
 

 

   แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนี (MTN) 

(แบบ 69-PO-MTN) 

 

แบบ 69-PO-MTN ใชส้าํหรับการยนืแบบแสดงรายการขอ้มูลการสนอขายตราสารหนีต่อประชาชนทวัไป

ในลกัษณะโครงการ มี 3 ส่วน ดงัต่อไปนี 

ส่วนที 1 : แบบ 69-PO-BASE ใชส้าํหรับการยนืแบบแสดงรายการขอ้มูลครังแรก 

ส่วนที 2 : แบบ 69- PO-PRICING1  ใชส้าํหรับการยนืประกอบกบัการยนืแบบแสดงรายการขอ้มูลครังแรก 

และสาํหรับการยนืแบบแสดงรายการขอ้มูลครังต่อไป โดยอา้งอิงจากส่วนที 1 ทีไดย้นืไวใ้นครังแรก และ

อา้งอิงขอ้มูลในส่วนที 3 การปรับปรุงขอ้มูลบริษทักรณีเกิดเหตุการณ์ตามทีกาํหนดไว ้

ส่วนที  3: แบบ 69- PO-SUPPLEMENT ใชใ้ชส้าํหรับการปรับปรุงขอ้มูลบริษทักรณีเกิดเหตุการณ์ตามที

กาํหนดไวต้ามส่วนนี  

หมายเหตุ  1ในกรณีครังใดเสนอขายตราสารหนีต่อเฉพาะผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ใหเ้ปิดเผย

ขอ้มูลตามแบบ 69-II&HNW-MTN (ส่วนที 2 : แบบ 69-II&HNW-PRICING) ไดโ้ดยอนุโลม 



 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนี (แบบ 69-PO-MTN) 

 ส่วนที 1 : แบบ 69-PO-BASE 

 

บริษทั .......... (ชือไทย/องักฤษของผูอ้อกตราสารหนี) …… 

เสนอขาย 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

 

- ใหร้ะบุวา่เป็นการเสนอขายแบบโครงการตราสารหนีทีจะเสนอขายในรอบ 2 ปี (Medium Term Note 

Program : “MTN”)  

- ใหร้ะบุลกัษณะสําคญัของโครงการตราสารหนีทีคาดว่าจะเสนอขาย เช่น ชือโครงการ ประเภทตราสารหนี 

จาํนวน มูลค่าเสนอขายรวม บุคคลทีเสนอขายตราสารหนีให ้วนัทีไดรั้บอนุญาตโครงการวนัเริมเสนอขาย  

และวนัสินสุดการเสนอขายตามโครงการ เป็นตน้ 

ให้มีคําเตือนผู้ลงทุนว่า  

“ก่อนตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนตอ้งใชวิ้จารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดเกียวกบั 

ผูอ้อกตราสารหนีและเงือนไขของตราสารหนี รวมทงัความเหมาะสมในการลงทุน และความเสียง 

ทีเกียวขอ้งเป็นอยา่งดี การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีนี มิไดเ้ป็นการ

แสดงวา่คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน หรือสํานกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์นะนาํให้ลงทุนในตราสารหนีทีเสนอขาย หรือมิได้

ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนีทีเสนอขาย หรือรับรองความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูลใน

แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีแต่อยา่งใด  ทงันี การรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล

ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีนี เป็นความรับผิดชอบของผูอ้อกตราสารหนี 

 หากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีมีขอ้ความหรือรายการทีเป็นเทจ็  

หรือขาดขอ้ความทีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั ผูถื้อตราสารหนีทีไดซื้อตราสารหนีไม่เกินหนึงปีนบัแต่วนัที

แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีนนัมีผลใชบ้งัคบั มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัหรือ

เจา้ของตราสารหนีไดต้ามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   

ทงันี ภายในหนึงปีนบัแต่วนัทีไดรู้้หรือควรไดรู้้วา่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีเป็นเทจ็

หรือขาดขอ้ความทีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั แต่ไม่เกินสองปีนบัจากวนัทีแบบแสดงรายการขอ้มูล 

การเสนอขายตราสารหนีมีผลใชบ้งัคบั” 
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ใหร้ะบุคาํเตือนเพมิเติมในแต่ละกรณี ดงันี 

-  ในกรณีการเสนอขายหุ้นกูใ้นช่วงเวลาเดียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต ์(“concurrent offering”)  

ทีไม่มีการรับประกนัการจดัจาํหน่าย (best effort) ใหมี้คาํเตือนผูล้งทุนเพมิวา่ “อาจมีความเสียงทีไม่สามารถ 

จดัตงักองทรัสต ์หรืออาจไม่สามารถระดมทุนตามทีคาดไว ้ซึงการเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวจะทาํใหผู้ล้งทุน 

เกิดตน้ทุนค่าเสียโอกาสได”้ 

-  ในกรณีทีผูอ้อกหุ้นกูเ้ป็นกองทรัสตเ์พอืการลงทุนในโครงสร้างพนืฐานเพือผูล้งทุนรายใหญ่   

(กอง Infra Trust – รายใหญ่) ซึงมีการลงทุนในโครงการทียงัไม่ก่อรายไดเ้ชิงพาณิชย ์ใหร้ะบุคาํเตือนเกียวกบั

มูลค่า/สัดส่วนสินทรัพยข์องกอง Infra Trust ทีอยูร่ะหว่างก่อสร้างและยงัไม่ก่อรายไดเ้ชิงพาณิชย ์และ 

มีคาํเตือนผูล้งทุนวา่ “ผูล้งทุนมีความเสียงทีสินทรัพยด์งักล่าวอาจสร้างไม่เสร็จ หรือเสร็จล่าชา้กวา่กาํหนด  

หรือมีตน้ทุนการก่อสร้างสูงกว่าทีประมาณการไว”้ 

 



- 3 - 

 

 

การพิจารณาระยะเวลามีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูล 

ในการแสดงขอ้มูลประกอบการพิจารณาระยะเวลาการมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูล   

ใหแ้นบหนงัสือรับรองทีระบุหนา้ทีในการส่งงบการเงินและรายงานการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรา 56  

ของผูอ้อกตราสารหนี รวมทงัลกัษณะของขอ้กาํหนดสิทธิของหุน้กูท้ีเสนอขายครังนีดงันี  

1. ขอ้มูลผูอ้อกตราสารหนี ระบุวา่ผูอ้อกตราสารหนีมีลกัษณะใดดงันี 

  1.1  บริษทัมีหนา้ทีนาํส่งงบการเงินและรายงานเกียวกบัฐานะทางการเงิน 

หรือผลการดาํเนินงานตามมาตรา 56 

  1.2  บริษทัไม่มีหนา้ทีนาํส่งงบการเงินและรายงานเกียวกบัฐานะทางการเงิน 

หรือผลการดาํเนินงานตามมาตรา 56 

2. กรณีเสนอขายหุ้นกู ้ใหร้ะบุว่าขอ้กาํหนดสิทธิสาํหรับการเสนอขายในครังนีเป็นลกัษณะใดดงันี 

 2.1  ขอ้กาํหนดสิทธิเป็นไปตามตวัอยา่งทีกาํหนดไวบ้นเว็บไซตข์องสาํนกังาน 

 2.2  ขอ้กาํหนดสิทธิและเงือนไขตามขอ้กาํหนดสิทธิฉบบัทียนืไม่แตกต่างจาก 

ขอ้กาํหนดสิทธิทีเคยยนืต่อสํานกังานมาแลว้ไม่เกิน  ปีนับแต่วนัทีขอ้กาํหนดสิทธิทีเคยยนืนนัไดเ้ปิดเผยต่อ 

สาธารณชน เวน้แต่เป็นความแตกต่างในผลตอบแทนทีผูล้งทุนจะไดรั้บ แตไ่ม่รวมถึงความแตกต่างของสูตร

หรือวิธีการทีใชใ้นการกาํหนดอตัราผลตอบแทน (ระบุวนัทีมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลทีออก

ตามขอ้กาํหนดสิทธิดงักล่าว....................................) 

 2.3  กรณีอืน ๆ ทีไม่เขา้ข่ายตาม 2.1 และ 2.2 

3. กรณี 2.2 หรือ 2.3 ใหส้รุปสาระสาํคญัของความแตกต่างของขอ้กาํหนดสิทธิสาํหรับ 

การเสนอขายในครังนีกบัขอ้กาํหนดสิทธิมาตรฐาน (รายละเอียดสามารถอา้งอิงเอกสารแนบ 6) 
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สารบัญ  

หน้า 

ส่วนที 1  ข้อมูลสรุป (executive summary) 

ส่วนที 2  ผู้ออกตราสารหนี 

ส่วนที 3  ข้อมูลเกยีวกบัโครงการตราสารหนีทีจะเสนอขาย 

ส่วนที 4  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

เอกสารแนบ 

เอกสารแนบ 1 ร่างขอ้กาํหนดสิทธิสาํหรับโครงการ MTN  

เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตงัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกียวกบักรรมการ ผูบ้ริหารและผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกียวกบักรรมการของบริษทัย่อย 

เอกสารแนบ 5 งบการเงินรอบปีบญัชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด 

เอกสารแนบ  ความแตกต่างระหวา่งตวัอยา่งขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ทีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละ 

ผูถื้อหุน้กู ้(“ขอ้กาํหนดสิทธิมาตรฐาน”) และขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ทีของ 

ผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้(ถา้มี) 

เอกสารแนบ 7 อืน ๆ 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก 1 วิธีการคาํนวณอตัราส่วนทางการเงิน (key financial ratio) แบ่งตามประเภทธุรกิจ  

สาํหรับการเสนอขายตราสารหนีทุกประเภท 

ภาคผนวก 2 การเปิดเผยขอ้มูลเพมิเติมกรณีเสนอขายหุ้นกูท้ีออกใหม่ของกองทรัสต ์  
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ส่วนที 1 

ข้อมูลสรุป (executive summary) 

1. ใหส้รุปสาระสาํคญัของขอ้มูลผูอ้อกตราสารหนีโดยย่อ เพือให้ผูล้งทุนเขา้ใจภาพรวมของการดาํเนินธุรกิจ 

ของผูอ้อกตราสารหนี (ควรสรุปขอ้มูลใหอ้ยูภ่ายใน 2 หนา้กระดาษ) 

2. ประวติัผิดนัดชาํระหนีเงินตน้หรือดอกเบียของตราสารหนี หรือผิดนดัชาํระหนีเงินกูย้มืจาก 

ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบนัการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึน  

และการผิดเงือนไขในการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดสิทธิ 3 ปียอ้นหลงั 

3. กรณีผูอ้อกเป็นบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการทวัไป ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี  

3.1  สัดส่วนการออกตราสารหนี ต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย 

3.2  สัดส่วนการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน ต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย  

3.3  สัดส่วนหนีสินอืน ๆ ทีมีภาระดอกเบีย1 ต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย  

 

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที 2  และส่วนที 3 ก่อนตัดสินใจจองซือตราสารหนี) 

 
1 เช่น หนีสินจากสัญญาเช่า (lease) เงินกูย้ืมบริษทัทีเกียวขอ้ง เป็นตน้ (ให้ระบุรายการ) 
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ส่วนที 2 

ผู้ออกตราสารหนี 

1. ข้อมูลเกยีวกบัผู้ออกตราสารหนี ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน โดยแบ่งเป็น 2 กรณีดงันี 

1.1  กรณีผูอ้อกตราสารหนีมีหนา้ทียนืแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ต่อสาํนกังานหรือเพงิยนื

แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีต่อประชาชน และแบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าว 

มีผลใชบ้งัคบัไม่เกิน 1 ปี ใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มูลตามทีไดเ้คยเปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 

งวดปีล่าสุดหรือแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีทีเคยจดัส่งต่อสาํนกังาน และปรับปรุง 

ขอ้มูลดงักล่าวใหเ้ป็นปัจจุบนัดว้ย รวมทงั ให้เปิดเผยขอ้มูลคาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ  

(Management Discussion  and Analysis: MD&A)  สําหรับงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด และผลการดาํเนินงาน 

สะสมตงัแต่ตน้ปีบญัชีถึงไตรมาสล่าสุดดว้ย 

1.2  กรณีอืนนอกจาก 1.1 ให้ผูอ้อกตราสารหนีเปิดเผยขอ้มูลทีเป็นปัจจุบนั โดยมีหัวขอ้และ 

รายละเอียดเป็นไปตามแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีโดยอนุโลม รวมถึง ใหแ้สดงขอ้มูลจากงบการเงิน 

และอตัราส่วนทางการเงินทีสาํคญัทีสะทอ้นถึงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานในธุรกิจหลกัของบริษทั 

และบริษทัย่อย อยา่งนอ้ยตอ้งมีขอ้มูลเปรียบเทียบ 2 ปีทีผ่านมา (เป็นงบการเงินปีล่าสุดทีผา่นการตรวจสอบ 

จากผูส้อบบญัชีทีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานและงบการเงินปียอ้นหลงัอีก  ปี)  ทงันี ใหเ้ปิดเผย 

ขอ้มูล MD&A  สาํหรับงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด และผลการดาํเนินงานสะสมตงัแต่ตน้ปีบญัชีถึง 

ไตรมาสล่าสุดดว้ย   

2.  ข้อมูลเฉพาะสําหรับผู้ออกตราสารหนี 

2.1  เพมิเติมขอ้มูลเกียวกบัภาระผกูพนัในทรัพยสิ์นของผูอ้อกตราสารหนี (กรณีทีออกเป็น 

ตราสารหนีไม่มีประกนั) และยอดหนีคงคา้งในการออกหุ้นกูห้รือตวัเงินครังก่อน 

2.2  เปิดเผยอตัราส่วนทางการเงิน (key financial ratio) แบ่งตามประเภทธุรกิจ โดยรายละเอียด

วิธีการคาํนวณแสดงตามภาคผนวก 1  

2.3  เปิดเผยขอ้มูลความเสียงตอ่การดาํเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหนีเฉพาะเจาะจงของ 

ผูอ้อกตราสารหนี เช่น การเปลียนโครงสร้างธุรกิจ การเปลียนโครงสร้างการบริหาร ขอ้พิพาททางกฎหมาย 

การเปลียนแปลงฐานะการเงิน หรือใกลถึ้งจุดดาํรง financial covenant ตามสัญญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงิน 

ขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชี ความเสียงของหลกัประกนักรณีไม่มีราคาตลาดหรือกรณีบุคคลคาํประกนั หรือกรณี

หลกัประกนัทีมีจาํนวนและมูลค่าเคลือนไหว หรือไม่แน่นอน (เช่น สินคา้คงคลงั สิทธิเรียกร้องตามสัญญากู ้

การพงึพาการระดมทุนจากตราสารหนี เป็นตน้ 

นอกจากการเปิดเผยความเสียงขา้งตน้ การเสนอขายตราสารหนีทีเขา้ข่ายตาม 2.3.1-2.3.3  

ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเพมิเติม ดงันี 
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2.3.1  กรณีผูเ้สนอขายตราสารหนีเป็นหน่วยงานภาครัฐ : ใหเ้ปิดเผยเพมิเติมเกียวกบั 

ความเสียงในการไดรั้บชาํระหนีคืน เนืองจากผูอ้อกตราสารหนีอาจมีขอ้จาํกดัเกียวกบัการบงัคบัชาํระหนี 

ในทรัพยสิ์นไม่ว่าจะเป็นขอ้จาํกดัตามกฎหมาย สัญญา หรือขอ้จาํกดัอืนใด ซึงมีผลทาํให้ในกรณีทีมี  

การผิดนดัชาํระหนีผูถื้อตราสารหนีจะไม่สามารถฟ้องร้องใหน้าํทรัพยสิ์นของผูอ้อกตราสารหนีมาชาํระหนีได ้

และใหเ้ปิดเผยขอ้มูลวา่ตราสารหนีทีออกและเสนอขายไม่ใช่ตราสารหนีทีกระทรวงการคลงัคาํประกนั 

