แบบ 69-PRICING
บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผู้เสนอขายตราสารหนี้)
เสนอขาย
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
- ให้ระบุลักษณะที่สาคัญของตราสารหนี้ที่เสนอขาย เช่น ประเภทตราสารหนี้ จานวน ราคาเสนอขาย
ต่อหน่วย บุคคลที่เสนอขายตราสารหนี้ให้ (เฉพาะกรณีที่ไม่ได้เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป)
ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ หรือผู้ออกตราสารหนี้ หรือผู้ค้าประกันการชาระหนี้
หรือการค้าประกันประเภทอื่น ๆ
- ให้ระบุรายละเอียดสาคัญอื่นของการเสนอขายตราสารหนี้ เช่น ผู้ประกันการจาหน่ายและจัดจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ที่ทาหน้าที่จาหน่าย ตราสารหนี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน วันที่แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้ (“แบบแสดงรายการข้อมูล”) มีผลใช้บังคับ เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายกรณี
ที่มีจานวนตราสารหนี้ที่ขายได้น้อยกว่าจานวนตราสารหนี้ขั้นต่าที่ผู้ออกตราสารหนี้กาหนด เป็นต้น
- ในกรณีการเสนอขายตราสารหนี้ซึ่งไม่ได้กาหนดให้ต้องมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือแต่ผู้ออก
ตราสารหนี้สมัครใจที่จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้
หรือผู้ค้าประกันการชาระหนี้ เพื่อประกอบการเสนอขายตราสารหนี้นั้น ให้ระบุว่าผู้ออกตราสารหนี้
จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่องตลอดอายุของตราสารหรือไม่ด้วย (ถ้ามี)
- ให้ระบุข้อความว่า
“ข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลที่ผู้ออกตราสารหนี้ได้ยื่นต่อสานักงานและมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่
(ระบุ)
รวมทั้งข้อมูลส่วนที่ปรับปรุงตามแบบ 69-Supplement เมื่อวันที่ (ระบุ)
ถือเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของแบบ 69-PRICING ฉบับนี้ด้วย”
- ให้มีคำเตือนผู้ลงทุนว่ำ
“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
ผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้
มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน
หรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุนในตราสารหนี้
ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วน

-2และถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรอง
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้เป็นความรับผิดชอบ
ของผู้เสนอขายตราสารหนี้
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ
หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อตราสารหนี้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจาก
บริษัทหรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ตราสารหนี้เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีผลใช้บังคับ”

-3ส่วนที่ 1
รำยกำรข้อมูล
1. สรุปข้อมูลสาคัญของตราสารหนี้ (factsheet)
ให้จัดทาแบบ factsheet ที่มีรายละเอียดของตราสารหนี้ที่เสนอขายในครั้งนั้น โดยจัดทาตามแบบ
ที่กาหนดในประกาศที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีการเสนอขายตราสารหนี้ซึ่งไม่ได้กาหนดให้ต้องมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือแต่
ผู้ออกตราสารหนี้สมัครใจที่จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้
หรือผู้ค้าประกันการชาระหนี้ เพื่อประกอบการเสนอขายตราสารหนี้นั้น ให้ระบุว่าผู้ออกตราสารหนี้
จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่องตลอดอายุของตราสารหรือไม่ด้วย
2. ข้อจากัดการโอนตราสารหนี้ที่เสนอขาย (ถ้ามี เช่น ข้อจากัดการโอนตราสารหนี้ที่ได้จดทะเบียน
ไว้กับสานักงาน เป็นต้น)
3. ข้อมูลการเสนอขาย
ให้เปิดเผยข้อมูลที่มีรายละเอียดการจอง การจาหน่าย และการจัดสรร
ในกรณีเสนอขำยต่อประชำชนทั่วไป1
(1) วัตถุประสงค์การใช้เงิน
บริษัท
ประกอบธุรกิจ
โดยมีที่ตั้งสานักงานใหญ่ที่
เลขทะเบียนบริษัท Home Page (ถ้ามี)
โทรศัพท์/โทรสาร
มีวัตถุประสงค์ในการนาเงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารหนี้ครั้งนี้ประมาณ
ล้านบาท ไปใช้ดังนี้
วัตถุประสงค์กำรใช้เงิน

จำนวนเงินที่ใช้ ระยะเวลำที่ใช้
โดยประมำณ เงินโดยประมำณ

1. เพื่อใช้ในการซื้อสินทรัพย์
หรือลงทุนในกิจการที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
ปัจจุบัน
2. เพื่อใช้ในการซื้อสินทรัพย์
หรือลงทุนในกิจการที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
ปัจจุบัน

