
เอกสารแนบ 2 

  
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหน้ี 

(แบบ 69-SPV-PO) 

 

บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผู้ออกหุ้นกู้) …… 
 

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

 
- ให้ระบุข้อมูลเก่ียวกับผู้มีสิทธิเสนอโครงการ และผู้ออกหุ้นกู้ (นิติบุคคลเฉพาะกิจ) ได้แก่  ชื่อ ประเทศ 
ที่จดทะเบียน (กรณีผู้มีสิทธิเสนอโครงการไม่ได้เป็นบริษัทไทย) ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ 
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
- ให้ระบุลักษณะที่ส าคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขาย เช่น ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ ประเภทของหุ้นกู้ ลักษณะการเสนอขาย 
จ านวนหุ้นกู้ที่ออก ราคาเสนอขายต่อหน่วย ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ หรือ 
ผู้ค้ าประกันการช าระหน้ี และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เป็นต้น 
- ให้ระบุรายละเอียดส าคัญอื่นของการเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ผู้ประกันการจ าหน่ายและจัดจ าหน่าย บริษัทหลักทรัพย์ 
ที่ท าหน้าที่จ าหน่ายตราสารหน้ี ที่ปรึกษาทางการเงิน วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหน้ี  
(“แบบแสดงรายการข้อมูล”) มีผลใช้บังคับ เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายกรณีที่มีจ านวนตราสารหน้ีที่ขายได ้
น้อยกว่าจ านวนตราสารหน้ีขั้นต่ าที่ผู้ออกหุ้นกู้ก าหนด เป็นต้น 
- ให้ระบุค ำเตือน ดังน้ี   

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับผู้ออกหุ้นกู้ 
และเงื่อนไขของหุ้นกู้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้
บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้น้ี มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์แนะน าให้ลงทุนในหุ้นกู้ท่ีเสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหุ้นกู้ 
ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ 
แต่อย่างใด  ทั้งน้ี การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้น้ี
เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหุ้นกู้ 
 หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความ 
ที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ ผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ซื้อหุ้นกู้ไม่เกินหน่ึงปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูล 
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การเสนอขายหุ้นกู้น้ันมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหุ้นกู้ได้ตามมาตรา 82 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ทั้งน้ี ภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือ 
ควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุ้นกู้เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 
แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้มีผลใช้บังคับ” 



เอกสารแนบ 2 

สำรบัญ 
หน้ำ 

 

ส่วนที่ 1   สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำร (factsheet)  

ส่วนที่ 2   ข้อมูลสรุป (executive summary) 

ส่วนที่ 3   ข้อมูลโครงกำรแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 
1.   ข้อมูลผู้มีสิทธิเสนอโครงการและผู้ออกหุ้นกู้ 
2.   ข้อมูลบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ 
3.   ขั้นตอนการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ โครงสร้างทางกฎหมายและ                                         

โครงสร้างกระแสเงินสดของโครงการ 
4.   รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะน ามาแปลงเป็นหลักทรัพย์ 
5.   การเพิ่มคุณภาพเครดิต (Credit Enhancement) 
6.   การจัดสรรกระแสเงินสดรบัของโครงการและการจัดการบัญชีเงินส ารอง 
7.   การใช้ตราสารอนุพันธ์ (Derivative Instruments) 
8.   การลงทุนหรือการหาผลประโยชน์จากเงินสดในบัญชีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ 
9.   ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของโครงการ 
10. เง่ือนไขการโอนสินทรัพย์คืน 
11. การสิ้นสุดการเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ 
12. ภาระภาษีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ  

ส่วนที่ 4   ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ 
1.   รายละเอียดของหุ้นกู้ 
2.   ข้อจ ากัดการโอนหุ้นกู้ 
3.   การก าหนดราคาหุ้นกู้ 
4.   การจอง การจ าหน่าย และการจัดสรร 
5.   ตัวแทนช าระเงิน 
6.   ตลาดรองตราสารหน้ี 
7.   ภาระภาษีท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้ 

ส่วนที่ 5   กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 
เอกสารแนบ 1 ร่างข้อก าหนดสิทธิ 
เอกสารแนบ 2 งบการเงินประจ างวดการบัญชีของผู้มีสิทธิเสนอโครงการและผู้ออกหุ้นกู้ 
เอกสารแนบ 3 อื่น ๆ 
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ส่วนที่ 1 
สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำร (factsheet) 