ในเงินตน้และดอกเบีย  

2.3.2  กรณีผูเ้สนอขายตราสารหนีเป็นกิจการต่างประเทศ : ใหเ้ปิดเผยความเสียงเพมิเติม

เกียวกบัเรืองดงัต่อไปนี  

(1)  การดาํเนินคดีทางกฎหมายกบักิจการต่างประเทศ เนืองจากไม่ไดมี้ถินทีอยู่ 

ในประเทศไทย  ทงันี ใหร้ะบุถึงเขตอาํนาจศาลในการฟ้องร้องบงัคบัคดีต่อกิจการดงักล่าว และปัญหา 

ความแตกต่างของกฎหมายทีใชบ้งัคบัซึงเป็นกฎหมายต่างประเทศ (ถา้มี) ดว้ย 

(2)  ผลกระทบทีผูถื้อตราสารหนีของกิจการต่างประเทศอาจไดรั้บ ในกรณีทีกฎหมายของ

ประเทศทีเกียวขอ้งกบักิจการนนัมีขอ้จาํกดัในการส่งเงินออกนอกประเทศ  หรือขอ้จาํกดัในการควบคุมการเขา้ออก

เงินระหวา่งประเทศ (ถา้มี) 

(3)  ขอ้จาํกดัหรือความเสียงเกียวกบัอตัราแลกเปลียนเงินตรา วิธีการจองซือ การชาํระ

ราคา และการส่งมอบหลกัทรัพย ์รวมทงัวิธีการโอนหลกัทรัพย ์

(4)  ขอ้จาํกดัหรือความเสียงอืนใดทีอาจมีผลกระทบต่อการใชสิ้ทธิหรือการตดัสินใจของ 

ผูล้งทุนอยา่งมีนยัสาํคญั 

(5)  ความเสียงของประเทศคู่สัญญา โดยครอบคลุมถึงความเสียงของภาครัฐบาล  

ความเสียงจากผลกระทบต่อเนือง และความเสียงดา้นเศรษฐกิจมหภาค 

(6)  ผูค้าํประกนัทีอยูใ่นต่างประเทศ (ถา้มี) 

2.3.3  กรณีผูอ้อกตราสารหนีเป็นสาขาธนาคารต่างประเทศในประเทศไทย :  (“สํานกังาน

สาขา”) ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลของสาํนกังานสาขาเป็นหลกั และระบุขอ้มูลของสาํนกังานใหญ ่(หมายถึง ธนาคาร

ต่างประเทศทงัองคก์ร) ประกอบ โดยแสดงเฉพาะสรุปขอ้มูลการประกอบธุรกิจ ตวัเลขรายการบญัชี 

ในงบการเงินทีสาํคญั และผลการจดัอนัดบัความน่าเชือถือของสาํนกังานใหญ่ (ถา้มี) รวมทงัแสดงขอ้ผกูพนั

ตามขอ้กาํหนดสิทธิทีระบุวา่สาํนกังานสาขาจะดาํรงฐานะ  การชาํระหนีใหไ้ม่ไดรั้บผลกระทบจากการที

สาํนกังานสาขาจะส่งเงินออกไปใหส้าํนกังานใหญ่  ทงันี ให้แนบงบการเงินของสาํนกังานสาขาเป็นส่วนหนึง

ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนี  นอกจากนี ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเพมิเติมดงันี 

- ความเสียงเกียวกบัขอ้จาํกดัทางกฎหมายในดา้นต่าง ๆ ทีกระทบต่อความสามารถ 

ในการชาํระหนีของผูอ้อกตราสารหนี เช่น กฎหมายลม้ละลาย กฎหมายเกียวกบัหลกัต่างตอบแทน  

- ความเสียงในกรณีทีผูอ้อกตราสารหนีลม้ละลาย ซึงผูถื้อตราสารหนีอาจไม่สามารถ

ขอรับชาํระหนีหรือฟ้องบงัคบัชาํระหนีจากทรัพยสิ์นของสาํนกังานสาขาและสาํนกังานใหญ่  ทงันี หากมีการ
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เปิดเผยอนัดบัความน่าเชือถือของสาํนกังานใหญ่ ให้ระบุคาํเตือนวา่ ผลการจดัอนัดบัความน่าเชือถือของ

สาํนกังานใหญ่อาจไม่สะทอ้นความสามารถในการชาํระหนีตามตราสารหนีของสํานกังานสาขาโดยเฉพาะ

อยา่งยงิเมือเกิดกรณีลม้ละลาย 

อนึง ในกรณีการออกตราสารหนีทีเลือกจดัอนัดบัความน่าเชือถือของผูอ้อกตราสารหนี  

และผูอ้อกตราสารหนีประสงคจ์ะเปิดเผยเฉพาะอนัดบัความน่าเชือถือของสาํนกังานใหญ่ โดยจะไม่จดัใหมี้ 

การจดัอนัดบัความน่าเชือถือของสาํนกังานสาขา ใหเ้ปิดเผยเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์สียงล่าสุดของสาํนกังาน

สาขาซึงไดป้รับปรุงผลกระทบหากมีการนาํเงินทีไดจ้ากการออกตราสารหนีทงัหมดไปก่อให้เกิดเป็นสินทรัพย์

เสียงเตม็จาํนวนดว้ย 

2.4  ใหแ้สดงจาํนวนพนกังานทงัหมด และจาํนวนพนกังานในแต่ละสายงานหลกัและในกรณีที

บริษทัมีการเปลียนแปลงจาํนวนพนกังานอยา่งมีนยัสาํคญั หรือมีขอ้พิพาทดา้นแรงงานทีสาํคญัในระยะ  

3 ปีทีผา่นมา ใหอ้ธิบายเหตุผลและนโยบายในเรืองดงักล่าว รวมถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริหารและสหภาพ

แรงงาน (ถา้มี)  นอกจากนี ใหแ้สดงผลตอบแทนรวมของพนกังานและอธิบายลกัษณะผลตอบแทนนนั  

(เช่น เป็นเงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพ เป็นตน้) รวมทงัอธิบายนโยบาย 

ในการพฒันาพนกังาน 

 

การเปิดเผยข้อมูลเพมิเติม กรณีการเสนอขายตราสารหนีอืน ๆ  

กรณีเสนอขายหุ้นกูที้ออกใหม่ของกองทรัสต ์: ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเพมิเติมตามหัวขอ้ทีกาํหนดในภาคผนวก 2 : 

การเปิดเผยขอ้มูลเพมิเติมกรณีเสนอขายหุ้นกูท้ีออกใหม่ของกองทรัสต ์ 
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ส่วนที 3  

ข้อมูลเกยีวกบัโครงการตราสารหนีทีจะเสนอขาย 

รายละเอยีดของโครงการตราสารหนีทีจะเสนอขาย 

ในกรณีทีโครงการตราสารหนีทีเสนอขายมีรายละเอียดอืนทีสาํคญัทีควรอธิบายเพมิเติมจากขอ้มูล 

ในหนา้แรก เพอืให้ผูล้งทุนเขา้ใจลกัษณะของโครงการตราสารหนีจะทีเสนอขาย ใหส้รุปลกัษณะสําคญัของ 

ตราสารหนีทีจะเสนอขายเพิมเติมดว้ย เช่น สรุปสาระสาํคญัของขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ทีของผูอ้อกหุ้นกู้

และผูถื้อหุน้กูส้าํหรับโครงการ MTN (master terms and conditions) และสัญญาแต่งตงัผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้วิธีการ 

ในการจ่ายดอกเบียและการชาํระหนี ประเภทและมูลค่าทรัพยสิ์นทีใชเ้ป็นหลกัประกนั ขอ้มูลผูค้าํประกนั  

(ให้แสดงขอ้มูลฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของผูค้าํประกนั) และสรุปสาระสําคญัของสัญญาคาํประกนั  

(กรณีเป็นการคาํประกนั)  เป็นตน้ 

กรณีทีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูท้ีไดรั้บการแต่งตงัมีสถานะเป็นเจา้หนีของผูอ้อกตราสารหนี ให้เปิดเผย

ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไวด้ว้ย 
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ส่วนที 4 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

1. ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหนีโดยผูอ้อกตราสารหนีทีเป็นบริษทัทีมีหุ้นจดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ใหก้รรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนัหรือผูที้ดาํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดทีไดรั้บมอบอาํนาจ 

จากกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนั ลงลายมือชือรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของแบบแสดงรายการขอ้มูล   

(ในกรณีทีกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนัมิใช่ผูท้ีดาํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดหรือผูท้ีดาํรงตาํแหน่งบริหาร

สูงสุดในสายงานบญัชี ใหก้ารลงลายมือชือดงักล่าวตอ้งมีผูที้ดาํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดหรือผูที้ดาํรงตาํแหน่ง

บริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ร่วมลงลายมือชือดว้ย) พร้อมทงัประทบัตราบริษทั (ถา้มี) และมอบอาํนาจให้ 

บุคคลใดลงนามกาํกบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงันี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีฉบบันีแลว้ และ 

ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ [กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม / ผูที้ดาํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุด/ผูที้ดาํรงตาํแหน่ง

บริหารสูงสุดในสายงานบญัชี] ของผูอ้อกตราสารหนี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น  

ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํให้ผูอื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลทีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั   

ทงันี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหนีตามที

ปรากฏในแหล่งขอ้มูลทีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามทีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย

ตราสารหนีฉบบันี  ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้งครบถว้นของ

ขอ้มูลทีอา้งอิงนนัเช่นเดียวกบัการนาํขอ้มูลมาแสดงใหป้รากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 

ตราสารหนีฉบบันี  (ใหร้ะบุขอ้ความตามวรรคนี เฉพาะกรณีทีมีการอา้งอิงขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลใด ๆ  

ทีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามทีระบุในส่วนที 2)  

ในการนี เพือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัทีขา้พเจา้ไดรั้บรอง 

ความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็นผูล้งลายมือชือกาํกบัเอกสารนีไว้

ทุกหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือของ ................................. กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลที

ขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

         ชือ             ตาํแหน่ง       ลายมือชือ* 

1.                                                                                                                          

2.                                                                                      

3.                                                                                                                           

4.                                                                                      

5.                                                                                      
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ชือ            ตาํแหน่ง              ลายมือชือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ                                                                                                                              

 
 หมายเหตุ หากในวนัทียนืแบบแสดงรายการขอ้มูลต่อสํานกังาน มีเหตุจาํเป็นทีทาํให้ 

บุคคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือชือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เมือเหตุดงักล่าวหมดสินแลว้ ผูอ้อก 

ตราสารหนีตอ้งจดัให้บุคคลนนัลงลายมือชือทนัที เวน้แต่เหตุทีทาํให้บุคคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือชือได้

เกิดจากการทีบุคคลดงักล่าว อยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เนืองจากเจ็บป่วย

ทางร่างกายหรือทางจิต ผูอ้อกตราสารหนีไม่จาํตอ้งจดัให้บุคคลดงักล่าวลงลายมือชือใน 

แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือชีชวน หรือเป็นกรณีอืนใดทีมีเหตุจาํเป็นและสมควรโดยไดรั้บ 

การผอ่นผนัจากสาํนกังาน 

2. ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหนีโดยผูอ้อกตราสารหนีไม่เป็นบริษทัทีมีหุ้นจดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2.1 กรรมการบริหารทุกคน ผูท้ีดาํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุด และผูที้ดาํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุด 

ในสายงานบญัชี ใหล้งลายมือชือพร้อมทงัประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูลพร้อมทงั 

มอบอาํนาจใหบุ้คคลใดลงนามกาํกบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและ

รูปแบบ ดงันี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีฉบบันีแลว้ และ

ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ [กรรมการบริหาร / ผูที้ดาํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุด / ผูที้ดาํรงตาํแหน่งบริหาร

สูงสุดในสายงานบญัชี] ของผูอ้อกตราสารหนี  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น  

ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํให้ผูอื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลทีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั  นอกจากนี ขา้พเจา้ 

ขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินทีประกอบเป็นส่วนหนึงของแบบแสดงรายการขอ้มูล 

การเสนอขายตราสารหนี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเกียวกบัฐานะการเงิน  

ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของผูอ้อกตราสารหนีและบริษทัย่อยแลว้  

(2)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหผู้อ้อกตราสารหนีมีระบบการเปิดเผยขอ้มูลทีดี เพอืให้

แน่ใจวา่ผูอ้อกตราสารหนีไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนทีเป็นสาระสําคญัทงัของผูอ้อกตราสารหนีและบริษทัย่อย

อยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทงัควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว 

(3)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัให้ผูอ้อกตราสารหนีมีระบบการควบคุมภายในทีดี และ

ควบคุมดูแลใหม้ีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  

ณ  วนัที  ........................................  ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของผูอ้อกตราสารหนีแลว้  
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ซึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลียนแปลงทีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทงัการกระทาํ 

ทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของผูอ้อกตราสารหนีและบริษทัยอ่ย 

ทงันี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหนี

ตามทีปรากฏในแหล่งขอ้มูลทีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามทีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล 

การเสนอขายตราสารหนีฉบบันี ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้ง

ครบถว้นของขอ้มูลทีอา้งอิงนนัเช่นเดียวกบัการนาํขอ้มูลมาแสดงใหป้รากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูล  

การเสนอขายตราสารหนีฉบบันี (ให้ระบุขอ้ความตามวรรคนี เฉพาะกรณีทีมีการอา้งอิงขอ้มูลจาก 

แหล่งขอ้มูลใด ๆ ทีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามทีระบุในส่วนที 3)  

ในการนี เพือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัทีขา้พเจา้ได ้

รับรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็นผูล้งลายมือชือกาํกบั

เอกสารนีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือของ ................................. กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่

ไม่ใช่ขอ้มูลทีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

        ชือ             ตาํแหน่ง       ลายมือชือ* 

1.                                                                                                               

2.                                                                          

3.                                                                                                               

4.                                                                          

5.                                                                          

ชือ            ตาํแหน่ง       ลายมือชือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ                                                                                                                               

2.2  กรรมการคนอืนของผูอ้อกตราสารหนีนอกจาก 2.1 ใหล้งลายมือชือพร้อมทงัประทบั 

ตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล พร้อมทงัมอบอาํนาจใหบุ้คคลใดลงนามกาํกบัเอกสารใน 

แบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยให้ใชข้อ้ความและรูปแบบ ดงันี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีฉบบันีแลว้ และ

ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการของผูอ้อกตราสารหนี ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ ขอ้มูลดงักล่าว

ไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ทาํใหผู้อื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูลทีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

ทงันี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหนีตามที

ปรากฏในแหล่งขอ้มูลทีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามทีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการ 

เสนอขายตราสารหนีฉบบันี ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้ง

ครบถว้นของขอ้มูลทีอา้งอิงนนัเช่นเดียวกบัการนาํขอ้มูลมาแสดงใหป้รากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
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การเสนอขายตราสารหนีฉบบันี (ให้ระบุขอ้ความตามวรรคนี เฉพาะกรณีทีมีการอา้งอิงขอ้มูลจาก 

แหล่งขอ้มูลใด ๆ ทีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามทีระบุในส่วนที 3)  

ในการนี เพือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัทีขา้พเจา้ 

ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํใหผู้อื้นสาํคญัผิด 

หรือขาดขอ้มูลทีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้…....………..................เป็นผูล้งลายมือ

ชือกาํกบัเอกสารนีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือของ …..........…............. กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะ

ถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลทีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

ชือ             ตาํแหน่ง        ลายมือชือ* 

1.                                                                                                               

2.                                                                          

3.                                                                                                             

4.                                                                         

5.                                                                         

        ชือ                          ตาํแหน่ง        ลายมือชือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ                                                                                                                              

 หมายเหตุ หากในวนัทียนืแบบแสดงรายการขอ้มูลต่อสํานกังาน มีเหตุจาํเป็นทีทาํให้บุคคล

ใดยงัไม่สามารถลงลายมือชือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เมือเหตุดงักล่าวหมดสินแลว้ ผูอ้อกตราสารหนี

ตอ้งจดัใหบุ้คคลนนัลงลายมือชือทนัที เวน้แต่เหตุทีทาํให้บุคคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือชือไดเ้กิดจาก

การทีบุคคลดงักล่าว อยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เนืองจากเจ็บป่วย 

ทางร่างกายหรือทางจิต ผูอ้อกตราสารหนีไม่จาํตอ้งจดัให้บุคคลดงักล่าวลงลายมือชือในแบบแสดงรายการ

