
 

 

 แบบ 69-SUPPLEMENT 

 

บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผูออกตราสารหน้ี) 

เสนอขาย 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

 

- ใหระบช่ืุอและรายละเอียดท่ีสําคัญโครงการตราสารหน้ีท่ีจะเสนอขาย 

-  ใหระบุขอความวา 

“ขอมูลสวนท่ีปรับปรุงตามแบบ 69-SUPPLEMENT ท่ีผูออกตราสารหน้ีไดยื่นตอสํานักงานในคร้ังน้ี ใหถือ

เปนสวนหน่ึงของขอมูลตามแบบ 69-BASE-PO/69-BASE-PO-REIT/69-BASE-PO-IFT/69-BASE-PO-

GOV.AGENCY/69-BASE-II&HNW/69-BASE-II&HNW-REIT/69-BASE-II&HNW-IFT/69-BASE-

II&HNW-GOV.AGENCY ท่ีมีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี    (ระบุ)           ดวย” 
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สวนที่ 1   

รายการขอมูล  

ขอมูลเพ่ิมเติมที่สําคัญ  

 ในกรณีท่ีมีขอมูลของผูออกตราสารหน้ีหรือขอมูลตราสารหน้ีท่ีอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผู

ลงทุนอยางมีนัยสําคัญในกรณีดังตอไปน้ี และยังไมไดเปดเผยในแบบ 69-BASE-PO/ 69-BASE-PO-REIT/69-

BASE-PO-IFT/69-BASE-PO-GOV.AGENCY/69-BASE-II&HNW/69-BASE-II&HNW-REIT/69-BASE-

II&HNW-IFT/69-BASE-II&HNW-GOV.AGENCY และแบบ 69-SUPPLEMENT ที่ผานมา  

(1)  บริษัทประสบความเสียหายอยางรายแรง 

(2)  บริษัทหยุดประกอบกิจการท้ังหมด หรือบางสวน 

(3)  บริษัทเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคหรือลักษณะการประกอบธุรกิจ 

(4)  บริษัททําสัญญาใหบุคคลอื่นมีอํานาจท้ังหมด หรือบางสวนในการบริหารงานของบริษัท 

(5)  บริษัทมีการรวมทุน ควบรวมกิจการ กระทําหรือถูกกระทําอันมีลักษณะเปนการครอบงํา  

หรือถูกครอบงํากิจการตามมาตรา 247 

(6)  บริษัทมีการฟนฟูกิจการ 

  (7)  เหตุการณใด  ๆที่เปนเงื่อนไขท่ีจะทําใหผูถือตราสารหน้ีถือเปนเหตุใหบริษัทผิดขอตกลง 

ตามตราสาร (events of default)  

(8)  บริษัทผิดขอตกลงในการชําระหน้ีตามตราสาร (default)  

(9)  บริษัทมีการเปล่ียนแปลงแกไขขอตกลงใด ๆ ที่เก่ียวกับตราสารในสาระสําคัญ 

(10)  บริษัทมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางการบริหาร โครงสรางการถือหุน อยางมีนัยสําคัญ 

หรือมีการเปล่ียนแปลงผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

(11)  ตราสารหน้ีของบริษัทมีการเปล่ียนแปลงผลการจัดอันดับความนาเช่ือถือ 

(12)  มีการสงงบการเงินของบริษัทใหสํานักงาน หนวยงานทางการซึ่งเปนผูกํากับดูแล 

การดําเนินงานโดยตรง หรือกระทรวงพาณิชย 

(13)  บริษัทมีการเพิ่มทุนหรือลดทุนจดทะเบียน 

(14)  บริษัทมีการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีท่ีสําคัญ 

(15)  บริษัทมีการทํารายการระหวางกันท่ีเพ่ิมขึ้นจากท่ีเคยเปดเผยไว 

(16)  บริษัทมีแผนการลงทุนท่ีสําคัญ 

(17)  บริษัทไดมาหรือสูญเสียไปซึ่งสัญญาการคาที่สําคัญ 

(18)  บริษัทมีขอพิพาทท่ีอาจสงผลกระทบทําใหสวนของผูถือหุนลดลงเกินกวารอยละ 5 
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(19)  บริษัทจะมีการเพ่ิมมูลคาการเสนอขายของตราสารหน้ีจากท่ีเคยระบุไวในโครงการ 