 
 ให้สรุปสาระส าคัญของตราสาร รวมทั้งลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่ส าคัญของตราสาร  
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลสรุป (executive summary) 

 
1. ให้สรุปสาระส าคัญของข้อมูลผู้มีสิทธิเสนอโครงการและผู้ออกหุ้นกู้ โดยย่อ เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจภาพรวม 
ของการด าเนินธุรกิจของผู้มีสิทธิเสนอโครงการและผู้ออกหุ้นกู้ (ควรสรุปข้อมูลให้อยู่ภายใน 1 หน้ากระดาษ) 
2. เปิดเผยประวัติผิดนัดช าระหน้ีเงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหน้ี หรือผิดนัดช าระหน้ีเงินกู้ยืมจาก               
ธนาคารพาณิชย ์บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นและ                
การผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อก าหนดสิทธิ 3 ปีย้อนหลังของผู้มีสิทธิเสนอโครงการ 
 
(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้) 
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ส่วนที่ 3 

ข้อมูลโครงกำรแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 

 

1. ข้อมูลผู้มีสิทธิเสนอโครงการและผู้ออกหุ้นกู้ 
1.1 กรณีผู้มีสิทธิเสนอโครงการมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีต่อส านักงานหรือ                     

เพิ่งยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อประชาชน และแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับไม่เกิน 1 ปี  
ให้เปิดเผยข้อมูลดังน้ี 

 (1)  เปิดเผยข้อมูลตามที่ได้เคยเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีงวดปีล่าสุดหรือ                       
แบบแสดงรายการข้อมูลที่เคยจัดส่งต่อส านักงานข้างต้น และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันด้วย 

 (2)  ให้เพิ่มเติมข้อมูลเก่ียวกับภาระผูกพันในทรัพย์สินของผู้มีสิทธิเสนอโครงการ (กรณีที่
ออกเป็นหุ้นกู้ไม่มีประกัน) และยอดหน้ีคงค้างในการออกหุ้นกู้ครั้งก่อน 

 (3)  ให้เปิดเผยข้อมูลค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and 
Analysis : MD&A) ส าหรับงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด และผลการด าเนินงานสะสมตั้งแต่ต้นปีบัญชีถึงไตรมาส
ล่าสุดด้วย และให้เปิดเผยอัตราส่วนทางการเงิน* ดังน้ี 

(3.1)  อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และ               
ค่าตัดจ าหน่าย (net debt to EBITDA ratio) 

(3.2)  อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย (interest coverage ratio)  
(3.3)  อัตราส่วนความสามารถในการช าระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio)  
(3.4)  อัตราหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (debt to equity ratio)  
(3.5)  อัตราส่วนสภาพคล่อง (current ratio)  
(3.6)  อัตราส่วนตั๋วเงินจ่ายต่อหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย (B/E size to interest bearing debt 

ratio) 
(3.7)  อัตราส่วนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปี ต่อหน้ีสินที่มีภาระ

ดอกเบี้ยท้ังหมด 
(3.8)  อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม 

    * ในกรณีที่ key financial ratio รายการใดไม่เหมาะกับประเภทธุรกิจของผู้มีสิทธิเสนอโครงการ 
สามารถปรับรายการดังกล่าวให้เหมาะกับประเภทธุรกิจได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
ทางการเงิน/บริษัทหลักทรัพย์ที่ท าหน้าที่จัดจ าหน่ายตราสารหน้ี 
  ให้จัดท ำเอกสำรระบุว่ำแบบแสดงรำยกำรข้อมูลครั้งน้ีมีควำมแตกต่ำงจำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูล 
ประจ ำปี หรือแบบแสดงรำยกำรข้อมูลครั้งล่ำสุดที่ยื่นต่อส ำนักงำนอย่ำงไรบ้ำง (อำจท ำเป็นตำรำงเปรียบเทียบ
หรือ highlight ส่วนที่แตกต่ำงก็ได้) 
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1.2 กรณีอื่นที่ไม่เข้าข่ายตาม 1.1 
 1.2.1  ให้ผู้มีสิทธิเสนอโครงการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โดยมีหัวข้อและรายละเอียด 

