
 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนี (MTN) 

(แบบ 69-II&HNW-MTN) 

 

แบบ 69-II&HNW-MTN ใช้สาํหรับการยนืแบบแสดงรายการขอ้มูลการสนอขายตราสารหนีต่อผูล้งทุน

สถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ในลกัษณะโครงการ มี 3 ส่วน ดงัต่อไปนี 

ส่วนที 1 : แบบ 69-II&HNW-BASE ใชส้าํหรับการยนืแบบแสดงรายการขอ้มูลครังแรก 

ส่วนที 2 : แบบ 69-II&HNW-PRICING  ใชส้าํหรับการยนืประกอบกบัการยนืแบบแสดงรายการขอ้มูล 

ครังแรก และสาํหรับการยนืแบบแสดงรายการขอ้มูลครังต่อไป โดยอา้งอิงจากส่วนที 1 ทีไดย้นืไว ้

ในครังแรก และอา้งอิงขอ้มูลในส่วนที 3 การปรับปรุงขอ้มูลบริษทักรณีเกิดเหตุการณ์ตามทีกาํหนดไว ้

ส่วนที  3: แบบ 69-II&HNW-SUPPLEMENT ใชส้าํหรับการปรับปรุงขอ้มูลบริษทักรณีเกิดเหตุการณ์

ตามทีกาํหนดไวต้ามส่วนนี  



 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนี (แบบ 69-II&HNW-MTN) 

ส่วนที 1 : แบบ 69-II&HNW-BASE 

 

บริษทั .......... (ชือไทย/องักฤษของผูเ้สนอขายตราสารหนี) …… 

เสนอขาย 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

 

- ใหร้ะบุวา่เป็นการเสนอขายแบบโครงการตราสารหนีทีจะเสนอขายในรอบ 2 ปี (Medium Term Note  

Program : “MTN”)  

- ใหร้ะบุลกัษณะสําคญัของโครงการตราสารหนีทีคาดว่าจะเสนอขาย เช่น ชือโครงการ ประเภทตราสารหนี 

จาํนวน มูลค่าเสนอขายรวม บุคคลทีเสนอขายตราสารหนีให ้ขอ้จาํกดัการโอน วนัทีไดรั้บอนุญาตโครงการ 

วนัเริมเสนอขาย และวนัสินสุดการเสนอขายตามโครงการ  

ให้มีคําเตือนผู้ลงทุนว่า  

“ก่อนตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนตอ้งใชวิ้จารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดเกียวกบั 

ผูอ้อกตราสารหนีและเงือนไขของตราสารหนี รวมทงัความเหมาะสมในการลงทุน และความเสียงทีเกียวขอ้ง

เป็นอยา่งดี การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีนี มิไดเ้ป็นการแสดงวา่

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน หรือสาํนกังาน 

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์นะนาํให้ลงทุนในตราสารหนีทีเสนอขาย หรือมิได ้

ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนีทีเสนอขาย หรือรับรองความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูล 

ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีแต่อยา่งใด ทงันี การรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของ

ขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีนี เป็นความรับผิดชอบของผูเ้สนอขายตราสารหนี 

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”้ 

-  ในกรณีทีผูอ้อกตราสารหนีเป็นกองทรัสตเ์พือการลงทุนในโครงสร้างพนืฐานเพอืผูล้งทุนรายใหญ่  

(กอง Infra Trust – รายใหญ่) ซึงมีการลงทุนในโครงการทียงัไม่ก่อรายไดเ้ชิงพาณิชย ์ใหร้ะบุคาํเตือนเกียวกบั 

มูลค่า/สัดส่วนสินทรัพยข์องกอง Infra Trust ทีอยูร่ะหว่างก่อสร้างและยงัไม่ก่อรายไดเ้ชิงพาณิชย ์และ 

มีคาํเตือนผูล้งทุนวา่ “ผูล้งทุนมีความเสียงทีสินทรัพยด์งักล่าวอาจสร้างไม่เสร็จ หรือเสร็จล่าชา้กวา่กาํหนด 

หรือมีตน้ทุนการก่อสร้างสูงกว่าทีประมาณการไว”้ 
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ส่วนที 1 

รายการข้อมูล 

 1.  รายการทวัไป 

ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลผูอ้อกตราสารหนี รายละเอียดตราสารหนีทีเสนอขาย ดงันี  

1.1  ระบุรายการอยา่งนอ้ย ตามมาตรา 69(1) ถึง (10) และมาตรา 70(1) ถึง (8) (ในส่วนที 

ไม่เกียวขอ้งกบัการเสนอขาย)   

ทงันี ในส่วนทีเกียวขอ้งกบัขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหนี อาจเปิดเผยโดยอา้งอิงขอ้มูลจาก

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีหรือแบบแสดงรายการขอ้มูลไดต้ามวิธีการดงัต่อไปนี 

 (1) กรณีอา้งอิงขอ้มูลจากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (เฉพาะผูอ้อกตราสารหนีทีมี 

หนา้ทียนืแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี)  

  ใหอ้า้งอิงจากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีล่าสุด งบการเงินประจาํงวดการบญัชี

ล่าสุด และงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด หรือ 

 (2)  กรณีอา้งอิงขอ้มูลจากแบบแสดงรายการขอ้มูล 

  ใหอ้า้งอิงจากแบบแสดงรายการขอ้มูล ในกรณีทีผูอ้อกตราสารหนีไดเ้คยยนืแบบแสดง

รายการขอ้มูลดงักล่าวไวส้าํหรับการเสนอขายตราสารหนีในกรณีทวัไป (public offering) และปัจจุบนั 

แบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวยงัมีผลใชบ้งัคบัอยู ่ 

ทงันี การอา้งอิงขอ้มูลตาม (1) หรือ (2) สามารถระบุแหล่งขอ้มูลซึงผูล้งทุนสามารถ

ตรวจสอบได ้เช่น เวบ็ไซตข์องสํานกังาน หรือเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้  

นอกจากนี ในกรณีทีมีขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหนีทีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมี

นยัสาํคญั และยงัไม่ไดเ้ปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีหรือแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 

ตราสารหนี ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวเพมิเติมดว้ย โดยอาจระบุแหล่งอา้งอิงขอ้มูลเพิมเติม ซึงผูล้งทุนสามารถ

ตรวจสอบได ้และใหส้รุปสาระสาํคญัของขอ้มูลประกอบดว้ย   

1.2  กรณีทีผูอ้อกตราสารหนีเป็นบริษทัทีจดัตงัในประเทศไทยและมิไดมี้หุ้นจดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือเป็นสาํนกังานสาขาใหร้ะบุประเภทงบการเงินและระยะเวลา 

ทีผูอ้อกตราสารหนีตอ้งส่งงบการเงินต่อหน่วยงานกาํกบัดูแล ส่วนกรณีทีผูอ้อกตราสารหนีเป็นบริษทั 

ต่างประเทศ (ไม่รวมสาํนกังานสาขา) ใหร้ะบุประเภทงบการเงินและระยะเวลาทีผูอ้อกตราสารหนีตอ้งส่ง 

งบการเงินต่อตลาดหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศทีบริษทัมีหุ้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหรือต่อหน่วยงาน 

ทางการในต่างประเทศทีบริษทัต่างประเทศมีหนา้ทีส่งงบการเงินดงักล่าว 

1.3  ใหเ้พิมเติมขอ้มูลเกียวกบัภาระผกูพนัในทรัพยสิ์นของผูอ้อกตราสารหนี (กรณีทีออก 

เป็นตราสารหนีไม่มีประกนั) และยอดหนีคงคา้งในการออกหุ้นกูห้รือตวัเงินครังก่อน  

1.4  กรณีผูอ้อกตราสารหนีเป็นกองทรัสตใ์ห้แสดงสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนีที

กองทรัสตเ์สนอขายของกลุ่มผูที้จะจาํหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือใหสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพยแ์ก่กองทรัสต์
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และกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าว ซึงตามหลกัเกณฑก์าํหนดวา่จะตอ้งไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่า 

ตราสารหนีทีเสนอขาย 

1.5  กรณีผูอ้อกเป็นบริษทัในกลุ่มอตุสาหกรรมและบริการทวัไป ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี  

(1)  สัดส่วนการออกตราสารหนี ต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย 

(2)  สัดส่วนการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน ต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย  

(3)  สัดส่วนหนีสินอืน ๆ ทีมีภาระดอกเบีย1 ต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย 

1.6  ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลความเสียง ดงันี 

(1)  กรณีผูเ้สนอขายตราสารหนีเป็นหน่วยงานภาครัฐ : ใหเ้ปิดเผยเพิมเติมเกียวกบั 

ความเสียงในการไดรั้บชาํระหนีคืน เนืองจากผูอ้อกตราสารหนีอาจมีขอ้จาํกดัเกียวกบัการบงัคบัชาํระหนี 

ในทรัพยสิ์นไม่ว่าจะเป็นขอ้จาํกดัตามกฎหมาย สัญญา หรือขอ้จาํกดัอืนใด ซึงมีผลทาํให้ในกรณีทีมีการ 

ผิดนดัชาํระหนีผูถื้อตราสารหนีจะไม่สามารถฟ้องร้องให้นาํทรัพยสิ์นของผูอ้อกตราสารหนีมาชาํระหนีได ้

และใหเ้ปิดเผยขอ้มูลวา่ตราสารหนีทีออกและเสนอขายไม่ใช่ตราสารหนีทีกระทรวงการคลงัคาํประกนั 

