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แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหน้ี 

(แบบ 69-SPV-II&HNW) 

 
 

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

………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………….. 

 
- ให้ระบุข้อมูลเก่ียวกับผู้มีสิทธิเสนอโครงการ และผู้ออกหุ้นกู้ (นิติบุคคลเฉพาะกิจ) ได้แก่ ชื่อ ประเทศที่                   
จดทะเบียน (กรณีผู้มีสิทธิเสนอโครงการไม่ได้เป็นบริษัทไทย) ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และสถาบัน               
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
- ให้ระบุลักษณะที่ส าคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขาย เช่น ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ ประเภทของหุ้นกู้ ลักษณะการเสนอ
ขาย จ านวนหุ้นกู้ที่ออก ราคาเสนอขายต่อหน่วย ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ หรือ              
ผู้ค้ าประกันการช าระหน้ี และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เป็นต้น 
- ให้ระบุรายละเอียดส าคัญอ่ืนของการเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ผู้ประกันการจ าหน่ายและจัดจ าหน่าย บริษัทหลักทรัพย์              
ที่ท าหน้าที่จัดจ าหน่ายตราสารหน้ี ที่ปรึกษาทางการเงิน วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
(“แบบแสดงรายการข้อมูล”) มีผลใช้บังคับ เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายกรณีที่มีจ านวนตราสารหน้ีที่ขายได้
น้อยกว่าจ านวนตราสารหน้ีขั้นต่ าที่ผู้ออกหุ้นกู้ก าหนด เป็นต้น 
- ให้ระบุค ำเตือน ดังน้ี   

 “ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับ                             
ผู้ออกหุ้นกู้และเงื่อนไขของหุ้นกู้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี                   
การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้น้ี มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์            
และตลาดหลักทรัพย์แนะน าให้ลงทุนในหุ้นกู้ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหุ้นกู้                       
ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้                   
แต่อย่างใด  ทั้งน้ี การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้น้ี                  
เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหุ้นกู้ 
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 หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความ
ที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ ผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ซื้อหุ้นกู้ไม่เกินหน่ึงปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูล 
การเสนอขายหุ้นกู้น้ันมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหุ้นกู้ได้ตามมาตรา 82 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ทั้งน้ี ภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือ 
ควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุ้นกู้เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 
แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้มีผลใช้บังคับ” 
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ส่วนที่ 1 
รำยกำรข้อมูล 

 

 1.   รายการทั่วไป 
  ให้เปิดเผยข้อมูลผู้มีสิทธิเสนอโครงการและผู้ออกหุ้นกู้ และรายละเอียดหุ้นกู้ ดังน้ี  

1.1 สรุปข้อมูลส ำคัญของหุ้นกู้ (factsheet) 
ในกรณีการเสนอขายหุ้นกู้ซึ่งไม่ได้ก าหนดให้ต้องมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือแต่ผู้ออกหุ้นกู้                

สมัครใจที่จะจัดใหมี้การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้ค้ าประกันการช าระหน้ี เพื่อประกอบ                       
การเสนอขายหุ้นกู้น้ัน ให้ระบุว่าผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างต่อเน่ืองตลอดอายุของ 
หุ้นกู้หรือไม่ด้วย 