เป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี โดยอนุโลม 
 1.2.2  ให้เปิดเผยข้อมูลค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion  

and Analysis : MD&A) ส าหรบังบการเงินรายไตรมาสล่าสุด และผลการด าเนินงานสะสมตั้งแต่ต้นปีบัญชีถึง 
ไตรมาสล่าสุดด้วย และให้เปิดเผยอัตราส่วนทางการเงิน* ดังน้ี 

(1)  อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคา และ 
ค่าตัดจ าหน่าย (net debt to EBITDA ratio) 

(2)  อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย (interest coverage ratio) 
(3)  อัตราส่วนความสามารถในการช าระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio) 
(4)  อัตราหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (debt to equity ratio) 
(5)  อัตราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) 
(6)  อัตราส่วนตั๋วเงินจ่ายต่อหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย (B/E size to interest bearing debt 

ratio) 
(7)  อัตราส่วนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปี ต่อหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย

ทั้งหมด 
(8)  อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม 

        * ในกรณีที่ key financial ratio รายการใดไม่เหมาะกับประเภทธุรกิจของผู้มีสิทธิเสนอโครงการ
หรือผู้ออกหุ้นกู้ สามารถปรับรายการดังกล่าวให้เหมาะกับประเภทธุรกิจได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการวิเคราะห์                 
ของที่ปรึกษาทางการเงิน/บริษัทหลักทรัพย์ที่ท าหน้าที่จัดจ าหน่ายตราสารหน้ี 

   อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ไม่ต้องยื่นงบการเงินประกอบ           
แบบแสดงรายการข้อมูลน้ี 

 รายการข้อมูลเพิ่มเติม 

 (1)  กรณีผู้มีสิทธิเสนอโครงการเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศให้เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับข้อจ ากัด 
และความเสี่ยงอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปน้ีด้วย 

(1.1)  ผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้อาจได้รับ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอโครงการมีหน้าที่ต้องรวบรวม
เงินที่ไดจ้ากสิทธิเรียกร้องตามโครงการส่งให้นิติบุคคลเฉพาะกิจซึ่งกฎหมายของประเทศที่เก่ียวข้องกับ               
ผู้มีสิทธิเสนอโครงการน้ันมีข้อจ ากัดในการส่งเงินออกนอกประเทศ (ถ้ามี) 

(1.2)  ข้อจ ากัดหรือความเสี่ยงอื่นใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิ หรือการตัดสินใจ 
ของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 
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(1.3)  ในกรณีที่สินทรัพย์ของโครงการเป็นสิทธิเรียกร้องในต่างประเทศ ให้เปิดเผยข้อมูล 
  (ก)  สิทธิและความคุ้มครองที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ รวมถึงค าเตือน 
ให้ผู้ลงทุนศึกษาและติดตามข้อมูลเก่ียวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศที่จะใช้บังคับกับสิทธิเรียกร้อง 
ตามโครงการที่เปล่ียนแปลงไปด้วย  ทั้งน้ี ข้อมูลดังกล่าวให้แสดงในหน้าปกของแบบแสดงรายการข้อมูล 
ด้วยตัวอักษรที่เน้นและสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 
  (ข)  ความเสี่ยง ข้อจ ากัด สิทธิ และความคุ้มครองสินทรัพย์ภายใต้โครงการตามกฎหมาย                     
และกฎเกณฑ์ของประเทศที่จะใช้บังคับกับสิทธิเรียกร้องตามโครงการ 
  (ค)  การด าเนินคดีทางกฎหมายของนิติบุคคลเฉพาะกิจต่อผู้มีสิทธิเสนอโครงการหรือ                 
การบังคับกับสิทธิเรียกร้องตามโครงการ เนื่องจากผู้มีสิทธิเสนอโครงการหรือลูกหน้ีแห่งสิทธิเรียกร้องดังกล่าว                        
มิได้มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย  ทั้งน้ี ให้ระบุถึงเขตอ านาจศาลในการฟ้องร้องบังคับคดีต่อผู้มีสิทธิเสนอโครงการ                     
หรือลูกหน้ีแห่งสิทธิเรียกร้องน้ันด้วย 