สําหรับกรณีท่ีเปนการออกและเสนอขายตราสารหน้ีซึ่งไดย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลในลักษณะโครงการ 

(20)  บริษัทยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงมติคณะกรรมการ หรือมติท่ีประชุมผูถือหุนท่ีเคยอนุมัต ิ

ใหออกตราสารหน้ีที่เคยระบุไวในโครงการ สําหรับกรณีที่เปนการออกและเสนอขายตราสารหน้ีซ่ึงไดย่ืน 

แบบแสดงรายการขอมูลในลักษณะโครงการ  

(21)  มีการเปล่ียนแปลงผูแทนผูถือหุนกู โดยหากผูแทนผูถือหุนกูมีสถานะเปนเจาหน้ี 

ของบริษัท ใหเปดเผยความสัมพันธดังกลาวดวย1 

(22)  ขอมูลของบริษัทท่ีมีความแตกตางจากขอมูลที่เคยเปดเผยไวในแบบแสดงรายการ

ขอมูลที่เคยยื่นตอสํานักงานในคร้ังแรก อยางมีนัยสําคัญ และมีผลตอการตัดสินใจของผูลงทุน 

วิธีการเปดเผยขอมูล 

 ใหเปดเผยขอมูลดังกลาวเพ่ิมเติม โดยเลือกวิธีการ ดังน้ี 

   (1) แสดงรายละเอียดขอมูลเพิ่มเติมดังกลาว  

   (2) ใหอางอิงจากขอมูลที่ผูออกตราสารหน้ีเคยไดยื่นตอสํานักงานหรือตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย และใหถือวาขอมูลดังกลาวเปนสวนหน่ึงของแบบ 69-PRICING (ในกรณีท่ีมีการอางอิง

ขอมูลดังกลาว ใหสรุปขอมูล วันท่ีเผยแพร และระบุแหลงอางอิงขอมูลซึ่งผูลงทุนสามารถตรวจสอบได 

เชน website ของสํานักงาน website ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ website ของผูออก 

ตราสารหน้ี เปนตน)  

                                                        
1 การเปดเผยขอมูลดังกลาวใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562  เปนตนไป 
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สวนท่ี 2 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

 1. ในกรณีเปนการเสนอขายตราสารหน้ีตอประชาชนเปนการท่ัวไปโดยผูออกตราสารหน้ีท่ีเปน

บริษัทท่ีมีหุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันหรือผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดท่ีไดรับมอบอํานาจจาก

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน ลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองครบถวนของแบบ 69-SUPPLEMENT   

(ในกรณีท่ีกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันมิใชผูท่ีดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดหรือผูที่ดํารงตําแหนงบริหาร

สูงสุดในสายงานบัญชี ใหการลงลายมือชื่อดังกลาวตองมีผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดหรือผูท่ีดํารงตําแหนง

บริหารสูงสุดในสายงานบัญชี รวมลงลายมือชื่อดวย) พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถาม)ี และมอบอํานาจให

บุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบ 69-SUPPLEMENT แทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังน้ี 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบ 69-SUPPLEMENT ฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวัง

ในฐานะ [กรรมการผูมีอํานาจลงนาม / ผูท่ีดํารงตําแหนงบริหารสูงสุด /ผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุด        

ในสายงานบัญชี] ของผูออกตราสารหน้ี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ     

ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ   

ท้ังน้ี การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกตราสารหน้ีตามท่ี

ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามท่ีระบุไวในแบบ 69-SUPPLEMENT ฉบับน้ี        

ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวนของขอมูลท่ีอางอิงน้ัน

เชนเดียวกับการนําขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบ 69-SUPPLEMENT ฉบับน้ี (ใหระบุขอความตามวรรคน้ี 

เฉพาะกรณีที่มีการอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ  ท่ีผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามท่ีระบุในสวนที่ 1)  

ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจาไดรับรอง

ความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให ............................................ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี ้ 

ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ ................................. กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูล

ท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

         ชื่อ             ตําแหนง       ลายมือชื่อ* 

1.                                                                                                              

2.                                                                         

3.                                                                                                              

4.                                                                         

5.                                                                         
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ชื่อ            ตําแหนง              ลายมือช่ือ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                              

 
 หมายเหต ุหากในวันท่ีย่ืนแบบ 69-SUPPLEMENT ตอสํานักงาน มีเหตุจําเปนที่ทําให 

บุคคลใด ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบ 69-SUPPLEMENT ได เม่ือเหตุดังกลาวหมดส้ินแลว ผูออกตรา

สารหน้ีตองจัดใหบุคคลน้ันลงลายมือชื่อทันที  เวนแตเหตุท่ีทําใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อได

เกิดจากการท่ีบุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เน่ืองจากเจ็บปวย

ทางรางกายหรือทางจิต ผูออกตราสารหน้ีไมจําตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อใน            แบบ 69-

SUPPLEMENT หรือเปนกรณีอื่นใดท่ีมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงาน 

 2. ในกรณีเปนการเสนอขายตราสารหน้ีตอประชาชนเปนการท่ัวไปโดยผูออกตราสารหน้ีไมเปน

บริษัทท่ีมีหุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2.1 กรรมการบริหารทุกคน ผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุด และผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุด 

ในสายงานบัญชี ใหลงลายมือชื่อพรอมท้ังประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบ 69-SUPPLEMENT พรอมทั้ง 

มอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบ 69-SUPPLEMENT แทนดวย โดยใหใชขอความและ

รูปแบบ ดังน้ี 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบ 69-SUPPLEMENT ฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวัง

ในฐานะ [กรรมการบริหาร / ผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุด / ผูท่ีดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญช]ี 

ของผูออกตราสารหน้ี  ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด 

หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ  นอกจากน้ี ขาพเจาขอรับรองวา 

(1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีประกอบเปนสวนหน่ึงของแบบ 69-SUPPLEMENT 

ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแส        

เงินสดของผูออกตราสารหน้ีและบริษัทยอยแลว  

(2)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหผูออกตราสารหน้ีมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี 

เพ่ือใหแนใจวาผูออกตราสารหน้ีไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญท้ังของผูออกตราสารหน้ีและ 

บริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว  รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหผูออกตราสารหน้ีมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี 

และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมิน ระบบการควบคุม

ภายใน  ณ  วันท่ี  .........................................................  ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของผูออก 

ตราสารหน้ีแลว ซ่ึงครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน 

รวมทั้งการกระทําที่มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของผูออกตราสารหน้ีและ

บริษัทยอย 
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ท้ังน้ี การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกตราสารหน้ี

ตามที่ปรากฏในแหลงขอมูลท่ีผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบ 69-SUPPLEMENT ฉบับน้ี  

ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวนของขอมูลท่ีอางอิงน้ัน

เชนเดียวกับการนําขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบ 69-SUPPLEMENT ฉบับน้ี (ใหระบุขอความตามวรรคน้ี 

เฉพาะกรณีที่มีการอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามท่ีระบุในสวนท่ี 1)  

ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจาไดรับรอง

ความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให ............................................ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี ้  

ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ ................................. กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูล

ท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

        ชื่อ             ตําแหนง       ลายมือชื่อ* 

1.                                                                                                              

2.                                                                         

3.                                                                                                              

4.                                                                         

5.                                                                         

ชื่อ            ตําแหนง       ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                               

2.2  กรรมการคนอื่นของผูออกตราสารหน้ีนอกจาก 2.1 ใหลงลายมือชื่อพรอมท้ังประทับตรา

บริษัท (ถามี) ในแบบ 69-SUPPLEMENT พรอมท้ังมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสารใน                    

แบบ 69-SUPPLEMENT แทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังน้ี 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบ 69-SUPPLEMENT ฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวัง

ในฐานะกรรมการของผูออกตราสารหน้ี ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน 

เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ท้ังน้ี การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกตราสารหน้ี