1

ข้อ (1)- (5) ให้มผี ลใช้บังคับวันที่ 1 เมษายน พ..ศ. 2562

รำยละเอียด
- กรณีเป็นการซื้อสินทรัพย์ ให้อธิบายเกี่ยวกับ
ประเภทสินทรัพย์และจานวนเงินที่ใช้
โดยประมาณ
- กรณีเป็นการลงทุนในกิจการ ให้อธิบาย
ลักษณะกิจการที่จะลงทุน สถานะการลงทุน
และจานวนเงินที่ใช้โดยประมาณ
ทั้งนี้ กรณีการซื้อสินทรัพย์ หรือลงทุนในกิจการ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจปัจจุบัน
ให้อธิบายเหตุผลและที่มาของการเข้าไป
ซื้อสินทรัพย์หรือลงทุนในกิจการดังกล่าวด้วย

-43. เพื่อชาระคืนเงินกู้ หรือหนี้
จากการออกตราสารหนี้

- กรณีเป็นการชาระหนี้ที่มีกับกลุ่มที่ปรึกษา
ทางการเงินหรือกลุ่มตัวกลางในการเสนอขาย
หลักทรัพย์ ให้เปิดเผย terms and conditions
ของหนี้ดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย
- กรณีอื่น ๆ ให้เปิดเผยอย่างน้อยในเรื่อง
จานวนเงินและระยะเวลาการใช้เงิน

4. กรณีอื่น ๆ เช่น เงินทุนที่ใช้
หมุนเวียนในกิจการ
หมำยเหตุ:
1. ให้เปิดเผยประมาณการมูลค่าเงินที่ใช้แยกแต่ละวัตถุประสงค์การใช้เงิน โดยอาจเปิดเผยข้อมูลในลักษณะเป็นช่วง
(range) ที่เหมาะสมได้ และให้เรียงลาดับการใช้เงินตามความสาคัญของวัตถุประสงค์แต่ละเรื่อง ทั้งนี้ หากเงินระดมทุน
ที่ได้รับในครั้งนี้ไม่เพียงพอสาหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ ให้เปิดเผยแหล่งเงินทุนที่จะจัดหาเพิ่มเติมด้วย
2. หากเป็นการทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ให้เปิดเผยเป็นรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
ทั้งนี้ แนวทางการเปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงินให้เป็นไปตามคู่มือการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ และข้อมูลประจาปี ที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน

(2) ให้ระบุกฎหมายของประเทศที่ใช้บังคับกับตราสารหนี้ (applicable law)
(3) ให้อธิบายที่มาของการกาหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารหนี้ที่เสนอขาย ได้แก่ วิธีการ
กาหนดราคา ผู้ที่มีส่วนในการกาหนดราคา ปัจจัยหรือตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการกาหนดราคา เป็นต้น
ทั้งนี้ แนวทางการเปิดเผยที่มาของการกาหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารหนี้ให้เป็นไปตามคู่มือ
การเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และข้อมูลประจาปี
(4) ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแทนการชาระเงิน (paying agent) โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
ของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ออกตราสารหนี้ให้ทาหน้าที่เป็นตัวแทนการชาระเงิน รวมถึงรายละเอียด
เกี่ยวกับขอบเขตในการทาหน้าที่เป็นตัวแทนการชาระเงิน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ทาหน้าที่ในการ
ชาระเงินเอง โดยไม่ได้มีการทาสัญญาแต่งตั้งบุคคลใดทาหน้าที่เป็นตัวแทนการชาระเงินให้ระบุว่าผู้ออก
ตราสารหนี้เป็นผู้ทาหน้าที่ดังกล่าว
(5) ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ประสงค์จะนาตราสารหนี้ที่ออกและเสนอขายไปจดทะเบียน
ซื้อขายในตลาดรองใด ๆ ให้ระบุชื่อของตลาดดังกล่าว รวมทั้งวันเวลาที่คาดว่าจะนาตราสารหนี้ดังกล่าว
ไปจดทะเบียนด้วย นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้จะแต่งตั้งบุคคลใดทาหน้าที่เป็นผู้ดูแล
สภาพคล่อง (market maker) ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และสาระสาคัญของข้อตกลงในการทาหน้าที่เป็น
market maker ด้วย

