
 

 

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) 

(แบบ 69-BASE-II&HNW-REIT) 

 

บริษัท .......... (ช่ือไทย/อังกฤษของผูเสนอขายตราสารหน้ี) …… 

เสนอขาย 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

 

 

- ใหระบุวาเปนการเสนอขายแบบโครงการตราสารหน้ีท่ีจะเสนอขายในรอบ 2 ป (Medium Term Note 

Program : “MTN”)  

- ใหระบลัุกษณะสําคัญของโครงการตราสารหน้ีที่คาดวาจะเสนอขาย เชน ชื่อโครงการ ประเภท 

ตราสารหน้ี จํานวน มูลคาเสนอขายรวม บุคคลท่ีเสนอขายตราสารหน้ีให ขอจํากัดการโอน                      

วันเร่ิมโครงการ และวันส้ินสุดโครงการ  

- ใหมีคําเตือนผูลงทุนวา  
“กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ 

ผูออกตราสารหน้ีและเง่ือนไขของตราสารหนี้ รวมท้ังความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยง 

ท่ีเก่ียวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้น้ี  

มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน  

หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในตราสารหนี้ 

ท่ีเสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรอืผลตอบแทนของตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย หรือรับรอง 

ความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้แตอยางใด 

ท้ังน้ี การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้น้ี

เปนความรับผิดชอบของผูเสนอขายตราสารหนี้ 

 หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จ  

หรือขาดขอความท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือตราสารหน้ีท่ีไดซ้ือตราสารหน้ีไมเกินหน่ึงปนับแต         

วันท่ีแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้นั้นมีผลใชบังคับ มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจาก

บริษัทหรือเจาของตราสารหนี้ไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

พ.ศ. 2535  ท้ังน้ี ภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีไดรูหรือควรไดรูวาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 



- 2 - 

 

ตราสารหน้ีเปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ แตไมเกินสองปนับจากวันที่ 

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีผลใชบังคับ” 

- ในกรณีการเสนอขายหุนกูในชวงเวลาเดียวกับการเสนอขายหนวยทรัสต (“concurrent offering”)          

ท่ีไมมีการรับประกันการจัดจําหนาย (best effort) ใหมีคําเตือนผูลงทุนเพิ่มวา “อาจมีความเส่ียง                     

ท่ีไมสามารถจัดตั้งกองทรัสต หรืออาจไมสามารถระดมทุนตามที่คาดไวซึ่งการเกิดเหตุการณดังกลาว       

จะทําใหผูลงทุนเกิดตนทุนคาเสียโอกาสได” 
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สวนท่ี 1 
รายการขอมูล 

 1.  รายการทั่วไป 

ใหเปดเผยขอมูลผูออกตราสารหน้ี รายละเอียดตราสารหน้ีที่เสนอขาย ดังนี้  

1.1 ระบุรายการอยางนอย ตามมาตรา 69(1) ถึง (10) และมาตรา 70(1) ถึง (8) (ในสวนท่ี         
ไมเกี่ยวของกับการเสนอขาย) ทั้งน้ี ในสวนท่ีเกี่ยวของกับขอมูลของผูออกตราสารหน้ี อาจเปดเผยโดย
อางอิงขอมูลจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) หรือแบบแสดงรายการขอมูลไดตาม
วิธีการดังตอไปน้ี 

 (1) กรณีอางอิงขอมูลจากแบบ 56-1 (เฉพาะผูออกตราสารหน้ีที่มีหนาย่ืนแบบ 56-1)
ใหอางอิงจากแบบ 56-1 ลาสุด งบการเงินประจํางวดการบัญชีลาสุด และงบการเงินรายไตรมาสลาสุด 
หรือ 

 (2)  กรณีอางอิงขอมูลจากแบบแสดงรายการขอมูลใหอางอิงจากแบบแสดงรายการ
ขอมูล ในกรณีที่ผูออกตราสารหน้ีไดเคยย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลดังกลาวไวสําหรับการเสนอขาย 
ตราสารหน้ีในกรณีท่ัวไป (public offering) และปจจุบันแบบแสดงรายการขอมูลดังกลาวยังมีผลใช
บังคับอยู  

