
 

 

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี ้(รายครั้ง) 

(แบบ 69-DEBT-PO) 

 

บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผูเสนอขายตราสารหนี้) …… 

เสนอขาย 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

 

- ใหระบุลักษณะที่สําคัญของตราสารหนี้ที่เสนอขาย เชน ประเภทตราสารหนี้ จํานวน ราคาเสนอขาย 

ตอหนวย บุคคลที่เสนอขายตราสารหน้ีให (เฉพาะกรณีที่ไมไดเสนอขายตอประชาชนทั่วไป) 

ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ ผูออกตราสารหน้ี หรือผูค้ําประกันการชําระหนี ้เปนตน 

- ใหระบุรายละเอียดสําคัญอ่ืนของการเสนอขายตราสารหนี้ เชน ผูประกันการจําหนายและจัดจําหนาย 

บริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่จําหนายตราสารหนี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน วันที่แบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายตราสารหนี้ (“แบบแสดงรายการขอมูล”) มีผลใชบังคับ เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายกรณีที่มี

จํานวนตราสารหนี้ที่ขายไดนอยกวาจํานวนตราสารหน้ีขั้นต่ําที่ผูออกตราสารหน้ีกําหนด เปนตน 

- ใหมีคําเตือนผูลงทุนวา  

“กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ 

ผูออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยง 

ที่เกี่ยวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีนี้  

มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน  

หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในตราสารหนี้ 

ที่เสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหน้ีที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถวนและ

ถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้แตอยางใด  ทั้งนี้ การรับรอง ความถูกตอง

ครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนีน้ี้เปนความรับผิดชอบของผูเสนอขาย

ตราสารหนี้ 

หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนีม้ีขอความหรือรายการที่เปนเท็จ  

หรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือตราสารหนีท้ี่ไดซื้อตราสารหนีไ้มเกินหนึ่งป 

นับแตวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนีน้ั้นมีผลใชบังคับ มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจาก

บริษัทหรือเจาของตราสารหนีไ้ดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย 

และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูวาแบบแสดงรายการขอมูล

การเสนอขายตราสารหนีเ้ปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ แตไมเกินสองป 

นับจากวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนีม้ีผลใชบังคับ” 
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- ใหระบุคําเตือน ในกรณีเปนการเสนอขายหุนกูที่มีอนุพันธแฝงที่มูลคาไถถอนรวมของหุนกู 

ที่มีอนุพันธแฝงอาจต่ํากวาเงินตนที่ผูลงทุนชําระใหกับผูออกหุนกู  ทั้งนี้ หากมีการค้ําประกันมูลคา 

ไถถอนเปนบางสวน ขอใหระบุสัดสวนการค้ําประกันใหชัดเจน กรณีเปนการเสนอขายตราสาร 

ดอยสิทธิเพื่อนับเปนเงินกองทุนของธนาคารพาณิชยประเภทที่ 2 (“Tier 2”) ที่มีเงื่อนไขการถูกบังคับแปลง

สภาพ (“convert to equity”) ใหเปดเผยความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจตองรวมรับผลขาดทุนของ 

ธนาคารพาณิชย (“ธพ.”) หากเกิดเหตุการณที่เขาเงื่อนไขตามที่กําหนดในสัญญา (“Trigger event”) รวมถึง

ความเสี่ยงจากการกําหนดราคาแปลงสภาพขั้นต่ํา (“floor conversion price”) 
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การพิจารณาระยะเวลามีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูล 

 ในการแสดงขอมูลประกอบการพิจารณาระยะเวลาการมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูล  

ใหแนบหนังสือรับรองที่ระบุหนาที่ในการสงงบการเงินและรายงานการเปดเผยขอมูล 

ตามมาตรา 56 ของผูออกตราสารหนี้ รวมทั้งลักษณะของขอกําหนดสิทธิของหุนกูที่เสนอขายครั้งนี้ดังนี้  

