
 

 

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายคร้ัง) 
(แบบ 69-DEBT-PO-GOV.AGENCY) 

 
บริษัท........... (ชื่อไทย/อังกฤษของผู้ออกตราสารหนี้) ............. 

เสนอขาย 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

 
  - ให้ระบุลักษณะที่ส าคัญของตราสารหนี้ที่เสนอขาย เช่น ประเภทตราสารหนี้ จ านวน ราคาเสนอขาย 
ต่อหน่วย บุคคลที่เสนอขายตราสารหนี้ให้ (เฉพาะกรณีที่ไม่ได้เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป) 
ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ หรือผู้ค้ าประกันการช าระหนี้ 
  - ให้ระบุรายละเอียดส าคัญอ่ืนของการเสนอขายตราสารหนี้ เช่น ผู้ประกันการจ าหน่ายและจัดจ าหน่าย 
บริษัทหลักทรัพย์ที่ท าหน้าที่จ าหน่ายตราสารหนี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน วันที่แบบแสดงรายการข้อมูล 
การเสนอขายตราสารหนี้ (“แบบแสดงรายการข้อมูล”) มีผลใช้บังคับ เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขาย
กรณีที่มีจ านวนตราสารหนี้ที่ขายได้น้อยกว่าจ านวนตราสารหนี้ขั้นต่ าที่ผู้ออกตราสารหนี้ก าหนด เป็นต้น 
  - ให้มีค ำเตือนผู้ลงทุนว่ำ  

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ 
ผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้  
มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะน าให้ลงทุนในตราสารหนี้ 
ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วน
และถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรอง
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้เป็นความรับผิดชอบ
ของผู้ออกตราสารหนี้ 
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 หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือ 
ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ ผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อตราสารหนี้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่ 
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้น้ันมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย 
จากผู้ออกตราสารหนี้หรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ แต่ไม่เกินสองปี 
นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีผลใช้บังคับ” 
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การพิจารณาระยะเวลามีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล 
 ในการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล 
ให้แนบหนังสือรับรองที่ระบุหน้าที่ในการส่งงบการเงินและรายงานการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรา 56  
ของผู้ออกตราสารหนี้ รวมทั้งลักษณะของข้อก าหนดสิทธิของพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่เสนอขายคร้ังนี้ ดังนี้  

1. ข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้ ระบุว่าผู้ออกตราสารหนี้มีลักษณะใดดังนี้ 
  1.1  ผู้ออกตราสารหนี้มีหน้าที่น าส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน 

หรือผลการด าเนินงานตามมาตรา 56 
  1.2  ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีหน้าที่น าส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน 

หรือผลการด าเนินงานตามมาตรา 56 
2. กรณเีสนอขายพันธบัตรหรือหุ้นกู้ ให้ระบุประเภทพันธบัตรหรือหุ้นกู้  (เช่น พันธบัตร 

หรือหุ้นกู้ /พันธบัตรหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ )  ทั้งนี้ ให้ระบุว่าข้อก าหนดสิทธิส าหรับการเสนอขายในครั้งนี้ 
เป็นลักษณะใดดังนี้  

  2.1  ข้อก าหนดสิทธิเป็นไปตามตัวอย่างที่ก าหนดไว้บนเว็บไซต์ของส านักงาน 
  2.2  ข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขตามข้อก าหนดสิทธิฉบับที่ยื่นไม่แตกต่างจาก 

ข้อก าหนดสิทธิที่เคยยื่นต่อส านักงานมาแล้วไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ข้อก าหนดสิทธิที่เคยยื่นนั้น 
ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เว้นแต่เป็นความแตกต่างในผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ แต่ไม่รวมถึง 
ความแตกต่างของสูตรหรือวิธีการที่ใช้ในการก าหนดอัตราผลตอบแทน (ระบุวันที่มีผลใช้บังคับ 
ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่ออกตามข้อก าหนดสิทธิดังกล่าว 
.....................................) 

