แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN)
(แบบ 69-BASE-II&HNW-REIT)
บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผูเสนอขายตราสารหนี้) ……
เสนอขาย
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..

- ใหระบุวา เปนการเสนอขายแบบโครงการตราสารหนี้ที่จะเสนอขายในรอบ 2 ป (Medium Term Note
Program : “MTN”)
- ใหระบุลักษณะสําคัญของโครงการตราสารหนี้ท่คี าดวาจะเสนอขาย เชน ชื่อโครงการ ประเภท
ตราสารหนี้ จํานวน มูลคาเสนอขายรวม บุคคลที่เสนอขายตราสารหนี้ให ขอจํากัดการโอน
วันเริ่มโครงการ และวันสิ้นสุดโครงการ
- ใหมีคําเตือนผูลงทุนวา
“กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
ผูออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยง
ที่เกี่ยวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้
มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในตราสารหนี้
ที่เสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรอง
ความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้แตอยางใด
ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้
เปนความรับผิดชอบของผูเสนอขายตราสารหนี้
หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีขอความหรือรายการที่เปนเท็จ
หรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือตราสารหนี้ที่ไดซื้อตราสารหนี้ไมเกินหนึ่งปนับแต
วันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้น้ันมีผลใชบังคับ มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจาก
บริษัทหรือเจาของตราสารหนี้ไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูวาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย

-2ตราสารหนี้เปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ แตไมเกินสองปนับจากวันที่
แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีผลใชบังคับ”
- ในกรณีการเสนอขายหุนกูในชวงเวลาเดียวกับการเสนอขายหนวยทรัสต (“concurrent offering”)
ที่ไมมีการรับประกันการจัดจําหนาย (best effort) ใหมีคําเตือนผูลงทุนเพิ่มวา “อาจมีความเสี่ยง
ที่ไมสามารถจัดตั้งกองทรัสต หรืออาจไมสามารถระดมทุนตามที่คาดไวซ่งึ การเกิดเหตุการณดังกลาว
จะทําใหผูลงทุนเกิดตนทุนคาเสียโอกาสได”

-3สวนที่ 1
รายการขอมูล
1. รายการทั่วไป
ใหเปดเผยขอมูลผูออกตราสารหนี้ รายละเอียดตราสารหนี้ที่เสนอขาย ดังนี้
1.1 ระบุรายการอยางนอย ตามมาตรา 69(1) ถึง (10) และมาตรา 70(1) ถึง (8) (ในสวนที่
ไมเกี่ยวของกับการเสนอขาย) ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวของกับขอมูลของผูออกตราสารหนี้ อาจเปดเผยโดย
อางอิงขอมูลจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) หรือแบบแสดงรายการขอมูลไดตาม
วิธีการดังตอไปนี้
(1) กรณีอางอิงขอมูลจากแบบ 56-1 (เฉพาะผูออกตราสารหนี้ที่มีหนายื่นแบบ 56-1)
ใหอา งอิงจากแบบ 56-1 ลาสุด งบการเงินประจํางวดการบัญชีลาสุด และงบการเงินรายไตรมาสลาสุด
หรือ
(2) กรณีอางอิงขอมูลจากแบบแสดงรายการขอมูลใหอางอิงจากแบบแสดงรายการ
ขอมูล ในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้ไดเคยยื่นแบบแสดงรายการขอมูลดังกลาวไวสําหรับการเสนอขาย
ตราสารหนี้ในกรณีทั่วไป (public offering) และปจจุบันแบบแสดงรายการขอมูลดังกลาวยังมีผลใช
บังคับอยู
ทั้งนี้ การอางอิงขอมูลตาม (1) หรือ (2) สามารถระบุแหลงขอมูลซึ่งผูลงทุนสามารถ
ตรวจสอบได เชน website ของสํานักงาน หรือ website ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน
นอกจากนี้ ในกรณีที่มีขอมูลของผูออกตราสารหนี้ที่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนอยาง
มีนัยสําคัญ และยังไมไดเปดเผยในแบบ 56-1 หรือแบบแสดงรายการขอมูลขางตน ใหเปดเผยขอมูล
ดังกลาวเพิ่มเติมดวย โดยอาจระบุแหลงอางอิงขอมูลเพิ่มเติมซึ่งผูลงทุนสามารถตรวจสอบได และให
สรุปสาระสําคัญของขอมูลประกอบดวย
1.2 เปดเผยประวัติผิดนัดชําระหนี้เงินตนหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชําระหนี้เงินกูยืม
จากธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
และการผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ 3 ปยอนหลัง
1.3 ระบุปจจัยความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหนี้
1.4 กรณีเสนอขายหุนกู ใหแนบรางขอกําหนดสิทธิสําหรับโครงการ MTN เปนเอกสาร
ประกอบการยื่นแบบดวย
2. รายการเฉพาะ
กรณีเสนอขายตราสารหนี้ HNW ใหเปดเผยขอมูลอัตราสวนทางการเงิน* เพิ่มเติม ดังนี้
(1) อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินไดคาเสื่อมราคา
และคาตัดจําหนาย (net debt to EBITDA ratio)

-4(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
ดอกเบี้ยทั้งหมด
(8)