1. ขอมูลผูออกตราสารหนี้ ระบุวาผูออกตราสารหนี้มีลักษณะใดดังนี ้

  1.1  บริษัทมีหนาที่นําสงงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน 

หรือผลการดําเนินงานตามมาตรา 56 

  1.2  บริษัทไมมีหนาที่นําสงงบการเงินและรายงานเกี่ยวกบัฐานะทางการเงิน 

หรือผลการดําเนินงานตามมาตรา 56 

2. กรณีเสนอขายหุนกู ใหระบุประเภทหุนกู    (เชน หุนกู / หุนกูดอยสิทธิ / หุนกูแปลงสภาพ /  

หุนกูที่มีอนุพันธแฝง)  ทั้งนี้ ใหระบุวาขอกําหนดสิทธิสําหรับการเสนอขายในครั้งน้ีเปนลักษณะใดดังนี ้

  2.1  ขอกําหนดสิทธิเปนไปตามตัวอยางที่กําหนดไวบน website ของสํานักงาน 

  2.2  ขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขตามขอกําหนดสิทธิฉบับที่ยื่นไมแตกตางจาก 

ขอกําหนดสิทธิที่เคยยื่นตอสํานักงานมาแลวไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ขอกําหนดสิทธิที่เคยยื่นนั้น 

ไดเปดเผยตอสาธารณชน เวนแตเปนความแตกตางในผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดรับ แตไมรวมถึง 

ความแตกตางของสูตรหรือวิธีการที่ใชในการกําหนดอัตราผลตอบแทน (ระบุวันทีม่ีผลใชบังคับของแบบ

แสดงรายการขอมูลที่ออกตามขอกําหนดสิทธิดังกลาว....................................) 

 2.3  กรณีอ่ืน ๆ ที่ไมเขาขายตาม 2.1 และ 2.2 

 

(หนังสือรับรองขางตนใหลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพัน หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจใหลงลายมือชื่อ

กํากับเอกสารทุกหนาในแบบแสดงรายการขอมูลที่ยื่นคร้ังนี้)   
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สารบัญ  

หนา 

สวนที่ 1  สรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (factsheet) 

สวนที่ 2  ขอมูลสรุป (executive summary) 

สวนที่ 3  ผูออกตราสารหน้ี 

3.1  วัตถุประสงคการใชเงิน 

3.2  การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

3. ปจจัยความเสี่ยง 

4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

5. ขอพิพาททางกฎหมาย 

6. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอืน่ 

3.3  การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

8. โครงสรางการจัดการ    

9. การกํากับดูแลกิจการ 

10. ความรับผิดชอบตอสังคม 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  

12. รายการระหวางกัน 

3.4  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  

13. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 

14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ   

สวนที่ 4  ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ 

   1.  รายละเอียดของตราสารหนีท้ี่เสนอขาย  

   2.  ขอจํากัดการโอนตราสารหนีท้ี่เสนอขาย 

   3.  การกําหนดราคาตราสารหนีท้ี่เสนอขาย 

   4.  การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 

   5.  ตัวแทนการชําระเงิน 

   6.  ตลาดรองตราสารหนี้ 

สวนที่ 5  การรับรองความถูกตองของขอมูล 
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เอกสารแนบ 1 รางขอกําหนดสิทธิ 

เอกสารแนบ 2 รางสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 

เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจํางวดปบัญชีลาสุด และงบการเงินงวดไตรมาสลาสุด 

เอกสารแนบ 6 อื่น ๆ 
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สวนที่ 1 

สรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (factsheet) 

 

 ใหสรุปสาระสําคัญของตราสาร รวมทั้งลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สําคัญของตราสาร  
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สวนที่ 2 

ขอมูลสรุป (executive summary) 

 

1. ใหสรุปสาระสําคัญของขอมูลผูออกตราสารหนีโ้ดยยอ เพื่อใหผูลงทุนเขาใจภาพรวมของ 

การดําเนินธุรกิจของผูออกตราสารหน้ี (ควรสรุปขอมูลใหอยูภายใน 1 หนากระดาษ) 

