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แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง 
(แบบ 69-DEBT-SP-1) 

 
บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผู้เสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง) 

ให้ระบุข้อมูลในหน้าปกอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
1. ลักษณะท่ีส าคัญของหุ้นกูท่ี้มีอนุพันธ์แฝง (“หุ้นกู้”) ท่ีจะออกภายใต้โครงการนี้ ดังนี้ 
  (1) ชื่อหุ้นกู้ตามโครงการ  
  (2) ประเภทผู้ลงทุนที่เสนอขาย 
  (3)  ลักษณะส าคัญของหุ้นกู้  
 (4)  ปัจจัยอ้างอิง  
  (5)  มูลค่าการเสนอขายตามโครงการ  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินมูลค่าตามมติที่ได้รับให้ออกหุ้นกู้ 
  (6) มูลค่าไถ่ถอนของหุ้นกู้ 
 (7)  อันดับความน่าเชื่อถือ (ถ้ามี)  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้สมัครใจที่จะจัดให้มีการจัดอันดับ                       
ความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้ค้ าประกันการช าระหนี้ เพื่อประกอบการเสนอขายหุ้นกู้นั้น  
ให้ระบุว่าผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่องตลอดอายุของตราสารหรือไม่ด้วย 
2.   วันท่ียื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และวันท่ีมีผลใช้บังคับ  
3. ให้ระบุค าเตือน ดังนี้   

 “ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ 
ผู้ออกหุ้นกู้และเงื่อนไขของหุ้นกู้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 
การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ 
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงานคณะกรรมการ 
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะน าให้ลงทุนในหุ้นกู้ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดง 
รายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลใน 
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้นี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหุ้นกู้ 
 หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความ 
ที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ ผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ซื้อหุ้นกู้ไม่เกินหน่ึงปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูล 
การเสนอขายหุ้นกู้นั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหุ้นกู้ได้ตามมาตรา 82  
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือ
ควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งใน 
สาระส าคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้มีผลใช้บังคับ” 
  - ให้ระบุค าเตือนเพิ่มเติมกรณีที่มูลค่าไถ่ถอนของหุ้นกู้อาจต่ ากว่าเงินต้นที่ผู้ลงทุนช าระให้กับ 
ผู้ออกหุ้นกู้  ทั้งนี้ หากมีการค้ าประกันมูลค่าไถ่ถอนเป็นบางส่วน ขอให้ระบุสัดส่วนการค้ าประกันให้ชัดเจน 
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ส่วนที่ 1 
รายการข้อมูล 

 1.1  สรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร (factsheet) 
          ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้สมัครใจที่จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ 
หรือผู้ค้ าประกัน เพื่อประกอบการเสนอขายหุ้นกู้นั้น ให้ระบุว่าผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถืออย่างต่อเน่ืองตลอดอายุของตราสารหรือไม่ด้วย 

1.2  ข้อมูลผู้ออกหุ้นกู้และรายละเอียดการเสนอขาย 
-  ใหเ้ปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของผู้ออกหุ้นกู้และข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายอย่างชัดเจน  

โดยอย่างน้อยต้องมีรายการท่ีก าหนดไว้ตามมาตรา 69(1) ถึง (10) และมาตรา 70(1) ถึง (8)  
- ส าหรับข้อมูลผู้ออกหุ้นกู้อาจเปิดเผยโดยใช้การอ้างอิงแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  

(แบบ 56-1) ล่าสุดหรือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ ตามวิธีการดังต่อไปนี้ 
(1)  กรณีอ้างอิงข้อมูลจากแบบ 56-1 (เฉพาะผู้ออกหุ้นกู้ท่ีมีหน้ายื่นแบบ 56-1) 