ในเงินตน้และดอกเบีย  

(2)  กรณีผูเ้สนอขายตราสารหนีเป็นกิจการต่างประเทศ : ใหเ้ปิดเผยความเสียงเพมิเติม

เกียวกบัเรืองดงัต่อไปนี  

-  การดาํเนินคดีทางกฎหมายกบักิจการตา่งประเทศ เนืองจากไม่ไดมี้ถินทีอยู ่

ในประเทศไทย  ทงันี ใหร้ะบุถึงเขตอาํนาจศาลในการฟ้องร้องบงัคบัคดีต่อกิจการดงักล่าว และปัญหา 

ความแตกต่างของกฎหมายทีใชบ้งัคบัซึงเป็นกฎหมายต่างประเทศ (ถา้มี) ดว้ย 

-  ผลกระทบทีผูถื้อตราสารหนีของกิจการต่างประเทศอาจไดรั้บ ในกรณีทีกฎหมาย

ของประเทศทีเกียวขอ้งกบักิจการนนัมีขอ้จาํกดัในการส่งเงินออกนอกประเทศ หรือขอ้จาํกดัในการควบคุม

การเขา้ออกเงินระหว่างประเทศ (ถา้มี) 

-  ขอ้จาํกดัหรือความเสียงเกียวกบัอตัราแลกเปลียนเงินตรา วิธีการจองซือ การชาํระ

ราคา และการส่งมอบหลกัทรัพย ์รวมทงัวิธีการโอนหลกัทรัพย ์

-  ขอ้จาํกดัหรือความเสียงอืนใดทีอาจมีผลกระทบต่อการใชสิ้ทธิหรือการตดัสินใจของ

ผูล้งทุนอยา่งมีนยัสาํคญั 

-  ความเสียงของประเทศคู่สัญญา โดยครอบคลุมถึงความเสียงของภาครัฐบาล  

ความเสียงจากผลกระทบต่อเนือง และความเสียงดา้นเศรษฐกิจมหภาค 

-  ผูค้าํประกนัทีอยูใ่นต่างประเทศ (ถา้มี)  

(3)  กรณีผูอ้อกตราสารหนีเป็นสาขาธนาคารต่างประเทศในประเทศไทย :  (“สํานกังาน

สาขา”) ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลของสาํนกังานสาขาเป็นหลกั และระบุขอ้มูลของสาํนกังานใหญ ่(หมายถึง ธนาคาร

ต่างประเทศทงัองคก์ร) ประกอบ โดยแสดงเฉพาะสรุปขอ้มูลการประกอบธุรกิจ ตวัเลขรายการบญัชี 

 
1 เช่น หนีสินจากสัญญาเช่าทางการเงิน เงินกูย้ืมบริษทัทีเกียวขอ้ง เป็นตน้ (ให้ระบุรายการ) 
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ในงบการเงินทีสาํคญั และผลการจดัอนัดบัความน่าเชือถือของสาํนกังานใหญ่ (ถา้มี) รวมทงัแสดงขอ้ผกูพนั

ตามขอ้กาํหนดสิทธิทีระบุวา่สาํนกังานสาขาจะดาํรงฐานะ  การชาํระหนีใหไ้ม่ไดรั้บผลกระทบจากการที

สาํนกังานสาขาจะส่งเงินออกไปใหส้าํนกังานใหญ่  ทงันี ให้แนบงบการเงินของสาํนกังานสาขาเป็น 

ส่วนหนึงของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนี  นอกจากนี ให้เปิดเผยขอ้มูลเพมิเติมดงันี 

- ความเสียงเกียวกบัขอ้จาํกดัทางกฎหมายในดา้นต่าง ๆ ทีกระทบต่อความสามารถ 

ในการชาํระหนีของผูอ้อกตราสารหนี เช่น กฎหมายลม้ละลาย กฎหมายเกียวกบัหลกัต่างตอบแทน  

- ความเสียงในกรณีทีผูอ้อกตราสารหนีลม้ละลาย ซึงผูถื้อตราสารหนีอาจ 

ไม่สามารถขอรับชาํระหนีหรือฟ้องบงัคบัชาํระหนีจากทรัพยสิ์นของสาํนกังานสาขาและสาํนกังานใหญ่  

ทงันี หากมีการเปิดเผยอนัดบัความน่าเชือถือของสาํนกังานใหญ่ ให้ระบุคาํเตือนวา่  ผลการจดัอนัดบั 

ความน่าเชือถือของสาํนกังานใหญ่อาจไม่สะทอ้นความสามารถในการชาํระหนีตามตราสารหนีของ

สาํนกังานสาขาโดยเฉพาะอย่างยงิเมือเกิดกรณีลม้ละลาย 

อนึง ในกรณีการออกตราสารหนีทีเลือกจดัอนัดบัความน่าเชือถือของผูอ้อกตราสารหนี 

และผูอ้อกตราสารหนีประสงคจ์ะเปิดเผยเฉพาะอนัดบัความน่าเชือถือของสาํนกังานใหญ่ โดยจะไม่จดัใหมี้

การจดัอนัดบัความน่าเชือถือของสาํนกังานสาขา ใหเ้ปิดเผยเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์สียงล่าสุดของ

สาํนกังานสาขาซึงไดป้รับปรุงผลกระทบหากมีการนาํเงินทีไดจ้ากการออกตราสารหนีทงัหมดไปก่อใหเ้กิด

เป็นสินทรัพยเ์สียงเตม็จาํนวนดว้ย 

2.  การเปิดเผยข้อมูลเพมิเติมในกรณีเสนอขายตราสารหนีต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ 

2.1.  เปิดเผยประวติัผิดนดัชาํระหนีเงินตน้หรือดอกเบียของตราสารหนี หรือผิดนดัชาํระหนีเงินกูย้มื

จากธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบนัการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึน 

และการผิดเงือนไขในการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดสิทธิ 3 ปียอ้นหลงั 

2.2  เปิดเผยอตัราส่วนทางการเงิน (key financial ratio) แบ่งตามประเภทธุรกิจ โดยรายละเอียด

วิธีการคาํนวณแสดงตามภาคผนวก  

2.3  เปิดเผยขอ้มูลความเสียงตอ่การดาํเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหนีทีเฉพาะเจาะจง

ของผูอ้อกตราสารหนี เช่น การเปลียนโครงสร้างธุรกิจ การเปลียนโครงสร้างการบริหาร ขอ้พิพาททาง

กฎหมาย การเปลียนแปลงฐานะการเงิน หรือใกลถึ้งจุดดาํรง financial covenant ตามสัญญาเงินกูก้บัสถาบนั

การเงิน ขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชี ความเสียงของหลกัประกนักรณีไม่มีราคาตลาด หรือกรณีบุคคล 

คาํประกนั หรือกรณีหลกัประกนัทีมีจาํนวนและมูลค่าเคลือนไหว หรือไม่แน่นอน (เช่น สินคา้คงคลงั  

สิทธิเรียกร้องตามสัญญากู)้ การพงึพาการระดมทุนจากตราสารหนี เป็นตน้  

2.4  ใหส้รุปสาระสาํคญัของความแตกต่าง (ในกรณีทีมีความแตกต่าง) ของขอ้กาํหนดสิทธิ

สาํหรับการเสนอขายในครังนีกบัขอ้กาํหนดสิทธิมาตรฐาน (รายละเอียดสามารถอา้งอิงเอกสารแนบ)   
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ส่วนที 2  

ข้อมูลเกยีวกบัโครงการตราสารหนีทีจะเสนอขาย 

1. รายละเอยีดของโครงการตราสารหนีทีจะเสนอขาย 

 ในกรณีทีโครงการตราสารหนีทีเสนอขายมีรายละเอียดอืนทีสาํคญัทีควรอธิบายเพมิเติมจาก

ขอ้มูลในหนา้แรก เพือให้ผูล้งทุนเขา้ใจลกัษณะของโครงการตราสารหนีจะทีเสนอขาย ใหส้รุปลกัษณะ

สาํคญัของตราสารหนีทีจะเสนอขายเพิมเติมดว้ย เช่น สรุปสาระสาํคญัของขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที

ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุ้นกูส้าํหรับโครงการ MTN (master terms and conditions) และสัญญาแต่งตงั

ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้วิธีการในการจ่ายดอกเบียและการชาํระหนี ประเภทและมูลค่าทรัพยสิ์นทีใช้เป็น

หลกัประกนั ขอ้มูลผูค้าํประกนั (ให้แสดงขอ้มูลฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของผูค้าํประกนั) และ 

สรุปสาระสาํคญัของสัญญาคาํประกนั (กรณีเป็นการคาํประกนั)  เป็นตน้ 

2. ข้อจํากดัการโอนตราสารหนีทีเสนอขาย เช่น ขอ้จาํกดัการโอนตราสารหนีทีไดจ้ดทะเบียน 

ไวก้บัสาํนกังาน เป็นตน้ 
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ส่วนที 3 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล  

1.  ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหนีโดยผูอ้อกตราสารหนีเป็นธนาคารต่างประเทศ  

ซึงมีสาขาทีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยตามกฎหมายวา่ดว้ย  

ธุรกิจสถาบนัการเงิน 

  ใหผู้มี้อาํนาจลงนามผูกพนัลงลายมือชือรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของแบบแสดง

รายการขอ้มูล พร้อมทงัประทบัตราบริษทั (ถา้มี) และมอบอาํนาจใหบุ้คคลใดลงนามกาํกบัเอกสาร 

ในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงันี 

 “ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีฉบบันีแลว้ 

และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนัของผูอ้อกตราสารหนี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  

ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลทีควรตอ้งแจง้ 

ในสาระสาํคญั 

 ทงันี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหนี

ตามทีปรากฏในแหล่งขอ้มูลทีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามทีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล 

การเสนอขายตราสารหนีฉบบันี ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อ 

ความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลทีอา้งอิงนนัเช่นเดียวกบัการนาํขอ้มูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดง

รายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีฉบบันี (ให้ระบุขอ้ความตามวรรคนี เฉพาะกรณีทีมีการอา้งอิงขอ้มูล

จากแหล่งขอ้มูลใด ๆ ทีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามทีระบุในส่วนที 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 หากในวนัทียนืแบบแสดงรายการขอ้มูลต่อสํานกังาน มีเหตุจาํเป็นทีทาํให้ 

บุคคลใดยงัไม่สามารถลงลายมือชือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เมือเหตุดงักล่าวหมดสินแลว้ ผูเ้สนอขาย

ตราสารหนีตอ้งจดัให้บุคคลนนัลงลายมือชือทนัที เวน้แต่เหตุทีทาํให้บุคคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือชือ

ไดเ้กิดจากการทีบุคคลดงักล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เนืองจาก

เจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายตราสารหนีไม่จาํตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือชือ 

ในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือชีชวน หรือเป็นกรณีอืนใดทีมีเหตุจาํเป็นและสมควรโดยไดรั้บ 

การผอ่นผนัจากสาํนกังาน 

2.  ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหนีโดยผูอ้อกตราสารหนีอืนนอกจากสาขาธนาคาร 

พาณิชยต์าม 1.  