 2.3  กรณีอ่ืน ๆ ที่ไม่เข้าข่ายตาม 2.1 และ 2.2 
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สำรบัญ  
หน้ำ 

ส่วนที่ 1  สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำร (factsheet) 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลสรุป (executive summary) 
ส่วนที่ 3  ผู้ออกตรำสำรหนี้ 

3.1  กำรด ำเนินกิจกำร 
1. กฎหมายที่รองรับการจัดต้ังและอนุญาตให้ออกตราสารหนี้ 
2. วัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง อ านาจหน้าที่ ภารกิจหรือธุรกรรมหลัก  

 และนโยบายของหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค์การใช้เงิน 
4. แหล่งเงินทุน งบประมาณของหน่วยงาน และรายรับรายจ่ายของหน่วยงาน 
5. นโยบายและภาพรวมการด าเนินกิจการ 
6. ลักษณะการด าเนินกิจการ 
7. ทรัพย์สินที่ใช้ในการด าเนินกิจการ 
8. ปัจจัยความเสี่ยง 
9. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
10. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน  

3.2  กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
11. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น  
12. โครงสร้างการจัดการ    
13. การก ากับดูแลกิจการ 
14. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
15. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  
16. รายการระหว่างกัน 

3.3  ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน  
17. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
18. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ   

ส่วนที่ 4  ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ 
19. รายละเอียดของตราสารหนี้ที่เสนอขาย  
20. ข้อจ ากัดการโอนตราสารหนี้ที่เสนอขาย 
21.  การก าหนดราคาตราสารหนี้ที่เสนอขาย    
22. การจอง การจ าหน่าย และการจัดสรร 
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 23.  ตัวแทนการช าระเงิน 
  24.  ตลาดรองตราสารหนี้ 
 25.  ที่ปรึกษาทางการเงิน 

ส่วนที่ 5  กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 

เอกสารแนบ 1 ร่างข้อก าหนดสิทธิ 
เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหารของผู้ออกตราสารหนี้ 
เอกสารแนบ 4    รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจ างวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด 
เอกสารแนบ 6 อ่ืน ๆ 
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ส่วนที่ 1 
สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำร (fact sheet) 

 
 ให้สรุปสาระส าคัญของตราสาร รวมทั้งลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่ส าคัญของตราสาร  



- 7 - 

 

ส่วนที่ 2 
ข้อมูลสรุป (executive summary) 

 
1. ให้สรุปสาระส าคัญของข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้โดยย่อ เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจภาพรวมของ 
การด าเนินกิจการหรือพันธกิจของผู้ออกตราสารหนี้ (ควรสรุปข้อมูลให้อยู่ภายใน 1 หน้ากระดาษ) 
2.      เปิดเผยประวัติผิดนัดช าระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหน้ี หรือผิดนัดช าระหนี้เงินกู้ยืมจาก 
ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
และการผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อก าหนดสิทธิ 3 ปีย้อนหลัง 
  
(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ก่อนตัดสินใจจองซื้อตราสารหนี้) 
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ส่วนที่ 3  
ผู้ออกตรำสำรหนี้ 

 1.  วัตถุประสงค์กำรใช้เงิน 
บริษัท     ประกอบธุรกิจ        

โดยมีที่ตั้งส านักงานใหญ่ที่           
เลขทะเบียนบริษัท Home Page (ถ้ามี)    โทรศัพท์ โทรสาร     
มีวัตถุประสงค์ในการน าเงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารหนี้คร้ังนี้ประมาณ   ล้านบาท ไปใช้ดังนี้  

หมำยเหต:ุ   
(1)  ให้เปดิเผยประมาณการมูลค่าเงินทีใ่ช้แยกแต่ละวัตถุประสงค์การใช้เงิน โดยอาจเปดิเผยข้อมูลในลักษณะเปน็ช่วง 

(range) ที่เหมาะสมได้ และใหเ้รียงล าดับการใช้เงินตามความส าคัญของวัตถุประสงค์แต่ละเรื่อง  ทั้งนี้ หากเงินระดมทนุ
ที่ได้รับในครั้งนี้ไม่เพียงพอส าหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ ให้เปดิเผยแหล่งเงินทนุทีจ่ะจัดหาเพิ่มเติมด้วย   

(2)  หากเป็นการท ารายการกับบคุคลที่อาจมคีวามขัดแยง้ ใหเ้ปิดเผยเป็นรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 
ทั้งนี้ แนวทางการเปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงินใหเ้ป็นไปตามคู่มอืการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล 
การเสนอขายหลักทรัพย์ และข้อมูลประจ าปี ที่ก าหนดไว้บนเวบ็ไซต์ของส านักงาน 

วัตถุประสงค์กำรใช้เงิน จ ำนวนเงินที่ใช้
โดยประมำณ 

ระยะเวลำที่ใช้
เงินโดยประมำณ 

รำยละเอียด 

1. เพื่อใช้ในการซื้อสินทรัพย์ 
หรือลงทุนในกิจการที่
เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ
ปัจจุบัน  