2. เปดเผยประวัตผิิดนัดชําระหนี้เงินตนหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชําระหนี้เงินกูยืมจาก 

ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

และการผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ 3 ปยอนหลัง 

 

 (ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 3 และสวนที่ 4 กอนตัดสินใจจองซื้อตราสารหนี้) 
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สวนที่ 3  

ผูออกตราสารหนี้ 

 

1.  วัตถุประสงคการใชเงิน 

บริษัท     ประกอบธุรกิจ        

โดยมีที่ตั้งสํานักงานใหญที่           

เลขทะเบียนบริษัท Home Page (ถามี)    โทรศัพท โทรสาร     

มวีัตถุประสงคในการนําเงินท่ีไดจากการเสนอขายตราสารหน้ีครั้งน้ีประมาณ   ลานบาท ไปใชดังน้ี  

หมายเหต:ุ   

1.  ใหเปดเผยประมาณการมูลคาเงินที่ใชแยกแตละวัตถุประสงคการใชเงิน โดยใหเรียงลําดับการใชเงินตามความสําคัญของ

วัตถุประสงคแตละเรื่อง  ทั้งนี้ หากเงินระดมทุนที่ไดรับในครั้งน้ีไมเพียงพอสําหรับวัตถุประสงคการใชเงินที่ระบุไว ให

เปดเผยแหลงเงินทุนท่ีจะจัดหาเพิ่มเติมดวย   

2.  หากเปนการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ใหเปดเผยเปนรายการระหวางกันท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตดวย 
*แนวทางการเปดเผยวัตถุประสงคการใชเงินใหเปนไปตามคูมือการเปดเผยขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย และขอมูลประจําป 

 

วัตถุประสงคการใชเงิน จํานวนเงิน ระยะเวลาที่ใช

เงินโดยประมาณ 

รายละเอียด 

1. เพื่อใชในการซื้อสินทรัพย 

หรือลงทุนในกิจการที่

เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ

ปจจุบัน  

  - กรณีเปนการซื้อสนิทรัพย ใหอธิบาย

รายละเอียดอยางนอยเกี่ยวกับสินทรัพยและ

ราคาของสินทรัพย  

- กรณีเปนการลงทุนในกิจการ ใหอธิบาย

รายละเอียดอยางนอยเกี่ยวกับลักษณะกิจการ          

ทีจ่ะลงทุนและสถานะการลงทุน  

ทั้งนี้ กรณีการซื้อสินทรัพย หรือลงทุนในกิจการ

ที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจปจจุบัน               

ใหอธิบายเหตุผลและที่มาของการเขาไป               

ซื้อสินทรัพยหรือลงทุนในกิจการดังกลาวดวย 

2. เพื่อใชในการซื้อสินทรัพย 

หรือลงทุนในกิจการที่ไม

เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ

ปจจุบัน 

  

3. เพื่อชําระคืนเงินกู หรือหน้ี

จากการออกตราสารหน้ี 

  -  กรณเีปนการชําระหน้ีที่มีกับกลุมที่ปรึกษา

ทางการเงินหรือกลุมตัวกลางในการเสนอขาย

หลักทรัพย ใหเปดเผย terms and conditions 

ของหนี้ดังกลาวเพิ่มเติมดวย   

-  กรณีอื่น ๆ ใหเปดเผยอยางนอยในเรื่อง

จํานวนเงินและระยะเวลาการใชเงิน 

4. กรณอีื่น ๆ เชน เงินทุนที่ใช

หมุนเวียนในกิจการ 
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2.  กรณีผูออกตราสารหนีม้ีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ตอสํานักงาน 

หรือเพิ่งยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอประชาชน (แบบ 69-DEBT-PO / แบบ 69-BASE-PO) และ            