  ใหก้รรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคลของผูอ้อกตราสารหนีหรือผูที้ดาํรงตาํแหน่ง

บริหารสูงสุดทีไดรั้บมอบอาํนาจจากกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนัของผูอ้อกตราสารหนี ลงลายมือชือ

พร้อมทงัประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล พร้อมทงัมอบอาํนาจให้บุคคลใดลงนาม

กาํกบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยให้ใชข้อ้ความและรูปแบบ ดงันี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีฉบบันีแลว้ 

และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ [กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนั / ผูท้ีดาํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุด 

ทีไดรั้บมอบอาํนาจจากกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั] ของผูอ้อกตราสารหนี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  

ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํใหผู้อื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลทีควรตอ้งแจง้ 

ในสาระสาํคญั  

ทงันี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหนี

ตามทีปรากฏในแหล่งขอ้มูลทีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามทีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล 

การเสนอขายตราสารหนีฉบบันี ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้ง 

ครบถว้นของขอ้มูลทีอา้งอิงนนัเช่นเดียวกบัการนาํขอ้มูลมาแสดงใหป้รากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูล 

การเสนอขายตราสารหนีฉบบันี (ให้ระบุขอ้ความตามวรรคนี เฉพาะกรณีทีมีการอา้งอิงขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล

ใด ๆ ทีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามทีระบุในส่วนที 1)  

ในการนี เพือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัทีขา้พเจา้ไดรั้บรอง

ความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็นผูล้งลายมือชือกาํกบัเอกสารนีไว ้

ทุกหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือของ ................................. กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูล 

ทีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้”         
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      ชือ                  ตาํแหน่ง                 ลายมือชือ 

1.                                                                                                                     

2.                                                                                                               

ชือ            ตาํแหน่ง                 ลายมือชือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ                                                                                                                              

 หมายเหตุ หากในวนัทียนืแบบแสดงรายการขอ้มูลต่อสํานกังาน มีเหตุจาํเป็นทีทาํให้ 

บุคคลใดยงัไม่สามารถลงลายมือชือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เมือเหตุดงักล่าวหมดสินแลว้ ผูเ้สนอขาย 

ตราสารหนีตอ้งจดัให้บุคคลนนัลงลายมือชือทนัที  เวน้แตเ่หตุทีทาํให้บุคคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือชือ

ไดเ้กิดจากการทีบุคคลดงักล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เนืองจาก

เจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายตราสารหนีไม่จาํตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือชือ 

ในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือชีชวน หรือเป็นกรณีอืนใดทีมีเหตุจาํเป็นและสมควรโดยไดรั้บ

การผอ่นผนัจากสาํนกังาน 
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ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้  

(“ข้อกาํหนดสิทธิมาตรฐาน”) และข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ 

สําหรับ      

“                           (ชือหุ้นกู้)                              ” 

 

หัวข้อ ข้อกาํหนดสิทธิมาตรฐาน ข้อกาํหนดสิทธิของหุ้นกู้ เหตุผล1 

    

    

    

 

 

  

 
1 อธิบายเหตผุลทีขอ้กาํหนดสิทธิของหุ้นกูแ้ตกต่างจากขอ้กาํหนดสิทธิมาตรฐานเฉพาะในกรณีทีมีความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัจนทาํให้

กระทบสิทธิของผูถ้ือหุ้นกู ้

เอกสารแนบ  
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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. 

(2) สินทรัพยล์งทุนต่อสาํรองประกนัภยั  

(ร้อยละ) 

สินทรัพยล์งทุน * 100 / เงินสํารองประกนัภยั 
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อตัราส่วนทางการเงนิ สูตรการคํานวณ 

(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 

(2) หนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อกาํไรก่อน

ดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสือมราคา  

และค่าตดัจาํหน่าย (interest bearing debt to 

EBITDA ratio) (เท่า) 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย / กาํไรก่อนหัก

ดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย   
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อตัราส่วนทางการเงนิ สูตรการคํานวณ 

(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) 

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

ผูถื้อหุน้รวม (เฉลีย) 
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หมายเหต ุ: 

1) สามารถเปิดเผยอตัราส่วนทางการเงินอนื ๆ ไดต้ามความเหมาะสม เช่น EBITDA margin ratio  

(ร้อยละ) เท่ากบั กาํไรก่อนหกัดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย / รายไดร้วม เป็นตน้ สาํหรับกิจการในกลุ่ม

พฒันาอสังหาริมทรัพยใ์ห้เปิดเผยอตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียนเร็ว (quick ratio) (เท่า) เท่ากบั (สินทรัพยห์มุนเวยีน-สินคา้

คงเหลือ) / หนีสินหมนุเวียน เพิมเติมดว้ย  

2)  การแสดงขอ้มูล key financial ratio งวดล่าสุด ในกรณีทีงบกาํไรขาดทนุเป็นงบระหว่างปี  

ให้นาํขอ้มูลยอ้นหลงั 4 ไตรมาสมาคาํนวณเพอืให้ไดข้อ้มูลเตม็ปี กรณีช่วงเวลาใดทีบริษทัไม่ไดจ้ดัทาํงบระหว่างปี 

สําหรับงวดปีก่อนใหจ้ดัทาํ key financial ratio โดยใชข้อ้มูลเฉพาะงวดล่าสุด และอธิบายในหมายเหตุเพมิเติม 



 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนี (แบบ 69-II&HNW-MTN) 

ส่วนที 2 : แบบ 69-II&HNW-PRICING 

 

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

เสนอขาย 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

 

ข้อมูลตราสารหนีทีเสนอขาย 

- ใหร้ะบุลกัษณะทีสาํคญัของตราสารหนีทีเสนอขาย เช่น ประเภทตราสารหนี จาํนวน  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย บุคคลทีเสนอขายตราสารหนีให ้ขอ้จาํกดัการโอน ผลการจดัอนัดบัความน่าเชือถือ 

ของตราสารหนี หรือผูอ้อกตราสารหนี หรือผูค้าํประกนัการชาํระหนี หรือการคาํประกนัประเภทอืน ๆ  

- ใหร้ะบุรายละเอียดสาํคญัอืนของการเสนอขายตราสารหนี เช่น ผูป้ระกนัการจาํหน่ายและ 

จดัจาํหน่าย บริษทัหลกัทรัพยที์ทาํหนา้ทีจาํหน่าย ตราสารหนี ทีปรึกษาทางการเงิน วนัทีแบบแสดงรายการ

ขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนี (“แบบแสดงรายการขอ้มูล”) มีผลใชบ้งัคบั เงือนไขการยกเลิกการเสนอขาย

กรณีทีมีจาํนวนตราสารหนีทีขายไดน้อ้ยกวา่จาํนวนตราสารหนีขนัตาํทีผูอ้อกตราสารหนีกาํหนด เป็นตน้ 

- ในกรณีการเสนอขายตราสารหนีซึงไม่ไดก้าํหนดให้ตอ้งมีการจดัอนัดบัความน่าเชือถือ 

แต่ผูอ้อกตราสารหนีสมคัรใจทีจะจดัใหม้ีการจดัอนัดบัความน่าเชือถือของตราสารหนี ผูอ้อกตราสารหนี  

หรือผูค้าํประกนัการชาํระหนี เพอืประกอบการเสนอขายตราสารหนีนนั ให้ระบุวา่ผูอ้อกตราสารหนี 

จะจดัใหม้ีการจดัอนัดบัความน่าเชือถืออยา่งต่อเนืองตลอดอายขุองตราสารหรือไม่ดว้ย (ถา้มี) 

- ใหร้ะบุขอ้ความวา่ 

“ขอ้มูลตามแบบแสดงรายการขอ้มูลทีผูอ้อกตราสารหนีไดย้นืต่อสํานกังานและมีผลใชบ้งัคบัเมือวนัที 

    (ระบุ)        รวมทงัขอ้มูลส่วนทีปรับปรุงตามแบบ 69-II&HNW-SUPPLEMENT เมือวนัที    (ระบุ)  

ถือเป็นขอ้มูลส่วนหนึงของแบบ 69-II&HNW-PRICING ฉบบันีดว้ย” 

ให้มีคําเตือนผู้ลงทุนว่า  

“ก่อนตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนตอ้งใชวิ้จารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดเกียวกบัผูอ้อก

ตราสารหนีและเงือนไขของตราสารหนี รวมทงัความเหมาะสมในการลงทุน และความเสียงทีเกียวขอ้ง 

เป็นอยา่งดี การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีนี มิไดเ้ป็นการแสดงวา่