  - กรณีเป็นการซื้อสินทรัพย์ ให้อธิบายเกี่ยวกับ
ประเภทสินทรัพย์และจ านวนเงินที่ใช้
โดยประมาณ  
- กรณีเป็นการลงทุนในกิจการ ให้อธิบาย
ลักษณะกิจการที่จะลงทุน สถานะการลงทุน 
และจ านวนเงินที่ใช้โดยประมาณ 
ทั้งน้ี กรณีการซื้อสินทรัพย์ หรือลงทุนในกิจการ
ที่ไม่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจปัจจุบัน               
ให้อธิบายเหตุผลและที่มาของการเข้าไป               
ซื้อสินทรัพย์หรือลงทุนในกิจการดังกล่าวด้วย 

2. เพื่อใช้ในการซื้อสินทรัพย์ 
หรือลงทุนในกิจการที่ไม่
เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ
ปัจจุบัน 

  

3. เพื่อช าระคืนเงินกู้ หรือหน้ี
จากการออกตราสารหน้ี 

  -  กรณีเป็นการช าระหน้ีที่มีกับกลุ่มที่ปรึกษา
ทางการเงินหรือกลุ่มตัวกลางในการเสนอขาย
หลักทรัพย์ ให้เปิดเผย terms and conditions 
ของหน้ีดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย   
-  กรณีอื่น ๆ ให้เปิดเผยอย่างน้อยในเรื่อง
จ านวนเงินและระยะเวลาการใช้เงิน 

4. กรณีอื่น ๆ เช่น เงินทุนที่ใช้
หมุนเวียนในกิจการ 
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2.    กรณีผู้ออกตราสารหนี้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-GOV.AGENCY)  
ต่อส านักงานหรือเพิ่งยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อประชาชน (แบบ 69-DEBT-PO-GOV.AGENCY)  
และแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับไม่เกิน 1 ปี ให้เปิดเผยข้อมูลดังนี้ 

2.1 บริษัทเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้เคยเปิดเผยในแบบ 56-GOV.AGENCY งวดปีล่าสุดหรือ 
แบบแสดงรายการข้อมูลที่เคยจัดส่งต่อส านักงานข้างต้น และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันด้วย 

2.2  ให้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันในทรัพย์สินของผู้ออกตราสารหนี้ (กรณีที่                   
ออกเป็นตราสารหนี้ไม่มีประกัน) และยอดหน้ีคงค้างในการออกพันธบัตร หุ้นกู้ หรือตั๋วเงินคร้ังก่อน  
 2.3  ให้เปิดเผยข้อมูลค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management  
Discussion and Analysis: MD&A) ส าหรับงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด และผลการด าเนินงานสะสม
ตั้งแต่ต้นปีบัญชีถึงไตรมาสล่าสุดด้วย และให้เปิดเผยอัตราส่วนทางการเงิน* ดังนี้ 

 (1)  อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคา และค่า
ตัดจ 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 
 ตัวอย่างเช่น  1. กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้เป็นธนาคารพาณิชย์ สามารถใช้ข้อมูล  
liquidity coverage ratio / net stable funding ratio แทนรายการ current ratio  

  2. กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้เป็นบริษัทหลักทรัพย์ สามารถใช้ข้อมูล  
net capital แทนรายการ current ratio ได้ เป็นต้น 

  2.4  ให้เปิดเผยข้อมูลว่าตราสารหนี้ที่ออกและเสนอขายไม่ใช่ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลัง
ค้ าประกันในเงินต้นและดอกเบี้ย 
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        2.5  ให้เปิดเผยเกี่ยวกับความเสี่ยงในการได้รับช าระหนี้คืน เนื่องจากผู้ออกตราสารหนี้อาจมี              
ข้อจ ากัดเกี่ยวกับการบังคับช าระหนี้ในทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นข้อจ ากัดตามกฎหมาย สัญญา หรือข้อจ ากัด 
อ่ืนใด ซึ่งมีผลท าให้ในกรณีที่มีการผิดนัดช าระหนี้ ผู้ถือตราสารหนี้จะไม่สามารถฟ้องร้องให้น าทรัพย์สิน   
ของผู้ออกตราสารหนี้มาช าระหนี้ได้ 