ขอ้มูลและร่างหนงัสือชีชวน หรือเป็นกรณีอืนใดทีมีเหตุจาํเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผอ่นผนัจาก

สาํนกังาน 
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3. ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหนีโดยผูอ้อกตราสารหนีทีเป็นสาขาธนาคารต่างประเทศ 

ซึงไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

ใหผู้มี้อาํนาจลงนามผูกพนัลงลายมือชือรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของแบบแสดงรายการขอ้มูล 

พร้อมทงัประทบัตราบริษทั (ถา้มี) และมอบอาํนาจให้บุคคลใดลงนามกาํกบัเอกสารในแบบแสดงรายการ

ขอ้มูลแทนดว้ย โดยให้ใชข้อ้ความและรูปแบบ ดงันี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีฉบบันีแลว้  

และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนัของผูอ้อกตราสารหนี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  

ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลทีควรตอ้งแจง้ 

ในสาระสาํคญั   

ทงันี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหนีตามที

ปรากฏในแหล่งขอ้มูลทีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามทีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย

ตราสารหนีฉบบันี ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้งครบถว้น 

ของขอ้มูลทีอา้งอิงนนัเช่นเดียวกบัการนาํขอ้มูลมาแสดงใหป้รากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย

ตราสารหนีฉบบันี (ใหร้ะบุขอ้ความตามวรรคนี เฉพาะกรณีทีมีการอา้งอิงขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลใด ๆ  

ทีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามทีระบุในส่วนที 3)  

ในการนี เพือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัทีขา้พเจา้ไดรั้บรอง 

ความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็นผูล้งลายมือชือกาํกบัเอกสารนี 

ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือของ ................................. กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูล 

ทีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

        ชือ             ตาํแหน่ง       ลายมือชือ* 

1.                                                                                                               

2.                                                                          

3.                                                                                                               

4.                                                                          

5.                                                                          

ชือ             ตาํแหน่ง       ลายมือชือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ                                                                                                                   

 หมายเหตุ หากในวนัทียนืแบบแสดงรายการขอ้มูลต่อสํานกังาน มีเหตุจาํเป็นทีทาํให้ 

บุคคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือชือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เมือเหตุดงักล่าวหมดสินแลว้ ผูอ้อก 

ตราสารหนีตอ้งจดัให้บุคคลนนัลงลายมือชือทนัที เวน้แต่เหตุทีทาํให้บุคคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือชือ
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ไดเ้กิดจากการทีบุคคลดงักล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้ เนืองจาก

เจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูอ้อกตราสารหนีไม่จาํตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือชือในแบบแสดง

รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือชีชวน หรือเป็นกรณีอืนใดทีมีเหตุจาํเป็นฃและสมควรโดยไดรั้บการผ่อนผนัจาก

สาํนกังาน 

4. การรับรองการปฏิบติัหนา้ทีของทีปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) 

ใหผู้มี้อาํนาจลงนามผูกพนัทีปรึกษาทางการเงินลงลายมือชือ พร้อมทงัประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  

ในแบบแสดงรายการขอ้มูล โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงันี 

“ขา้พเจา้ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินของผูอ้อกตราสารหนี ขอรับรองวา่ขา้พเจา้ 

(1)  ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีฉบบันีแลว้  

และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะทีปรึกษาทางการเงิน ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น  

ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํให้ผูอื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลทีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

(2)  ไดพ้ิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูอ้อกตราสารหนีในอนาคตแลว้ 

เห็นว่า สมมติฐานไดจ้ดัทาํขึนอยา่งสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อผูอ้อกตราสารหนีหรือ 

ผูล้งทุนอยา่งชดัเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีทีผูอ้อกตราสารหนีมีการระบุนโยบาย และแผนการประกอบธุรกิจ

ของผูอ้อกตราสารหนีในอนาคตในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนี)” 

 ในกรณีทีทีปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัแบบแสดงรายการ

ขอ้มูลบางส่วน หรือเห็นวา่ขอ้มูลบางส่วนไม่ถูกตอ้งครบถว้น ใหอ้ธิบายเงือนไขไวเ้พิมเติม เช่น 

 “เวน้แต่ขอ้มูลในเรือง ........................ ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีนี  

ทีขา้พเจา้ไม่สามารถให้ความเห็นได ้เนืองจาก .............................(ไม่มีขอ้มูลเพียงพอทีจะตรวจสอบ  

หรือไม่ไดรั้บความร่วมมือจากผูบ้ริหารของผูอ้อกตราสารหนีในการตรวจสอบขอ้มูลในเรืองนี)” หรือ 

 “เวน้แต่ขอ้ความในหนา้............ซึงขา้พเจา้เห็นวา่ควรใชข้อ้ความ....................แทน” 

 ในกรณีทีทีปรึกษาทางการเงินนาํขอ้มูลจากบุคคลอืนทีมีความเชียวชาญในดา้นนนัมาอา้งอิง  

ใหร้ะบุขอ้ความเพมิเติม ดงันี 

 “เวน้แต่ขอ้มูลในเรือง..........................ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีนี  

ทีขา้พเจา้ใชข้อ้มูลจาก ....................................ซึงขา้พเจา้เห็นวา่เป็นผูเ้ชียวชาญในเรืองนีเป็นอยา่งดี” 

         ชือ             ตาํแหน่ง       ลายมือชือ 

1.                                                                                                               

2.                                                                          
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เอกสารแนบ 6 

 

ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้  

(“ข้อกาํหนดสิทธิมาตรฐาน”) และข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ 

สําหรับ      

“                           (ชือหุ้นกู้)                              ” 

 

หัวข้อ ข้อกาํหนดสิทธิมาตรฐาน ข้อกาํหนดสิทธิของหุ้นกู้ เหตุผล1 

    

    

    

 

 
1 อธิบายเหตผุลทีขอ้กาํหนดสิทธิของหุน้กูแ้ตกต่างจากขอ้กาํหนดสิทธิมาตรฐานเฉพาะในกรณีทีมีความแตกต่าง 

อยา่งมีนยัสาํคญัจนทาํให้กระทบสิทธิของผูถื้อหุ้นกู ้
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ภาคผนวก 1 

วิธีการคํานวณอตัราส่วนทางการเงิน (key financial ratio) แบ่งตามประเภทธุรกจิ  

 

อตัราส่วนทางการเงนิ สูตรการคํานวณ 

1. กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการทัวไป 

(1) อตัราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า) สินทรัพยห์มุนเวียน / หนีสินหมุนเวียน 

(2) ความสามารถในการชาํระดอกเบีย 

(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

กาํไรก่อนหกัดอกเบีย ภาษ ีค่าเสือมราคา 

และค่าตดัจาํหน่าย / ดอกเบียจ่าย 

(3) หนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อกาํไรก่อน

ดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสือมราคา 

และค่าตดัจาํหน่าย (interest bearing debt to 

EBITDA ratio) (เท่า) 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย / กาํไรก่อนหกัดอกเบีย 

ภาษ ีค่าเสือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย   

(4) ความสามารถในการชาํระภาระผูกพนั 

(debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า) 

กาํไรก่อนหกัดอกเบีย ภาษ ีค่าเสือมราคา และค่าตดั

จาํหน่าย / (หนีสินระยะสนัทีมีภาระดอกเบีย + หนีสิน

ระยะยาวทีมีภาระดอกเบียทีครบกาํหนดภายใน 1 ปี)  

(5) หนีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม   

(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หนีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(6) หนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม (interest bearing debt to equity : 

IBD/E ratio) (เท่า) 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย / ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 

(7) หนีสินทีมีภาระดอกเบียทีครบกาํหนด

ภายใน 1 ปีต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย (ร้อยละ) 

(หนีสินระยะสนัทีมีภาระดอกเบีย + หนีสินระยะยาว 

ทีมีภาระดอกเบียทีครบกาํหนดภายใน 1 ปี) * 100 / 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย 

(8) เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินต่อหนีสิน 

ทีมีภาระดอกเบีย (ร้อยละ) 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน * 100 / หนีสินทงัหมดทีมี

ภาระดอกเบีย 

2. กลุ่มธนาคารพาณชิย์ 

(1) สินทรัพยส์ภาพคล่องเพือรองรับ

สถานการณ์ดา้นสภาพคล่องทีมีความรุนแรง 

(Liquidity Coverage Ratio: LCR) (ร้อยละ) 

คาํนวณตามเกณฑ ์ธปท. 

(สินทรัพยส์ภาพคล่อง / ประมาณการกระแสเงินสด

ไหลออกสุทธิใน 30 วนั ภายใตส้ถานการณ์ 

ดา้นสภาพคล่องทีมีความรุนแรง) 
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อตัราส่วนทางการเงนิ สูตรการคํานวณ 

(2) แหล่งเงินทีมีความมนัคงต่อความตอ้งการ

แหล่งเงินทีมีความมนัคง (Net Stable Funding 

Ratio: NSFR) (ร้อยละ) 

คาํนวณตามเกณฑ ์ธปท. 

(แหล่งเงินทีมีความมนัคง / ความตอ้งการแหล่งเงินทีมี

ความมนัคง) 

(3) เงินกองทุนชนัที 1 (Tier 1 ratio) (ร้อยละ) คาํนวณตามเกณฑ ์ธปท. 

(4) เงินกองทุนทงัสิน (CAR ratio) (ร้อยละ) คาํนวณตามเกณฑ ์ธปท. 

3. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์ 

(1) เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนีสิน 

ทวัไปและทรัพยสิ์นทีตอ้งวางเป็นประกนั 

(NCR) (ร้อยละ) 

คาํนวณตามเกณฑ ์ก.ล.ต. 

(2) อตัราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า) สินทรัพยห์มุนเวียน / หนีสินหมุนเวียน 

(3) ความสามารถในการชาํระดอกเบีย               

(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

กาํไรก่อนหกัดอกเบีย ภาษ ีค่าเสือมราคา และค่าตดั

จาํหน่าย / ดอกเบียจ่าย 

(4) หนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อกาํไรก่อน

ดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสือมราคา 

และค่าตดัจาํหน่าย (interest bearing debt to 

EBITDA ratio) (เท่า) 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย / กาํไรก่อนหกั

ดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย   

(5) ความสามารถในการชาํระภาระผูกพนั       

(debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า) 

กาํไรก่อนหกัดอกเบีย ภาษ ีค่าเสือมราคา และค่าตดั

จาํหน่าย / (หนีสินระยะสนัทีมีภาระดอกเบีย + หนีสิน

ระยะยาวทีมีภาระดอกเบียทีครบกาํหนดภายใน 1 ปี)  

(6) หนีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม   

(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หนีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(7) หนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม (interest bearing debt to equity : 

IBD/E ratio) (เท่า) 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย / ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม 

(8) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 

(ร้อยละ) 

กาํไรก่อนหกัดอกเบียและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม 

(เฉลีย) 

4. กลุ่มธุรกจิประกนัชีวิต 

(1) อตัราส่วนเงินกองทุนต่อเงินทุนทีตอ้ง      

ดาํรงตามกฎหมาย (CAR Ratio) (ร้อยละ) 

คาํนวณตามเกณฑ ์คปภ. 
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อตัราส่วนทางการเงนิ สูตรการคํานวณ 

(2) สินทรัพยล์งทุนต่อสาํรองประกนัภยั  

(ร้อยละ) 

สินทรัพยล์งทุน * 100 / เงินสํารองประกนัภยั 

(3) อตัราการเปลียนแปลงเงินกองทุน (ร้อยละ) คาํนวณตามเกณฑ ์คปภ. 

(4) อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) (ร้อยละ) กาํไรก่อนหกัดอกเบียและภาษี * 100 / ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม (เฉลีย) 

(5) ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั  

(รวมค่าบาํเหน็จ) ต่อเบียรับประกนัภยัสุทธิ  

(ร้อยละ) 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั (รวมค่าบาํเหน็จ) * 100 / 

เบียรับประกนัภยัสุทธิ 

5. กลุ่มธุรกจิลสีซิง 

(1) ความสามารถในการชาํระดอกเบีย               

(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

กาํไรก่อนหกัดอกเบีย ภาษ ีค่าเสือมราคา และค่าตดั

จาํหน่าย / ดอกเบียจ่าย 

(2) หนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อกาํไรก่อน

ดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสือมราคา                        

และค่าตดัจาํหน่าย (interest bearing debt to 

EBITDA ratio) (เท่า) 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย / กาํไรก่อนหกั

ดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย   

(3) หนีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม   

(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หนีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(4) หนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม (interest bearing debt to equity : 

IBD/E ratio) (เท่า) 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย / ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม 

(5) สัดส่วนสินเชือทีไม่ก่อให้เกิดรายได ้                  

(NPL ratio) (ร้อยละ) 

สินเชือทีไม่ก่อให้เกิดรายได ้* 100 / สินเชือรวม  

(6) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 

(ร้อยละ) 

กาํไรก่อนหกัดอกเบียและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม 

(เฉลีย) 

(7) อตัราการเติบโตของรายได ้(ร้อยละ) (รายไดร้วมงวดก่อน-รายไดร้วมงวดปัจจุบนั) * 100 / 

รายไดร้วมงวดก่อน 

6. บริษัทในกลุ่มสินเชือส่วนบุคคล 

(1) ความสามารถในการชาํระดอกเบีย                 

(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

กาํไรก่อนหกัดอกเบีย ภาษ ีค่าเสือมราคา และค่าตดั

จาํหน่าย / ดอกเบียจ่าย 



- 20 - 

 

 

อตัราส่วนทางการเงนิ สูตรการคํานวณ 

(2) หนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อกาํไรก่อน

ดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสือมราคา  

และค่าตดัจาํหน่าย (interest bearing debt to 

EBITDA ratio) (เท่า) 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย / กาํไรก่อนหัก

ดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย   

(3) หนีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม   

(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หนีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(4) หนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม (interest bearing debt to equity : 

IBD/E ratio) (เท่า) 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย / ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม 

(5) สัดส่วนสินเชือทีไม่ก่อให้เกิดรายได ้                

(NPL Ratio) (ร้อยละ) 

เงินใหสิ้นเชือทีไม่ก่อให้เกิดรายได ้* 100 / เงินให้

สินเชือรวม 

(6) ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญต่อสินเชือรวม 

(allowance for doubtful account to total 

receivables ratio) (ร้อยละ) 

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ * 100 / เงินให้สินเชือรวม 

(7) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 

(ร้อยละ) 

กาํไรก่อนหกัดอกเบียและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม 

(เฉลีย) 

7. บริษัทในกลุ่มบริษัทบริหารสินทรัพย์ 

(1) ความสามารถในการชาํระดอกเบีย                

(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

กาํไรก่อนหกัดอกเบีย ภาษ ีค่าเสือมราคา และค่าตดั

จาํหน่าย / ดอกเบียจ่าย 

(2) หนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อกาํไรก่อน

ดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสือมราคา  

และค่าตดัจาํหน่าย (interest bearing debt to 

EBITDA ratio) (เท่า) 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย / กาํไรก่อนหกัดอกเบีย 

ภาษ ีค่าเสือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย   

(3) หนีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม   

(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หนีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(4) หนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม (interest bearing debt to equity : 

IBD/E ratio) (เท่า) 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย / ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม 

 

(5) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 

(ร้อยละ) 

กาํไรก่อนหกัดอกเบียและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม 

(เฉลีย) 



- 21 - 

 

 

อตัราส่วนทางการเงนิ สูตรการคํานวณ 

(6) อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) (ร้อยละ) กาํไรก่อนหกัดอกเบียและภาษี * 100 / ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม (เฉลีย) 

 

หมายเหต ุ: 

1) สามารถเปิดเผยอตัราส่วนทางการเงินอนื ๆ ไดต้ามความเหมาะสม เช่น EBITDA margin ratio (ร้อยละ) 

เท่ากบั กาํไรก่อนหกัดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย / รายไดร้วม เป็นตน้ สาํหรับกิจการในกลุ่มพฒันา

อสังหาริมทรัพยใ์ห้เปิดเผยอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (quick ratio) (เท่า) เท่ากบั (สินทรัพยห์มนุเวียน-สินคา้คงเหลือ) / 