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน หรือสาํนกังาน 
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คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์นะนาํให้ลงทุนในตราสารหนีทีเสนอขาย หรือมิได้

ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนีทีเสนอขาย หรือรับรองความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูล

ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีแต่อยา่งใด  ทงันี การรับรองความถูกตอ้งครบถว้น 

ของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีนีเป็นความรับผิดชอบของผูอ้อกตราสารหนี  

 หากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีมีขอ้ความหรือรายการทีเป็นเทจ็ หรือ 

ขาดขอ้ความทีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั ผูถื้อตราสารหนีทีไดซื้อตราสารหนีไม่เกินหนึงปีนบัแต่วนัที 

แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีนนัมีผลใชบ้งัคบั มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทั 

หรือเจา้ของตราสารหนีไดต้ามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   

ทงันี ภายในหนึงปีนบัแต่วนัทีไดรู้้หรือควรไดรู้้วา่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีเป็นเทจ็

หรือขาดขอ้ความทีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั แต่ไม่เกินสองปีนบัจากวนัทีแบบแสดงรายการขอ้มูล 

การเสนอขายตราสารหนีมีผลใชบ้งัคบั” 
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ส่วนที 1   

รายการข้อมูล  
 

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารหน ี(factsheet)   

ใหจ้ดัทาํแบบ factsheet ทีมีรายละเอียดของตราสารหนีทีเสนอขาย โดยจดัทาํตามแบบทีกาํหนด 

ในประกาศทีเกียวขอ้ง   

ในกรณีการเสนอขายตราสารหนีซึงไม่ไดก้าํหนดให้ตอ้งมีการจดัอนัดบัความน่าเชือถือแตผู่อ้อก

ตราสารหนีสมคัรใจทีจะจดัให้มีการจดัอนัดบัความน่าเชือถือของตราสารหนี ผูอ้อกตราสารหนี หรือผูค้าํ

ประกนัการชาํระหนี เพือประกอบการเสนอขายตราสารหนีนนั ให้ระบุวา่ผูอ้อกตราสารหนีจะจดัใหม้ีการ

จดัอนัดบัความน่าเชือถืออยา่งตอ่เนืองตลอดอายขุองตราสารหรือไม่ดว้ย 

1.  การเปิดเผยข้อมูลเพมิเติม 

1.1  วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน 

ใหเ้ปิดเผยเกียวกบัการนาํเงินไปใช ้(วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน จาํนวนเงินและระยะเวลาทีใชเ้งิน 

โดยประมาณ) ในกรณีทีเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ 2 แทน 

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 เพอืให้ผูล้งทุนเขา้ใจลกัษณะของตราสารหนีทีเสนอขาย ใหส้รุปลกัษณะสาํคญัของตราสารหนี

ทีเสนอขายเพิมเติมดว้ย เช่น กรณีเสนอขายหุ้นกู ้ใหส้รุปสาระสาํคญัของขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที

ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้(terms and conditions) และสัญญาแต่งตงัผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้วิธีการในการจ่าย

ดอกเบียและการชาํระหนี ประเภทและมูลค่าทรัพยสิ์นทีใช้เป็นหลกัประกนั ขอ้มูลผูค้าํประกนั (ใหแ้สดง

ขอ้มูลฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของผูค้าํประกนั) และสรุปสาระสําคญัของสัญญาคาํประกนั  

(กรณีเป็นการคาํประกนั) เป็นตน้ 

1.5  กรณีตราสารหนีมีอตัราดอกเบียลกัษณะอนืทีไม่ใช่แบบคงที ใหแ้สดงอตัราผลตอบแทนที

แทจ้ริง (Internal Rate of Return : IRR) ไวด้ว้ย หากเกิดเงือนไขขา้งตน้แลว้ ทาํใหผ้ลตอบแทนทีผูล้งทุนจะ

ไดรั้บไม่เท่ากบัอตัราดอกเบียทีระบุไว ้เช่น  

 
2 เช่น หนีสินจากสัญญาเช่าทางการเงิน เงินกูย้ืมบริษทัทีเกียวขอ้ง เป็นตน้ (ให้ระบุรายการ) 
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(1) กรณีมีเงอืนไขการเลือนจ่ายดอกเบีย ใหแ้สดง IRR สาํหรับกรณีเลวร้ายทีสุดทีอาจเกิดขนึได ้

เช่น ผูอ้อกตราสารเลือนการชาํระดอกเบียทุกงวด โดยจ่ายชาํระเพียงครังเดียวเมือครบกาํหนดไถ่ถอน เป็นตน้ 

(2) กรณีหุ้นกูที้ครบกาํหนดไถ่ถอนเมือเลิกกิจการ ซึงผูอ้อกตราสารสามารถเลือนการจ่าย

ดอกเบียและไถ่ถอนตราสารก่อนครบกาํหนดไดแ้ละมีการจ่ายดอกเบียในอตัราทีเพมิขึนเป็นขนับนัได  

(step up) ให้แสดง IRR สาํหรับกรณีผูอ้อกตราสารเลือนการชาํระดอกเบียทุกงวด โดยจ่ายชาํระเพียงครังเดียว             

เมือไถ่ถอนตราสาร โดยยกตวัอย่าง เช่น ผูอ้อกตราสารตดัสินใจไถ่ถอนตราสารในปีที 10 20 และ 30 เป็นตน้ 

2.  การเปิดเผยข้อมูลเฉพาะกรณีเสนอขายผู้ลงทุนรายใหญ่ 

2.1 วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน 

บริษทั     ประกอบธุรกิจ        

โดยมีทีตงัสาํนกังานใหญ่ที           

เลขทะเบียนบริษทั Home Page (ถา้มี)    โทรศพัท/์โทรสาร     

มีวตัถุประสงคใ์นการนาํเงินทีไดจ้ากการเสนอขายตราสารหนีครังนีประมาณ   ลา้นบาท ไปใชด้งันี  

 

วัตถุประสงค์การใช้เงนิ จํานวนเงินทใีช้

โดยประมาณ 

ระยะเวลาทใีช้

เงนิโดยประมาณ 

รายละเอียด 

1. เพอืใชใ้นการซือสินทรัพย ์

หรือลงทุนในกิจการที

เกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ

ปัจจุบนั  

  - กรณีเป็นการซือสินทรัพย ์ให้อธิบายเกียวกบั

ประเภทสินทรัพยแ์ละจาํนวนเงินทีใช้

โดยประมาณ  

- กรณีเป็นการลงทุนในกิจการ ให้อธิบาย

ลกัษณะกิจการทีจะลงทุน สถานะการลงทุน 

และจาํนวนเงินทีใชโ้ดยประมาณ  ทงันี กรณี

การซือสินทรัพย ์หรือลงทุนในกิจการทีไม่

เกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจปัจจุบนั ใหอ้ธิบาย

เหตุผลและทีมาของการเขา้ไปซือสินทรัพย ์

หรือลงทุนในกิจการดงักล่าวดว้ย 

2. เพอืใชใ้นการซือสินทรัพย ์

หรือลงทุนในกิจการที 

ไม่เกียวขอ้งกบัการดาํเนิน

ธุรกิจปัจจุบนั 

  

3. เพอืชาํระคืนเงินกู ้หรือหนี

จากการออกตราสารหนี 

  - กรณีเป็นการชาํระหนีทีมีกบักลุ่มทีปรึกษา

ทางการเงินหรือกลุ่มตวักลางในการเสนอขาย

หลกัทรัพย ์ให้เปิดเผย terms and conditions 

ของหนีดงักล่าวเพมิเติมดว้ย   

- กรณีอนื ๆ ใหเ้ปิดเผยอยา่งนอ้ยในเรือง 

จาํนวนเงินและระยะเวลาการใชเ้งิน 

4. กรณีอนื ๆ เช่น เงินทุนทีใช้

หมุนเวียนในกิจการ 
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หมายเหต:ุ   

1.  ใหเ้ปิดเผยประมาณการมูลค่าเงินทีใชแ้ยกแต่ละวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน โดยอาจเปิดเผยขอ้มูลในลกัษณะเป็นช่วง

(range) ทีเหมาะสมได ้และให้เรียงลาํดบัการใชเ้งินตามความสาํคญัของวตัถุประสงคแ์ต่ละเรือง  ทงันี หากเงินระดม

ทุนทีไดรั้บในครังนีไม่เพียงพอสําหรับวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินทีระบุไว ้ให้เปิดเผยแหล่งเงินทุนทีจะจดัหาเพมิเติมดว้ย   

2.  แนวทางการเปิดเผยวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินให้เป็นไปตามคู่มือการเปิดเผยขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูล              

การเสนอขายหลกัทรัพย ์และขอ้มูลประจาํปี ทีกาํหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องสํานกังาน 

2.2.  เปิดเผยประวติัผิดนดัชาํระหนีเงินตน้หรือดอกเบียของตราสารหนี หรือผิดนดัชาํระหนีเงินกูย้มื 

จากธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบนัการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึน 

และการผิดเงือนไขในการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดสิทธิ 3 ปียอ้นหลงั 

2.3  เปิดเผยอตัราส่วนทางการเงิน (key financial ratio) แบ่งตามประเภทธุรกิจ โดยรายละเอียด

วิธีการคาํนวณแสดงตามภาคผนวก  

2.4  ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลความเสียงตอ่การดาํเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหนีทีเฉพาะเจาะจง

ของผูอ้อกตราสารหนี เช่น การเปลียนโครงสร้างธุรกิจ การเปลียนโครงสร้างการบริหาร ขอ้พิพาททาง

กฎหมาย การเปลียนแปลงฐานะการเงิน หรือใกลถึ้งจุดดาํรง financial covenant ตามสัญญาเงินกูก้บัสถาบนั