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (interest coverage ratio)
อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio)
อัตราหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม (debt to equity ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง (current ratio)
อัตราสวนตั๋วเงินจายตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (B/E size to interest bearing debt ratio)
อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกําหนดภายใน 1 ป ตอหนี้สินที่มีภาระ
อัตราสวนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตอหนี้สินรวม

ในกรณีที่ key financial ratio รายการใดไมเหมาะกับประเภทธุรกิจของผูออกตราสารหนี้
สามารถปรับรายการดังกลาวใหเหมาะกับประเภทธุรกิจได โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจในการวิเคราะห
ของที่ปรึกษาทางการเงิน/บริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่จําหนายตราสารหนี้
*

-5สวนที่ 2
ขอมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย
1. รายละเอียดของโครงการตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย
ในกรณีท่โี ครงการตราสารหนี้ที่เสนอขายมีรายละเอียดอื่นที่สําคัญที่ควรอธิบายเพิ่มเติมจาก
ขอมูลในหนาแรก เพื่อใหผูลงทุนเขาใจลักษณะของโครงการตราสารหนี้จะที่เสนอขาย ใหสรุปลักษณะ
สําคัญของตราสารหนี้ที่จะเสนอขายเพิ่มเติมดวย เชน สรุปสาระสําคัญของขอกําหนดวาดวยสิทธิและ
หนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกูสําหรับโครงการ MTN (master terms and conditions) และสัญญา
แตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู วิธีการในการจายดอกเบี้ยและการชําระหนี้ ประเภทและมูลคาทรัพยสินที่ใชเปน
หลักประกัน ขอมูลผูค้ําประกันและสรุปสาระสําคัญของสัญญาค้ําประกัน (กรณีเปนการค้ําประกัน) เปนตน
2. ขอจํากัดการโอนตราสารหนี้ที่เสนอขาย (ถามี เชน ขอจํากัดการโอนตราสารหนี้ที่ได
จดทะเบียนไวกับสํานักงาน เปนตน)

-6สวนที่ 3
การรับรองความถูกตองของขอมูล
ใหกรรมการของผูจัดการกองทรัสตที่มีอาํ นาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อพรอมประทับ
ตราบริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล พรอมทั้งมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสาร
ในแบบแสดงรายการขอมูลแทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี้
“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้
ฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะของกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันของผูจัดการ
กองทรัสต ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของ
ผูออกตราสารหนี้ตามที่ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบ
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามี
ความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวนของขอมูลที่อางอิงนั้นเชนเดียวกับการนําขอมูลมาแสดง
ใหปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ (ใหระบุขอความตามวรรคนี้
เฉพาะกรณีที่มีการอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุ
ในสวนที่ 1)
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจา
ไดรับรองความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให.............................................เปนผูลงลายมือชื่อ
กํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ.......................................กํากับไว
ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน”
ชื่อ
ตําแหนง
ลายมือชื่อ
1. .......................................... ................................................ ................................................
2. .......................................... ................................................ ................................................
ในฐานะผูจัดการกองทรัสต และในฐานะผูไดรับมอบหมายจากทรัสตีใหดําเนินการแทน
กองทรัสต (ใหแนบหนังสือมอบอํานาจจากทรัสตีมาพรอมดวย)
ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ
ตําแหนง
ลายมือชื่อ
1. ........................................... ................................................ ................................................

-7การรับรองการปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถามี)
ใหผูมีอาํ นาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทับตราบริษัท
(ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี้
“ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผูออกตราสารหนี้ ขอรับรองวาขาพเจา
(1) ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แลว
และดวยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตอง
ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
(2) ไดพิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูออกตราสารหนี้ในอนาคต
แลวเห็นวา สมมติฐานไดจัดทําขึ้นอยางสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบตอผูออกตราสารหนี้
หรือผูลงทุนอยางชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที่ผูออกตราสารหนี้มีการระบุนโยบายและแผนการ
ประกอบธุรกิจของผูออกตราสารหนี้ในอนาคตในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้)”
ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไมสามารถตรวจสอบขอมูลที่เกี่ยวของกับแบบแสดง
รายการขอมูลบางสวน หรือเห็นวาขอมูลบางสวนไมถูกตองครบถวน ใหอธิบายเงื่อนไขไวเพิ่มเติม เชน
“เวนแตขอมูลในเรื่อง ........................... ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย
ตราสารหนี้นี้ ที่ขาพเจาไมสามารถใหความเห็นได เนื่องจาก ...............................(ไมมีขอมูลเพียงพอ
ที่จะตรวจสอบ หรือไมไดรับความรวมมือจากผูบริหารของผูออกตราสารหนี้ในการตรวจสอบขอมูล
ในเรื่องนี้)” หรือ
“เวนแตขอความในหนา............ซึ่งขาพเจาเห็นวาควรใชขอความ....................แทน”
ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินนําขอมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในดานนั้น
มาอางอิง ใหระบุขอความเพิ่มเติม ดังนี้
“เวนแตขอมูลในเรื่อง.............................ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย
ตราสารหนี้นี้ ที่ขาพเจาใชขอมูลจาก ....................................ซึ่งขาพเจาเห็นวาเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องนี้
เปนอยางดี”
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