หนีสินหมนุเวียน เพิมเติมดว้ย  

2)  การแสดงขอ้มูล key financial ratio งวดล่าสุด ในกรณีทีงบกาํไรขาดทนุเป็นงบระหว่างปี 

ให้นาํขอ้มูลยอ้นหลงั 4 ไตรมาสมาคาํนวณเพอืให้ไดข้อ้มูลเตม็ปี กรณีช่วงเวลาใดทีบริษทัไม่ไดจ้ดัทาํงบระหว่างปี 

สําหรับงวดปีก่อนใหจ้ดัทาํ key financial ratio โดยใชข้อ้มูลเฉพาะงวดล่าสุด และอธิบายในหมายเหตุเพมิเติม 
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ภาคผนวก 2 : การเปิดเผยข้อมูลเพมิเติมกรณีเสนอขายหุ้นกู้ทอีอกใหม่ของกองทรัสต์ 

 

ในกรณีออกและเสนอขายหุ้นกูที้ออกใหม่ของกองทรัสต์ ตามประกาศวา่ดว้ยการขออนุญาตและ 

การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูที้ออกใหม่ของกองทรัสต ์ให้เปิดเผยขอ้มูลตามหัวขอ้ทีกาํหนดดา้นล่างนี 

แทนขอ้มูลส่วนที 2 ขอ้ 1.  ขอ้มูลเกียวกบัผูอ้อกตราสารหนี ฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงาน ใหป้รับปรุง

จากขอ้มูลตามทีไดเ้คยเปิดเผยในแบบ 69-REIT และ/หรือแบบ 69-IFT ล่าสุดหรือแบบแสดงรายการขอ้มูล

ประจาํปีทีเคยจดัส่งต่อสาํนกังานขา้งตน้ และปรับปรุงขอ้มูลดงักล่าวใหเ้ป็นปัจจุบนัดว้ย   

กรณีการทาํ concurrent offering ของกองทรัสต ์ใหผู้อ้อกตราสารหนีอา้งอิงขอ้มูลจากแบบ  

69–REIT/69-IFT ได ้รวมถึงให้เปิดเผยผลการดาํเนินงานของสินทรัพยข์องผูอ้อกตราสารหนียอ้นหลงั 2 ปี หรือ

หากมีขอ้มูลยอ้นหลงันอ้ยกว่า 2 ปีใหเ้ปิดเผยเท่าทีมีในหวัขอ้ขอ้มูลเกียวกบัผูอ้อกตราสารหนี ฐานะการเงิน  

และผลการดาํเนินงาน 

ส่วนที 2  ข้อ . ข้อมูลเกยีวกับผู้ออกตราสารหนี ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน 

1. ขอ้มูลทวัไป 

2 วตัถุประสงคข์องการเสนอขายหน่วยทรัสต ์

3 ขอ้มูลอสังหาริมทรัพยท์ีจะลงทุน 

4. การจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์

5. โครงสร้างและการดาํเนินงานของกองทรัสต ์

6. ปัจจยัความเสียง 

7. ภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพยท์ีลงทุน 

8. ผูจ้ดัการกองทรัสต ์

9. ทรัสตี 

10. อตัราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมทีจะเรียกเก็บจากผูซื้อหน่วยทรัสต ์หรือกองทรัสต ์

11. นโยบายการกูย้มืเงิน 

12. นโยบายการจ่ายผลประโยชน์ และขอ้จาํกดั 

13. นโยบายการลงทุนในอนาคต 

14.  การเลิกกองรีท 

กรณีเสนอขายหุ้นกูภ้ายหลงัจดัตงักองทรัสต ์ให้เพมิเติมขอ้มลูดงัต่อไปนี 

15.  ขอ้พิพาทหรือขอ้จาํกดัสิทธิในการจดัสรรผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์

16.  รายการระหว่างกนั 

17. ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกองทรัสต ์

18.  ขอ้มูลอืนทีเกียวขอ้ง 
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 นอกจากนี เพือให้เหมาะสมกบัลกัษณะของผูอ้อกตราสารหนี ในการรับรองความถูกตอ้งของ

ขอ้มูลตาม ส่วนที 4 การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล ให้ใชก้ารรับรองความถูกตอ้ง ดงันี 

ส่วนที 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

1. ผู้ออกตราสารหนี 

ใหก้รรมการทีมีอาํนาจลงนามผกูพนัของผูจ้ดัการกองทรัสตล์งลายมือชือพร้อมประทบัตรา

บริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล พร้อมทงัมอบอาํนาจใหบุ้คคลใดลงนามกาํกบัเอกสารใน 

แบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยให้ใชข้อ้ความและรูปแบบ ดงันี   

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีฉบบันีแลว้  

และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนัของผูจ้ดัการกองทรัสต ์ขา้พเจา้ 

ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํให้ผูอื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลทีควรตอ้ง

แจง้ในสาระสาํคญั 

ทงันี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหนี 

ตามทีปรากฏในแหล่งขอ้มูลทีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามทีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล 

การเสนอขายตราสารหนีฉบบันี  ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้ง

ครบถว้นของขอ้มูลทีอา้งอิงนนัเช่นเดียวกบัการนาํขอ้มูลมาแสดงใหป้รากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูล 

การเสนอขายตราสารหนีฉบบันี  (ใหร้ะบุขอ้ความตามวรรคนี เฉพาะกรณีทีมีการอา้งอิงขอ้มูลจาก 

แหล่งขอ้มูลใด ๆ ทีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบได)้  

ในการนี เพือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัทีขา้พเจา้ไดรั้บรอง 

ความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให.้............................................เป็นผูล้งลายมือชือกาํกบัเอกสารนีไวทุ้ก

หนา้ดว้ย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือของ....................................................กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่

ขอ้มูลทีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้”   

                       ชือ                ตาํแหน่ง      ลายมือชือ 

    1.                                                                                                                           

2.                                                                                      

3.                                                                                                                           

4.                                                                                      

ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต ์และในฐานะผูไ้ดรั้บมอบหมายจากทรัสตีใหด้าํเนินการแทน

กองทรัสต ์(ให้แนบหนงัสือมอบอาํนาจจากทรัสตีมาพร้อมดว้ย) 

   ชือ       ตาํแหน่ง      ลายมือชือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ                                                                                                     
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* หมายเหตุ หากในวนัทียนืแบบแสดงรายการขอ้มูลต่อสํานกังาน มีเหตุจาํเป็นทีทาํให้ 

บุคคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือชือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เมือเหตุดงักล่าวหมดสินแลว้ 

ผูอ้อกตราสารหนีตอ้งจดัให้บุคคลนนัลงลายมือชือทนัที เวน้แต่เหตุทีทาํให้บุคคลดงักล่าวไม่สามารถ  

ลงลายมือชือไดเ้กิดจากการทีบุคคลดงักล่าวอยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้ 

เนืองจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูอ้อกตราสารหนีไม่จาํตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือชือ 

ในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือชีชวน หรือเป็นกรณีอืนใดทีมีเหตุจาํเป็นและสมควรโดยไดรั้บ 

การผอ่นผนัจากสาํนกังาน 

2. การรับรองการปฏิบัติหน้าทีของทีปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) 

 ใหผู้มี้อาํนาจลงนามผูกพนัทีปรึกษาทางการเงินลงลายมือชือ พร้อมทงัประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 

ในแบบแสดงรายการขอ้มูล โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงันี 

“ขา้พเจา้ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินของผูอ้อกตราสารหนี ขอรับรองวา่ขา้พเจา้ 

  (1)  ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีฉบบันีแลว้  

และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะทีปรึกษาทางการเงิน ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น 

ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํให้ผูอื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลทีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

  (2)  ไดพ้ิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูอ้อกตราสารหนีในอนาคตแลว้เห็นวา่ 

สมมติฐานไดจ้ดัทาํขึนอยา่งสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อผูอ้อกตราสารหนีหรือผูล้งทุน 

อยา่งชดัเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีทีผูอ้อกตราสารหนีมีการระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของ 

ผูอ้อกตราสารหนีในอนาคตในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนี)” 

  ในกรณีทีทีปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัแบบแสดงรายการขอ้มูล 

บางส่วน หรือเห็นวา่ขอ้มูลบางส่วนไม่ถูกตอ้งครบถว้น ให้อธิบายเงอืนไขไวเ้พมิเติม เช่น 

“เวน้แต่ขอ้มูลในเรือง .............................. ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 

ตราสารหนีนี ทีขา้พเจา้ไม่สามารถใหค้วามเห็นได ้เนืองจาก .................................... (ไม่มีขอ้มูลเพียงพอทีจะ

ตรวจสอบ หรือไม่ไดรั้บความร่วมมือจากผูบ้ริหารของผูอ้อกตราสารหนีในการตรวจสอบขอ้มูลในเรืองนี)” หรือ  

“เวน้แต่ขอ้ความในหนา้ .........ซึงขา้พเจา้เห็นวา่ควรใชข้อ้ความ ........................ แทน”  

ในกรณีทีทีปรึกษาทางการเงินนาํขอ้มูลจากบุคคลอืนทีมีความเชียวชาญในดา้นนนัมาอา้งอิง ใหร้ะบุขอ้ความ

เพมิเติม ดงันี 
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“เวน้แต่ขอ้มูลในเรือง ............................. ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีนี 

ทีขา้พเจา้ใชข้อ้มูลจาก ................................... ซึงขา้พเจา้เห็นวา่เป็นผูเ้ชียวชาญในเรืองนีเป็นอยา่งดี” 

ชือ ตาํแหน่ง ลายมือชือ 

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

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



 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนี (แบบ 69-PO-MTN) 

ส่วนที 2 : แบบ 69-PO-PRICING 

 

 

บริษทั .......... (ชือไทย/องักฤษของผูอ้อกตราสารหนี) 

เสนอขาย 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

 

ข้อมูลตราสารหนีทีเสนอขาย 

- ใหร้ะบุลกัษณะทีสาํคญัของตราสารหนีทีเสนอขาย เช่น ประเภทตราสารหนี จาํนวน ราคา 

เสนอขายต่อหน่วย บุคคลทีเสนอขายตราสารหนีให ้ผลการจดัอนัดบัความน่าเชือถือของตราสารหนี  

หรือผูอ้อกตราสารหนี หรือผูค้าํประกนัการชาํระหนีหรือการคาํประกนัประเภทอืน ๆ  

- ใหร้ะบุรายละเอียดสาํคญัอืนของการเสนอขายตราสารหนี เช่น ผูป้ระกนัการจาํหน่ายและ 

จดัจาํหน่าย บริษทัหลกัทรัพยท์ีทาํหนา้ทีจาํหน่ายตราสารหนี ทีปรึกษาทางการเงิน วนัทีแบบแสดงรายการขอ้มูล

การเสนอขายตราสารหนี (“แบบแสดงรายการขอ้มูล”) มีผลใชบ้งัคบั เงอืนไขการยกเลิกการเสนอขายกรณีทีมี

จาํนวนตราสารหนีทีขายไดน้้อยกว่าจาํนวนตราสารหนีขนัตาํทีผูอ้อกตราสารหนีกาํหนด เป็นตน้ 

- ใหร้ะบุขอ้ความวา่ 

“ขอ้มูลตามแบบแสดงรายการขอ้มูลทีผูอ้อกตราสารหนีไดย้นืต่อสํานกังานและมีผลใชบ้งัคบั 

เมือวนัที    (ระบุ)        รวมทงัขอ้มูลส่วนทีปรับปรุงตามแบบ 69-PO-SUPPLEMENT เมือวนัที    (ระบุ) 

       ถือเป็นขอ้มูลส่วนหนึงของแบบ 69-PO-PRICING ฉบบันีดว้ย” 
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ให้มีคําเตือนผู้ลงทุนว่า  

“ก่อนตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนตอ้งใชวิ้จารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดเกียวกบั 

ผูอ้อกตราสารหนีและเงือนไขของตราสารหนี รวมทงัความเหมาะสมในการลงทุน และความเสียง 

ทีเกียวขอ้งเป็นอยา่งดี การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีนี มิไดเ้ป็นการ

แสดงวา่คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน หรือสํานกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์นะนาํให้ลงทุนในตราสารหนีทีเสนอขาย หรือมิไดป้ระกนั

ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนีทีเสนอขาย หรือรับรองความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูล 

ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีแต่อยา่งใด  ทงันี การรับรอง ความถูกตอ้งครบถว้นของ

ขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีนีเป็นความรับผิดชอบของผูอ้อกตราสารหนี 

หากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีมีขอ้ความหรือรายการทีเป็นเทจ็ หรือขาดขอ้ความที

ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั ผูถื้อตราสารหนีทีไดซื้อตราสารหนีไม่เกินหนึงปีนบัแต่วนัทีแบบแสดงรายการ 

ขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีนนัมีผลใชบ้งัคบั มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัหรือเจา้ของตราสารหนี 

ไดต้ามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ทงันี ภายในหนึงปี 

นบัแต่วนัทีไดรู้้หรือควรไดรู้้ว่าแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีเป็นเทจ็ หรือขาดขอ้ความ 

ทีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั แต่ไม่เกินสองปีนบัจากวนัทีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนี 

มีผลใชบ้งัคบั” 
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ส่วนที 1   

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารหน ี(factsheet) 

ใหจ้ดัทาํแบบ factsheet ทีมีรายละเอียดของตราสารหนีทีเสนอขายในครังนนั โดยจดัทาํตามแบบ  

ทีกาํหนดในประกาศทีเกียวขอ้ง   

. การเปิดเผยข้อมูลเพมิเติม 

1.   วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน 

  บริษทั     ประกอบธุรกิจ        

โดยมีทีตงัสาํนกังานใหญ่ที           

เลขทะเบียนบริษทั Home Page (ถา้มี)    โทรศพัท/์โทรสาร     

มีวตัถุประสงคใ์นการนาํเงินทีไดจ้ากการเสนอขายตราสารหนีครังนีประมาณ   ลา้นบาท ไปใชด้งันี  

  

วัตถุประสงค์การใช้เงนิ จํานวนเงินทใีช้

โดยประมาณ 

ระยะเวลาทใีช้เงนิ

โดยประมาณ 

รายละเอียด 

1. เพอืใชใ้นการซือสินทรัพย ์

หรือลงทุนในกิจการที

เกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ

ปัจจุบนั  

  - กรณีเป็นการซือสินทรัพย ์ให้อธิบายเกียวกบั

ประเภทสินทรัพยแ์ละจาํนวนเงินทีใช้

โดยประมาณ  

- กรณีเป็นการลงทุนในกิจการ ให้อธิบาย

ลกัษณะกิจการทีจะลงทุน สถานะการลงทุน 

และจาํนวนเงินทีใชโ้ดยประมาณ 

ทงันี กรณีการซือสินทรัพย ์หรือลงทุนในกิจการ

ทีไม่เกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจปัจจุบนั  

ใหอ้ธิบายเหตุผลและทีมาของการเขา้ไป  

ซือสินทรัพยห์รือลงทุนในกิจการดงักล่าวดว้ย 

2. เพอืใชใ้นการซือสินทรัพย ์

หรือลงทุนในกิจการทีไม่

เกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ

ปัจจุบนั 

  

3. เพอืชาํระคืนเงินกู ้หรือหนี

จากการออกตราสารหนี 

  -  กรณีเป็นการชาํระหนีทีมีกบักลุ่มทีปรึกษา

ทางการเงินหรือกลุ่มตวักลางในการเสนอขาย

หลกัทรัพย ์ให้เปิดเผย terms and conditions 

ของหนีดงักล่าวเพมิเติมดว้ย   

-  กรณีอนื ๆ ใหเ้ปิดเผยอยา่งน้อยในเรือง

จาํนวนเงินและระยะเวลาการใชเ้งิน 

4. กรณีอนื ๆ เช่น เงินทุนทีใช้

หมุนเวียนในกิจการ 
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หมายเหต:ุ   

(1)  ให้เปิดเผยประมาณการมูลค่าเงินทีใชแ้ยกแต่ละวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน โดยอาจเปิดเผยขอ้มูลในลกัษณะเป็นช่วง (range)  

ทีเหมาะสมได ้และให้เรียงลาํดบัการใชเ้งินตามความสาํคญัของวตัถุประสงคแ์ต่ละเรือง  ทงันี หากเงินระดมทุนทีไดรั้บ 