ตามที่ปรากฏในแหลงขอมูลท่ีผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบ 69-SUPPLEMENT ฉบับน้ี  

ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวนของขอมูลท่ีอางอิงน้ัน

เชนเดียวกับการนําขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบ 69-SUPPLEMENT ฉบับน้ี (ใหระบุขอความตามวรรคน้ี 

เฉพาะกรณีที่มีการอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามท่ีระบุในสวนท่ี 1)  
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ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจาไดสอบทาน

แลว และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่น  สําคัญผิด หรือ       

ขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให …....……….................... เปนผูลงลายมือชื่อ

กํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ …..........…............... กํากับไว ขาพเจา            

จะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน” 

ชื่อ             ตําแหนง       ลายมือชื่อ* 

1.                                                                                                              

2.                                                                         

3.                                                                                                            

4.                                                                        

5.                                                                        

         ชื่อ           ตําแหนง        ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                             

 หมายเหต ุหากในวันท่ีย่ืนแบบ 69-SUPPLEMENT ตอสํานักงาน มีเหตุจําเปนที่ทําให 

บุคคลใด ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบ 69-SUPPLEMENT ได เม่ือเหตุดังกลาวหมดส้ินแลว  

ผูออกตราสารหน้ีตองจัดใหบุคคลน้ันลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที่ทําใหบุคคลดังกลาวไมสามารถ ลง

ลายมือชื่อไดเกิดจากการท่ีบุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผดิชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได 

เน่ืองจากเจ็บปวยทางรางกายหรือทางจิต ผูออกตราสารหน้ีไมจําตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อใน

แบบ 69-SUPPLEMENT หรือเปนกรณีอื่นใดที่มีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงาน 

 3. ในกรณีเปนการเสนอขายตราสารหน้ีในวงจํากัดตอผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนรายใหญ 

ใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของผูออกตราสารหน้ีหรือผูท่ีดํารงตําแหนงบริหาร

สูงสุดที่ไดรับมอบอํานาจจากกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันของผูออกตราสารหน้ี ลงลายมือชื่อพรอมทั้ง

ประทับตราบริษัท (ถาม)ี ในแบบ 69-SUPPLEMENT พรอมท้ังมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสาร

ในแบบ 69-SUPPLEMENT แทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังน้ี 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบ 69-SUPPLEMENT ฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวัง   

ในฐานะ [กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน / ผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดท่ีไดรับมอบอํานาจจากกรรมการ   

ผูมีอํานาจลงนามผูกพัน] ของผูออกตราสารหน้ี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน              

ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ  
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ท้ังน้ี การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกตราสารหน้ีตามท่ี

ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามท่ีระบุไวในแบบ 69-SUPPLEMENT ฉบับน้ี               

ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวนของขอมูลท่ีอางอิงน้ัน

เชนเดียวกับการนําขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบ 69-SUPPLEMENT ฉบับน้ี  (ใหระบุขอความตามวรรคน้ี  

เฉพาะกรณีที่มีการอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามท่ีระบุในสวนท่ี 1)  

ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจาไดรับรอง 

ความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให ............................................ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี ้     

ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ ................................. กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูล 

ท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

                    ชื่อ             ตําแหนง                 ลายมือช่ือ 

1.                                                                                                                     

2.                                                                                                               

ชื่อ            ตําแหนง                 ลายมือช่ือ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                              

 หมายเหต ุหากในวันท่ีย่ืนแบบ 69-SUPPLEMENT ตอสํานักงาน มีเหตุจําเปนที่ทําให 

บุคคลใดยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบ 69-SUPPLEMENT ได เม่ือเหตุดังกลาวหมดส้ินแลว ผูออกตรา

สารหน้ีตองจัดใหบุคคลน้ันลงลายมือชื่อทันที  เวนแตเหตุท่ีทําใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิด

จากการท่ีบุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เน่ืองจากเจ็บปวยทาง

รางกายหรือทางจิต ผูออกตราสารหน้ีไมจําตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อใน              แบบ 69-

SUPPLEMENT หรือเปนกรณีอื่นใดท่ีมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงาน 

 