     ให้อ้างอิงจากแบบ 56-1 ล่าสุด งบการเงินประจ างวดการบัญชีล่าสุด และงบการเงิน 
รายไตรมาสล่าสุดที่ได้ยื่นต่อส านักงาน หรือ 
      (2)  กรณีอ้างอิงข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูล 
      ให้อ้างอิงจากแบบแสดงรายการข้อมูลส าหรับการเสนอขายตราสารหนี้ (ยกเว้นแบบ           
69-DEBT-SP-2) ที่เคยยื่นไว้ต่อส านักงานและมีผลใช้บังคับไม่เกิน 1 ปี  (ทั้งนี้ ส ำหรับผู้ออกหุ้นกู้ที่มีหน้ำที่ 
ยื่นแบบ 56-1 หำกได้เลือกอ้ำงอิงแบบแสดงรำยกำรข้อมูลตำมข้ำงต้น และแบบดังกล่ำวยังไม่ได้มีกำร 
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลล่ำสุด (update ข้อมูล) ให้เท่ำกับข้อมูลในแบบ 56-1 ให้ผู้ออกหุ้นกู้เลือกอ้ำงอิงข้อมูล 
ตำมแบบ 56-1 ล่ำสุดตำม (1)) 
   ทั้งนี้ การอ้างอิงข้อมูลตาม (1) หรือ (2) สามารถระบุแหล่งข้อมูลซึ่งผู้ลงทุนสามารถ 
ตรวจสอบได้ เช่น website ของส านักงาน หรือ website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น   
นอกจากนี้ ในกรณีที่มีข้อมูลของผู้ออกหุ้นกู้ที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ  
และยังไม่ได้เปิดเผยในแบบ 56-1 หรือแบบแสดงรายการข้อมูลข้างต้น ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย   
โดยอาจระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ และให้สรุปสาระส าคัญของข้อมูล
ประกอบด้วย   

- ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ระบุ
ประเภทงบการเงินและระยะเวลาที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องส่งงบการเงินต่อหน่วยงานก ากับดูแล   

1.3  ข้อมูลลักษณะเฉพาะส าหรับหุ้นกู้ท่ีเสนอขาย 
          ให้ระบุลักษณะเฉพาะของหุ้นกู้ที่เสนอขาย โดยอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ 
     (1)  ลักษณะส าคัญของหุ้นกู้และรายละเอียดของเงื่อนไขที่ก าหนด 
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  (2)  ประเภทและลักษณะส าคญัของปัจจัยอ้างอิง  รวมถึงให้ระบุข้อมูลส าคัญของปัจจัยอ้างอิง 
ที่อาจมีผลกระทบต่อเงินต้นหรือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ พร้อมแหล่งข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นกู้สามารถ 
ดูเพิ่มเติมได้ เช่น แสดงกราฟข้อมูลผลการด าเนินงานย้อนหลังของปัจจัยอ้างอิง เป็นต้น 
  (3)  โครงสร้างของธุรกรรม 
  (4)  ความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อความผันผวนหรือผลตอบแทนของปัจจัยอ้างอิง หรือการช าระคืน 
เงินต้นของหุ้นกู้  
  (5)  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจ ากัดหรือความเสี่ยงอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิหรือ 
การตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 

1.4 เปิดเผยประวัติผิดนัดช าระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดช าระหนี้เงินกู้ยืมจาก
ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
และการผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อก าหนดสิทธิ 3 ปีย้อนหลัง 

1.5 ระบุปัจจัยความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหนี้  

1.6  รายการเฉพาะ 
กรณีเสนอขายตราสารหนี้ HNW ให้เปิดเผยข้อมูลอัตราส่วนทางการเงิน*เพิ่มเติม ดังน้ี 

(1)  อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคา  
และค่าตัดจ าหน่าย (net debt to EBITDA ratio) 

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

debt ratio) 
(7)  อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบก าหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระ

ดอกเบี้ยทั้งหมด 
(8)  อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม 

* ในกรณีที่ key financial ratio รายการใดไม่เหมาะกับประเภทธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้  
สามารถปรับรายการดังกล่าวให้เหมาะกับประเภทธุรกิจได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการวิเคราะห์ 
ของที่ปรึกษาทางการเงิน/บริษัทหลักทรัพย์ที่ท าหน้าที่จ าหน่ายตราสารหนี้  ทั้งนี้ สามารถใช้คู่มือจัดท า 
แบบแสดงรายการข้อมูลแบบ 56-1 แบบ 69-1 ที่จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ เป็นแนวทางในการเลือกใช้ key financial ratio ได้  
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ตัวอย่างเช่น  1. กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้เป็นธนาคารพาณิชย์ สามารถใช้ข้อมูล liquidity coverage 
ratio / net stable funding ratio แทนรายการ current ratio  
           2. กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้เป็นบริษัทหลักทรัพย์ สามารถใช้ข้อมูล net capital  
แทนรายการ current ratio ได้ เป็นต้น   
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ส่วนที่ 2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล  

 2.1  ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้ท่ีเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 
ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

     ให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของแบบแสดง
รายการข้อมูล พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)  และมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากับเอกสาร 
ในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้ 
 “ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ฉบับนี้แล้ว  
และด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้มีอ านาจลงนามผูกพันของผู้ออกหุ้นกู้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว
ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ   
 ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ออกหุ้นกู้ตามที่ 
ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย 
หุ้นกู้ฉบับนี้  ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 
ที่อ้างอิงนั้นเช่นเดียวกับการน าข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ฉบับนี้   
(ให้ระบุข้อควำมตำมวรรคนี้ เฉพำะกรณีที่มีกำรอ้ำงอิงข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจสอบ
ได้ตำมที่ระบุในส่วนที่ 1 ข้อ 1) 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้ 
รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับ
เอกสารน้ีไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. ก ากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่า
ไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น” 

         ชื่อ             ต าแหน่ง       ลายมือชื่อ* 
1.                                                                                                              
2.                                                                         
3.                                                                                                              
4.                                                                         
5.                                                                         

ชื่อ            ต าแหน่ง       ลายมือชื่อ 
ผู้รับมอบอ านาจ                                                                                                                  

  หมายเหต ุหากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อส านักงาน มีเหตุจ าเป็นที่ท าให้ 
บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว  
ผู้เสนอขายหุ้นกู้ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที  เว้นแต่เหตุที่ท าให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถ 
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ลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ 
เน่ืองจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายหุ้นกู้ไม่จ าต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบ
แสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน หรือเป็นกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยได้รับการ 
ผ่อนผันจากส านักงาน 
 2.2  ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้โดยผู้ออกประเภทอืน่นอกจากสาขาธนาคารพาณิชย์ตาม 2.1  
        ให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ที่ด ารงต าแหน่ง 
บริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันของผู้ออกหุ้นกู้ ลงลายมือชื่อ 
พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนาม 
ก ากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้ 

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ฉบับนี้แล้ว  
และด้วยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน / ผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด 
ที่ได้รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน] ของผู้ออกหุ้นกู้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว
ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ   
 ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ออกหุ้นกู้ตามที่ 
ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย 
หุ้นกู้ฉบับนี้  ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 
ที่อ้างอิงนั้นเช่นเดียวกับการน าข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ฉบับนี้   
(ให้ระบุข้อควำมตำมวรรคนี้ เฉพำะกรณีที่มีกำรอ้ำงอิงข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจสอบ
ได้ตำมที่ระบุในส่วนที่ 1 ข้อ 1) 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรอง
ความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารน้ีไว้
ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. ก ากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่
ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น” 

 
                    ชื่อ             ต าแหน่ง                 ลายมือชื่อ 

1.                                                                                                                     
2.                                                                                                               
 
 

ชื่อ            ต าแหน่ง                 ลายมือชื่อ 
ผู้รับมอบอ านาจ                                                                                                                              

 