ในครังนีไม่เพียงพอสําหรบัวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินทีระบุไว ้ใหเ้ปิดเผยแหล่งเงินทุนทีจะจดัหาเพมิเติมดว้ย   

(2)  หากเป็นการทาํรายการกบับคุคลทีอาจมีความขดัแยง้ ให้เปิดเผยเป็นรายการระหว่างกนัทีจะเกิดขึนในอนาคตดว้ย 

ทงันี แนวทางการเปิดเผยวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามคู่มือการเปิดเผยขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูล 

การเสนอขายหลกัทรัพย ์และขอ้มูลประจาํปี ทีกาํหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องสาํนกังาน 

 

1.2  แสดงผลการจดัอนัดบัความน่าเชือถือ (ถา้มี) รวมทงัรายละเอียดการวเิคราะห์การจดัอนัดบั 

ความน่าเชือถือของตราสารหนี ผูอ้อกตราสารหนี (กรณีหุ้นกูร้ะยะสนั) หรือผูค้าํประกนัการชาํระหนี 

ตามตราสารหนีโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือถือ 

1.3  กรณีผูอ้อกเป็นบริษทัในกลุ่มอตุสาหกรรมและบริการทวัไป ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี  

(1)  สัดส่วนการออกตราสารหนี ต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย 

(2)  สัดส่วนการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน ต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย  

(3)  สัดส่วนหนีสินอืน ๆ ทีมีภาระดอกเบีย2 ต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย 

1.4  ในกรณีทีตราสารหนีทีเสนอขายมีรายละเอียดอนืทีสําคญัทีควรอธิบายเพมิเติมจากขอ้มูล 

ในหนา้แรก เพอืให้ผูล้งทนุเขา้ใจลกัษณะของตราสารหนีทีเสนอขาย ใหส้รุปลกัษณะสาํคญัของตราสารหนี 

ทีเสนอขายเพิมเติมดว้ย เช่น กรณีเสนอขายหุ้นกู ้ใหส้รุปสาระสาํคญัของขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที 

ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้(terms and conditions) และสัญญาแต่งตงัผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้วิธีการในการจ่าย

ดอกเบียและการชาํระหนี ประเภทและมูลค่าทรัพยสิ์นทีใช้เป็นหลกัประกนั ขอ้มูลผูค้าํประกนั (ใหแ้สดง 

ขอ้มูลฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของผูค้าํประกนั) และสรุปสาระสําคญัของสัญญาคาํประกนั (กรณี 

เป็นการคาํประกนั) เป็นตน้ 

1.5  กรณีตราสารหนีมีอตัราดอกเบียลกัษณะอืนทีไม่ใช่แบบคงที ใหแ้สดงอตัราผลตอบแทน 

ทีแทจ้ริง (Internal Rate of Return : IRR) ไวด้ว้ย หากเกิดเงือนไขขา้งตน้แลว้ ทาํใหผ้ลตอบแทนทีผูล้งทุน 

จะไดรั้บไม่เท่ากบัอตัราดอกเบียทีระบุไว ้เช่น  

(1) กรณีมีเงอืนไขการเลือนจ่ายดอกเบีย ใหแ้สดง IRR สาํหรับกรณีเลวร้ายทีสุดทีอาจเกิดขนึได ้

เช่น ผูอ้อกตราสารเลือนการชาํระดอกเบียทุกงวด โดยจ่ายชาํระเพียงครังเดียวเมือครบกาํหนดไถ่ถอน เป็นตน้ 

(2) กรณีหุ้นกูที้ครบกาํหนดไถ่ถอนเมือเลิกกิจการ ซึงผูอ้อกตราสารสามารถเลือนการจ่าย 

ดอกเบียและไถ่ถอนตราสารก่อนครบกาํหนดไดแ้ละมีการจ่ายดอกเบียในอตัราทีเพมิขึนเป็นขนับนัได (step up) 

ใหแ้สดง IRR สาํหรับกรณีผูอ้อกตราสารเลือนการชาํระดอกเบียทุกงวด โดยจ่ายชาํระเพียงครังเดียว              

เมือไถ่ถอนตราสาร โดยยกตวัอย่าง เช่น ผูอ้อกตราสารตดัสินใจไถ่ถอนตราสารในปีที 10 20 และ 30 เป็นตน้ 

 
2 เช่น หนีสินจากสัญญาเช่าทางการเงิน เงินกูย้ืมบริษทัทีเกียวขอ้ง เป็นตน้ (ให้ระบุรายการ) 
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1.6  เปิดเผยประวติัผิดนดัชาํระหนีเงินตน้หรือดอกเบียของตราสารหนี หรือผิดนดัชาํระหนีเงินกูย้มื 

จากธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบนัการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึน 

และการผิดเงือนไขในการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดสิทธิ 3 ปียอ้นหลงั 

1.7  เปิดเผยอตัราส่วนทางการเงิน (key financial ratio) แบ่งตามประเภทธุรกิจ โดยรายละเอียดวิธีการ

คาํนวณแสดงตามภาคผนวก  

1.8  ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลความเสียงตอ่การดาํเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหนีเฉพาะเจาะจง 

ผูอ้อกตราสารหนี เช่น การเปลียนโครงสร้างธุรกิจ การเปลียนโครงสร้างการบริหาร ขอ้พิพาททางกฎหมาย  

การเปลียนแปลงฐานะการเงิน หรือใกลถึ้งจุดดาํรง financial covenant ตามสัญญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงิน 

ขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชี ความเสียงของหลกัประกนักรณีไม่มีราคาตลาดหรือกรณีบุคคลคาํประกนั หรือกรณี

หลกัประกนัทีมีจาํนวนและมูลค่าเคลือนไหว หรือไม่แน่นอน (เช่น สินคา้คงคลงั สิทธิเรียกร้องตามสัญญากู)้  

การพงึพาการระดมทุนจากตราสารหนี เป็นตน้  

. ในกรณีกองทรัสต์เป็นผู้ออกตราสารหน ี 

ใหแ้สดงสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนีทีกองทรัสตเ์สนอขายของกลุ่มผูที้จะจาํหน่าย จ่าย โอน  

ใหเ้ช่า หรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพยแ์ก่กองทรัสตแ์ละกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าว ซึงตาม

หลกัเกณฑก์าํหนดว่าจะตอ้งไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าตราสารหนีทีเสนอขาย 

. ข้อมูลการเสนอขาย  

ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลทีมีรายละเอียดการจอง การจาํหน่าย และการจดัสรร ดงันี 

 3.1  รายละเอยีดของตราสารหนีทีเสนอขาย 

      - ใหร้ะบุกฎหมายของประเทศทีใชบ้งัคบักบัตราสารหนี (applicable law)  

     - ใหแ้สดงผลการจดัอนัดบัความน่าเชือถือ รวมทงัรายละเอียดการวิเคราะห์การจดัอนัดบั 

ความน่าเชือถือของตราสารหนี ผูอ้อกตราสารหนี (กรณีหุ้นกูร้ะยะสนั) หรือผูค้าํประกนัการชาํระหนี 

ตามตราสารหนีโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือถือ (ถา้มี) 

 - กรณีทีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูที้ไดรั้บการแต่งตงัมีสถานะเป็นเจา้หนีของผูอ้อกตราสารหนี  

ใหเ้ปิดเผยความสัมพนัธ์ดงักล่าวไวด้ว้ย 

- ขอ้จาํกดัการโอนตราสารหนีทีเสนอขาย เช่น ขอ้จาํกดัการโอนตราสารหนีทีไดจ้ดทะเบียน 

ไวก้บัสาํนกังาน เป็นตน้ 

 3.2  การกําหนดราคาตราสารหนี 

        ใหอ้ธิบายทีมาของการกาํหนดอตัราดอกเบียและราคาตราสารหนีทีเสนอขาย ไดแ้ก่ วิธีการกาํหนด

ราคา ผูท้ีมีส่วนในการกาํหนดราคา ปัจจยัหรือตวัแปรต่าง ๆ ทีใชใ้นการกาํหนดราคา เป็นตน้   

ทงันี แนวทางการเปิดเผยทีมาของการกาํหนดอตัราดอกเบียและราคาตราสารหนีใหเ้ป็นไปตามคู่มือ 

การเปิดเผยขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์และขอ้มูลประจาํปี 
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 3.   การจอง การจําหน่าย และการจัดสรร 

 (1)  วิธีการเสนอขายตราสารหนี  

  ใหร้ะบุวา่เป็นการเสนอขายตราสารหนีผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายตราสารหนีหรือผูค้า้ตราสารหนี

หรือไม่ 

 (2)  ผูจ้ดัจาํหน่ายตราสารหนี (กรณีผ่านผูจ้ดัจาํหน่าย) ให้ระบ ุ

  (ก)  ผูป้ระกนัการจาํหน่ายและจดัจาํหน่าย ให้ระบุชือ ทีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์

 (ข)  ผูจ้ดัจาํหน่าย ให้ระบชืุอ ทีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์

 (ค)  ตวัแทนผูจ้ดัจาํหน่าย ใหร้ะบุชือ ทีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์

นอกจากนี หากผูจ้ดัจาํหน่ายตราสารหนีมีความเกียวขอ้งกบัผูอ้อกตราสารหนีในลกัษณะ 

ทีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุน้ระหวา่งกนั มีกรรมการร่วมกนั เป็นเจา้หนี เป็น

ตน้) ให้เปิดเผยลกัษณะความสัมพนัธ์ไวด้ว้ย 

สาํหรับการเสนอขายตราสาร Basel III ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

จากการเสนอขายตราสาร Tier 2 ทีมีเงอืนไขการ convert to equity ของ ธพ. โดยผา่น ธพ. ผูอ้อกตราสารเอง 

หรือผ่านบริษทัหลกัทรัพยใ์นเครือของ ธพ. (ถา้มี)  เนืองจากเพอืให้ถูกนบัเป็นเงินกองทุนชนัที 2 ตามเกณฑ ์ 

Basel III ของ ธปท. จึงอาจสร้างแรงจูงใจให้ ธพ. หรือ บล. ในเครือของ ธพ. ชกัชวนให้ผูล้งทุนซือตราสาร 

โดยไม่ชีแจงถึงความเสียง ชวนเชือเกินจริง ใหข้อ้มูลเป็นเทจ็หรือไม่ชดัเจน          

(3)  ผูค้า้ตราสารหนี (กรณีผา่นผูค้า้ตราสารหนี) ใหร้ะบุชือ ทีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์

นอกจากนี หากผูค้า้ตราสารหนีมีความเกียวขอ้งกบัผูอ้อกตราสารหนีในลกัษณะทีอาจ

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุน้ระหวา่งกนั มีกรรมการร่วมกนัเป็นเจา้หนี เป็นตน้) ให้

เปิดเผยลกัษณะความสัมพนัธ์ไวด้ว้ย 

 (4)  เงอืนไข และค่าตอบแทนในการจดัจาํหน่าย/คา้ตราสารหนี  

 ใหร้ะบุขอ้ตกลงระหว่างผูอ้อกตราสารหนีกบัผูจ้ดัจาํหน่ายตราสารหนี/ผูค้า้ตราสารหนี 

ทีเกียวกบัเงือนไข และค่าตอบแทนในการจดัจาํหน่ายหรือการคา้ตราสารหนี  ทงันี ให้แสดงจาํนวนเงิน 

ค่าตราสารหนีทีผูอ้อกตราสารหนีจะไดรั้บหลงัจากหกัค่าตอบแทนในการจดัจาํหน่าย/คา้ตราสารหนีไวด้ว้ย   

 (5)  ค่าใชจ่้ายในการเสนอขายตราสารหนี  

 ให้ระบุจาํนวนประกอบรายการทีเป็นค่าใช้จ่ายทงัหมดในการเสนอขายตราสารหนี โดยสังเขป 

(6)  วิธีการขอรับหนงัสือชีชวนและใบจองซือตราสารหนี  

 ใหร้ะบุวิธีการขอรับหนงัสือชีชวน เช่น วนั เวลา สถานที เป็นตน้ 

(7)  วิธีการจดัสรรตราสารหนี  

 ใหร้ะบุหลกัการจดัสรรตราสารหนีให้แก่ผูจ้องซือ โดยระบุชือกลุ่มบุคคล และสัดส่วน หรือ

จาํนวนตราสารหนีทีจะไดรั้บจดัสรรอยา่งชดัเจน หากมีการแบ่งจาํนวนตราสารหนีและเสนอขาย 

ต่อผูล้งทุนต่างประเทศ ให้ระบุดว้ย 
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 (8)  วนัและวิธีการจองและการชาํระเงินค่าจองซือตราสารหนี  

  ใหร้ะบุรายละเอียดเกียวกบัระยะเวลาการจองซือตราสารหนี การกาํหนดจาํนวนในการจองซือตรา

สารหนีต่อราย วิธีการชาํระเงินค่าจองซือตราสารหนี ชือบริษทัเงินทุนหรือ ธพ. ทีเป็นตวัแทนรับเงิน 

ค่าจองซือตราสารหนี วิธีการและเงือนไขในการถอนเงินค่าจองซือตราสารหนีคืน  

(9)  การจดัสรรในกรณีทีมีผูจ้องซือตราสารหนีเกินกวา่จาํนวนตราสารหนีทีเสนอขาย 

  ให้ระบุการจดัสรรกรณีทีมีผูจ้องซือตราสารหนีเกินกว่าจาํนวนตราสารหนีทีเสนอขาย 

 (10) วิธีการคืนเงินค่าจองซือตราสารหนี  

    ใหร้ะบุวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซือตราสารหนีในกรณีทีผูจ้องซือไม่ไดรั้บ 

การจดัสรรตราสารหนี 

(11) วิธีการส่งมอบตราสารหนี  

    ใหร้ะบุวิธีการ และระยะเวลาในการส่งมอบ 

3.4  ตัวแทนการชําระเงิน (paying agent) 

         ใหร้ะบุรายละเอียด ชือ ทีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์ของบุคคลทีไดรั้บการแต่งตงัจากผูอ้อกตราสารหนี 

ใหท้าํหนา้ทีเป็นตวัแทนการชาํระเงิน รวมถึงรายละเอียดเกียวกบัขอบเขตในการทาํหน้าทีเป็นตวัแทน 

การชาํระเงิน  ทงันี ในกรณีทีผูอ้อกตราสารหนีทาํหนา้ทีในการชาํระเงินเอง โดยไม่ไดมี้การทาํสัญญาแต่งตงั

บุคคลใดทาํหนา้ทีเป็นตวัแทนการชาํระเงิน ใหร้ะบุวา่ผูอ้อกตราสารหนีเป็นผูท้าํหนา้ทีดงักล่าว 

3.5  ทีปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)  

     ใหร้ะบุชือ ทีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์ นอกจากนี หากทีปรึกษาทางการเงินมีความเกียวขอ้งกบัผู ้

ออกตราสารหนีในลกัษณะทีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุน้ระหว่างกนัมี

กรรมการร่วมกนั เป็นเจา้หนี เป็นตน้) ใหเ้ปิดเผยลกัษณะความสัมพนัธไ์วด้ว้ย 
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ข้อกาํหนดสิทธิเพมิเติม 

ใหแ้นบร่างขอ้กาํหนดสิทธิเพมิเติมสาํหรับการเสนอขายในครังนี และให้ระบุวา่ร่างขอ้กาํหนดสิทธิ

สาํหรับการเสนอขาย ในครังนีมีการเพมิเติมหรือเปลียนแปลงจากขอ้กาํหนดสิทธิทีเป็นส่วนหนึงของ 

แบบ 69-PO-BASE หรือไม่ ดงันี 

  ไม่แตกต่าง  

  แตกต่าง ให้ระบุรายละเอียดทีแตกต่างกนั* 

หมายเหตุ * ในกรณีทีร่างขอ้กาํหนดสิทธิทีประกอบเป็นส่วนหนึงของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตรา

สารหนีฉบบันี มีสาระสาํคญัแตกต่างจากขอ้กาํหนดสิทธิฉบบัทีไดย้นืต่อสํานกังานพร้อม 

แบบ 69-PO-BASE ชุดใหม่ต่อสํานกังาน  

 

  



- 9 - 

 

 

ส่วนที 2 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 1.    การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหนี 