1.2  ระบุรำยกำรอย่ำงน้อย ตำมมำตรำ 69(1) ถึง (10) และมำตรำ 70(1) ถึง (8)  โดยมีรายละเอียดข้อมูล                 
ที่ถูกต้องและเพียงพอให้ผู้ลงทุน อย่างน้อยดังต่อไปน้ี 
  1.2.1  ลักษณะส าคัญ ขั้นตอนการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ โครงสร้างทางกฎหมายและ
โครงสร้างกระแสเงินสดของโครงการ 
  1.2.2  ข้อมูลบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ เช่น ผู้จัดจ าหน่ายตราสารหน้ี              
ผู้ค้าตราสารหน้ี ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้บริหารจัดการโครงการ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนช าระเงิน             
ผู้จัดอันดบัความน่าเชื่อถือ ผู้ให้บริการเรียกเก็บหน้ีผู้ให้บริการเรียกเก็บหน้ีส ารอง (ถ้ามี) เป็นต้น 
 1.2.3  รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะน ามาแปลงเป็นหลักทรัพย์ เช่น ประเภท ลักษณะ คณุภาพ 
ทางเครดิต (กรณีสินทรัพย์เป็นลูกหน้ี) เงื่อนไขในการเลือกสินทรัพย์ และมูลค่าของ กลุ่มสินทรัพย์ ประวัติ 
การเรียกเก็บกระแสรายรับจากสินทรัพย์ เป็นต้น 
  1.2.4  การเพิ่มคุณภาพเครดิต (Credit Enhancement) 
  1.2.5  การลงทุนหรือการหาผลประโยชน์จากเงินสดในบัญชีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ 
  1.2.6  ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของโครงการ 
  1.2.7  การวิเคราะห์การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้หรือผู้ค้ าประกันการช าระหน้ีตามหุ้นกู้                  
โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
  1.2.8 ข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ถ้ามี) เช่น การใช้ตราสารอนุพันธ์ (Derivative Instruments)                   
เพื่อปรับรูปแบบกระแสเงินสด เงื่อนไขการโอนสินทรัพย์คืน เป็นต้น 
 

รายการข้อมูลเพิ่มเติม 
 (1)  ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ระบุประเภท                     
งบการเงินและระยะเวลาที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องส่งงบการเงินต่อหน่วยงานก ากับดูแล 
 (2)  กรณีผู้มีสิทธิเสนอโครงการเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศให้เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับข้อจ ากัด
และความเสี่ยงอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปน้ีด้วย 
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(2.1)   ผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้อาจได้รับ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอโครงการมีหน้าที่ต้องรวบรวม
เงินที่ได้จากสิทธิเรียกร้องตามโครงการส่งให้นิติบุคคลเฉพาะกิจซึ่งกฎหมายของประเทศที่เก่ียวข้องกับ                   
ผู้มีสิทธิเสนอโครงการน้ันมีข้อจ ากัดในการส่งเงินออกนอกประเทศ (ถ้ามี) 

(2.2)  ข้อจ ากัดหรือความเสี่ยงอื่นใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิ หรือการตัดสินใจของ                
ผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 

(2.3)  ในกรณีที่สินทรัพย์ของโครงการเป็นสิทธิเรียกร้องในต่างประเทศ ให้เปิดเผยข้อมูล 
  (ก)  สิทธิและความคุ้มครองที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ รวมทั้งค าเตือน 
ให้ผู้ลงทุนศึกษาและติดตามข้อมูลเก่ียวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศที่จะใช้บังคับกับสิทธิเรียกร้อง 
ตามโครงการ  ทั้งน้ี ข้อมูลดังกล่าวให้แสดงในหน้าปกของแบบแสดงรายการข้อมูลด้วยตัวอักษรที่เน้น  
และสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 
  (ข)  ความเสี่ยง ข้อจ ากัด สิทธิ และความคุ้มครองสินทรัพย์ภายใต้โครงการตามกฎหมาย 
และกฎเกณฑ์ของประเทศที่จะใช้บังคับกับสิทธิเรียกร้องตามโครงการ 
  (ค)  การด าเนินคดีทางกฎหมายของนิติบุคคลเฉพาะกิจต่อผู้มีสิทธิเสนอโครงการหรือ 
การบังคับกับสิทธิเรียกร้องตามโครงการ เนื่องจากผู้มีสิทธิเสนอโครงการหรือลูกหน้ีแห่งสิทธิเรียกร้องดังกล่าว
มิได้มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย  ทั้งน้ี ให้ระบุถึงเขตอ านาจศาลในการฟ้องร้องบังคับคดีต่อผู้มีสิทธิเสนอโครงการ
หรือลูกหน้ีแห่งสิทธิเรียกร้องน้ันด้วย 
 (3)  กรณีมีการช าระค่าหุ้นกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ให้เปิดเผยข้อมูลอย่างน้อย ในเรื่องดังต่อไปน้ี 