-5(6) วิธีการเสนอขายตราสารหนี้
ให้ระบุว่าเป็นการเสนอขายตราสารหนี้ผ่านผู้จัดจาหน่ายตราสารหนี้หรือผู้ค้าตราสารหนี้หรือไม่
(7) ผู้จัดจาหน่ายตราสารหนี้ (กรณีผ่านผู้จัดจาหน่าย) ให้ระบุ
(ก) ผู้ประกันการจาหน่ายและจัดจาหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
(ข) ผู้จัดจาหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
(8) ผู้ค้าตราสารหนี้ (กรณีผ่านผู้ค้าตราสารหนี้) ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
(9) เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย/ค้าตราสารหนี้
ให้ระบุข้อตกลงระหว่างผู้เสนอขายตราสารหนี้กับผู้จัดจาหน่ายตราสารหนี้/ผู้ค้าตราสารหนี้
ที่เกี่ยวกับเงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหรือการค้าตราสารหนี้ ทั้งนี้ ให้แสดงจานวนเงิน
ค่าจองซื้อตราสารหนี้ที่ผู้เสนอขายตราสารหนี้จะได้รับหลังจากหักค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย/ค้า
ตราสารหนี้ไว้ด้วย
(10) ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายตราสารหนี้
ให้ระบุจานวนประกอบรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเสนอขายตราสารหนี้ โดยสังเขป
(11) วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อตราสารหนี้
ให้ระบุวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน เช่น วัน เวลา สถานที่ เป็นต้น
(12) วิธีการจัดสรรตราสารหนี้
ให้ระบุหลักการจัดสรรตราสารหนี้ให้แก่ผู้จองซื้อ โดยระบุชื่อกลุ่มบุคคล และสัดส่วน หรือ
จานวนตราสารหนี้ที่จะได้รับจัดสรรอย่างชัดเจน หากมีการแบ่งจานวนตราสารหนี้และเสนอขายต่อ
ผู้ลงทุนต่างประเทศ ให้ระบุด้วย
(13) วันและวิธีการจองและการชาระเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้
ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการจองซื้อตราสารหนี้ การกาหนดจานวนใน
การจองซื้อตราสารหนี้ต่อราย วิธีการชาระเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้ ชื่อบริษัทเงินทุนหรือธนาคารพาณิชย์
ที่เป็นตัวแทนรับเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้ วิธีการและเงื่อนไขในการถอนเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้คืน
(14) การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อตราสารหนี้เกินกว่าจานวนตราสารหนี้ที่เสนอขาย
ให้ระบุการจัดสรรกรณีที่มีผู้จองซื้อตราสารหนี้เกินกว่าจานวนตราสารหนี้ที่เสนอขาย
(15) วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้
ให้ระบุวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับ
การจัดสรรตราสารหนี้
(16) วิธีการส่งมอบตราสารหนี้
ให้ระบุวิธีการ และระยะเวลาในการส่งมอบ
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ให้เปิดเผยข้อมูลขั้นต่าตามมาตรา 69(10) และข้อมูลเกี่ยวกับการนาเงินไปใช้ (วัตถุประสงค์
การใช้เงิน จานวนเงินและระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ)
นอกจำกนี้ ให้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย
(1) กรณีเสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุนรายใหญ่ ให้เปิดเผยอัตราส่วน
ทางการเงิน* ดังนี้
(1.1) อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคา และ
ค่าตัดจาหน่าย (net debt to EBITDA ratio)
(1.2) อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย (interest coverage ratio)
(1.3) อัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio)
(1.4) อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (debt to equity ratio)
(1.5) อัตราส่วนสภาพคล่อง (current ratio)
(1.6) อัตราส่วนตั๋วเงินจ่ายต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (B/E size to interest bearing debt ratio)
(1.7) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยทั้งหมด
(1.8) อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม
*
ในกรณีที่ key financial ratio รายการใดไม่เหมาะกับประเภทธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้
สามารถปรับรายการดังกล่าวให้เหมาะกับประเภทธุรกิจได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการวิเคราะห์ของ
ที่ปรึกษาทางการเงิน/บริษัทหลักทรัพย์ที่ทาหน้าที่จาหน่ายตราสารหนี้ ทั้งนี้ สามารถใช้คู่มือจัดทา
แบบแสดงรายการข้อมูลแบบ 56-1 แบบ 69-1 ที่จัดทาโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์เป็นแนวทางในการเลือกใช้ key financial ratio ได้ ตัวอย่างเช่น
1. กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้เป็นธนาคารพาณิชย์ สามารถใช้ข้อมูล liquidity coverage ratio /
net stable funding ratio แทนรายการ current ratio
2. กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้เป็นบริษัทหลักทรัพย์ สามารถใช้ข้อมูล net capital แทนรายการ
current ratio ได้ เป็นต้น
(2) ให้แนบร่างข้อกาหนดสิทธิเพิ่มเติมสาหรับการเสนอขายในครั้งนี้ และในกรณีเสนอขาย
ตราสารหนีต้ ่อประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนรายใหญ่ให้ระบุว่าร่างข้อกาหนดสิทธิสาหรับการเสนอขาย
ในครั้งนีม้ ีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงจากข้อกาหนดสิทธิที่เป็นส่วนหนึ่งของแบบ 69-BASE-PO/
69-BASE-PO-REIT/69-BASE-PO-IFT/69-BASE-II&HNW/69-BASE-II&HNW-REIT/69-BASEII&HNW-IFT หรือไม่ ดังนี้
 ไม่แตกต่าง
 แตกต่าง ให้ระบุรายละเอียดที่แตกต่างกัน*
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หมายเหตุ * ในกรณีที่ร่างข้อกาหนดสิทธิที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ มีสาระสาคัญแตกต่างจากข้อกาหนดสิทธิฉบับที่ได้ยื่นต่อสานักงาน
พร้อมแบบ 69-BASE-PO/69-BASE-PO-REIT/69-BASE-PO-IFT/ 69-BASE-II&HNW/69-BASEII&HNW-REIT/69-BASE-II&HNW-IFT ผู้เสนอขายตราสารหนี้ต้องดาเนินการยื่นแบบ 69-BASE-PO/
69-BASE-PO-REIT/69-BASE-PO-IFT/69-BASE-II&HNW/ 69-BASE-II&HNW-REIT/69-BASEII&HNW-IFT ชุดใหม่ต่อสานักงาน
4. สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ (ในกรณีกองทรัสต์เป็นผู้เสนอขายตราสารหนี้)
ให้แสดงสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ที่กองทรัสต์เสนอขายของกลุ่มผู้ที่จะจาหน่าย
จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์แก่กองทรัสต์และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
ซึ่งตามหลักเกณฑ์กาหนดว่าจะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าตราสารหนี้ที่เสนอขาย