ใหผู้ที้ดาํรงตาํแหน่งระดบับริหารตงัแต่ผูอ้าํนวยการฝ่ายขึนไปหรือเทียบเท่าซึงรับผิดชอบใน

การออกตราสารหนีทีไดรั้บมอบอาํนาจจากกรรมการผูม้ีอาํนาจผกูพนั ลงลายมือชือรับรองความถูกตอ้ง

ครบถว้นของแบบแสดงรายการขอ้มูล พร้อมทงัประทบัตราบริษทั (ถา้มี) และมอบอาํนาจใหบุ้คคลใด 

ลงนามกาํกบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงันี 

 “ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีฉบบันีแลว้ 

และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ [ผูรั้บมอบอาํนาจ] ของผูอ้อกตราสารหนี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าว

ถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํใหผู้อื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลทีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั   

ทงันี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหนี 

ตามทีปรากฏในแหล่งขอ้มูลทีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามทีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย

ตราสารหนีฉบบันี  ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้งครบถว้น 

ของขอ้มูลทีอา้งอิงนนัเช่นเดียวกบัการนาํขอ้มูลมาแสดงใหป้รากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 

ตราสารหนีฉบบันี (ใหร้ะบุขอ้ความตามวรรคนี เฉพาะกรณีทีมีการอา้งอิงขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลใด ๆ ทีผูล้งทุน

สามารถตรวจสอบไดต้ามทีระบุในส่วนที 1) 

ในการนี เพือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัทีขา้พเจา้ได ้

รับรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็นผูล้งลายมือชือกาํกบัเอกสาร

นีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือของ ............................... กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลที

ขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

         ชือ             ตาํแหน่ง       ลายมือชือ* 

1.                                                                                                                           

2.                                                                                      

3.                                                                                                                           

4.                                                                                      

5.                                                                                      

ชือ            ตาํแหน่ง              ลายมือชือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ                                                                                                                              
 หมายเหตุ หากในวนัทียนืแบบแสดงรายการขอ้มูลต่อสํานกังาน มีเหตุจาํเป็นทีทาํให้ 

บุคคลใดยงัไม่สามารถลงลายมือชือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เมือเหตุดงักล่าวหมดสินแลว้  
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ผูอ้อกตราสารหนีตอ้งจดัให้บุคคลนนัลงลายมือชือทนัที เวน้แต่เหตุทีทาํให้บุคคลดงักล่าวไม่สามารถ 

ลงลายมือชือไดเ้กิดจากการทีบุคคลดงักล่าว อยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้

เนืองจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูอ้อกตราสารหนีไม่จาํตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือชือใน 

แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือชีชวน หรือเป็นกรณีอืนใดทีมีเหตุจาํเป็นและสมควรโดยไดรั้บ 

การผอ่นผนัจากสาํนกังาน 

 2.   การรับรองการปฏิบติัหนา้ทีของทีปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) 

 ใหผู้มี้อาํนาจลงนามผูกพนัทีปรึกษาทางการเงินลงลายมือชือ พร้อมทงัประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  

ในแบบแสดงรายการขอ้มูล โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงันี 

“ขา้พเจา้ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินของผูอ้อกตราสารหนี ขอรับรองวา่ขา้พเจา้ไดส้อบทาน

ขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีฉบบันีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ 

ทีปรึกษาทางการเงิน ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํให้ผูอื้นสาํคญัผิด 

หรือไม่ขาดขอ้มูลทีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

 ทงันี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหนีตามที

ปรากฏในแหล่งขอ้มูลทีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามทีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 

ตราสารหนีฉบบันี  ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้งครบถว้น 

ของขอ้มูลทีอา้งอิงนนั เช่นเดียวกบักรณีทีผูอ้อกตราสารหนีนาํขอ้มูลมาแสดงใหป้รากฏในแบบแสดงรายการ

ขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีฉบบันี” 

ชือ             ตาํแหน่ง                 ลายมือชือ 

1.                                                                                

2.                                                                              

 

  



 

 

ภาคผนวก 

วิธีการคํานวณอตัราส่วนทางการเงิน (key financial ratio) แบ่งตามประเภทธุรกจิ  

 

อตัราส่วนทางการเงนิ สูตรการคํานวณ 

1. กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการทัวไป 

(1) อตัราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า) สินทรัพยห์มุนเวียน / หนีสินหมุนเวียน 

(2) ความสามารถในการชาํระดอกเบีย 

(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

กาํไรก่อนหกัดอกเบีย ภาษ ีค่าเสือมราคา 

และค่าตดัจาํหน่าย / ดอกเบียจ่าย 

(3) หนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อกาํไรก่อน

ดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสือมราคา 

และค่าตดัจาํหน่าย (interest bearing debt to 

EBITDA ratio) (เท่า) 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย / กาํไรก่อนหกัดอกเบีย 

ภาษ ีค่าเสือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย   

(4) ความสามารถในการชาํระภาระผูกพนั 

(debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า) 

กาํไรก่อนหกัดอกเบีย ภาษ ีค่าเสือมราคา และค่าตดั

จาํหน่าย / (หนีสินระยะสนัทีมีภาระดอกเบีย + หนีสิน

ระยะยาวทีมีภาระดอกเบียทีครบกาํหนดภายใน 1 ปี)  

(5) หนีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม   

(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หนีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(6) หนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม (interest bearing debt to equity : 

IBD/E ratio) (เท่า) 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย / ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 

(7) หนีสินทีมีภาระดอกเบียทีครบกาํหนด

ภายใน 1 ปีต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย (ร้อยละ) 

(หนีสินระยะสนัทีมีภาระดอกเบีย + หนีสินระยะยาว 

ทีมีภาระดอกเบียทีครบกาํหนดภายใน 1 ปี) * 100 / 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย 

(8) เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินต่อหนีสิน 

ทีมีภาระดอกเบีย (ร้อยละ) 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน * 100 / หนีสินทงัหมดทีมี

ภาระดอกเบีย 

2. กลุ่มธนาคารพาณชิย์ 

(1) สินทรัพยส์ภาพคล่องเพือรองรับ

สถานการณ์ดา้นสภาพคล่องทีมีความรุนแรง 

(Liquidity Coverage Ratio: LCR) (ร้อยละ) 

คาํนวณตามเกณฑ ์ธปท. 

(สินทรัพยส์ภาพคล่อง / ประมาณการกระแสเงินสด

ไหลออกสุทธิใน 30 วนั ภายใตส้ถานการณ์ 

ดา้นสภาพคล่องทีมีความรุนแรง) 
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อตัราส่วนทางการเงนิ สูตรการคํานวณ 

(2) แหล่งเงินทีมีความมนัคงต่อความตอ้งการ

แหล่งเงินทีมีความมนัคง (Net Stable Funding 

Ratio: NSFR) (ร้อยละ) 

คาํนวณตามเกณฑ ์ธปท. 

(แหล่งเงินทีมีความมนัคง / ความตอ้งการแหล่งเงินทีมี

ความมนัคง) 

(3) เงินกองทุนชนัที 1 (Tier 1 ratio) (ร้อยละ) คาํนวณตามเกณฑ ์ธปท. 

(4) เงินกองทุนทงัสิน (CAR ratio) (ร้อยละ) คาํนวณตามเกณฑ ์ธปท. 

3. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์ 

(1) เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนีสิน 

ทวัไปและทรัพยสิ์นทีตอ้งวางเป็นประกนั 

(NCR) (ร้อยละ) 

คาํนวณตามเกณฑ ์ก.ล.ต. 

(2) อตัราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า) สินทรัพยห์มุนเวียน / หนีสินหมุนเวียน 

(3) ความสามารถในการชาํระดอกเบีย               

(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

กาํไรก่อนหกัดอกเบีย ภาษ ีค่าเสือมราคา และค่าตดั

จาํหน่าย / ดอกเบียจ่าย 

(4) หนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อกาํไรก่อน

ดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสือมราคา 

และค่าตดัจาํหน่าย  (interest bearing debt to 

EBITDA ratio) (เท่า) 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย / กาํไรก่อนหกั

ดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย   

(5) ความสามารถในการชาํระภาระผูกพนั       

(debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า) 

กาํไรก่อนหกัดอกเบีย ภาษ ีค่าเสือมราคา และค่าตดั

จาํหน่าย / (หนีสินระยะสนัทีมีภาระดอกเบีย + หนีสิน

ระยะยาวทีมีภาระดอกเบียทีครบกาํหนดภายใน 1 ปี)  

(6) หนีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม   

(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หนีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(7) หนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม (interest bearing debt to equity : 

IBD/E ratio) (เท่า) 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย / ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม 

(8) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 

(ร้อยละ) 

กาํไรก่อนหกัดอกเบียและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม 

(เฉลีย) 

4. กลุ่มธุรกจิประกนัชีวิต 

(1) อตัราส่วนเงินกองทุนต่อเงินทุนทีตอ้ง      

ดาํรงตามกฎหมาย (CAR Ratio) (ร้อยละ) 

คาํนวณตามเกณฑ ์คปภ. 
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อตัราส่วนทางการเงนิ สูตรการคํานวณ 

(2) สินทรัพยล์งทุนต่อสาํรองประกนัภยั  

(ร้อยละ) 

สินทรัพยล์งทุน * 100 / เงินสํารองประกนัภยั 

(3) อตัราการเปลียนแปลงเงินกองทุน (ร้อยละ) คาํนวณตามเกณฑ ์คปภ. 

(4) อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) (ร้อยละ) กาํไรก่อนหกัดอกเบียและภาษี * 100 / ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม (เฉลีย) 

(5) ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั  

(รวมค่าบาํเหน็จ) ต่อเบียรับประกนัภยัสุทธิ  

(ร้อยละ) 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั (รวมค่าบาํเหน็จ) * 100 / 

เบียรับประกนัภยัสุทธิ 

5. กลุ่มธุรกจิลสีซิง 

(1) ความสามารถในการชาํระดอกเบีย               

(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

กาํไรก่อนหกัดอกเบีย ภาษ ีค่าเสือมราคา และค่าตดั

จาํหน่าย / ดอกเบียจ่าย 

(2) หนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อกาํไรก่อน

ดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสือมราคา                        

และค่าตดัจาํหน่าย (interest bearing debt to 

EBITDA ratio) (เท่า) 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย / กาํไรก่อนหกั

ดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย   

(3) หนีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม   

(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หนีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(4) หนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม (interest bearing debt to equity : 

IBD/E ratio) (เท่า) 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย / ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม 

(5) สัดส่วนสินเชือทีไม่ก่อให้เกิดรายได ้                  

(NPL ratio) (ร้อยละ) 

สินเชือทีไม่ก่อให้เกิดรายได ้* 100 / สินเชือรวม  

(6) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 

(ร้อยละ) 

กาํไรก่อนหกัดอกเบียและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม 

(เฉลีย) 

(7) อตัราการเติบโตของรายได ้(ร้อยละ) (รายไดร้วมงวดก่อน-รายไดร้วมงวดปัจจุบนั) * 100 / 

รายไดร้วมงวดก่อน 

6. บริษัทในกลุ่มสินเชือส่วนบุคคล 

(1) ความสามารถในการชาํระดอกเบีย                 

(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

กาํไรก่อนหกัดอกเบีย ภาษ ีค่าเสือมราคา และค่าตดั

จาํหน่าย / ดอกเบียจ่าย 
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(2) หนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อกาํไรก่อน

ดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสือมราคา  

และค่าตดัจาํหน่าย (interest bearing debt to 

EBITDA ratio) (เท่า) 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย / กาํไรก่อนหัก

ดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย   

(3) หนีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม   

(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หนีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(4) หนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม (interest bearing debt to equity : 

IBD/E ratio) (เท่า) 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย / ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม 

(5) สัดส่วนสินเชือทีไม่ก่อให้เกิดรายได ้                

(NPL Ratio) (ร้อยละ) 

เงินใหสิ้นเชือทีไม่ก่อให้เกิดรายได ้* 100 / เงินให้

สินเชือรวม 

(6) ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญต่อสินเชือรวม 

(allowance for doubtful account to total 

receivables ratio) (ร้อยละ) 

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ * 100 / เงินให้สินเชือรวม 

(7) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 

(ร้อยละ) 

กาํไรก่อนหกัดอกเบียและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม 

(เฉลีย) 

7. บริษัทในกลุ่มบริษัทบริหารสินทรัพย์ 

(1) ความสามารถในการชาํระดอกเบีย                

(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

กาํไรก่อนหกัดอกเบีย ภาษ ีค่าเสือมราคา และค่าตดั

จาํหน่าย / ดอกเบียจ่าย 

(2) หนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อกาํไรก่อน

ดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสือมราคา  

และค่าตดัจาํหน่าย (interest bearing debt to 

EBITDA ratio) (เท่า) 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย / กาํไรก่อนหกัดอกเบีย 

ภาษ ีค่าเสือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย   

(3) หนีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม   

(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หนีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(4) หนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม (interest bearing debt to equity : 

IBD/E ratio) (เท่า) 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย / ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม 

 

(5) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 

(ร้อยละ) 

กาํไรก่อนหกัดอกเบียและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม 

(เฉลีย) 
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(6) อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) (ร้อยละ) กาํไรก่อนหกัดอกเบียและภาษี * 100 / ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม (เฉลีย) 

 

หมายเหต ุ: 

1) สามารถเปิดเผยอตัราส่วนทางการเงินอนื ๆ ไดต้ามความเหมาะสม เช่น EBITDA margin ratio (ร้อยละ)  

เท่ากบั กาํไรก่อนหกัดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย / รายไดร้วม เป็นตน้ สาํหรับกิจการในกลุ่มพฒันา

อสังหาริมทรัพยใ์ห้เปิดเผยอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (quick ratio) (เท่า) เท่ากบั (สินทรัพยห์มนุเวียน-สินคา้คงเหลือ) / 

หนีสินหมนุเวียน เพิมเติมดว้ย  

2)  การแสดงขอ้มูล key financial ratio งวดล่าสุด ในกรณีทีงบกาํไรขาดทนุเป็นงบระหว่างปีให้นาํขอ้มูลยอ้นหลงั  

4 ไตรมาสมาคาํนวณเพอืให้ไดข้อ้มูลเตม็ปี กรณีช่วงเวลาใดทบีริษทัไม่ไดจ้ดัทาํงบระหว่างปีสาํหรับงวดปีก่อนให้จดัทาํ  

key financial ratio โดยใชข้อ้มูลเฉพาะงวดล่าสุด และอธิบายในหมายเหตุเพมิเติม 



 

 

เอกสารประกอบการยืนแบบ 69-PRICING 

 

เอกสาร หมายเหตุ 

1 หนงัสือรับรองการดาํรงคุณสมบติัของผูอ้อกตราสารหนี  

(checklist) (ถา้มี) 

 

2 2.1 หนงัสือรับรองการปฏิบติัหนา้ทีของทีปรึกษาทางการเงิน

สาํหรับการเสนอขายตราสารหนี (ถา้มี) 

2.2 หนงัสือรับรองการปฏิบติัหนา้ทีของบริษทัหลกัทรัพย ์

ทีทาํหนา้ทีจาํหน่ายตราสารหนี/ทีปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) 

(รายครัง/ในลกัษณะโครงการ) (ถา้มี) 

ยกเวน้การเสนอขายตราสารหนี

ของรัฐวิสาหกิจประเภท ก12 

(ไม่รวมรัฐวิสาหกิจทีเป็น

สถาบนัการเงินภาครัฐ) ทีไดรั้บ

การจดัอนัดบัความน่าเชือถือของ

ผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบัเครดิต

ลาํดบัแรก   
3 หนงัสือขอจดขอ้จาํกดัการโอนผูถ้ือหุ้นกู ้(ถา้มี) 

 

4 หนงัสือรับทราบขอ้จาํกดัการโอนหุ้นกูข้องนายทะเบียน (ถา้มี) 
 

5 หนงัสือขอความเห็นชอบบุคคลทีจะแต่งตงัเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ 

พร้อมคาํรับรองการไม่มีความสัมพนัธ์กบัผูอ้อกหุน้กูต้ามประกาศ 

ทีเกียวกบัขอ้กาํหนดเกียวกบัคุณสมบติัของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และ 

การกระทาํตามอาํนาจหนา้ทีของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้(ถา้มี) 

 

6 หนงัสือแสดงการยอมรับการแต่งตงัเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูข้องบุคคล 

ทีจะขอความเห็นชอบเป็นผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้(ถา้มี) 

 

7 อืน ๆ (ถา้มี) ระบุ.........................................  

