ี 3 :  

แบบ 69-PP-SUPPLEMENT 

การเสนอขายในวงจำกัดตอผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญพเิศษ หรือผูลงทุนรายใหญ 

แบบ 69-PP-MTN 

กรณีที่ผูออกตราสารหนี ้

เปนกิจการไทย  

กรรมการที่มีอำนาจ 

ลงนามผูกพันหรือ 

ผูที่ดำรงตำแหนงบริหาร

สูงสุดที่ไดรับมอบอำนาจ

จากกรรมการผูมีอำนาจลง

นามผูกพัน 

กรรมการที่มีอำนาจลงนาม

ผูกพันหรือผูที่ดำรงตำแหนง 

ไมต่ำกวาผูที่ไดรับมอบหมาย

ใหรับผิดชอบสูงสดุในสายงาน

บัญชีและการเงินทีไ่ดรับมอบ

อำนาจจากกรรมการผูมี

อำนาจลงนามผูกพัน 

กรรมการที่มีอำนาจลงนาม

ผูกพันหรือผูที่ดำรงตำแหนง

บริหารสูงสุดทีไ่ดรับมอบ

อำนาจจากกรรมการ 

ผูมีอำนาจลงนามผูกพัน 
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ประเภทการเสนอขาย 

หลักเกณฑการลงลายมือชื่อรับรอง 

สวนท่ี 1 :  

แบบ 69-PP-BASE 

สวนท่ี 2 :  

แบบ 69-PP-PRICING 

สวนท่ี 3 :  

แบบ 69-PP-SUPPLEMENT 

กรณีที่ผูออกตราสารหนี ้

เปนหนวยงานภาครัฐไทย  

หรือสถาบันการเงินท่ีมี

กฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

ผูที่มีอำนาจลงนามผูกพัน

หรือผูที่ดำรงตำแหนง

บริหารสูงสุดทีร่บัมอบ

อำนาจจากผูที่มีอำนาจ 

ลงนามผูกพัน 

ผูที่มีอำนาจลงนามผูกพันหรือ 

ผูที่ดำรงตำแหนงไมต่ำกวาผูที่

ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ

สูงสุดในสายงานบัญชีและ

การเงินที่ไดรับมอบอำนาจจาก

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ผูกพัน 

ผูที่มีอำนาจลงนามผูกพัน

หรือผูที่ดำรงตำแหนงบริหาร

สูงสุดที่รบัมอบอำนาจจาก 

ผูที่มีอำนาจลงนามผูกพัน 

กรณีที่ผูออกตราสารหนี ้

เปนกิจการตางประเทศ 

หรือธนาคารตางประเทศ

ซึ่งมีสาขาที่ไดรับอนุญาต

ใหประกอบธุรกิจธนาคาร

พาณิชยในประเทศไทย 

ผูที่มีอำนาจลงนามผูกพัน

หรือผูที่ดำรงตำแหนง

บริหารสูงสุดทีไ่ดรับ 

มอบอำนาจจากผูม ี

อำนาจลงนามผูกพนั 

ผูที่มีอำนาจลงนามผูกพันหรือ

ผูที่ดำรงตำแหนงบริหารสูงสุด

ที่ไดรับมอบอำนาจจากผูที่มี

อำนาจลงนามผูกพนั 

ผูที่มีอำนาจลงนามผูกพัน

หรือผูที่ดำรงตำแหนงบริหาร

สูงสุดที่ไดรับมอบอำนาจจาก

ผูที่มีอำนาจลงนามผูกพัน 

กรณีที่ผูออกตราสารหนี ้

เปนกองทรัสต 

กรรมการของผูจัดการ

กองทรัสตที่มีอำนาจ 

ลงนามผูกพัน 

กรรมการของผูจัดการ

กองทรัสตที่มีอำนาจลงนาม

ผูกพัน 

กรรมการของผูจัดการ

กองทรัสตที่มีอำนาจลงนาม

ผูกพัน 
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4. สำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ที่จัดใหมีที่ปรึกษาทางการเงิน 

 การเสนอขายตอประชาชน 

เปนการทั่วไป 

การเสนอขายในวงจำกัดตอ 

ผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญ

พิเศษ หรือผูลงทุนรายใหญ 

ตราสารหนีทุ้กประเภท ผูที่มีอำนาจลงนามผูกพัน ผูที่มีอำนาจลงนามผูกพัน 

 