2.6   ให้เปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหนี้ และความเสี่ยง
จากความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ออกตราสารหนี้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

ให้จัดท ำเอกสำรระบุว่ำแบบแสดงรำยกำรข้อมูลครั้งนี้มีควำมแตกต่ำงจำกแบบ 56-GOV.AGENCY  
หรือแบบแสดงรำยกำรข้อมูลงวดล่ำสุดท่ียื่นต่อส ำนักงำนอย่ำงไรบ้ำง (อำจท ำเป็นตำรำงเปรียบเทียบหรือ 
highlight ส่วนท่ีแตกต่ำงก็ได้) 
 

3.  กรณีอ่ืนที่ไม่เข้าข่ายตาม 2. 
3.1  ให้ผู้ออกตราสารหนี้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โดยมีหัวข้อและรายละเอียดเป็นไปตาม                   

แบบ 56-GOV.AGENCY โดยอนุโลม 
3.2  ให้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันในทรัพย์สินของผู้ออกตราสารหนี้ (กรณีที่              

ออกเป็นตราสารหนี้ไม่มีประกัน) และยอดหน้ีคงค้างในการออกพันธบัตร หุ้นกู้ หรือตั๋วเงินคร้ังก่อนด้วย  
3.3 การเปิดเผยฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ให้แสดงข้อมูลจากงบการเงินและ

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของผู้ออกตราสารหนี้                  
และบริษัทย่อย อย่างน้อยต้องมีข้อมูลเปรียบเทียบ 2 ปีที่ผ่านมา (เป็นงบการเงินปีล่าสุดที่ผ่านการ                 
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานและงบการเงินปีย้อนหลังอีกหนึ่งปี)  
ทั้งนี้ ให้เปิดเผยข้อมูลค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: 
MD&A) ส าหรับงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด และผลการด าเนินงานสะสมตั้งแต่ต้นปีบัญชีถึงไตรมาส
ล่าสุดด้วย  และให้เปิดเผยอัตราส่วนทางการเงิน* ดังนี้ 

 (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 
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3.4   ให้เปิดเผยข้อมูลว่าตราสารหนี้ที่ออกและเสนอขายไม่ใช่ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลัง 
ค้ าประกันในต้นเงินและดอกเบี้ย 

       3.5  ให้เปิดเผยเกี่ยวกับความเสี่ยงในการได้รับช าระหนี้คืน เนื่องจากผู้ออกตราสารหนี้อาจมี
ข้อจ ากัดเกี่ยวกับการบังคับช าระหนี้ในทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นข้อจ ากัดตามกฎหมาย สัญญา หรือ                     
ข้อจ ากัดอ่ืนใด ซึ่งมีผลท าให้ในกรณีที่มีการผิดนัดช าระหนี้ ผู้ถือตราสารหนี้จะไม่สามารถฟ้องร้องให้น า
ทรัพย์สินของผู้ออกตราสารหนี้มาช าระหนี้ได้ 

3.6 ให้เปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหนี้ และความเสี่ยง
จากความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ออกตราสารหนี้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
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ส่วนที่ 4 
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ 

1.  รำยละเอียดของตรำสำรหนี้ท่ีเสนอขำย 

- ให้ระบุกฎหมายของประเทศที่ใช้บังคับกับตราสารหนี้ (applicable law) 
-  ให้แสดงผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ รวมทั้งรายละเอียดการวิเคราะห์การจัดอันดับ 

ความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ หรือผู้ค้ าประกันการช าระหนี้ตามตราสารหนี้หรือ 
ผู้รับอาวัลผู้ออกตั๋วเงิน โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
 -  ในกรณีที่ตราสารหนี้ที่เสนอขายมีรายละเอียดอ่ืนที่ส าคัญที่ควรอธิบายเพิ่มเติมจากข้อมูล 
ในหน้าแรก เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจลักษณะของตราสารหนี้ที่เสนอขาย ให้สรุปลักษณะส าคัญของ 
ตราสารหนี้ที่เสนอขายเพิ่มเติมด้วย เช่น กรณีเสนอขายหุ้นกู้หรือพันธบัตร ให้สรุปสาระส าคัญของ
ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกตราสารหนี้และผู้ถือตราสารหนี ้(terms and conditions)  
และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการในการจ่ายดอกเบี้ยและการช าระหนี้ ประเภทหรือมูลค่า
ทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน ข้อมูลผู้ค้ าประกันและสรุปสาระส าคัญของสัญญาค้ าประกัน (กรณีเป็น 
การค้ าประกัน) เป็นต้น 
 -  กรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับการแต่งต้ังมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้  
ให้เปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวไว้ด้วย 
  2.  ข้อจ ำกัดกำรโอนตรำสำรหนี้ท่ีเสนอขำย (ถ้ามี เช่น ข้อจ ากัดการโอนตราสารหนี้ที่ได้ 
จดทะเบียนไว้กับส านักงาน เป็นต้น) 