(3.1)  ข้อจ ากัดหรือความเสี่ยงเก่ียวกับอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา วิธีการจองซื้อการช าระราคา  
การส่งมอบหลักทรัพย์ และวิธีการโอนหลักทรัพย์ 

(3.2)  ข้อจ ากัดหรือความเสี่ยงอื่นใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิ หรือการตัดสินใจของ                  
ผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญเช่นเดียวกับกรณีข้อ 1 (2) ข้างต้น 
 (4)  กรณีผู้มีสิทธิเสนอโครงการเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องตาม
กฎหมายต่างประเทศน้ัน ให้ผู้มีสิทธิเสนอโครงการดังกล่าวเปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลไม่น้อยกว่า
รายละเอียดของข้อมูลที่ได้เปิดเผยในต่างประเทศ 

1.3  เปิดเผยประวัติผิดนัดช ำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตรำสำรหน้ี หรือผิดนัดช ำระหนี้เงินกู้ยืม             
จำกธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์หรอืสถำบันกำรเงินที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตั้งขึ้น                
และกำรผิดเงื่อนไขในกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดสิทธิ 3 ปีย้อนหลังของผู้มีสิทธิเสนอโครงกำร 

1.4  ระบุปัจจัยควำมเสี่ยงต่อกำรด ำเนินธุรกิจและกำรลงทุนในหุ้นกู้ 

1.5  กรณีเสนอขำยหุ้นกู้ ให้แนบร่างข้อก าหนดสิทธิเป็นเอกสารประกอบการยื่นแบบด้วย 

2.  รายการเฉพาะ 
 -   กรณีเสนอขายหุ้นกู้ต่อ HNW ให้เปิดเผยอัตราส่วนทางการเงิน* ดังน้ี 

(1)  อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย             
(net debt to EBITDA ratio) 
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(2)  อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย (interest coverage ratio)  
(3)  อัตราส่วนความสามารถในการช าระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio)  
(4)  อตัราหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (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 โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการ
วิเคราะห์ของที่ปรึกษาทางการเงิน/บริษัทหลักทรัพย์ที่ท าหน้าที่จัดจ าหน่ายตราสารหน้ี   
 
 

 



เอกสารแนบ 2 

ส่วนที่ 3 

กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล  

 

1.  ผู้ออกหุ้นกู้ 

  ให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันหรือผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอ านาจ จากกรรมการ
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันของผู้ออกหุ้นกู้ลงลายมือชื่อ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล 
พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความ               
และรูปแบบ ดังน้ี 

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ฉบับน้ีแล้ว และด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะ [กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน / ผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอ านาจ 
จากกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน] ของผู้ออกหุ้นกู้  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน            
ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง ในสาระส 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                                                                         

 

2.  ผู้มีสิทธิเสนอโครงกำร 

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องจัดให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันหรือผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบ
อ านาจจากกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันของผู้มีสิทธิเสนอโครงการ หรือในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอโครงการ 
เป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ ให้ผู้มีอ านาจนามผูกพันของผู้มีสิทธิเสนอโครงการลงลายมือชื่อ  



เอกสารแนบ 2 

และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)  พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากับเอกสารในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังน้ี 

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ฉบับน้ีแล้ว และ 
ด้วยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน/ ผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้ 
รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน / ผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน] ของผู้มีสิทธิเสนอโครงการ  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูล 
ที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 

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

   ชื่อ            ต าแหน่ง        ลายมือชื่อ 

1.                                                                                                              

2.                                                                         

3.                                                                                                              

4.                                                                         

        ชื่อ        ต าแหน่ง         ลายมือชื่อ 

ผู้รับมอบอ านาจ                                                                         

 
 