 

 

 
1 รัฐวิสาหกิจประเภท ก คือ องคก์ารของรัฐบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตงัองคก์ารของรัฐบาล กิจการของรัฐซึงมีกฎหมาย

จดัตงั หรือหน่วยงานธุรกิจทีรัฐบาลเป็นเจา้ของ 



 

 

 

หนังสือรับรองการดํารงคุณสมบัติของผู้ออกตราสารหน ี(checklist) 

การเสนอขายตราสารหนใีนกรณีทวัไป (Public Offering) 
 

บริษัททีออกตราสารหนี (“บริษทั”)        

1. งบการเงินของผูข้ออนุญาตและงบการเงินรวมประจาํงวดการบญัชีปีล่าสุด และงบการเงินไตรมาสสุดทา้ย 

ก่อนยนืคาํขอตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี 

 จดัทาํขนึตามมาตรฐานรายงานทางการเงินตามหลกัเกณฑ์อนืทีเกียวขอ้งกบัการจดัทาํงบการเงินตาม 

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบั 

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัทีออกหลกัทรัพย ์

 รายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี ตอ้งไม่มีความหมายในลกัษณะดงันี 

(ก) ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของผูข้ออนุญาตและงบการเงินรวม หรือแสดงความเห็นวา่งบการเงิน 

ไม่ถูกตอ้ง 

(ข) แสดงความเห็นอยา่งมีเงือนไขในรายการบญัชีทีเป็นสาระสาํคญัวา่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน  

(ค) แสดงความเห็นวา่ถูกจาํกดัขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระทาํหรือไม่กระทาํของผูข้ออนุญาต  

หรือกรรมการหรือผูบ้ริหารของผูข้ออนุญาต 

2. ไม่อยูร่ะหวา่งคา้งการนาํส่งงบการเงินหรือรายงานทีมีหน้าทีตอ้งจดัทาํตามมาตรา   

 ใช่  

 ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)          

3. ไม่อยูร่ะหวา่งคา้งส่งรายงานทีมีหนา้ทีตอ้งจดัทาํและจดัส่งต่อสาํนกังานหรือตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 57 

หรือคา้งส่งรายงานในลกัษณะเดียวกนัต่อตลาดหลกัทรัพย ์

 ใช่  

 ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)          

4. ไม่อยูร่ะหวา่งปรับปรุงแกไ้ขงบการเงินหรือรายงานทีมีหน้าทีตอ้งจดัทาํตามมาตรา 56 หรือมาตรา   

ตามทีสาํนกังานแจง้ให้ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข หรือปรับปรุงแกไ้ขในลกัษณะเดียวกนัตามทีตลาดหลกัทรัพยแ์จง้ให้

ดาํเนินการ 

 ใช่  

 ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)          
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5. ไม่อยูร่ะหวา่งการมีหนา้ทีตอ้งปฏิบติัตามคาํสังของสาํนกังานหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แลว้แต่กรณี 

 ใช่  

 ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)          

6.   กรรมการและผูบ้ริหาร 

6.1 รายชือและตาํแหน่ง 

(1)            

(2)             

6.2 มีกรรมการหรือผูบ้ริหารทีถูกปฏิเสธการแสดงรายชืออยูใ่นระบบขอ้มูลรายชือกรรมการและผูบ้ริหาร 

ของบริษทัทีออกหลกัทรัพยต์ามประกาศทีเกียวกบัขอ้กาํหนดเกียวกบักรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัทีออกหลกัทรัพย ์      

 มี (โปรดระบุชือและแสดงรายละเอียด)       

 ไม่มี 

7.   ผูมี้อาํนาจควบคุม 

 7.1 รายชือและตาํแหน่ง 

 (1)            

 (2)            

 7.2 มีผูมี้อาํนาจควบคุมทีมีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการกาํหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 

 มี (โปรดระบุชือและแสดงรายละเอียด)        

 ไม่มี 

8.  เคยเสนอขายหุน้กูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ ตวัเงิน หรือศุกูก โดยฝ่าฝืนขอ้กาํหนดเกียวกบัลกัษณะการเสนอขาย 

ทีจาํกดัเฉพาะผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ ่ภายในระยะเวลาสองปีก่อนวนัยนืคาํขออนุญาต เวน้แต่ไดรั้บ 

การผอ่นผนัจากสาํนกังาน 

   เคย (โปรดแสดงรายละเอียด)        

  ไม่เคย 

9.  มีเหตุทีทาํให้สงสัยวา่มีพฤติกรรมการเปิดเผยขอ้มูลทีมีนยัสาํคญัต่อประชาชนไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอ 

ต่อการตดัสินใจลงทุน หรือในลกัษณะทีอาจทาํให้ผูล้งทุนสาํคญัผิด 
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   มี (โปรดแสดงรายละเอียด)        

  ไม่มี 

10.   มีเหตุอนัควรสงสัยวา่กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้รายใหญ่ มีลกัษณะใดลกัษณะหนึงดงันี 

10.1 มีผลประโยชน์อืนทีอาจขดัแยง้กบัผลประโยชน์ทีดีทีสุดของกิจการ  เวน้แต่ผูข้ออนุญาตสามารถ 

แสดงไดว้า่มีกลไกทีจะทาํให้เชือมนัไดว้่า การบริหารจดัการบริษทัจะเป็นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของกิจการและ 

ผูถื้อหุน้โดยรวม  

 มี (โปรดแสดงรายละเอียด)          

 ไม่มี 

10.2 มีการถ่ายเทผลประโยชน์ออกจากกิจการ 

 มี (โปรดแสดงรายละเอียด)          

 ไม่มี 

11.  อยูร่ะหว่างผิดนดัชาํระหนีเงินตน้หรือดอกเบีย 

   ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)        

  ไม่ใช่ 

12.  อยูร่ะหวา่งผิดเงือนไขในการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดสิทธิ 

   ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)        

  ไม่ใช่ 

 13.  กรณีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลาห้าปีก่อนวนัยนืขออนุญาตเสนอขาย 

ตราสารหนีทีออกใหม่  ตอ้งไม่เคยมีประวติัฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์หรือเงือนไขเกียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นเรืองทีมีนยัสําคญั 

   เคย (โปรดแสดงรายละเอียด)        

  ไม่เคย 

14. กรณี ไม่ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

(1)  ภายในระยะเวลาห้าปีก่อนวนัยืนขออนุญาตเสนอขายตราสารหนีทีออกใหม่  จะตอ้งไม่มีลกัษณะ 

ดงัต่อไปนี 

(ก) เคยมีประวติัฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์หรือเงอืนไขเกียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นเรืองทีมีนยัสําคญั 

(ข) เคยถูกสาํนกังานปฏิเสธคาํขออนุญาตเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ เนืองจากมีเหตุทีมีนยัสาํคญัอนั

ควรสงสัยเกียวกบักลไกการบริหารจดัการในลกัษณะดงัต่อไปนี 

1. อาจไม่สามารถปฏิบตัิต่อผูถื้อหุ้นไดอ้ยา่งเป็นธรรมโดยอาจมีการเออืประโยชน์ใหแ้ก่ 

ผูถื้อหุน้กลุ่มใดกลุ่มหนึงซึงจะทาํใหไ้ดเ้ปรียบผูถื้อหุน้รายอืนหรือไดป้ระโยชน์มากกว่าผูถื้อหุ้นรายอืนโดยไม่สมควร 
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2. อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้ไดโ้ดยทาํใหบุ้คคลใดบุคคลหนึงไดรั้บประโยชน ์

ทางการเงินนอกเหนือจากทีพึงไดต้ามปกติ หรือโดยทาํให้บริษทัเสียประโยชน์ทีพึงไดรั้บ 

(ค) เคยถูกสาํนกังานปฏิเสธคาํขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยที์ออกใหม่ เนืองจากมีเหตุทีทาํให้

สงสัยเกียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชนไม่ครบถว้น  ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุน หรือทาํให้ผูล้งทุน 

สาํคญัผิด  ซึงมีลกัษณะเป็นการปกปิดหรืออาํพรางหรือสร้างขอ้มูลทีอาจไม่มีอยูจ่ริงในรายการหรือการดาํเนินการ 

ทีมีนยัสําคญั 

(ง) เคยถอนคาํขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยที์ออกใหม่โดยไม่มีการชีแจงเหตุสงสัยตาม (ข)  

หรือ (ค) ต่อสาํนกังาน  หรือโดยมีการชีแจงแต่ไม่ไดแ้สดงขอ้เท็จจริงหรือเหตุผลอยา่งสมเหตุสมผล ทีจะหักลา้ง 

ขอ้สงสัยตาม (ข) หรือ (ค) นนั 

(2) ภายในระยะเวลาสิบปีก่อนวนัยนืขออนุญาตเสนอขายตราสารหนีทีออกใหม่  จะตอ้งไม่เคยตอ้ง 

คาํพิพากษาถึงทีสุดใหล้งโทษในความผิดเกียวกบัทรัพยเ์ฉพาะในมูลเหตุเนืองจากการดาํเนินการทีมีลกัษณะหลอกลวง 

ฉ้อโกง หรือทุจริตอนัเป็นเหตุทีทาํให้เกิดความเสียหายในวงกวา้ง  ทงันี ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย

ต่างประเทศ 

(3) ไม่อยูร่ะหวา่งถูกกล่าวโทษหรือถูกดาํเนินคดีใรความผิดเกียวกบัทรัพยโ์ดยหน่วยงานทีเกียวขอ้ง  

เฉพาะในมูลเหตุเนืองจากการดาํเนินการทีมีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตอนัเป็นเหตุทีทาํให้เกิดความเสียหาย

ในวงกวา้ง  ทงันี ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

(4) ไม่เป็นบุคคลทีมีเหตอุนัควรสงสัยวา่เป็นการจดัรูปแบบเพือให้บุคคลทีมีลกัษณะตาม (1) (2) หรือ (3) 

หลีกเลียงมิให้สาํนกังานใชห้ลกัเกณฑ์การพิจารณาตาม (1) (2) หรือ (3) กบับุคคลทีมีลกัษณะดงักล่าวนนั 

   เคย (โปรดแสดงรายละเอียด)        

  ไม่เคย 

15.  ไดรั้บมติโดยชดัแจง้จากคณะกรรมการบริษทัใหอ้อกตราสารหนีได ้ เวน้แต่กรณีทีเป็นการออกหุน้กู ้

โดยบริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัตอ้งไดรั้บมติให้ออกหุ้นกูที้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั    

 ใช่ 

  ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)        

16.  รายการและสาระสาํคญัของขอ้กาํหนดสิทธิเป็นไปตามแนวทางของขอ้กาํหนดสิทธิตามทีสาํนกังาน 

ประกาศกาํหนด    

 ใช่ 

  ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)        

17.  จดัให้มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้   

 ใช่ 

  ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)        
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18.  กรณีเสนอขายหุ้นกู้/หุ้นกู้ทมีีอนุพนัธ์แฝงสกุลเงินต่างประเทศ ไดร้ับอนุญาตใหบุ้คคลในประเทศลงทุนในหุ้นกู ้

ทีจะเสนอขายจากธนาคารแห่งประเทศไทยได ้

  ใช่  

  ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)        

.  กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ 

( )  ระบุประเทศของผูข้ออนุญาต       

( )  เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยเป็นพหุภาคีประเภท 

Signatory A ใน Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the 

Exchange of Information (MMOU)   

 ใช่  

 ไม่ใช่ 

( )  สามารถเสนอขายตราสารหนีได ้โดยชอบตามกฎหมาย 

 ใช่  

 ไม่ใช่(โปรดแสดงรายละเอียด)         
 

บริษทัขอรับรองรองวา่ บริษทัไดด้าํรงเงอืนไขการอนุญาตตามทีประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน

เกียวกบัการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนีแลว้ 

 

ลงชือ  __________________________ 

           ( __________________________) 

ในฐานะผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์ 

             พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 

 

 



 

 

หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าทีของบริษัทหลักทรัพย์ทีทําหน้าทีจําหน่ายตราสารหนี1/ทีปรึกษาทางการเงิน2 

 (รายครัง/ในลักษณะโครงการ) 
  

 

       วนัที      
 

เรียน เลขาธิการ 

  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

  ขา้พเจา้บริษทั          

ในฐานะบริษทัหลกัทรัพยที์ทาํหน้าทีจาํหน่ายตราสารหนี/ทีปรึกษาทางการเงินสาํหรับการเสนอขาย3 

      (รายครัง/ในลกัษณะโครงการ) ของบริษทั 

     ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขา้พเจา้ 
 

 (1) เป็นผูที้มีคุณสมบติั (ครบถว้น/ครบถว้นตลอดทงัอายโุครงการ) ในการเป็นบริษทัหลกัทรัพย์

ทีทาํหน้าทีจาํหน่ายตราสารหนี/ทีปรึกษาทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้  

 (2) ศึกษาขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหนีและขอ้มูลอืน ๆ ทีเกียวขอ้งตามทีผูอ้อกตราสารหนี 

ไดเ้ปิดเผยต่อขา้พเจา้และตามขอ้มูลทีมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทวัไปแลว้ และตรวจสอบ 

ความครบถว้นของขอ้มูลในแบบคาํขออนุญาตเสนอขายตราสารหนีทีออกใหม่ ให้เป็นไปตามทีประกาศกาํหนดใน

เรืองตอ่ไปนี 

  1. งบการเงินของผูข้ออนุญาตไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีทีสาํนกังานให้ 

ความเห็นชอบ    

  2. แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือชีชวนมีการเปิดเผยหวัขอ้ตามรายการ 

ทีระบุไวใ้นมาตรา  -  แห่ง พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.  หรือแบบแสดงรายการ

ขอ้มูลอืนทีกาํหนดในประกาศทีเกียวขอ้ง (ในกรณีเสนอขายผูล้งทุนรายใหญ)่ หรือหรือแบบแสดงรายการขอ้มูลอืน

ทีกาํหนดในประกาศทีเกียวขอ้ง (ในกรณีเสนอขายผูล้งทุนทวัไป) 

  3. ผูอ้อกตราสารหนีจดัให้มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้  

  4. ผูอ้อกตราสารหนีจดัให้มีขอ้กาํหนดสิทธิ  

 (3) ไดใ้หค้าํแนะนาํ เพอืให้บริษทัและผูบ้ริหารของบริษทัผูอ้อกหรือเสนอขายตราสารหนีเขา้ใจ

ถึงหนา้ทีความรับผิดชอบเกียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูส้นใจลงทุนตามกฎเกณฑ์ทีเกียวขอ้งกาํหนด 

 
1 บริษทัหลกัทรัพยที์ทาํหนา้ทีจาํหน่ายตราสารหนี หมายถึง บริษทัหลกัทรัพยที์ทาํหนา้ทีให้บริการแก่บริษทัทีออกและเสนอขาย 

ตราสารหนี (“ผูอ้อกตราสารหนี”) โดยการคดัเลือกและวิเคราะห์ขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหนี และนาํขอ้มูลดงักล่าวไปประกอบ 

การให้คาํแนะนาํในการจาํหน่ายตราสารหนี  
2 เฉพาะกรณีทีหลกัเกณฑไ์ม่ไดก้าํหนดให้ตอ้งมีทีปรึกษาทางการเงิน แตผู่อ้อกตราสารหนีประสงคใ์ห้ทีปรึกษาทางการเงินเขา้มา 

ทาํหนา้ทีให้บริการแก่บริษทัในการออกและเสนอขายตราสารหนี โดยการคดัเลือก วิเคราะห์ และเปิดเผยขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหนี  
3 ชือตราสารหนี (กรณีเสนอรายครงั) หรือ หุ้นกู/้ตวัเงิน/ตราสารหนี (กรณีเสนอขายในลกัษณะโครงการ)        
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และการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามทีกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด [ในทุกการเสนอขายภายใต้