 (2)  กรณีมีการช าระค่าหุ้นกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ให้เปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปน้ี 
(2.1)  ข้อจ ากัดหรือความเสี่ยงเก่ียวกับอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา วิธีการจองซื้อการช าระราคา                   

การส่งมอบหลักทรัพย์ และวิธีการโอนหลักทรัพย์ 
(2.2)  ข้อจ ากัดหรือความเสี่ยงอื่นใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิ หรือการตัดสินใจของ 

ผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญเช่นเดียวกับกรณีข้อ 1(1.2) ข้างต้น 
 (3)  กรณีผู้มีสิทธิเสนอโครงการเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องตาม
กฎหมายต่างประเทศน้ัน ให้ผู้มีสิทธิเสนอโครงการดังกล่าวเปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลไม่น้อยกว่า
รายละเอียดของข้อมูลที่ได้เปิดเผยในต่างประเทศ 

2. ข้อมูลบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ 
2.1  ให้ระบุข้อมูลเก่ียวกับ ชื่อ บทบาท หน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รวมถึงข้อจ ากัดและเงื่อนไข                    

ในการให้บริการของบุคคลท่ีเก่ียวข้องในการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ เช่น ผู้จัดจ าหน่ายตราสารหน้ี  
ผู้ค้าตราสารหน้ี ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้บริหารจัดการโครงการ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทน 
ช าระเงิน ผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ให้บริการเรียกเก็บหน้ี ผู้ให้บริการเรียกเก็บหน้ีส ารอง (ถ้ามี) เป็นต้น 

2.2  ให้เปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เก่ียวข้องกับโครงการ รวมถึงรายการระหว่างกัน                     
ให้ชัดเจน 

2.3  หากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับโครงการอยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีทางกฎหมายที่มีนัยส าคัญให้เปิดเผย
ข้อมูลเก่ียวกับคดีความน้ัน ๆ อย่างชัดเจนด้วย 

3. ขั้นตอนการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ โครงสร้างทางกฎหมายและล าดับการจัดสรร กระแส
รายรับของโครงการ 

3.1  ให้แสดงขั้นตอนและโครงสร้างของโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ รวมถึงล าดับการ
จัดสรรกระแสรายรับของโครงการ โดยอาจแสดงเป็นแผนภาพพร้อมค าอธิบาย 

3.2  ให้แสดงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 



เอกสารแนบ 2 

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะน ามาแปลงเป็นหลักทรัพย์ 
ให้ระบุข้อมูลกลุ่มสินทรัพย์ในโครงการ อย่างน้อยดังต่อไปน้ี 
4.1  ข้อมูลส าคัญทั่วไปท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพย์ เช่น ประเภทของสินทรัพย์ เง่ือนไขในการเลือก

สินทรัพย์ กฎหมายที่ใช้บังคับกับกลุ่มสินทรัพย์ มูลค่าของกลุ่มสินทรัพย์ อายุ วันสิ้นสุดอายุ หลักประกัน (ถ้ามี) 
คุณภาพทางเครดิต (กรณีสินทรัพย์เป็นลูกหน้ี) และข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย์ เป็นต้น  นอกจากน้ี  
หากมีการสอบทานคุณสมบัติ หรือลักษณะของสินทรัพย์โดยผู้เชี่ยวชาญว่าเป็นไปตามท่ีระบุไว้ จะต้องเปิดเผย 
ให้ผู้ลงทุนทราบด้วย 

4.2  ลักษณะของกลุ่มสินทรัพย์และข้อมูลผลการด าเนินงานในอดีต เช่น กรณีสินทรัพย์เป็นลูกหน้ี             
ให้แสดงข้อมูลสถิติการจ่ายช าระหน้ี สถิติการผิดนัดช าระหน้ี อัตราส่วนทางการเงินที่เก่ียวข้อง (เช่น อัตราส่วน
หน้ีสินต่อรายได้) สัดส่วนลูกหน้ีที่ผิดนัดช าระหน้ี ลักษณะการค้ าประกันของกลุ่มสินทรัพย์ ข้อมูลทางเครดิต
ของกลุ่มสินทรัพย์ เป็นต้น โดยอาจแสดงอยู่ในรูปกราฟหรือตารางเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าใจได้ง่าย 