การเงิน ขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชี ความเสียงของหลกัประกนักรณีไม่มีราคาตลาดหรือกรณีบุคคลคาํประกนั 

หรือกรณีหลกัประกนัทีมีจาํนวนและมูลค่าเคลือนไหว หรือไม่แน่นอน (เช่น สินคา้คงคลงั สิทธิเรียกร้อง 

ตามสัญญากู)้ การพึงพาการระดมทุนจากตราสารหนี เป็นตน้  

ในกรณีกองทรัสต์เป็นผู้ออกตราสารหนี  

ใหแ้สดงสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนีทีกองทรัสตเ์สนอขายของกลุ่มผูที้จะจาํหน่าย จ่าย โอน 

ใหเ้ช่า หรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพยแ์ก่กองทรัสตแ์ละกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าว ซึงตาม

หลกัเกณฑก์าํหนดว่าจะตอ้งไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าตราสารหนีทีเสนอขาย 

3. ข้อมูลการเสนอขาย 

ในกรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ ให้เปิดเผยขอ้มูล ดงันี 

3.1  รายละเอยีดของตราสารหนีทีเสนอขาย 

- ใหร้ะบุกฎหมายของประเทศทีใชบ้งัคบักบัตราสารหนี (applicable law)  

- ใหแ้สดงผลการจดัอนัดบัความน่าเชือถือ รวมทงัรายละเอียดการวิเคราะห์การจดัอนัดบั 

ความน่าเชือถือของตราสารหนี ผูอ้อกตราสารหนี (กรณีหุ้นกูร้ะยะสนั) หรือผูค้าํประกนัการชาํระหนี 

ตามตราสารหนีโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือถือ (ถา้มี) 

- กรณีทีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูที้ไดรั้บการแต่งตงัมีสถานะเป็นเจา้หนีของผูอ้อกตราสารหนี ใหเ้ปิดเผย 

ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไวด้ว้ย 
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- ขอ้จาํกดัการโอนตราสารหนีทีเสนอขาย เช่น ขอ้จาํกดัการโอนตราสารหนีทีไดจ้ดทะเบียนไวก้บั

สาํนกังาน เป็นตน้ 

.   การกําหนดราคาตราสารหนี 

 ให้อธิบายทีมาของการกาํหนดอตัราดอกเบียและราคาตราสารหนีทีเสนอขาย ไดแ้ก่ วิธีการกาํหนด 

ราคา ผูท้ีมีส่วนในการกาํหนดราคา ปัจจยัหรือตวัแปรต่าง ๆ ทีใชใ้นการกาํหนดราคา เป็นตน้  ทงันี แนวทาง 

การเปิดเผยทีมาของการกาํหนดอตัราดอกเบียและราคาตราสารหนีใหเ้ป็นไปตามคู่มือการเปิดเผยขอ้มูล 

ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์และขอ้มูลประจาํปี 

.   การจอง การจําหน่าย และการจัดสรร 

(1) วิธีการเสนอขายตราสารหนี  

 ใหร้ะบุวา่เป็นการเสนอขายตราสารหนีผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายตราสารหนีหรือผูค้า้ตราสารหนี

หรือไม่ 

(2) ผูจ้ดัจาํหน่ายตราสารหนี (กรณีผ่านผูจ้ดัจาํหน่าย) ให้ระบุ 

(ก) ผูป้ระกนัการจาํหน่ายและจดัจาํหน่าย ใหร้ะบุชือ ทีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์

(ข) ผูจ้ดัจาํหน่าย ใหร้ะบุชือ ทีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท ์

(ค) ตวัแทนผูจ้ดัจาํหน่าย ใหร้ะบุชือ ทีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์

นอกจากนี หากผูจ้ดัจาํหน่ายตราสารหนีมีความเกียวขอ้งกบัผูอ้อกตราสารหนี 

ในลกัษณะทีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุ้นระหวา่งกนั มีกรรมการร่วมกนั 

เป็นเจา้หนี เป็นตน้) ใหเ้ปิดเผยลกัษณะความสัมพนัธ์ไวด้ว้ย 

สาํหรับการเสนอขายตราสาร Basel III ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัความขดัแยง้ 

ทางผลประโยชน์จากการเสนอขายตราสาร Tier 2 ทีมีเงือนไขการ convert to equity ของ ธพ. โดยผา่น ธพ.  

ผูอ้อกตราสารเองหรือผา่นบริษทัหลกัทรัพยใ์นเครือของ ธพ. (ถา้มี) เนืองจากเพือให้ถูกนบัเป็นเงินกองทุน

ชนัที 2 ตามเกณฑ ์Basel III ของ ธปท. จึงอาจสร้างแรงจูงใจให ้ธพ. หรือ บล. ในเครือของ ธพ. ชกัชวน 

ใหผู้ล้งทุนซือตราสารโดยไม่ชีแจงถึงความเสียง ชวนเชือเกินจริง ใหข้อ้มูลเป็นเทจ็หรือไม่ชดัเจน          

(3) ผูค้า้ตราสารหนี (กรณีผา่นผูค้า้ตราสารหนี) ให้ระบุชือ ทีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์

นอกจากนี หากผูค้า้ตราสารหนีมีความเกียวขอ้งกบัผูอ้อกตราสารหนีในลกัษณะทีอาจ

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุน้ระหวา่งกนั มีกรรมการร่วมกนัเป็นเจา้หนี  

เป็นตน้) ใหเ้ปิดเผยลกัษณะความสัมพนัธ์ไวด้ว้ย 

(4)  เงอืนไข และค่าตอบแทนในการจดัจาํหน่าย/คา้ตราสารหนี  

 ใหร้ะบุขอ้ตกลงระหว่างผูอ้อกตราสารหนีกบัผูจ้ดัจาํหน่ายตราสารหนี/ผูค้า้ตราสารหนี 

ทีเกียวกบัเงือนไข และค่าตอบแทนในการจดัจาํหน่ายหรือการคา้ตราสารหนี  ทงันี ให้แสดงจาํนวนเงิน 

ค่าตราสารหนีทีผูอ้อกตราสารหนีจะไดรั้บหลงัจากหกัค่าตอบแทนในการจดัจาํหน่าย/คา้ตราสารหนีไวด้ว้ย   
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 (5) ค่าใชจ่้ายในการเสนอขายตราสารหนี  

  ให้ระบุจาํนวนประกอบรายการทีเป็นค่าใช้จ่ายทงัหมดในการเสนอขายตราสารหนี 

โดยสังเขป 

(6)  วิธีการขอรับหนงัสือชีชวนและใบจองซือตราสารหนี  

  ใหร้ะบุวิธีการขอรับหนงัสือชีชวน เช่น วนั เวลา สถานที เป็นตน้ 

(7)  วิธีการจดัสรรตราสารหนี  

  ให้ระบุหลกัการจดัสรรตราสารหนีให้แก่ผูจ้องซือ โดยระบุชือกลุ่มบุคคล และสัดส่วน 

หรือจาํนวนตราสารหนีทีจะไดรั้บจดัสรรอยา่งชดัเจน หากมีการแบ่งจาํนวนตราสารหนีและเสนอขาย 

ต่อผูล้งทุนต่างประเทศ ให้ระบุดว้ย 

(8)  วนัและวิธีการจองและการชาํระเงินค่าจองซือตราสารหนี  

ให้ระบุรายละเอียดเกียวกบัระยะเวลาการจองซือตราสารหนี การกาํหนดจาํนวนใน 

การจองซือตราสารหนีต่อราย วิธีการชาํระเงินค่าจองซือตราสารหนี ชือบริษทัเงินทุนหรือ ธพ. ทีเป็นตวัแทน 

รับเงินคา่จองซือตราสารหนี วิธีการและเงือนไขในการถอนเงินค่าจองซือตราสารหนีคืน  

(9)  การจดัสรรในกรณีทีมีผูจ้องซือตราสารหนีเกินกว่าจาํนวนตราสารหนีทีเสนอขาย 

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 หากทีปรึกษาทางการเงินมีความเกียวขอ้ง

กบัผูอ้อกตราสารหนีในลกัษณะทีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุน้ระหว่างกนั 

มีกรรมการร่วมกนั เป็นเจา้หนี เป็นตน้) ให้เปิดเผยลกัษณะความสัมพนัธ์ไวด้ว้ย 
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ในกรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ใหเ้ปิดเผยขอ้มูล ดงันี 

(1)  วิธีการเสนอขายตราสารหนี 

ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลขนัตาํตามมาตรา 69(10)  

(2)  ขอ้จาํกดัการโอนตราสารหนีทีเสนอขาย  

 เช่น ขอ้จาํกดัการโอนตราสารหนีทีไดจ้ดทะเบียนไวก้บัสํานกังาน เป็นตน้ 

ข้อกาํหนดสิทธิเพมิเติม 

ใหแ้นบร่างขอ้กาํหนดสิทธิเพมิเติมสาํหรับการเสนอขายในครังนี  และในกรณีเสนอขายตราสารหนี

ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ให้ระบุวา่ร่างขอ้กาํหนดสิทธิสาํหรับการเสนอขายในครังนีมีการเพิมเติมหรือเปลียนแปลง 

จากขอ้กาํหนดสิทธิทีเป็นส่วนหนึงของแบบ 69-II&HNW-BASE หรือไม่ ดงันี 

  ไม่แตกต่าง  

  แตกต่าง ให้ระบุรายละเอียดทีแตกต่างกนั* 

หมายเหตุ * ในกรณีทีร่างขอ้กาํหนดสิทธิทีประกอบเป็นส่วนหนึงของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 

ตราสารหนีฉบบันี มีสาระสาํคญัแตกต่างจากขอ้กาํหนดสิทธิฉบบัทีไดย้นืต่อสํานกังานพร้อม 