โครงการ]4 

 (4) ตามทีไดรั้บขอ้มูลจากผูอ้อกตราสารหนี และขอ้มูลทีมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน 

เป็นการทวัไป ผูอ้อกตราสารหนีไม่อยูร่ะหวา่งผดินดัชาํระหนีเงินตน้หรือดอกเบียของตราสารหนี หรือผิดนดัชาํระ

หนีเงินกูย้ืมจากธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบนัการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึน 

และจะดาํเนินการตรวจสอบเรืองดงักล่าว [ในทุกการเสนอขายภายใตโ้ครงการ]4 

 (5) ตามทีไดรั้บขอ้มูลจากผูอ้อกตราสารหนี และขอ้มูลทีมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน 

เป็นการทวัไป ผูอ้อกตราสารหนีไม่อยูร่ะหวา่งผดิเงือนไขการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดสิทธิของตราสารหนี  

(ในกรณีเสนอขายผูล้งทุนทวัไป) และจะดาํเนินการตรวจสอบเรืองดงักล่าว [ในทุกการเสนอขายภายใตโ้ครงการ]4 

 (6) วิเคราะห์ขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหนี ในระดบัทีเพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ทีของ 

บริษทัหลกัทรัพยที์ทาํหน้าทีจาํหน่ายตราสารหนี/ทีปรึกษาทางการเงินในการคดัเลือกผูอ้อกตราสารหนี  

และบริษทันาํขอ้มูลดงักล่าวไปประกอบการใหค้าํแนะนาํในการจาํหน่ายตราสารหนีใหแ้ก่ลูกคา้ 

[ในทุกการเสนอขายภายใตโ้ครงการ]4 

  
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

 

 

 

           

      ลงนามโดยผูรั้บมอบอาํนาจลงนามผกูพนัของบริษทั 

        พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 

 

  

 
4 เฉพาะการเสนอขายในลกัษณะโครงการ 



 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนี (แบบ 69-PO-MTN) 

ส่วนที 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT 

 

บริษทั .......... (ชือไทย/องักฤษของผูอ้อกตราสารหนี) 

เสนอขาย 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

 

- ใหร้ะบุชือและรายละเอียดทีสาํคญัของโครงการตราสารหนีทีจะเสนอขาย 

-  ใหร้ะบุขอ้ความวา่ 

“ขอ้มูลส่วนทีปรับปรุงตามแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ทีผูอ้อกตราสารหนีไดย้นืต่อสํานกังานในครังนี  

ใหถื้อเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลตามแบบ 69-PO-BASE ทีมีผลใชบ้งัคบัเมือวนัที    (ระบุ)           ดว้ย” 
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ส่วนที 1   

รายการข้อมูล  

ข้อมูลเพมิเติมทีสําคัญ  

 ในกรณีทีมีขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหนีหรือขอ้มูลตราสารหนีทีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจ 

ของผูล้งทุนอยา่งมีนยัสาํคญัในกรณีดงัต่อไปนี และยงัไม่ไดเ้ปิดเผยในแบบ 69-PO-BASE และ 

แบบ 69-PO-SUPPLEMENT ทีผา่นมา  

(1)  บริษทัประสบความเสียหายอยา่งร้ายแรง 

(2)  บริษทัหยดุประกอบกิจการทงัหมด หรือบางส่วน 

(3)  บริษทัเปลียนแปลงวตัถุประสงคห์รือลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

(4)  บริษทัทาํสัญญาใหบุ้คคลอืนมีอาํนาจทงัหมด หรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษทั 

(5)  บริษทัมีการร่วมทุน ควบรวมกิจการ กระทาํหรือถูกกระทาํอนัมีลกัษณะเป็นการครอบงาํ  

หรือถูกครอบงาํกิจการตามมาตรา 247 

(6)  บริษทัมีการฟืนฟูกิจการ 

  (7)  เหตุการณ์ใด ๆ  ทีเป็นเงือนไขทีจะทาํให้ผูถื้อตราสารหนีถือเป็นเหตุใหบ้ริษทัผิดขอ้ตกลง 

ตามตราสาร (events of default)  

(8)  บริษทัผิดขอ้ตกลงในการชาํระหนีตามตราสาร (default)  

(9)  บริษทัมีการเปลียนแปลงโครงสร้างการบริหาร โครงสร้างการถือหุ้น หรือ 

มีการเปลียนแปลงกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั   

(10)  ตราสารหนีของบริษทัถูกปรับลดผลการจดัอนัดบัความน่าเชือถือ 

(11)  บริษทัมีการส่งงบการเงินและแบบ 56-1 ของบริษทัใหส้าํนกังาน หน่วยงานทางการ 

ซึงเป็นผูก้าํกบัดูแลการดาํเนินงานโดยตรง หรือกระทรวงพาณิชย ์(ในกรณีทีนาํส่งงบการเงินหรือแบบ 56-1  

ต่อสาํนกังานแลว้ ใหถื้อวา่ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลตามแบบ 69-PO-SUPPLEMENT แลว้)  

(12)  บริษทัมีการเพิมทุนหรือลดทุนจดทะเบียน 

(13)  บริษทัมีการเปลียนแปลงนโยบายบญัชี 

(14)  บริษทัมีการทาํรายการระหวา่งกนัทีเพมิขึนจากทีเคยเปิดเผยไว ้ 

(15)  บริษทัมีแผนการลงทุนทีสาํคญั 

(16)  บริษทัไดม้าหรือสูญเสียไปซึงสัญญาการคา้ทีสาํคญั 

(17)  บริษทัมีขอ้พิพาททีอาจส่งผลกระทบทาํใหส่้วนของผูถื้อหุน้ลดลงเกินกวา่ร้อยละ 5 

(18)  บริษทัจะมีการเพมิหรือลดมูลค่าการเสนอขายของตราสารหนีจากทีเคยระบุไวใ้นโครงการ 

สาํหรับกรณีทีเป็นการออกและเสนอขายตราสารหนีซึงไดย้นืแบบแสดงรายการขอ้มูลในลกัษณะโครงการ  

โดยเพมิเติม หรือเปลียนแปลง แกไ้ข มติคณะกรรมการ หรือมติทีประชุมผูถื้อหุน้ทีเคยอนุมติัให้ออกตราสารหนี 
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ทีเคยระบุไวใ้นโครงการ สาํหรับกรณีทีเป็นการออกและเสนอขายตราสารหนีซึงไดย้นืแบบแสดงรายการขอ้มูล

ในลกัษณะโครงการ  

(19)  มีการเปลียนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้โดยหากผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูมี้สถานะเป็นเจา้หนี  

ของบริษทั ใหเ้ปิดเผยความสัมพนัธ์ดงักล่าวดว้ย  

(20)  ขอ้มูลของบริษทัทีมีความแตกต่างจากขอ้มูลทีเคยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการ

ขอ้มูลทีเคยยนืต่อสาํนกังานในครังแรก อยา่งมีนยัสําคญั และมีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน เช่น  

ปัจจยัความเสียงทีเปลียนแปลง งบการเงินมีขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชี เป็นตน้ 

 

วิธีการเปิดเผยข้อมูล 

 ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวเพมิเติม โดยเลือกวิธีการ ดงันี 

   (1) แสดงรายละเอียดขอ้มูลเพิมเติมดงักล่าว  

   (2) ใหอ้า้งอิงจากขอ้มูลทีผูอ้อกตราสารหนีเคยไดย้นืต่อสาํนกังานหรือตลาดหลกัทรัพย ์

แห่งประเทศไทย และใหถื้อว่าขอ้มูลดงักล่าวเป็นส่วนหนึงของแบบ 69-PO-PRICING (ในกรณีทีมีการ

อา้งอิงขอ้มูลดงักล่าว ใหส้รุปขอ้มูล วนัทีเผยแพร่ และระบุแหล่งอา้งอิงขอ้มูลซึงผูล้งทุนสามารถตรวจสอบ

ได ้เช่น เวบ็ไซตข์องสาํนกังาน เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือเวบ็ไซตข์องผูอ้อก 

ตราสารหนี เป็นตน้)  
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ส่วนที 2 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

 1. ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหนีต่อผูล้งทุนทวัไปโดยผูอ้อกตราสารหนีทีเป็นบริษทัทีมี 

หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ใหก้รรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนัหรือผูที้ดาํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดทีไดรั้บมอบอาํนาจจาก

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนั ลงลายมือชือรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของแบบ 69-PO-SUPPLEMENT 

(ในกรณีทีกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนัมิใช่ผูท้ีดาํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดหรือผูท้ีดาํรงตาํแหน่งบริหาร

สูงสุดในสายงานบญัชี ใหก้ารลงลายมือชือดงักล่าวตอ้งมีผูที้ดาํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดหรือผูที้ดาํรงตาํแหน่ง

บริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ร่วมลงลายมือชือดว้ย) พร้อมทงัประทบัตราบริษทั (ถา้มี) และมอบอาํนาจให้

บุคคลใดลงนามกาํกบัเอกสารในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT แทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงันี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ฉบบันีแลว้ และดว้ยความระมดั 

ระวงัในฐานะ [กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม / ผูที้ดาํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุด /ผูที้ดาํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุด        

ในสายงานบญัชี] ของผูอ้อกตราสารหนี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ  

ไม่ทาํใหผู้อื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลทีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั   

ทงันี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหนีตามที

ปรากฏในแหล่งขอ้มูลทีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามทีระบุไวใ้นแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ฉบบันี        

ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลทีอา้งอิงนนั

เช่นเดียวกบัการนาํขอ้มูลมาแสดงใหป้รากฏในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ฉบบันี (ใหร้ะบุขอ้ความ 

ตามวรรคนี เฉพาะกรณีทีมีการอา้งอิงขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลใด ๆ ทีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามทีระบุใน

ส่วนที 1)  

ในการนี เพือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัทีขา้พเจา้ไดรั้บรอง 

ความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็นผูล้งลายมือชือกาํกบัเอกสารนี 

ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือของ ................................. กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูล

ทีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

         ชือ             ตาํแหน่ง       ลายมือชือ* 

1.                                                                                                                           

2.                                                                                      

3.                                                                                                                           

4.                                                                                      

5.                                                                                      
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ชือ            ตาํแหน่ง              ลายมือชือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ                                                                                                                              

 
 หมายเหตุ หากในวนัทียนืแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ต่อสาํนกังาน มีเหตุจาํเป็นทีทาํให ้

บุคคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือชือในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ได ้เมือเหตุดงักล่าวหมดสินแลว้ ผูอ้อก 

ตราสารหนีตอ้งจดัให้บุคคลนนัลงลายมือชือทนัที เวน้แต่เหตุทีทาํให้บุคคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือชือได ้

เกิดจากการทีบุคคลดงักล่าว อยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เนืองจาก 

เจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูอ้อกตราสารหนีไม่จาํตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือชือใน  

แบบ 69-PO-SUPPLEMENT หรือเป็นกรณีอืนใดทีมีเหตุจาํเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังาน 

 2. ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหนีต่อผูล้งทุนทวัไปโดยผูอ้อกตราสารหนีไม่เป็นบริษทัทีมี

หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2.1 กรรมการบริหารทุกคน ผูท้ีดาํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุด และผูที้ดาํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุด  

ในสายงานบญัชี ใหล้งลายมือชือพร้อมทงัประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT พร้อมทงั 

มอบอาํนาจใหบุ้คคลใดลงนามกาํกบัเอกสารในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT แทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและ

รูปแบบ ดงันี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ฉบบันีแลว้ และดว้ยความระมดั 

ระวงัในฐานะ [กรรมการบริหาร / ผูที้ดาํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุด / ผูที้ดาํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี] 

ของผูอ้อกตราสารหนี  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อื้นสาํคญัผิด 

หรือไม่ขาดขอ้มูลทีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั  นอกจากนี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินทีประกอบเป็นส่วนหนึงของแบบ 69-PO-SUPPLEMENT 

ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเกียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด

ของผูอ้อกตราสารหนีและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหผู้อ้อกตราสารหนีมีระบบการเปิดเผยขอ้มูลทีดี  

เพอืให้แน่ใจวา่ผูอ้อกตราสารหนีไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนทีเป็นสาระสาํคญัทงัของผูอ้อกตราสารหนีและ  

บริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทงัควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหผู้อ้อกตราสารหนีมีระบบการควบคุมภายในทีดี  

และควบคุมดูแลใหม้ีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมิน ระบบการควบคุม

ภายใน  ณ  วนัที  .........................................................  ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของผูอ้อก  

ตราสารหนีแลว้ ซึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลียนแปลงทีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน 

รวมทงัการกระทาํทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของผูอ้อกตราสารหนี 

และบริษทัย่อย 
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ทงันี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหนี

ตามทีปรากฏในแหล่งขอ้มูลทีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามทีระบุไวใ้นแบบ 69-PO-SUPPLEMENT 

ฉบบันี ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล 

ทีอา้งอิงนนัเช่นเดียวกบัการนาํขอ้มูลมาแสดงใหป้รากฏในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ฉบบันี (ให้ระบุ

ขอ้ความตามวรรคนี เฉพาะกรณีทีมีการอา้งอิงขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลใด ๆ ทีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบได้

ตามทีระบุในส่วนที 1)  

ในการนี เพือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัทีขา้พเจา้ไดรั้บรอง

ความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็นผูล้งลายมือชือกาํกบัเอกสารนี    

ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือของ ................................. กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลที

ขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

        ชือ             ตาํแหน่ง       ลายมือชือ* 

1.                                                                                                                           

2.                                                                                      

3.                                                                                                                                      

4.                                                                                      

5.                                                                                      

ชือ            ตาํแหน่ง       ลายมือชือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ                                                                                                                                            

2.2  กรรมการคนอืนของผูอ้อกตราสารหนีนอกจาก 2.1 ใหล้งลายมือชือพร้อมทงัประทบัตรา

บริษทั (ถา้มี) ในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT พร้อมทงัมอบอาํนาจใหบุ้คคลใดลงนามกาํกบัเอกสารใน                    

แบบ 69-PO-SUPPLEMENT แทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงันี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ฉบบันีแลว้ และดว้ยความ

ระมดัระวงัในฐานะกรรมการของผูอ้อกตราสารหนี ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง

ครบถว้น เป็นเท็จ ทาํให้ผูอื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูลทีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

ทงันี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหนี

ตามทีปรากฏในแหล่งขอ้มูลทีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามทีระบุไวใ้นแบบ 69-PO-SUPPLEMENT 

ฉบบันี  ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลที

อา้งอิงนนัเช่นเดียวกบัการนาํขอ้มูลมาแสดงใหป้รากฏในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ฉบบันี (ให้ระบุ

ขอ้ความตามวรรคนี เฉพาะกรณีทีมีการอา้งอิงขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลใด ๆ ทีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบได้

ตามทีระบุในส่วนที 1)  
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ในการนี เพือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัทีขา้พเจา้ไดส้อบทาน

แลว้ และไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ทาํใหผู้อื้นสาํคญัผิด หรือ 

ขาดขอ้มูลทีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้…....……….................... เป็นผูล้งลายมือชือ

กาํกบัเอกสารนีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือของ …..........…............... กาํกบัไว ้ขา้พเจา้            

จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลทีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

ชือ             ตาํแหน่ง       ลายมือชือ* 

1.                                                                                                              

2.                                                                         

3.                                                                                                            

4.                                                                        

5.                                                                        

         ชือ           ตาํแหน่ง        ลายมือชือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ                                                                                                                             

 หมายเหตุ หากในวนัทียนืแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ต่อสาํนกังาน มีเหตุจาํเป็นทีทาํให ้

บุคคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือชือในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ได ้เมือเหตุดงักล่าวหมดสินแลว้  

ผูอ้อกตราสารหนีตอ้งจดัให้บุคคลนนัลงลายมือชือทนัที เวน้แต่เหตุทีทาํให้บุคคลดงักล่าวไม่สามารถ         

ลงลายมือชือไดเ้กิดจากการทีบุคคลดงักล่าว อยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้

เนืองจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูอ้อกตราสารหนีไม่จาํตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือชือ 

ในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT หรือเป็นกรณีอืนใดทีมีเหตุจาํเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผอ่นผนั 

จากสํานกังาน 

  

 