4.3  ข้อมูลสถิติการช าระเงินล่วงหน้าของลูกหน้ีในกลุ่มสินทรัพย์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึง                  
ความเสี่ยงและความคุ้มครองที่ผู้ลงทุนจะได้รับหากเกิดกรณีข้างต้น 

4.4  ส าหรับลูกหน้ีที่มีนัยส าคัญของกลุ่มสินทรัพย์ ให้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น รูปแบบของ
กิจการ กลุ่มธุรกิจ การเปล่ียนแปลงที่ส าคัญท่ีเกิดภายหลังงบการเงินล่าสุด ข้อสัญญาที่มีกับลูกหน้ี เป็นต้น 
รวมทั้งให้เปิดเผยงบการเงินของลูกหน้ีที่มีนัยส าคัญด้วย 

4.5  ข้อมูลแหล่งเงินทุน และการใช้เงินทุนนั้น ๆ รวมถึงสัดส่วนเงินทุนแต่ละแหล่ง และกรณีที่มีการ
กันเงินจากการระดมทุนส่วนหน่ึงไว้เพื่อซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมในอนาคต หรือกรณีที่จะใช้กระแสเงินสดรับจาก
กลุ่มสินทรัพย์เพื่อซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติม ให้เปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน เช่น ระยะเวลาและความ
เปล่ียนแปลงที่จะเกิดกับกองสินทรัพย์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดหา/สับเปล่ียน/ขายสินทรัพย์ เป็นต้น 

4.6  ข้อมูลสิทธิเรียกร้องบนกลุ่มสินทรัพย์ และค าอธิบายประมาณการ cross-collateralization และ            
cross-default ที่มีนัยส าคัญ (ถ้ามี) 

5. การเพิ่มความน่าเชื่อถือด้านเครดิต (Credit Enhancement) 
กรณีที่มีการเพิ่มความน่าเชื่อถือด้านเครดิต ให้เปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 
5.1  การเพิ่มความน่าเชื่อถือด้านเครดิตจากภายนอก (external credit enhancement) เช่น การค้ าประกัน               

โดยบุคคล/นิติบุคคล letter of credit เป็นต้น ให้เปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้อง เช่น รายละเอียดของผู้ค้ าประกัน 
รูปแบบของกิจการ กลุ่มธุรกิจ ข้อมูลทางการเงินและงบการเงินของผู้ค้ าประกัน วงเงินรับประกัน และเงื่อนไข
ส าคัญในสัญญาค้ าประกันธุรกิจ เป็นต้น 

5.2  การเพิ่มความน่าเชื่อถือด้านเครดิตจากภายใน (internal credit enhancement) เช่น การวาง
หลักประกันมูลค่าสูงกว่าการออกหลักทรัพย์ การจัดโครงสร้างการจ่ายช าระเงินกรณีออกหุ้นกู้ที่มีการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือต่างกัน (tranche) และการตั้งบัญชีเงินส ารองล่วงหน้า (reserve fund)  เป็นต้น ให้เปิดเผย
ข้อมูลที่เก่ียวข้อง เช่น ลักษณะและรูปแบบของการเพิ่มความน่าเชื่อถือด้านเครดิต เง่ือนไขวงเงินและ
ระยะเวลาการกันเงินส ารอง เป็นต้น 



เอกสารแนบ 2 

6. การจัดการกระแสรายรับของโครงการและการจัดการบัญชีเงินส ารอง 
ให้เปิดเผยข้อมูลแนวทางการจัดการกระแสรายรับของโครงการ เช่น การช าระเป็นค่าธรรมเนียม

หรือค่าบริการต่าง ๆ การจัดสรรเงินบางส่วนเข้าบัญชีเงินส ารองเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เป็นต้น  นอกจากน้ี 
ในกรณีที่มีการจัดสรรเงินเข้าบัญชีเงินส ารองต่าง ๆ ให้เปิดเผยวัตถุประสงค์และแนวทางการจัดการบัญชี 
เงินส ารองไว้ด้วย 

7. การใช้ตราสารอนุพันธ์ (Derivative Instruments) 
กรณีที่มีการใช้ตราสารอนุพันธ์ (เช่น interest rate swap และ currency swap เป็นต้น) เพื่อปรับรูปแบบ