-8ส่วนที่ 2
กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
1. การรับรองความถูกต้องของข้อมูลของผู้เสนอขายตราสารหนี้
ให้ผ้ทู ี่ดารงตาแหน่งระดับบริหารตั้งแต่ผู้อานวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าซึ่งรับผิดชอบ
ในการออกตราสารหนี้ที่ได้รับมอบอานาจจากกรรมการผู้มีอานาจผูกพัน ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วนของแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และมอบอานาจให้บุคคลใด
ลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ [ผู้รับมอบอานาจ] ของผู้ออกตราสารหนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง
ในสาระสาคัญ
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้
ตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อ
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้นเช่นเดียวกับการนาข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ (ให้ระบุข้อความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มีการอ้างอิง
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุในส่วนที่ 1)
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้
รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับ
เอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ............................... กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่า
ไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ*
1.
2.
3.
4.
5.
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอานาจ


หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็นที่ทาให้
บุคคลใดยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว
ผู้เสนอขายตราสารหนี้ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถ

-9ลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับ
ตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายตราสารหนี้ไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าว
ลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน หรือเป็นกรณีอื่นใดที่มีเหตุจาเป็น
และสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
2. การรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)
ให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท
(ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ออกตราสารหนี้ ขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้
สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง
ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่น
สาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้ตามที่
ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ตราสารหนี้ฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูลที่อ้างอิงนั้น เช่นเดียวกับกรณีที่ผู้เสนอขายตราสารหนี้นาข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้”
ชื่อ
1.
2.

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

- 10 เอกสำรประกอบกำรยื่นแบบ 69-PRICING
เอกสาร
1 หนังสือรับรองการดารงคุณสมบัติของผู้ออกตราสารหนี้
(checklist) (ถ้ามี)
2 2.1 หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน
สาหรับการเสนอขายตราสารหนี้ (ถ้ามี)
2.2 หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์
ที่ทาหน้าที่จาหน่ายตราสารหนี้/ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)
2.3 หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์
ที่ทาหน้าที่จาหน่ายตราสารหนี้/ที่ปรึกษาทางการเงิน
(ในลักษณะโครงการ) (ถ้ามี)
3 หนังสือขอจดข้อจากัดการโอนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
4 หนังสือรับทราบข้อจากัดการโอนหุ้นกู้ของนายทะเบียน (ถ้ามี)
5 หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
พร้อมคารับรองการไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ออกหุ้นกู้ตามประกาศ
ที่เกี่ยวกับข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ
การกระทาตามอานาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
6 หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคล
ที่จะขอความเห็นชอบเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
7 อื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ.........................................