3.  กำรก ำหนดรำคำตรำสำรหนี้ 
 ให้อธิบายที่มาของการก าหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารหนี้ที่เสนอขาย ได้แก่  
วิธีการก าหนดราคา ผู้ที่มีส่วนในการก าหนดราคา ปัจจัยหรือตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการก าหนดราคา เป็นต้น  
ทั้งนี้ แนวทางการเปิดเผยที่มาของการก าหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารหนี้ให้เป็นไปตามคู่มือ 
การเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และข้อมูลประจ าปี 

4.  กำรจอง กำรจ ำหน่ำย และกำรจัดสรร 
 (1) วิธีการเสนอขายตราสารหนี้  
  ให้ระบุว่าเป็นการเสนอขายตราสารหนี้ผ่านผู้จัดจ าหน่ายตราสารหนี้ หรือผูค้้าตราสารหนี้ 
หรือไม่ 
 (2) ผู้จัดจ าหน่ายตราสารหนี้ (กรณีผ่านผู้จัดจ าหน่าย) ให้ระบุ 
  (ก) ผู้ประกันการจ าหน่ายและจัดจ าหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ 
 (ข) ผู้จัดจ าหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ 
 (ค) ตัวแทนผู้จัดจ าหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ 



- 13 - 

 

นอกจากนี้ หากผู้จัดจ าหน่ายตราสารหนี้มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกตราสารหนี้ในลักษณะ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุ้นระหว่างกัน มีกรรมการร่วมกัน เป็นเจ้าหนี้ 
เป็นต้น) ให้เปิดเผยลักษณะความสัมพันธ์ไว้ด้วย 

(3)  ผู้ค้าตราสารหนี้ (กรณีผ่านผู้ค้าตราสารหนี้) ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ 
นอกจากนี้ หากผู้ค้าตราสารหนี้มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกตราสารหนี้ในลักษณะที่อาจ

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุ้นระหว่างกัน มีกรรมการร่วมกัน เป็นเจ้าหน้ี  
เป็นต้น) ให้เปิดเผยลักษณะความสัมพันธ์ไว้ด้วย 
 (4) เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่าย/ค้าตราสารหนี้  
 ให้ระบุข้อตกลงระหว่างผู้ออกตราสารหนี้กับผู้จัดจ าหน่ายตราสารหนี้/ผู้ค้า 
ตราสารหนี้ที่เกี่ยวกับเงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่ายหรือการค้าตราสารหนี้  ทั้งนี้ ให้แสดง
จ านวนเงินค่าตราสารหนี้ที่ผู้ออกตราสารหนี้จะได้รับหลังจากหักค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่าย/ 
ค้าตราสารหนี้ไว้ด้วย 
 (5) ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายตราสารหนี้  
 ให้ระบุจ านวนประกอบรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเสนอขายตราสารหนี้
โดยสังเขป 

(6)  วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อตราสารหนี้  
 ให้ระบุวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน เช่น วัน เวลา สถานที่ เป็นต้น 
(7) วิธีการจัดสรรตราสารหนี้  
 ให้ระบุหลักการจัดสรรตราสารหนี้ให้แก่ผู้จองซื้อ โดยระบุชื่อกลุ่มบุคคล และสัดส่วน 

หรือจ านวนตราสารหนี้ที่จะได้รับจัดสรรอย่างชัดเจน หากมีการแบ่งจ านวนตราสารหนี้และเสนอขาย 
ต่อผู้ลงทุนต่างประเทศ ให้ระบุด้วย 
 (8) วันและวิธีการจองและการช าระเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้  
  ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการจองซื้อตราสารหนี้ การก าหนดจ านวน 
ในการจองซื้อตราสารหนี้ต่อราย วิธีการช าระเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้ ชื่อบริษัทเงินทุนหรือธนาคาร
พาณิชย์ที่เป็นตัวแทนรับเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้ วิธีการและเงื่อนไขในการถอนเงินค่าจองซื้อ 
ตราสารหนี้คืน  