กระแสเงินสดรับ และไม่ได้ใช้เพื่อการเพิ่มความน่าเชื่อถือด้านเครดิตให้เปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เก่ียวข้องกับ 
การท าสัญญา เช่น รูปแบบและลักษณะธุรกิจของคู่สัญญา ข้อมูลทางการเงินของคู่สัญญา อายุของสัญญา วงเงิน 
เง่ือนไข และข้อจ ากัดท่ีส าคัญในการเข้าท าสัญญา เป็นต้น 

8. การลงทุนหรือการหาผลประโยชน์จากเงินสดในบัญชีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ 
กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถน าเงินที่มีอยู่ในบัญชีเงินส ารองไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดไปลงทุน                 

ให้เปิดเผยรายละเอียดบุคคลที่มีอ านาจในการบริหารจัดการเงินดังกล่าว รวมถึงเง่ือนไขและข้อจ ากัดของ                
การลงทุนอย่างชัดเจน 

9. ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของโครงการ 
ให้เปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงอย่างน้อยดังต่อไปน้ี พร้อมกับแนวทางการจัดการความเสี่ยงโดยอาจแยก

เปิดเผยตามประเภทของความเสี่ยงดังต่อไปน้ี 
- ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ 
- ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับหลักทรัพย์และกลุ่มสินทรัพย์ภายใต้โครงการ 
- กรณีมีการออกหุ้นกู้หลาย tranche และความเสี่ยงของหุ้นกู้แต่ละ tranche แตกต่างกัน                        

ให้เปิดเผยความเสี่ยงแยกจากกันด้วย 

10. เง่ือนไขการโอนสินทรัพย์คืน (ถ้ามี) 
ให้ระบุข้อมูลเง่ือนไข การรับรอง การรับประกัน และการซื้อคืนกลุ่มสินทรัพย์ของผู้มีสิทธิเสนอโครงการ 

รวมถึงการเยียวยากรณีไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด 

11. การสิ้นสุดการเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ 
ให้ระบุเง่ือนไขของการสิ้นสุดการเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ พร้อมกับการด าเนินการของนิติบุคคล

เฉพาะกิจเม่ือสิ้นสุดสถานะดังกล่าวด้วย 

12. ภาระภาษีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ 
ให้เปิดเผยข้อมูลสรุปภาระภาษทีี่เก่ียวข้องกับธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 
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ส่วนที่ 4 

ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นกู้ 

 

1. รำยละเอียดของหุ้นกู้ 
- ให้ระบุเก่ียวกับกฎหมายที่ใช้บังคับว่าหุ้นกู้น้ันอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายประเทศใด 
- ให้แสดงผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ รวมทั้งรายละเอียดการวิเคราะห์การจัดอันดับ               

ความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้ค้ าประกันการช าระหน้ีตามหุ้นกู้ โดยสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ 

- ในกรณีที่หุ้นกู้ที่เสนอขายมีรายละเอียดอ่ืนที่ส าคัญท่ีควรอธิบายเพิ่มเติมจากข้อมูลในหน้าแรก                 
เพื่อใหผู้้ลงทุนเข้าใจลักษณะของหุ้นกู้ที่เสนอขาย ให้สรุปลักษณะส าคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขายเพิ่มเติมด้วย เช่น 
ดอกเบี้ย วันที่ออกหุ้นกู้ วันครบก าหนดช าระ สาระส าคัญของข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ 
และผู้ถือหุ้นกู้ (terms and conditions) สัญญาแต่งต้ังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการในการจ่ายดอกเบี้ยและการช าระหน้ี 
ประเภทและมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน ข้อมูลผู้ค้ าประกันและสรุปสาระส าคัญของสัญญาค้ าประกัน 
(กรณีเป็นการค้ าประกัน) เงื่อนไข สิทธิ และวิธีการไถ่ถอนหลักทรัพย์ก่อนครบก าหนด (ถ้ามี) การขึ้นทะเบียน    
ตราสารหน้ี ข้อมูลตลาดรอง  และกฎหมายที่ใช้บังคับ เป็นต้น 

2. ข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้นกู้ (ถ้ามี เช่น ข้อจ ากัดการโอนหุ้นกู้ที่ได้จดทะเบียนไว้กับส านักงาน เป็นต้น) 
3. กำรก ำหนดรำคำหุ้นกู้ 