 หมายเหต ุหากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อส านักงาน มีเหตุจ าเป็นที่ท าให้ 
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บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว  
ผู้เสนอขายหุ้นกู้ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที  เว้นแต่เหตุที่ท าให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถ 
ลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ 
เน่ืองจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายหุ้นกู้ไม่จ าต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบ
แสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน หรือเป็นกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยได้รับการ 
ผ่อนผันจากส านักงาน 

2.3  การรับรองการปฏิบัติหน้าท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) 
ให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท  

(ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้ 
“ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ออกตราสารหนี้ ขอรับรองว่าข้าพเจ้า 
(1)  ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แล้ว  

และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน 
ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 

(2)  ได้พิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้ในอนาคต 
แล้วเห็นว่า สมมติฐานได้จัดท าขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อผู้ออกตราสารหนี้หรือ 
ผู้ลงทุนอย่างชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้มีการระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจ
ของผู้ออกตราสารหนี้ในอนาคตในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้)” 

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบแสดง 
รายการข้อมูลบางส่วน หรือเห็นว่าข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบายเงื่อนไขไว้เพิ่มเติม เช่น 

“เว้นแต่ข้อมูลในเร่ือง ........................... ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย             
ตราสารหนี้น้ีที่ข้าพเจ้าไม่สามารถให้ความเห็นได้ เนื่องจาก ...............................(ไม่มีข้อมูลเพียงพอ         
ที่จะตรวจสอบ หรือไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารของผู้ออกตราสารหนี้ในการตรวจสอบข้อมูล         
ในเร่ืองนี)้” หรือ 

“เว้นแต่ข้อความในหน้า............ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าควรใช้ข้อความ....................แทน” 
ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินน าข้อมูลจากบุคคลอ่ืนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านน้ัน 

มาอ้างอิง ให้ระบุข้อความเพิ่มเติม ดังนี้ 
“เว้นแต่ข้อมูลในเร่ือง.............................ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย 

ตราสารหนี้น้ี ที่ข้าพเจ้าใช้ข้อมูลจาก ....................................ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเร่ืองนี้ 
เป็นอย่างด”ี 

ชื่อ             ต าแหน่ง        ลายมือชื่อ 
1.                                                                               
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2.                                                             
 
เอกสารประกอบการยื่นแบบ 69-DEBT-SP-1 

เอกสาร  
1 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกให้โดย

กระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือนนับถึงวันที่ยื่นเอกสารต่อส านักงาน 
 

2 ส าเนามติคณะกรรมการและ/หรือส าเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่
อนุมัติให้ออกหุ้นกู้ ซึ่งระบุวงเงินที่อนุมัติให้ออกหุ้นกู้ 

 

3 หนังสือขอจดข้อจ ากัดการโอนผู้ถือหุ้นกู้  
4 ส าเนาสัญญาให้บุคคลอ่ืนมีอ านาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)  
5 หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

พร้อมค ารับรองการไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ออกหุ้นกู้ตามประกาศ 
ที่เกี่ยวกับข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ 
การกระท าตามอ านาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) 

 

6 หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคล 
ที่จะขอความเห็นชอบเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) 

 

7 ส าเนาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการออกหุ้นกู้ 
แปลงสภาพและหุ้นรองรับ (กรณีหุ้นกู้ที่ออกมีลักษณะเป็นหุ้นกู้
แปลงสภาพรวมอยู่ด้วย) 

 

8 ส าเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการใช้สิทธิ 
แปลงสภาพ (กรณีหุ้นกู้ที่ออกมีลักษณะเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ 
รวมอยู่ด้วย) 

 

9 เอกสารแสดงการตรวจสอบวงเงิน ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขาย
หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ 

 

10 อ่ืนๆ (ถ้ามี) ระบุ.........................................  
 
หมายเหต ุใช้เอกสารประกอบการยื่นแบบ 1 ชุด 
 
 