แบบแสดงรายการขอมลูดังกลาวผลใชบังคับไมเกิน 1 ป ใหเปดเผยขอมูลดังนี้ 

2.1  บริษัทเปดเผยขอมูลตามที่ไดเคยเปดเผยในแบบ 56-1 งวดปลาสุดหรือแบบแสดงรายการ

ขอมูลที่เคยจัดสงตอสํานักงานขางตน และปรับปรุงขอมูลดังกลาวใหเปนปจจุบันดวย 

2.2  ใหเพิ่มเตมิขอมลูเกี่ยวกับภาระผูกพันในทรัพยสินของผูออกตราสารหนี้ (กรณีที่ออกเปน

ตราสารหนี้ไมมีประกัน) และยอดหน้ีคงคางในการออกหุนกูหรือตั๋วเงินครั้งกอน  

2.3  ใหเปดเผยขอมูลคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion                

and Analysis: MD&A) สําหรับงบการเงินรายไตรมาสลาสุด และผลการดําเนินงานสะสมตั้งแตตนปบัญชี 

ถึงไตรมาสลาสุดดวย และใหเปดเผยอัตราสวนทางการเงิน* ดังนี้ 

(1)  อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินไดคาเสื่อมราคา และ            

คาตัดจําหนาย (net debt to EBITDA ratio) 

(2)  อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (interest coverage ratio)  

(3)  อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio)  

(4)  อัตราหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม (debt to equity ratio)  

(5)  อัตราสวนสภาพคลอง (current ratio)  

(6)  อัตราสวนตั๋วเงินจายตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (B/E size to interest bearing debt ratio) 

(7)  อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกําหนดภายใน 1 ป ตอหนี้สินที่มีภาระ 

ดอกเบี้ยทั้งหมด 

(8)  อัตราสวนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตอหนี้สินรวม 

    * ในกรณีที่ key financial ratio รายการใดไมเหมาะกับประเภทธุรกิจของผูออกตราสารหนี้  

สามารถปรับรายการดังกลาวใหเหมาะกับประเภทธุรกิจได โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจในการวิเคราะห 

ของที่ปรึกษาทางการเงิน/บริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่จําหนายตราสารหนี ้ ทั้งนี้ สามารถใชคูมือจัดทํา 

แบบแสดงรายการขอมูลแบบ 56-1 แบบ 69-1 ที่จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย 

และตลาดหลักทรัพย เปนแนวทางในการเลือกใช key financial ratio ได  

      ตัวอยางเชน กรณีที่ผูออกตราสารหน้ีเปนธนาคารพาณิชย สามารถใชขอมูล liquidity coverage 

ratio / net stable funding ratio แทนรายการ current ratio หรือกรณีที่ผูออกตราสารหนี้เปน 

บริษัทหลักทรัพย สามารถใชขอมูล net capital แทนรายการ current ratio ได เปนตน 

2.4  ใหเปดเผยขอมูลความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหนี้   
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ใหจัดทําเอกสารระบุวาแบบแสดงรายการขอมูลครั้งนีม้ีความแตกตางจากแบบ 56-1 หรือแบบ

แสดงรายการขอมูลครั้งลาสุดที่ยื่นตอสํานักงานอยางไรบาง (อาจทําเปนตารางเปรียบเทียบหรือ highlight 

สวนที่แตกตางก็ได) 

3.  กรณีอ่ืนที่ไมเขาขายตาม 2. 

      3.1  ใหผูออกตราสารหนี้เปดเผยขอมูลที่เปนปจจุบัน โดยมีหัวขอและรายละเอียดเปนไปตาม 

แบบ 56-1 โดยอนุโลม 

      3.2  ใหเพิ่มเติมขอมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันในทรัพยสินของผูออกตราสารหนี้ (กรณีที่ออกเปน 

ตราสารหนี้ไมมีประกัน) และยอดหน้ีคงคางในการออกตั๋วเงินหรือหุนกูครั้งกอนดวย  

      3.3  การเปดเผยฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ใหแสดงขอมูลจากงบการเงินและอัตราสวน

ทางการเงินที่สําคัญที่สะทอนถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทยอย 