อธิบายที่มาของการก าหนดราคาหุ้นกู้และอัตราดอกเบี้ย อธิบายถึงวิธีที่ใช้และตัวชี้วัดท่ีมีผล                    
ต่อการก าหนดราคา เช่น จากการส ารวจความต้องการของผู้ลงทุน (book build) เป็นต้น 

4. กำรจอง กำรจ ำหน่ำย และกำรจัดสรร 
 (1) วิธีการเสนอขายหุ้นกู้  
  ให้ระบุว่าเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีผ่านผู้จัดจ าหน่ายตราสารหน้ีหรือผู้ค้าตราสารหน้ี
หรือไม่ 
 (2) ผู้จดัจ าหน่ายตราสารหน้ี (กรณีผ่านผู้จัดจ าหน่าย) ให้ระบุ 
  (ก) ผู้ประกันการจ าหน่ายและจัดจ าหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ 
 (ข) ผู้จัดจ าหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ 

(3)  ผู้ค้าตราสารหน้ี (กรณีผ่านผู้ค้าตราสารหน้ี) ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ 
 (4) เง่ือนไข และค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่าย/ค้าตราสารหน้ี  
 ให้ระบุข้อตกลงระหว่างผู้เสนอขายหุ้นกู้กับผู้จัดจ าหน่ายตราสารหน้ี/ผู้ค้าตราสารหน้ี               
ที่เก่ียวกับเง่ือนไขและค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่ายหรือการค้าหุ้นกู้  ทั้งน้ี ให้แสดงจ านวนเงินค่าหุ้นกู้                   
ที่ผู้เสนอขายหุ้นกู้จะได้รับหลังจากหักค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่าย/ค้าตราสารหน้ีไว้ด้วย 
 (5) ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ 
 ให้ระบุจ านวนประกอบรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเสนอขายหุ้นกู้โดยสังเขป 



เอกสารแนบ 2 

(6)  วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้ 
 ให้ระบุวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน เช่น วัน เวลา สถานท่ี เป็นต้น 
(7) วิธีการจัดสรรหุ้นกู้  
 ให้ระบุหลักการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อ โดยระบุชื่อกลุ่มบุคคล และสัดส่วนหรือจ านวน

หุ้นกู้ที่จะได้รับจัดสรรอย่างชัดเจน หากมีการแบ่งจ านวนหุ้นกู้และเสนอขายต่อผู้ลงทุนต่างประเทศ ให้ระบุด้วย 
 (8) วันและวิธีการจองและการช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้  
  ให้ระบุรายละเอียดเก่ียวกับระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้ การก าหนดจ านวนในการจองซื้อหุ้นกู้                   
ต่อราย วิธีการช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ชื่อบริษัทเงินทุนหรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นตัวแทนรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้                  
วิธีการและเงื่อนไขในการถอนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้คืน  

(9) การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 
  ให้ระบุการจัดสรรกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 
 (10)  วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้  
  ให้ระบุวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับ                   
การจัดสรรหุ้นกู้ 

(11) วิธีการส่งมอบหุ้นกู้  
ให้ระบุวิธีการ และระยะเวลาในการส่งมอบ 

5. ตัวแทนช ำระเงิน (paying agent) 
ระบุรายละเอียดชื่อ ที่อยู่ เบอรโ์ทรศัพท์ ของบุคคลท่ีได้รับการแต่งตั้งจากผู้ออกหุ้นกู้ให้ท าหน้าที่

เป็นตัวแทนการช าระเงิน รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกับขอบเขตในการท าหน้าที่เป็นตัวแทนช าระเงิน 
6. ตลำดรองตรำสำรหน้ี (ถ้ำมี) 

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะน าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์หรือตลาดซื้อขายตราสารหน้ีใด ๆ ให้ระบุรายละเอียดของตลาดดังกล่าว รวมทั้งวันเวลาที่คาดว่า 
จะน าหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนด้วย  นอกจากน้ี ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้จะด าเนินการแต่งตั้งบุคคลใดท าหน้าที่
เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (market maker) ส าหรับการซื้อขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และสาระส าคัญของ
ข้อตกลงในการท าหน้าที่เป็น market maker ด้วย 

7. ภำระภำษีที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในหุ้นกู้ 
ให้เปิดเผยข้อมูลภาระภาษีท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้ ในกรณีที่ภาษีท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุน               

ในหุ้นกู้แต่ละ tranche แตกต่างกัน ให้เปิดเผยความแตกต่างไว้ด้วย เช่น ภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นต้น 
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ส่วนที่ 5 

กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล  

 

1.   ผูอ้อกหุ้นกู ้
 ให้กรรมการทุกคน ผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด และผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงาน

บัญชีของผู้ออกหุ้นกู้ลงลายมือชื่อ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)  พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากับ
เอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังน้ี 

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ฉบับน้ีแล้ว และด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะ [กรรมการ/ผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด/ผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี]                   
ของผู้ออกหุ้นกู้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือ              
ไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ   

 ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีข้าพเจ้าได้รับรอง                    
ความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ........................................ เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนี้ไว้ 
ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. ก ากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูล             
ที่ข้าพเจ้าได้รับรอง  ความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น” 

                       ชื่อ                ต าแหน่ง      ลายมือชื่อ 

    1.                                                                                                              

2.                                                                         

3.                                                                                                              

4.                                                                         

   ชื่อ       ต าแหน่ง      ลายมือชื่อ 

ผู้รับมอบอ านาจ                                                                                                       

 

2.  ผู้มีสิทธิเสนอโครงกำร 

 ผู้มีสิทธิเสนอโครงการต้องจัดให้กรรมการทุกคน และผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด และผู้ที่ 
ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีของผู้มีสิทธิเสนอโครงการลงลายมือชื่อ หรือในกรณีที่ผู้มีสิทธิ 
เสนอโครงการเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ ให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันของผู้มีสิทธิเสนอโครงการ 
ลงลายมือชื่อ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)  พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากับเอกสารในแบบ 
แสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบดังน้ี  
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 “ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ฉบับน้ีแล้ว และด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะ [กรรมการ/ผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด/ผู้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี/  
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน] ของผู้มีสิทธิเสนอโครงการ  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน            
ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ   

  ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีข้าพเจ้าได้รับรอง
ความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนี้ 
ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. ก ากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูล
ที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น” 

   ชื่อ            ต าแหน่ง        ลายมือชื่อ 

1.                                                                                                              

2.                                                                         

3.                                                                                                              

4.                                                                         

        ชื่อ        ต าแหน่ง         ลายมือชื่อ 

ผู้รับมอบอ านาจ                                                                         

 

3. กำรรับรองกำรปฏิบัติหน้ำที่ของที่ปรึกษำทำงกำรเงิน (ถ้ำมี) 

 ให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)                   
ในแบบแสดงรายการข้อมูล โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังน้ี 

“ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ ขอรับรองว่าข้าพเจ้า 
(1)  ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบับน้ีแล้ว และ 

ด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน  
ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 

(2)  ได้พิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ในอนาคตแล้วเห็นว่า 
สมมติฐานได้จัดท าขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้ลงทุนอย่างชัดเจน
เพียงพอ (เฉพาะกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มีการระบุนโยบาย และแผนการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ในอนาคต 
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหน้ี)” 

ในกรณีที่ท่ีปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เก่ียวข้องกับแบบแสดงรายการข้อมูล
บางส่วน หรือเห็นว่าข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบายเงื่อนไขไว้เพิ่มเติม เช่น 

 



เอกสารแนบ 2 

“เว้นแต่ข้อมูลในเรื่อง ........................ ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ี                   
ที่ข้าพเจ้าไม่สามารถให้ความเห็นได้ เนื่องจาก .............................(ไม่มีข้อมูลเพียงพอท่ีจะตรวจสอบ หรือ 
ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารของผู้ออกหุ้นกู้ในการตรวจสอบข้อมูลในเรื่องน้ี)” หรือ 

“เว้นแต่ข้อความในหน้า............ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าควรใช้ข้อความ....................แทน” 
ในกรณีที่ท่ีปรึกษาทางการเงินน าข้อมูลจากบุคคลอ่ืนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านน้ันมาอ้างอิง              

ให้ระบุข้อความเพิ่มเติม ดังน้ี 
“เว้นแต่ข้อมูลในเรื่อง..........................ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ี                     

ที่ข้าพเจ้าใช้ข้อมูลจาก ....................................ซึ่งขา้พเจ้าเห็นว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องน้ีเป็นอย่างดี” 

                      ชื่อ                          ต าแหน่ง      ลายมือชื่อ 

1.                                                                                                              

2.                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