แบบ 69-II&HNW-BASE ชุดใหม่ต่อสาํนกังาน  
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ส่วนที 2 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

1. การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหนี 

ใหผู้ที้ดาํรงตาํแหน่งระดบับริหารตงัแต่ผูอ้าํนวยการฝ่ายขึนไปหรือเทียบเท่าซึงรับผิดชอบ 

ในการออกตราสารหนีทีไดรั้บมอบอาํนาจจากกรรมการผูมี้อาํนาจผูกพนั ลงลายมือชือรับรองความถูกตอ้ง

ครบถว้นของแบบแสดงรายการขอ้มูล พร้อมทงัประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  และมอบอาํนาจใหบ้คุคลใด 

ลงนามกาํกบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงันี 

 “ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีฉบบันี

แลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ [ผูรั้บมอบอาํนาจ] ของผูอ้อกตราสารหนี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูล

ดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํให้ผูอื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลทีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั   

ทงันี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหนี

ตามทีปรากฏในแหล่งขอ้มูลทีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามทีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล 

การเสนอขายตราสารหนีฉบบันี  ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้ง

ครบถว้นของขอ้มูลทีอา้งอิงนนัเช่นเดียวกบัการนาํขอ้มูลมาแสดงใหป้รากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูล 

การเสนอขายตราสารหนีฉบบันี (ให้ระบุขอ้ความตามวรรคนี เฉพาะกรณีทีมีการอา้งอิงขอ้มูลจาก 

แหล่งขอ้มูลใด ๆ ทีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามทีระบุในส่วนที 1) 

ในการนี เพือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัทีขา้พเจา้ไดรั้บรอง

ความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็นผูล้งลายมือชือกาํกบัเอกสารนีไว ้

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

ขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

         ชือ             ตาํแหน่ง       ลายมือชือ* 

1.                                                                                           

2.                                                                         

3.                                                                                                              

4.                                                                                     

5.                                                                          

ชือ            ตาํแหน่ง              ลายมือชือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ                                                                                                                              
 หมายเหตุ หากในวนัทียนืแบบแสดงรายการขอ้มูลต่อสํานกังาน มีเหตุจาํเป็นทีทาํให้ 

บุคคลใดยงัไม่สามารถลงลายมือชือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เมือเหตุดงักล่าวหมดสินแลว้ ผูอ้อก 

ตราสารหนีตอ้งจดัให้บุคคลนนัลงลายมือชือทนัที  เวน้แตเ่หตุทีทาํให้บุคคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือชือได้
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เกิดจากการทีบุคคลดงักล่าว อยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เนืองจาก 

เจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูอ้อกตราสารหนีไม่จาํตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือชือใน 

แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือชีชวน หรือเป็นกรณีอืนใดทีมีเหตุจาํเป็นและสมควรโดยไดรั้บ 

การผอ่นผนัจากสาํนกังาน 

2. การรับรองการปฏิบติัหนา้ทีของทีปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) 

 ใหผู้มี้อาํนาจลงนามผูกพนัทีปรึกษาทางการเงินลงลายมือชือ พร้อมทงัประทบัตราบริษทั  

(ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงันี 

“ขา้พเจา้ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินของผูอ้อกตราสารหนี ขอรับรองวา่ขา้พเจา้ได ้

สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีฉบบันีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงั

ในฐานะทีปรึกษาทางการเงิน ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อื้น

สาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลทีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

 ทงันี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหนี

ตามทีปรากฏในแหล่งขอ้มูลทีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามทีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล 

การเสนอขายตราสารหนีฉบบันี  ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อ 

ความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลทีอา้งอิงนนั เช่นเดียวกบักรณีทีผูอ้อกตราสารหนีนาํขอ้มูลมาแสดงให้

ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีฉบบันี” 

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 / 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) 

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 สาํหรับกิจการในกลุ่ม

พฒันาอสังหาริมทรัพยใ์ห้เปิดเผยอตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียนเร็ว (quick ratio) (เท่า) เท่ากบั (สินทรัพยห์มุนเวยีน-สินคา้

คงเหลือ) / หนีสินหมนุเวียน เพิมเติมดว้ย  

2)  การแสดงขอ้มูล key financial ratio งวดล่าสุด ในกรณีทีงบกาํไรขาดทนุเป็นงบระหว่างปี 

ให้นาํขอ้มูลยอ้นหลงั 4 ไตรมาสมาคาํนวณเพอืให้ไดข้อ้มูลเตม็ปี กรณีช่วงเวลาใดทีบริษทัไม่ไดจ้ดัทาํงบระหว่างปี 

สําหรับงวดปีก่อนใหจ้ดัทาํ key financial ratio โดยใชข้อ้มูลเฉพาะงวดล่าสุด และอธิบายในหมายเหตุเพมิเติม 

  



 

 

 

เอกสารประกอบการยืนแบบ 69-II&HNW-PRICING 

 

เอกสาร หมายเหตุ 

1 หนงัสือรับรองการดาํรงคุณสมบติัของผูอ้อกตราสารหนี  

(checklist) (ถา้มี) 

 

2 2.1 หนงัสือรับรองการปฏิบติัหนา้ทีของทีปรึกษาทางการเงิน

สาํหรับการเสนอขายตราสารหนี (ถา้มี) 

2.2 หนงัสือรับรองการปฏิบติัหนา้ทีของบริษทัหลกัทรัพย ์

ทีทาํหนา้ทีจาํหน่ายตราสารหนี/ทีปรึกษาทางการเงิน   

(รายครัง/ในลกัษณะโครงการ) (ถา้มี) 

ยกเวน้การเสนอขายตราสารหนี

ของรัฐวิสาหกิจประเภท ก1 

(ไม่รวมรัฐวิสาหกิจทีเป็น

สถาบนัการเงินภาครัฐ) ทีไดรั้บ

การจดัอนัดบัความน่าเชือถือของ

ผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบัเครดิต

ลาํดบัแรก  

3 หนงัสือขอจดขอ้จาํกดัการโอนผูถ้ือหุ้นกู ้ 
 

4 หนงัสือรับทราบขอ้จาํกดัการโอนหุ้นกูข้องนายทะเบียน  
 

5 หนงัสือขอความเห็นชอบบุคคลทีจะแต่งตงัเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ 

พร้อมคาํรับรองการไม่มีความสัมพนัธ์กบัผูอ้อกหุน้กูต้ามประกาศ 

ทีเกียวกบัขอ้กาํหนดเกียวกบัคุณสมบติัของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และ 

การกระทาํตามอาํนาจหนา้ทีของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้(ถา้มี) 

 

6 หนงัสือแสดงการยอมรับการแต่งตงัเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูข้องบุคคล 

ทีจะขอความเห็นชอบเป็นผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้(ถา้มี) 

 

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

 
1 รัฐวิสาหกิจประเภท ก คือ องคก์ารของรัฐบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตงัองคก์ารของรัฐบาล กิจการของรัฐซึงมี

กฎหมายจดัตงั หรือหน่วยงานธุรกิจทีรัฐบาลเป็นเจา้ของ 



 

 

 

 

หนังสือรับรองการดํารงคุณสมบัติของผู้ออกตราสารหน ี(checklist) 

การเสนอขายตราสารหนใีนวงจํากัด (Private Placement) 
 

บริษัททีออกตราสารหนี (“บริษทั”)        

1. แบบแสดงรายการขอ้มูลมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้น   

 ใช่  

 ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)          

2. งบการเงินของผูข้ออนุญาตและงบการเงินรวมประจาํงวดการบญัชีปีล่าสุด และงบการเงินไตรมาสสุดทา้ย 

ก่อนยนืคาํขอตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี 

 จดัทาํขนึตามมาตรฐานรายงานทางการเงินตามหลกัเกณฑ์อนืทีเกียวขอ้งกบัการจดัทาํงบการเงินตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงอืนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัฐานะการเงินและ 

ผลการดาํเนินงานของบริษทัทีออกหลกัทรัพย ์

 รายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี ตอ้งไม่มีความหมายในลกัษณะดงันี 

(ก) ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของผูข้ออนุญาตและงบการเงินรวม หรือแสดงความเห็นวา่งบการเงิน 

ไม่ถูกตอ้ง 

(ข) แสดงความเห็นอยา่งมีเงือนไขในรายการบญัชีทีเป็นสาระสาํคญัวา่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน  

(ค) แสดงความเห็นวา่ถูกจาํกดัขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระทาํหรือไม่กระทาํของผูข้ออนุญาต หรือ

กรรมการหรือผูบ้ริหารของผูข้ออนุญาต 

3. ไม่อยูร่ะหวา่งคา้งการนาํส่งงบการเงินหรือรายงานทีมีหน้าทีตอ้งจดัทาํตามมาตรา   

 ใช่  

 ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)          

4. ไม่อยูร่ะหวา่งคา้งส่งรายงานทีมีหนา้ทีตอ้งจดัทาํและจดัส่งต่อสาํนกังานหรือตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 57 

หรือคา้งส่งรายงานในลกัษณะเดียวกนัต่อตลาดหลกัทรัพย ์

 ใช่  

 ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)          
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5. ไม่อยูร่ะหวา่งปรับปรุงแกไ้ขงบการเงินหรือรายงานทีมีหน้าทีตอ้งจดัทาํและจดัส่งตามมาตรา 56  

หรือมาตรา 57 ตามทีสาํนกังานแจง้ให้ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข หรือปรับปรุงแกไ้ขในลกัษณะเดียวกนัตามที 

ตลาดหลกัทรัพยแ์จง้ใหด้าํเนินการ 

 ใช่  

 ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)          

6. ไม่อยูร่ะหวา่งการมีหนา้ทีตอ้งปฏิบติัตามคาํสังของสาํนกังานหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แลว้แต่กรณี 

