หนังสือชีช้ วน

บริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
TOYOTA LEASING (THAILAND) CO., LTD.
เสนอขายใหแกผูลงทุนสถาบัน
หุนกูมีประกันของบริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ครั้งที่ 3/2549 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2551
หุนกูมีประกัน ชนิดระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ และมีผูแทนผูถือหุนกู
อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.98 ตอป จายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุนกู
จํานวนที่เสนอขาย 2,000,000 หนวย คิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 2,000,000,000 บาท
มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหนวยละ 1,000 บาท
หุนกูมีประกันของบริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ครั้งที่ 3/2549 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2552
หุนกูมีประกัน ชนิดระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ และมีผูแทนผูถือหุนกู
อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.98 ตอป จายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุนกู
จํานวนที่เสนอขาย 2,000,000 หนวย คิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 2,000,000,000 บาท
มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหนวยละ 1,000 บาท
ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือของหุนกู โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด คือ AAA
โครงการหุนกูระยะกลาง (Medium-Term Debenture Program)
หุนกูที่เสนอขายภายใตโครงการหุนกูระยะกลางคิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 30,000,000,000 บาท
ผูจัดการการจัดจําหนายหุนกู
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ผูแทนผูถือหุนกู
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุนกู
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ระยะเวลาการจองซื้อหุนกู
วันที่ 18 และ 19 ธันวาคม 2549
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนคือวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549
วันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับคือวันที่ 18 ธันวาคม 2549
คําเตือน: กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูออกหลักทรัพยและเงื่อนไขของหลักทรัพย รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน
และความเสี่ยงที่เกี่ยวของเปนอยางดี การมีผลบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนนี้ มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนนี้แตอยาง
ใด ทั้งนี้การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนนี้เปนความรับผิดชอบของผูออกหลักทรัพย
หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จ หรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระ สําคัญ ผูถือหลักทรัพยมี
สิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของหลักทรัพยได ตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่
แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ
บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนไดที่ศูนยสารนิเทศ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ชั้น 15 อาคารดีทแฮลม ทาวเวอรส บี เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทําการของสํานักงาน
ระหวางเวลา 9.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.- 16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนกอนการตัดสินใจลงทุน

หนังสือชี้ชวนนี้จัดทําขึ้นเพื่อการเผยแพรขอมูลเบื้องตนสําหรับใชพิจารณาประกอบการซื้อ “หุนกูมีประกันของบริษัท โตโยตาลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ครั้งที่ 3/2549
ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2551 ” และ “หุนกูมีประกันของบริษัท โตโยตาลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ครั้งที่ 3/2549 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2552 ”
(“หุนกู”) มูลคารวม 4,000 ลานบาท ซึ่งออกโดยบริษัท โตโยตาลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด (“TLT”) เพื่อจําหนายใหแก “ผูลงทุนสถาบัน” ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 44/2543 เรื่อง การยื่นและการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย ฉบับวันที่ 15 ตุลาคม 2543 (ตามที่มี
การแกไขเพิ่มเติม) และ TLT ไดจดทะเบียนขอจํากัดการโอนนี้ไวกับคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว ทั้งนี้ หามมิใหมีการจัดทําขึ้นใหมหรือแจกจาย
ซึ่งหนังสือชี้ชวนนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน หรือเปดเผยขอมูลใด ๆ ใหแกบุคคลอื่นนอกเหนือจากผูลงทุนสถาบันหรือบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูลงทุนสถาบัน หรือนํา
ขอมูลที่แสดงในนี้ไปใชเพื่อการอื่นนอกเหนือจากการใชประกอบการพิจารณาซื้อหุนกูที่เสนอขาย
หนังสือชี้ชวนนี้ควรพิจารณาควบคูกับเอกสารที่แนบมา ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของหนังสือชี้ชวนนี้ นักลงทุนจะตองตัดสินใจในการลงทุนดวยตัวเองโดยใชขอมูลจากหนังสือ
ชี้ชวนนี้เปนเพียงเอกสารประกอบ ขอมูลเกี่ยวกับ TLT และ/หรือหุนกู รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจในปจจุบัน และผลการดําเนินงานในอดีตของ TLT และแผนงานเกี่ยวกับ
การดําเนินการและขอมูลคาดคะเนของ TLT ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้เปนขอมูลที่ไดรับจาก TLT ซึ่งไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับการพิจารณาลงทุนใน
หุนกูที่เสนอขายในครั้งนี้ หนังสือชี้ชวนมีขอความที่มีลักษณะเปนการคาดการณในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่เกี่ยวของกับบทวิเคราะหและขอมูลอื่น ๆ ซึ่ง
บริษัทไดพิจารณาจากการคาดคะเนผลการดําเนินงานในอนาคตของ TLT และประมาณการรายไดไดในอนาคตที่ยังไมอาจกําหนดไดในขณะนี้ นอกจากนี้ ขอความใน
ลักษณะดังกลาวที่เกี่ยวกับโอกาส โครงการดําเนินงานและกลยุทธทางธุรกิจของ TLT ในอนาคต เปนขอความที่มีลักษณะเปนการคาดการณในอนาคตดังกลาวเปน
ความเห็นของ TLT ในปจจุบันเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคต ซึ่งมิไดเปนการรับรองผลประกอบการในอนาคตแตอยางใด ดังนั้น ผลที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคตจึงอาจมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญจากขอมูลที่ปรากฏอยูในขอความที่มีลักษณะเปนการคาดการณในอนาคตดังกลาว เนื่องจากปจจัยตาง ๆ ผูจัดการการจัดจําหนายหุนกูตามที่
ระบุไวในเอกสารนี้จะไมรับรองหรือยืนยันความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนนี้ และขอมูลดังกลาวอาจถูกเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือแกไข
ไดโดยไมตองแจงลวงหนา
นอกจากนี้ถึงแมวาขอมูลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนนี้เปนขอมูลที่ไดรับจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ ผูจัดการการจําหนายหุนกูจะไมรับผิดชอบในความถูกตองหรือความสมบูรณ
ของขอมูลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แตอยางใด การลงทุนในหุนกูมีความเสี่ยงซึ่งผูสนใจลงทุนควรพิจารณาความเสี่ยงตาง ๆ ที่เกี่ยวของดวยความรอบคอบ ผูสนใจ
ลงทุนตองใชวิจารณญาณของตนในการศึกษา TLT และขอมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวของ ผูที่ไดรับแบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี้จะตองไมถือวา
ขอมูลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนนี้เปนการใหคําปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ หรือภาษี นักลงทุนควรปรึกษาที่ปรึกษากฎหมาย ธุรกิจ และภาษีของตนเกี่ยวกับขอมูลเกี่ยวกับการ
ลงทุนในหุนกูนี้
การจัดสงหนังสือชี้ชวนหรือการเสนอขายหุนกูครั้งนี้ มิไดเปนการรับรองโดยผูจัดการการจัดจําหนายหุนกูวาขอมูลในหนังสือชี้ชวนนี้ถูกตองครบถวนสมบูรณ และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไมไดรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของหนังสือชี้ชวนนี้แตอยางใด