อยางนอยตองมีขอมูลเปรียบเทียบ 2 ปที่ผานมา (เปนงบการเงินปลาสุดที่ผานการตรวจสอบ จากผูสอบบัญชี            

ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานและงบการเงินปยอนหลังอีกหนึ่งป)  ทั้งนี้ ใหเปดเผยขอมูลคําอธิบายและ

การวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)  สําหรับงบการเงินรายไตรมาส

ลาสุด และผลการดําเนินงานสะสมตั้งแตตนปบัญชีถึงไตรมาสลาสุดดวย  และใหเปดเผยอัตราสวนทางการเงิน

ดังนี้ 

 (1)  อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินไดคาเสื่อมราคา  

และคาตัดจําหนาย (net debt to EBITDA ratio) 

 (2)  อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (interest coverage ratio)  

 (3)  อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio)  

 (4)  อัตราหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม (debt to equity ratio)  

 (5)  อัตราสวนสภาพคลอง (current ratio)  

 (6)  อัตราสวนตั๋วเงินจายตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (B/E size to interest bearing debt ratio) 

 (7)  อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกําหนดภายใน 1 ป ตอหนี้สินที่มีภาระ 

ดอกเบี้ยทั้งหมด 

 (8)  อัตราสวนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตอหนี้สินรวม 

 

รายการขอมูลเพิ่มเติม (เฉพาะสาขาธนาคารตางประเทศในประเทศไทย) 

 หากผูออกตราสารหนี้เปนสาขาธนาคารตางประเทศในประเทศไทย  (“สํานักงานสาขา”)                   

การเปดเผยขอมูลตาม 1. 2. และ 3. ขางตน ใหเปดเผยขอมูลของสํานักงานสาขาเปนหลัก และระบุขอมูล        

ของสํานักงานใหญ (หมายถึง ธนาคารตางประเทศทั้งองคกร) ประกอบ โดยแสดงเฉพาะสรุปขอมูล              

การประกอบธุรกิจ ตัวเลขรายการบัญชีในงบการเงินที่สําคัญ และผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือของสํานักงาน

ใหญ (ถามี) รวมทั้งแสดงขอผูกพันตามขอกําหนดสิทธิที่ระบุวาสํานักงานสาขาจะดํารงฐานะ  การชําระหนี้ให

ไมไดรับผลกระทบจากการที่สํานักงานสาขาจะสงเงินออกไปใหสํานักงานใหญ   



- 11 - 

 

ทั้งนี้ ใหแนบงบการเงินของสํานักงานสาขาเปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหนี้  นอกจากนี้ ใหเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมดงันี้ 

 ความเสี่ยงเกี่ยวกับขอจํากัดทางกฎหมายในดานตาง ๆ ที่กระทบตอความสามารถ                   

ในการชําระหนี้ของผูออกตราสารหน้ี เชน กฎหมายลมละลาย กฎหมายเกี่ยวกับหลักตางตอบแทน  

 ความเสี่ยงในกรณีที่ผูออกตราสารหน้ีลมละลาย ซึ่งผูถือตราสารหน้ีอาจไมสามารถขอรับ

ชําระหนี้หรือฟองบังคับชําระหนี้จากทรัพยสินของสํานักงานสาขาและสํานักงานใหญ  ทั้งนี้  

หากมีการเปดเผยอันดับความนาเชื่อถือของสํานักงานใหญ ใหระบุคําเตือนวา  ผลการจัดอันดับ 

ความนาเชื่อถือของสํานักงานใหญอาจไมสะทอนความสามารถในการชําระหนี้ตามตราสารหน้ี 

ของสํานักงานสาขาโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเกิดกรณีลมละลาย 

อน่ึง ในกรณีการออกตราสารหนี้ที่เลือกจัดอันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสารหนี้  

และผูออกตราสารหนี้ประสงคจะเปดเผยเฉพาะอันดับความนาเชื่อถือของสํานักงานใหญ โดยจะไม 

จัดใหมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือของสํานักงานสาขา ใหเปดเผยเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงลาสุด 