 ใช่  

 ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)          

7.   กรรมการและผูบ้ริหาร 

7.1 รายชือและตาํแหน่ง 

(1)            

(2)             

7.2 มีกรรมการหรือผูบ้ริหารทีถูกปฏิเสธการแสดงรายชืออยูใ่นระบบขอ้มูลรายชือกรรมการและผูบ้ริหาร

ของบริษทัทีออกหลกัทรัพยต์ามประกาศทีเกียวกบัขอ้กาํหนดเกียวกบักรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัทีออกหลกัทรัพย ์      

 มี (โปรดระบุชือและแสดงรายละเอียด)       

 ไม่มี 

8.   ผูมี้อาํนาจควบคุม 

 8.1 รายชือและตาํแหน่ง 

 (1)            

 (2)            

 8.2 มีผูมี้อาํนาจควบคุมทีมีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการกาํหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 

 มี (โปรดระบุชือและแสดงรายละเอียด)        

 ไม่มี 
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9.  เคยเสนอขายหุน้กูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ ตวัเงิน หรือศุกูก โดยฝ่าฝืนขอ้กาํหนดเกียวกบัลกัษณะการเสนอขาย 

ทีจาํกดัเฉพาะผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ ่ภายในระยะเวลาสองปีก่อนวนัยนืคาํขออนุญาต เวน้แต่ไดรั้บ 

การผอ่นผนัจากสาํนกังาน 

   เคย (โปรดแสดงรายละเอียด)        

  ไม่เคย 

10.  อยูร่ะหวา่งผิดนดัชาํระหนีเงินตน้หรือดอกเบียของตราสารหนี หรือผิดนดัชาํระหนีเงินกูย้มืจากธนาคาร

พาณิชย ์บริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบนัการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขนึ 

 ใช่  

 ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)          

11.  กรณีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลาห้าปีก่อนวนัยนืขออนุญาตเสนอขาย 

ตราสารหนีทีออกใหม่  ตอ้งไม่เคยมีประวติัฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์หรือเงือนไขเกียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นเรืองทีมี

นยัสาํคญั 

   เคย (โปรดแสดงรายละเอียด)        

  ไม่เคย 

12. กรณี ไม่ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

(1) ภายในระยะเวลาห้าปีก่อนวนัยนืขออนุญาตเสนอขายตราสารหนีทีออกใหม่  จะตอ้งไม่มีลกัษณะ 

ดงัต่อไปนี 

(ก) เคยมีประวติัฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์หรือเงอืนไขเกียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นเรืองทีมี

นยัสาํคญั 

(ข) เคยถูกสาํนกังานปฏิเสธคาํขออนุญาตเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ เนืองจากมีเหตุทีมีนยัสาํคญั

อนัควรสงสัยเกียวกบักลไกการบริหารจดัการในลกัษณะดงัต่อไปนี 

1. อาจไม่สามารถปฏิบตัิต่อผูถื้อหุ้นไดอ้ยา่งเป็นธรรมโดยอาจมีการเออืประโยชน ์

ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึงซึงจะทาํใหไ้ดเ้ปรียบผูถื้อหุน้รายอืนหรือไดป้ระโยชน์มากกว่าผูถื้อหุน้รายอนื 

โดยไม่สมควร 

2. อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้ไดโ้ดยทาํใหบุ้คคลใดบุคคลหนึงไดรั้บประโยชน์

ทางการเงินนอกเหนือจากทีพึงไดต้ามปกติ หรือโดยทาํให้บริษทัเสียประโยชน์ทีพึงไดรั้บ 

(ค) เคยถูกสาํนกังานปฏิเสธคาํขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยที์ออกใหม่ เนืองจากมีเหตุ 

ทีทาํให้สงสัยเกียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชนไม่ครบถว้น  ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุน หรือทาํให ้

ผูล้งทุนสาํคญัผิด  ซึงมีลกัษณะเป็นการปกปิดหรืออาํพรางหรือสร้างขอ้มูลทีอาจไม่มีอยูจ่ริงในรายการหรือ 

การดาํเนินการทีมีนยัสาํคญั 

(ง) เคยถอนคาํขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยที์ออกใหม่โดยไม่มีการชีแจงเหตุสงสัยตาม (ข)  
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หรือ (ค) ต่อสาํนกังาน  หรือโดยมีการชีแจงแต่ไม่ไดแ้สดงขอ้เท็จจริงหรือเหตุผลอยา่งสมเหตุสมผล ทีจะหักลา้ง 

ขอ้สงสัยตาม (ข) หรือ (ค) นนั 

(2) ภายในระยะเวลาสิบปีก่อนวนัยืนขออนุญาตเสนอขายตราสารหนีทีออกใหม่  จะตอ้งไม่เคยตอ้ง 

คาํพิพากษาถึงทีสุดใหล้งโทษในความผิดเกียวกบัทรัพยเ์ฉพาะในมูลเหตุเนืองจากการดาํเนินการทีมีลกัษณะ

หลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริตอนัเป็นเหตุทีทาํให้เกิดความเสียหายในวงกวา้ง  ทงันี ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือ

กฎหมายต่างประเทศ 

(3) ไม่อยูร่ะหวา่งถูกกล่าวโทษหรือถูกดาํเนินคดีใรความผิดเกียวกบัทรัพยโ์ดยหน่วยงานทีเกียวขอ้ง  

เฉพาะในมูลเหตุเนืองจากการดาํเนินการทีมีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตอนัเป็นเหตุทีทาํให้เกิดความ

เสียหายในวงกวา้ง  ทงันี ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

(4) ไม่เป็นบุคคลทีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่เป็นการจดัรูปแบบเพือให้บุคคลทีมีลกัษณะตาม (1) (2) หรือ 

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

   เคย (โปรดแสดงรายละเอียด)        

  ไม่เคย 

13.  ไดรั้บมติโดยชดัแจง้จากคณะกรรมการบริษทัใหอ้อกตราสารหนีได ้ เวน้แต่กรณีทีเป็นการออกหุน้กู ้

โดยบริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัตอ้งไดรั้บมติให้ออกหุ้นกูที้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั    

 ใช่ 

  ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)        

14.  รายการและสาระสาํคญัของขอ้กาํหนดสิทธิเป็นไปตามแนวทางของขอ้กาํหนดสิทธิตามทีสาํนกังาน 

ประกาศกาํหนด    

 ใช่ 

  ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)        

15.  จดัให้มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้   

 ใช่ 

  ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)        

16.  กรณีเสนอขายหุ้นกู้/หุ้นกู้ทีมีอนุพนัธ์แฝงสกุลเงินต่างประเทศ ไดรั้บอนุญาตให้บุคคลในประเทศลงทุนใน

หุน้กูที้จะเสนอขายจากธนาคารแห่งประเทศไทยได ้

  ใช่  

  ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)        

17.  กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ 

( )  ระบุประเทศของผูข้ออนุญาต       
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( )  เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยเป็นพหุภาคี

ประเภท 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) 

 

บริษทัขอรับรองวา่ผูอ้อกหลกัทรัพยไ์ดป้ฏิบติัตามกฎเกณฑใ์นการขออนุญาตและอนุญาตใหเ้สนอขาย

ตราสารหนีตามขอ้  2 และไดด้าํเนินการตามขอ้  4 และ 5  ตามทีประกาศกาํหนดครบถว้นแลว้   

  

 

ลงชือ  __________________________ 

          ( __________________________) 

ลงนามโดยกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนัของทีปรึกษาทางการเงิน 

            พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 



 

 

 

หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าทีของบริษัทหลักทรัพย์ทีทําหน้าทีจําหน่ายตราสารหนี1/ทีปรึกษาทางการเงิน2 

(รายครัง/ในลักษณะโครงการ) 
  

 

       วนัที      
 

เรียน เลขาธิการ 

  สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

  ขา้พเจา้บริษทั          

ในฐานะบริษทัหลกัทรัพยที์ทาํหน้าทีจาํหน่ายตราสารหนี/ทีปรึกษาทางการเงินสาํหรับการเสนอขาย3 

      (รายครัง/ในลกัษณะโครงการ) ของบริษทั 

     ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขา้พเจา้ 
 

 (1) เป็นผูที้มีคุณสมบติั (ครบถว้น/ครบถว้นตลอดทงัอายโุครงการ) ในการเป็นบริษทัหลกัทรัพย์

ทีทาํหน้าทีจาํหน่ายตราสารหนี/ทีปรึกษาทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้  

 (2) ศึกษาขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหนีและขอ้มูลอืน ๆ ทีเกียวขอ้งตามทีผูอ้อกตราสารหนี 

ไดเ้ปิดเผยต่อขา้พเจา้และตามขอ้มูลทีมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทวัไปแลว้ และตรวจสอบ 

ความครบถว้นของขอ้มูลในแบบคาํขออนุญาตเสนอขายตราสารหนีทีออกใหม่ ให้เป็นไปตามทีประกาศ

กาํหนดในเรืองตอ่ไปนี 

  1. งบการเงินของผูข้ออนุญาตไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีทีสาํนกังานให้ 

ความเห็นชอบ    

  2. แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือชีชวนมีการเปิดเผยหวัขอ้ตามรายการ 

ทีระบุไวใ้นมาตรา  -  แห่ง พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.  หรือแบบแสดง

รายการขอ้มูลอืนทีกาํหนดในประกาศทีเกียวขอ้ง (ในกรณีเสนอขายผูล้งทุนรายใหญ่) หรือหรือแบบแสดง

รายการขอ้มูลอืนทีกาํหนดในประกาศทีเกียวขอ้ง (ในกรณีเสนอขายผูล้งทุนทวัไป) 