(9) การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อตราสารหนี้เกินกว่าจ านวนตราสารหนี้ที่เสนอขาย 
ให้ระบุการจัดสรรกรณีที่มีผู้จองซื้อตราสารหนี้เกินกว่าจ านวนตราสารหนี้ที่เสนอขาย 
 (10)  วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้  
  ให้ระบุวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้ในกรณีที่ผู้จองซื้อ 
ไม่ได้รับการจัดสรรตราสารหนี้ 
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(11) วิธีการส่งมอบตราสารหนี้  
  ให้ระบุวิธีการ และระยะเวลาในการส่งมอบ 

5.  ตัวแทนกำรช ำระเงิน (paying agent) 
 ให้ระบุรายละเอียดชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ออกตราสารหนี้  
ให้ท าหน้าที่เป็นตัวแทนการช าระเงิน รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตในการท าหน้าที่เป็นตัวแทน           
การช าระเงิน  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ท าหน้าที่ในการช าระเงินเอง โดยไม่ได้มีการท าสัญญาแต่งตั้ง
บุคคลใดท าหน้าที่เป็นตัวแทนการช าระเงิน ให้ระบุว่าผู้ออกตราสารหนี้เป็นผู้ท าหน้าที่ดังกล่าว 

6.  ตลำดรองตรำสำรหนี้ (ถ้ำมี) 
 ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ประสงค์จะน าตราสารหนี้ที่ออกและเสนอขายไปจดทะเบียน 
ซื้อขายในตลาดรองใด ๆ ให้ระบุชื่อของตลาดดังกล่าว รวมทั้งวันเวลาที่คาดว่าจะน าตราสารหนี้ดังกล่าว 
ไปจดทะเบียนด้วย   นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้จะแต่งตั้งบุคคลใดท าหน้าที่เป็นผู้ดูแล 
สภาพคล่อง (market maker) ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และสาระส าคัญของข้อตกลงในการท าหน้าที่เป็น                      
market maker ด้วย 

7.  ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน (ถ้ำมี)  
 ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์  นอกจากนี้ หากที่ปรึกษาทางการเงินมีความเกี่ยวข้อง 
กับผู้ออกตราสารหนี้ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุ้นระหว่างกัน 
มีกรรมการร่วมกัน เป็นเจ้าหนี้ เป็นต้น) ให้เปิดเผยลักษณะความสัมพันธ์ไว้ด้วย 
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 ส่วนที่ 5 

กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 
ผู้ที่มีอ านาจลงนามผูกพันหน่วยงาน และผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี 

ให้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราหน่วยงาน (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอ านาจ
ให้บุคคลใดลงนามก ากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้ 

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ 
ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ [ผู้ที่มีอ านาจลงนามผูกพันหน่วยงาน / ผู้ที่ด ารงต าแหน่ง                
บริหารสูงสุดในสายงานบัญชี] ของผู้ออกตราสารหนี้  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน 
ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ  นอกจากนี้ ข้าพเจ้า 
ขอรับรองว่า 

(1)  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดง 
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับ 
ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของผู้ออกตราสารหนี้แล้ว  

(2)  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ผู้ออกตราสารหนี้มีระบบการเปิดเผย 
ข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ออกตราสารหนี้ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญทั้งของผู้ออก 
ตราสารหนี้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว  รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ผู้ออกตราสารหนี้มีระบบการควบคุม 
ภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบ 
การควบคุมภายใน  ณ  วันที่  ........................................................  ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ 
ของผู้ออกตราสารหนี้แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของผู้ออกตราสารหนี้ 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้า               
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับ
เอกสารน้ีไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. ก ากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่า
ไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น” 

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

ผู้รับมอบอ านาจ                                                                                                                               

กำรรับรองกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน (ถ้ำมี) 
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 และมีการอธิบายผลกระทบต่อผู้ออกตราสารหนี้ 
หรือผู้ลงทุนอย่างชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้มีการระบุนโยบายและแผนการ                
ประกอบธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้ในอนาคตในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้)” 

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบแสดง 
รายการข้อมูลบางส่วน หรือเห็นว่าข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบายเงื่อนไขไว้เพิ่มเติม เช่น 

“เว้นแต่ข้อมูลในเร่ือง .................................ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย 
ตราสารหนี้น้ี ที่ข้าพเจ้าไม่สามารถให้ความเห็นได้ 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.                                                                               
2.                                                             
 

 


