
 

 

แบบ 69-Supplement 
 

บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผู้เสนอขายตราสารหนี้) 

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

 
- ให้ระบุชื่อและรายละเอียดที่ส าคัญโครงการตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย 
-  ให้ระบุข้อความว่า 
“ข้อมูลส่วนที่ปรับปรุงตามแบบ 69-Supplement ที่ผู้ออกตราสารหนี้ได้ยื่นต่อส านักงานในครั้งนี ้ให้ถือเป็น
ส่วนหน่ึงของข้อมูลตามแบบ 69-BASE-PO/69-BASE-PO-REIT/69-BASE-PO-IFT/69-BASE-II&HNW/             
69-BASE-II&HNW-REIT/69-BASE-II&HNW-IFT ที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่    (ระบุ)           ด้วย” 
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ส่วนที่ 1   
รายการข้อมูล  

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ส าคัญ  
 ในกรณีที่มีข้อมูลของผู้เสนอขายตราสารหนี้หรือข้อมูลตราสารหนีท้ี่อาจมีผลกระทบ 
ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญในกรณีดังต่อไปนี้ และยังไม่ได้เปิดเผยในแบบ 69-BASE-PO/         
69-BASE-PO-REIT/69-BASE-PO-IFT/69-BASE-II&HNW/69-BASE-II&HNW-REIT/69-BASE-
II&HNW-IFTและแบบ 69-Supplement ที่ผ่านมา  

(1)  บริษัทประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง 
(2)  บริษัทหยุดประกอบกิจการทั้งหมด หรือบางส่วน 
(3)  บริษัทเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือลักษณะการประกอบธุรกิจ 
(4)  บริษัทท าสัญญาให้บุคคลอ่ืนมีอ านาจทั้งหมด หรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษัท 
(5)  บริษัทมีการร่วมทุน ควบรวมกิจการ กระท าหรือถูกกระท าอันมีลักษณะเป็นการครอบง า  

หรือถูกครอบง ากิจการตามมาตรา 247 
(6)  บริษัทมีการฟื้นฟูกิจการ 

  (7)  เหตุการณ์ใด ๆ ที่เป็นเงื่อนไขที่จะท าให้ผู้ถือตราสารหนี้ถือเป็นเหตุให้บริษัทผิดข้อตกลง 
ตามตราสาร (events of default)  

(8)  บริษัทผิดข้อตกลงในการช าระหนี้ตามตราสาร (default)  
(9)  บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารในสาระส าคัญ 
(10)  บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร โครงสร้างการถือหุ้น อย่างมีนัยส าคัญ 

หรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
(11)  ตราสารหนี้ของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(12)  งบการเงินของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงรายได้หรือก าไรสุทธิเกินกว่าร้อยละ 20  

เมื่อเปรียบเทียบจากงบการเงินของบริษัทงวดเดียวกันในปีก่อน 
(13)  บริษัทมีการเพิ่มทุนหรือลดทุนจดทะเบียน 
(14)  บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่ส าคัญ 
(15)  บริษัทมีการท ารายการระหว่างกันที่เพิ่มขึ้นจากที่เคยเปิดเผยไว้ 
 (16)  บริษัทมีแผนการลงทุนที่ส าคัญ 
(17)  บริษัทได้มาหรือสูญเสียไปซึ่งสัญญาการค้าที่ส าคัญ 
(18)  บริษัทมีข้อพิพาทที่อาจส่งผลกระทบท าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเกินกว่าร้อยละ 5 
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(19)  บริษัทจะมีการเพิ่มมูลค่าการเสนอขายของตราสารหนี้จากที่เคยระบุไว้ในโครงการ 
ส าหรับกรณีที่เป็นการออกและเสนอขายตราสารหนี้ซึ่งได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลในลักษณะโครงการ 

(20)  บริษัทยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงมติคณะกรรมการ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เคยอนุมัติ 
ให้ออกตราสารหนี้ที่เคยระบุไว้ในโครงการ ส าหรับกรณีที่เป็นการออกและเสนอขายตราสารหนี้ซึ่งได้ยื่น 
แบบแสดงรายการข้อมูลในลักษณะโครงการ  

(21)  ข้อมูลของบริษัทที่มีความแตกต่างจากข้อมูลที่เคยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลที่เคยยื่นต่อส านักงานในคร้ังแรก อย่างมีนัยส าคัญ และมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน 
วิธีการเปิดเผยข้อมูล 
 ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม โดยเลือกวิธีการ ดังนี้ 
   (1) แสดงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าว  
   (2) ให้อ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ออกตราสารหนี้เคยได้ยื่นต่อส านักงานหรือตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย และให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 69-Pricing (ในกรณีที่มีการอ้างอิง
ข้อมูลดังกล่าว ให้สรุปข้อมูล วันที่เผยแพร่ และระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ 
เช่น website ของส านักงาน website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ website ของผู้ออก 
ตราสารหนี้ เป็นต้น)  
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ส่วนที่ 2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
 1.    การรับรองความถูกต้องของข้อมูลของผู้เสนอขายตราสารหนี้ 

ให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันหรือผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับ 
มอบอ านาจจากกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของ 
แบบแสดงรายการข้อมูล  (ในกรณีที่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันมิใช่ผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด
หรือผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ให้การลงลายมือชื่อดังกล่าวต้องมีผู้ที่ด ารงต าแหน่ง
บริหารสูงสุดหรือผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ร่วมลงลายมือชื่อด้วย) พร้อมทั้ง
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)  และมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูล           
แทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้ 
 “ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบ 69-Supplement ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง
ในฐานะ [กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม / ผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด /ผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด             
ในสายงานบัญช]ี ของผู้ออกตราสารหนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ          
ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ   

ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลตามที่ปรากฏใน
แหล่งข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69- Supplement ฉบับนี้  ในการอ้างอิง
แหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้นเช่นเดียวกับ
การน าข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบ 69-Supplement ฉบับนี้ (ให้ระบุข้อความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มี
การอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุในส่วนที่ 1) 
 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้ 
รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับ
เอกสารน้ีไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. ก ากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่า
ไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น” 

         ชื่อ             ต าแหน่ง       ลายมือชื่อ* 
1.                                                                                                              
2.                                                                         
3.                                                                                                              

ชื่อ            ต าแหน่ง              ลายมือชื่อ 

ผู้รับมอบอ านาจ                                                                                                                              
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 หมายเหต ุหากในวันที่ยื่นแบบ 69-Supplement ต่อส านักงาน มีเหตุจ าเป็นที่ท าให้ 
บุคคลใดยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว  
ผู้เสนอขายตราสารหนี้ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที  เว้นแต่เหตุที่ท าให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถ 
ลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับ 
ตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายตราสารหนี้ไม่จ าต้องจัดให้บุคคลดังกล่าว 
ลงลายมือชื่อในแบบ 69- Supplement หรือเป็นกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผัน 
จากส านักงาน 

 2.   การรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) 
 ให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท  
(ถ้ามี) ในแบบ 69-Supplement โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้ 

“ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ออกตราสารหนี้ ขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้สอบทาน
ข้อมูลในแบบ 69-Supplement ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน               
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูล          
ที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 
 ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูล
ที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-Supplement ฉบับนี้  ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
ดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้น เช่นเดียวกับกรณีที่                  
ผู้เสนอขายตราสารหนี้น าข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบ 69-Supplement ฉบับนี้” 

ชื่อ             ต าแหน่ง                 ลายมือชื่อ 
1.                                                                   
2.                                                                 
 