  3. ผูอ้อกตราสารหนีจดัให้มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้  

  4. ผูอ้อกตราสารหนีจดัให้มีขอ้กาํหนดสิทธิ  

 (3) ไดใ้หค้าํแนะนาํ เพือให้บริษทัและผูบ้ริหารของบริษทัผูอ้อกหรือเสนอขายตราสารหนีเขา้ใจ

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 [ในทุกการเสนอขาย

ภายใตโ้ครงการ]4 

 (4) ตามทีไดรั้บขอ้มูลจากผูอ้อกตราสารหนี และขอ้มูลทีมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน 

เป็นการทวัไป ผูอ้อกตราสารหนีไม่อยูร่ะหวา่งผดินดัชาํระหนีเงินตน้หรือดอกเบียของตราสารหนี หรือผิดนดั

ชาํระหนีเงินกูย้ืมจากธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบนัการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะ

จดัตงัขึน และจะดาํเนินการตรวจสอบเรืองดงักล่าว [ในทุกการเสนอขายภายใตโ้ครงการ]4 

 (5) ตามทีไดรั้บขอ้มูลจากผูอ้อกตราสารหนี และขอ้มูลทีมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน 

เป็นการทวัไป ผูอ้อกตราสารหนีไม่อยูร่ะหวา่งผดิเงือนไขการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดสิทธิของตราสารหนี  

(ในกรณีเสนอขายผูล้งทุนทวัไป) และจะดาํเนินการตรวจสอบเรืองดงักล่าว [ในทุกการเสนอขายภายใต้

โครงการ]4 

 (6) วิเคราะห์ขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหนี ในระดบัทีเพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ทีของ 

บริษทัหลกัทรัพยที์ทาํหน้าทีจาํหน่ายตราสารหนี/ทีปรึกษาทางการเงินในการคดัเลือกผูอ้อกตราสารหนี  

และบริษทันาํขอ้มูลดงักล่าวไปประกอบการใหค้าํแนะนาํในการจาํหน่ายตราสารหนีใหแ้ก่ลูกคา้ 

[ในทุกการเสนอขายภายใตโ้ครงการ]4 

  
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

 

 

 

           

      ลงนามโดยผูรั้บมอบอาํนาจลงนามผกูพนัของบริษทั 

        พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 

 
4 เฉพาะการเสนอขายในลกัษณะโครงการ 



 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนี (แบบ 69-II&HNW-MTN) 

ส่วนที 3 : แบบ 69-II&HNW-SUPPLEMENT 

 

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

เสนอขาย 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

 

- ใหร้ะบุชือและรายละเอียดทีสาํคญัโครงการตราสารหนีทีจะเสนอขาย 

-  ใหร้ะบุขอ้ความวา่ 

“ขอ้มูลส่วนทีปรับปรุงตามแบบ 69-II&HNW-SUPPLEMENT ทีผูอ้อกตราสารหนีไดย้นืต่อสํานกังาน 

ในครังนี ใหถื้อเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลตามแบบ 69-II&HNW-BASE ทีมีผลใชบ้งัคบัเมือวนัที (ระบุ)  ดว้ย” 
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ส่วนที 1   

รายการข้อมูล  

ข้อมูลเพมิเติมทีสําคัญ  

 ในกรณีทีมีขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหนีหรือขอ้มูลตราสารหนีทีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจ 

ของผูล้งทุนอยา่งมีนยัสาํคญัในกรณีดงัต่อไปนี และยงัไม่ไดเ้ปิดเผยในแบบ 69-II&HNW-BASE และ 

แบบ 69-II&HNW-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 ใหส้าํนกังาน หน่วยงานทางการซึงเป็น 

ผูก้าํกบัดูแลการดาํเนินงานโดยตรง หรือกระทรวงพาณิชย ์(ในกรณีทีนาํส่งงบการเงินหรือแบบ 56-1  

ต่อสาํนกังานแลว้ ใหถื้อวา่ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลตามแบบ 69-II&HNW-SUPPLEMENT แลว้)  

(12)  บริษทัมีการเพมิทุนหรือลดทุนจดทะเบียน 

(13)  บริษทัมีการเปลียนแปลงนโยบายบญัชี 

(14)  บริษทัมีแผนการลงทุนทีสาํคญั 

(15)  บริษทัไดม้าหรือสูญเสียไปซึงสัญญาการคา้ทีสาํคญั 

(16)  บริษทัมีขอ้พิพาททีอาจส่งผลกระทบทาํใหส่้วนของผูถื้อหุน้ลดลงเกินกวา่ร้อยละ 5 

(17)  บริษทัจะมีการเพมิหรือลดมูลค่าการเสนอขายของตราสารหนีจากทีเคยระบุไว ้

ในโครงการ สาํหรับกรณีทีเป็นการออกและเสนอขายตราสารหนีซึงไดย้นืแบบแสดงรายการขอ้มูลในลกัษณะ

โครงการ โดยเพมิเติม หรือเปลียนแปลง แกไ้ข มติคณะกรรมการ หรือมติทีประชุมผูถื้อหุ้นทีเคยอนุมติั 

ใหอ้อกตราสารหนีทีเคยระบุไวใ้นโครงการ สาํหรับกรณีทีเป็นการออกและเสนอขายตราสารหนีซึงไดย้นื 

แบบแสดงรายการขอ้มูลในลกัษณะโครงการ  
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(18)  บริษทัมีการเปลียนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้โดยหากผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูมี้สถานะเป็น

เจา้หนี ของบริษทั ใหเ้ปิดเผยความสัมพนัธ์ดงักล่าวดว้ย  

(19)  ขอ้มูลของบริษทัทีมีความแตกต่างจากขอ้มูลทีเคยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการ

ขอ้มูลทีเคยยนืต่อสาํนกังานในครังแรก อยา่งมีนยัสําคญั และมีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน เช่น  

ปัจจยัความเสียงทีเปลียนแปลง งบการเงินมีขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชี เป็นตน้ 

วิธีการเปิดเผยข้อมูล 

 ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวเพิมเติม โดยเลือกวิธีการ ดงันี 

   (1) แสดงรายละเอียดขอ้มูลเพิมเติมดงักล่าว  

   (2) ใหอ้า้งอิงจากขอ้มูลทีผูอ้อกตราสารหนีเคยไดย้นืต่อสาํนกังานหรือตลาดหลกัทรัพย ์

แห่งประเทศไทย และใหถื้อว่าขอ้มูลดงักล่าวเป็นส่วนหนึงของแบบ 69-II&HNW-PRICING (ในกรณีทีมี

การอา้งอิงขอ้มูลดงักล่าว ให้สรุปขอ้มูล วนัทีเผยแพร่ และระบุแหล่งอา้งอิงขอ้มูลซึงผูล้งทุนสามารถ

ตรวจสอบได ้เช่น เวบ็ไซตข์องสํานกังาน เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือเวบ็ไซต ์ 

ของผูอ้อกตราสารหนี เป็นตน้)  
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ส่วนที 2 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 ใหก้รรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคลของผูอ้อกตราสารหนีหรือผูท้ีดาํรงตาํแหน่ง

บริหารสูงสุดทีไดรั้บมอบอาํนาจจากกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนัของผูอ้อกตราสารหนี ลงลายมือชือ

พร้อมทงัประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบ 69-II&HNW-SUPPLEMENT พร้อมทงัมอบอาํนาจใหบุ้คคลใด

ลงนามกาํกบัเอกสารในแบบ 69-II&HNW-SUPPLEMENT แทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงันี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบ 69-II&HNW-SUPPLEMENT ฉบบันีแลว้ และ  

ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ [กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนั / ผูท้ีดาํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดทีไดรั้บ

มอบอาํนาจจากกรรมการ   ผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั] ของผูอ้อกตราสารหนี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูล

ดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้นไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลทีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั  

ทงันี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหนีตามที

ปรากฏในแหล่งขอ้มูลทีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามทีระบุไวใ้นแบบ 69-II&HNW-SUPPLEMENT  

ฉบบันี ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล 

ทีอา้งอิงนนัเช่นเดียวกบัการนาํขอ้มูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบ 69-II&HNW-SUPPLEMENT ฉบบันี   

(ให้ระบุขอ้ความตามวรรคนี เฉพาะกรณีทีมีการอา้งอิงขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลใด ๆ ทีผูล้งทุนสามารถ

ตรวจสอบไดต้ามทีระบุในส่วนที 1)  

ในการนี เพือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัทีขา้พเจา้ไดรั้บรอง  

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

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

ทีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

                    ชือ             ตาํแหน่ง                 ลายมือชือ 

1.                                                                                                                     

2.                                                                                                               

ชือ            ตาํแหน่ง                 ลายมือชือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ                                                                                                                              

 หมายเหตุ หากในวนัทียนืแบบ 69-II&HNW-SUPPLEMENT ต่อสาํนกังาน มีเหตุจาํเป็น 

ทีทาํให้บุคคลใดยงัไม่สามารถลงลายมือชือในแบบ 69-II&HNW-SUPPLEMENT ได ้เมือเหตุดงักล่าว 

หมดสินแลว้ ผูอ้อกตราสารหนีตอ้งจดัใหบุ้คคลนนัลงลายมือชือทนัที  เวน้แต่เหตุทีทาํใหบุ้คคลดงักล่าว 

ไม่สามารถลงลายมือชือไดเ้กิดจากการทีบุคคลดงักล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถ

บงัคบัตนเองได ้เนืองจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูอ้อกตราสารหนีไม่จาํตอ้งจดัให้บุคคลดงักล่าว 

ลงลายมือชือในแบบ 69-II&HNW-SUPPLEMENT หรือเป็นกรณีอืนใดทีมีเหตุจาํเป็นและสมควรโดยไดรั้บ

การผอ่นผนัจากสาํนกังาน 