ท้ังน้ี การอางอิงขอมูลตาม (1) หรือ (2) สามารถระบุแหลงขอมูลซึ่งผูลงทุนสามารถ
ตรวจสอบได เชน website ของสํานักงาน หรือ website ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน  
นอกจากน้ี ในกรณีท่ีมีขอมูลของผูออกตราสารหน้ีที่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนอยาง 
มีนัยสําคัญ และยังไมไดเปดเผยในแบบ 56-1 หรือแบบแสดงรายการขอมูลขางตน ใหเปดเผยขอมูล
ดังกลาวเพิ่มเติมดวย โดยอาจระบุแหลงอางอิงขอมูลเพิ่มเติมซึ่งผูลงทุนสามารถตรวจสอบได และให
สรุปสาระสําคัญของขอมูลประกอบดวย   
  1.2 เปดเผยประวัติผิดนัดชําระหนี้เงินตนหรือดอกเบ้ียของตราสารหน้ี หรือผิดนัดชําระหนี้เงินกูยืม
จากธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน 
และการผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ 3 ปยอนหลัง 

1.3  ระบุปจจัยความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหนี้ 
1.4 กรณีเสนอขายหุนกู ใหแนบรางขอกําหนดสิทธิสําหรับโครงการ MTN เปนเอกสาร

ประกอบการย่ืนแบบดวย 

2.   รายการเฉพาะ 

กรณีเสนอขายตราสารหนี้ HNW ใหเปดเผยขอมูลอัตราสวนทางการเงิน* เพ่ิมเติม ดังน้ี 

 (1)  อัตราสวนหน้ีสินสุทธิตอกําไรกอนดอกเบ้ียจาย ภาษีเงินไดคาเส่ือมราคา  

และคาตดัจําหนาย (net debt to EBITDA ratio) 
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(2)  อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย (interest coverage ratio)  

(3)  อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio)  

(4)  อัตราหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม (debt to equity ratio)  

(5)  อัตราสวนสภาพคลอง (current ratio)  

(6)  อัตราสวนตั๋วเงินจายตอหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (B/E size to interest bearing debt ratio) 

(7)  อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยท่ีครบกําหนดภายใน 1 ป ตอหน้ีสินที่มีภาระ

ดอกเบี้ยท้ังหมด 

(8)  อัตราสวนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตอหน้ีสินรวม 

* ในกรณีท่ี key financial ratio รายการใดไมเหมาะกับประเภทธุรกิจของผูออกตราสารหน้ี 

สามารถปรับรายการดังกลาวใหเหมาะกับประเภทธุรกิจได โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจในการวิเคราะห   

ของที่ปรึกษาทางการเงิน/บริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่จําหนายตราสารหน้ี    
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สวนท่ี 2 
ขอมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหน้ีที่จะเสนอขาย 

1. รายละเอียดของโครงการตราสารหนี้ท่ีจะเสนอขาย 
 ในกรณีที่โครงการตราสารหนี้ท่ีเสนอขายมีรายละเอียดอื่นท่ีสําคัญท่ีควรอธิบายเพิ่มเติมจาก

ขอมูลในหนาแรก เพื่อใหผูลงทุนเขาใจลักษณะของโครงการตราสารหน้ีจะที่เสนอขาย ใหสรุปลักษณะ

สําคัญของตราสารหน้ีท่ีจะเสนอขายเพิ่มเติมดวย เชน สรุปสาระสําคัญของขอกําหนดวาดวยสิทธิและ

หนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกูสําหรับโครงการ MTN (master terms and conditions) และสัญญา

แตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู วิธีการในการจายดอกเบ้ียและการชําระหนี้ ประเภทและมูลคาทรัพยสินที่ใชเปน

หลักประกัน ขอมูลผูคํ้าประกันและสรุปสาระสําคัญของสัญญาค้ําประกัน (กรณีเปนการคํ้าประกัน)  เปนตน 

2. ขอจํากัดการโอนตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย (ถามี เชน ขอจํากัดการโอนตราสารหนี้ท่ีได 
จดทะเบียนไวกับสํานักงาน เปนตน) 
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สวนท่ี 3 
การรับรองความถูกตองของขอมูล  

 ใหกรรมการของผูจัดการกองทรัสตท่ีมีอาํนาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อพรอมประทับ 

ตราบริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล พรอมท้ังมอบอาํนาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสาร 

ในแบบแสดงรายการขอมูลแทนดวย  โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังน้ี   

  “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้           

ฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะของกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันของผูจัดการ

กองทรัสต ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด 

หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 

  ท้ังน้ี การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของ 

ผูออกตราสารหน้ีตามที่ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบ 

แสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับน้ี  ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามี 

ความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวนของขอมูลท่ีอางอิงนั้นเชนเดียวกับการนําขอมูลมาแสดง         

ใหปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบับนี้  (ใหระบุขอความตามวรรคน้ี 

เฉพาะกรณีท่ีมีการอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามท่ีระบุ                    

ในสวนท่ี 1)  

  ในการน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจา         

ไดรับรองความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให.............................................เปนผูลงลายมือช่ือ

กํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย  หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ.......................................กํากับไว  

ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน”   

ชื่อ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1. .......................................... ................................................ ................................................ 

2. .......................................... ................................................ ................................................ 

               ในฐานะผูจัดการกองทรัสต  และในฐานะผูไดรับมอบหมายจากทรัสตีใหดําเนินการแทน

กองทรัสต (ใหแนบหนังสือมอบอํานาจจากทรัสตีมาพรอมดวย) 

ผูรับมอบอํานาจ 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1. ........................................... ................................................ ................................................ 
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 การรับรองการปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถามี) 

ใหผูมีอาํนาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พรอมท้ังประทับตราบริษัท 

(ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี้ 

“ขาพเจาในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของผูออกตราสารหน้ี ขอรับรองวาขาพเจา 

(1)  ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมลูการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับน้ีแลว  

และดวยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตอง

ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผดิ หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

(2)  ไดพิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูออกตราสารหน้ีในอนาคต 

แลวเห็นวา สมมติฐานไดจัดทําขึ้นอยางสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบตอผูออกตราสารหนี้

หรือผูลงทุนอยางชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที่ผูออกตราสารหน้ีมีการระบุนโยบายและแผนการ

ประกอบธุรกิจของผูออกตราสารหนี้ในอนาคตในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี)” 

ในกรณีที่ท่ีปรึกษาทางการเงินไมสามารถตรวจสอบขอมูลที่เก่ียวของกับแบบแสดง 

รายการขอมูลบางสวน หรือเห็นวาขอมูลบางสวนไมถูกตองครบถวน ใหอธิบายเง่ือนไขไวเพิ่มเติม เชน 

“เวนแตขอมูลในเรื่อง ........................... ของแบบแสดงรายการขอมลูการเสนอขาย          

ตราสารหน้ีน้ี ที่ขาพเจาไมสามารถใหความเห็นได เน่ืองจาก ...............................(ไมมีขอมูลเพียงพอ      

ท่ีจะตรวจสอบ หรือไมไดรับความรวมมือจากผูบริหารของผูออกตราสารหน้ีในการตรวจสอบขอมูล 

ในเรื่องนี้)” หรือ 

“เวนแตขอความในหนา............ซึ่งขาพเจาเห็นวาควรใชขอความ....................แทน” 

ในกรณีที่ท่ีปรึกษาทางการเงินนําขอมูลจากบุคคลอื่นท่ีมีความเช่ียวชาญในดานน้ัน 

มาอางอิง ใหระบุขอความเพ่ิมเติม ดังน้ี 

“เวนแตขอมูลในเรื่อง.............................ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหน้ีน้ี ที่ขาพเจาใชขอมูลจาก ....................................ซึ่งขาพเจาเห็นวาเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องน้ี 

เปนอยางดี” 

ชื่อ             ตําแหนง        ลายมือช่ือ 

1.                                                                               

2.                                                             

 