ของสํานักงานสาขาซึ่งไดปรับปรุงผลกระทบหากมีการนําเงินที่ไดจากการออกตราสารหนี้ทั้งหมด            

ไปกอใหเกิดเปนสินทรัพยเสี่ยงเต็มจํานวนดวย 
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สวนที่ 4 

ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ 

 1.  รายละเอียดของตราสารหนี้ท่ีเสนอขาย 

      - ใหระบุกฎหมายของประเทศที่ใชบังคับกับตราสารหนี ้(applicable law)  

     - ใหแสดงผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ รวมทั้งรายละเอียดการวิเคราะหการจัดอันดับ 

ความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ ผูที่ออกตราสารหนี ้หรือผูค้ําประกันการชําระหนี้ตามตราสารหน้ี                      

โดยสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

 - ในกรณีที่ตราสารหนี้ที่เสนอขายมีรายละเอียดอื่นที่สําคัญที่ควรอธิบายเพิ่มเติมจากขอมูล 

ในหนาแรก เพื่อใหผูลงทุนเขาใจลักษณะของตราสารหนี้ที่เสนอขาย ใหสรุปลักษณะสําคัญของตราสารหนี ้              

ที่เสนอขายเพิ่มเติมดวย เชน กรณีเสนอขายหุนกู ใหสรุปสาระสําคัญของขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของ  

ผูออกหุนกูและผูถือหุนกู (terms and conditions) และสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู วิธีการในการจายดอกเบี้ย

และการชําระหนี้ ประเภทและมูลคาทรัพยสินที่ใชเปนหลักประกัน ขอมูลผูค้ําประกันและสรุปสาระสําคัญของ

สัญญาค้ําประกัน (กรณีเปนการค้ําประกัน) เปนตน 

กรณีเสนอขายหลักทรัพยแปลงสภาพ ใหสรุปวิธีการใชสทิธิ เงื่อนไข การปรับสิทธิ  

และคาเสียหาย เปนตน 

กรณีเสนอขายหุนกูที่มีอนุพันธแฝง ใหระบุขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้ 

  - ประเภทและลักษณะสําคัญของปจจัยอางอิง รวมถึงใหระบุขอมูลสําคัญของปจจยัอางอิง                  

ที่อาจมีผลกระทบตอเงินตนหรือผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดรับ พรอมแหลงขอมูลที่ผูถือหุนกูสามารถ 

ดูเพิ่มเติมได เชน แสดงกราฟขอมูลผลการดําเนินงานยอนหลังของปจจัยอางอิง เปนตน 

  - อธิบายโครงสรางธุรกรรมใหชัดเจน 

  - ระบุขอมูลของสัญญาที่เกี่ยวของกับธุรกรรมดังกลาว เชน ขอมูลคูสัญญาและ  

สาระสําคัญของสัญญา เปนตน  ทั้งนี้ ตัวอยางของสัญญาที่เกี่ยวของ เชน การทําสัญญาลวงหนาที่มี 

ขอกําหนดใหผูออกตราสารหนี้ไดรับชําระหนี้จากคูสัญญาในจํานวนและระยะเวลาเดียวกันหรือ                         

ใกลเคียงกับที่ตองชําระหนี้ใหผูถือหุนกูที่มีอนุพันธแฝงที่เสนอขายนั้น (back to back agreement)  

กรณีเสนอขายตราสาร Tier 2 ที่มีเงื่อนไขการ convert to equity ใหผูเสนอขายตราสาร                      

ดังกลาวระบุรายละเอียดขอมูลเพิ่มเติมอยางนอย ดังตอไปนี ้

(1)  ลักษณะเฉพาะของตราสารและขอมูลที่เกี่ยวของ 

  1)  ลักษณะและเงื่อนไขโดยรวมของตราสาร Tier 2 ที่มีเงื่อนไขการ convert to equity  

โดยระบุความเสี่ยงเฉพาะตัวของตราสารอยางละเอียดและชัดเจน เชน เปนตราสารที่ ธพ. มีสิทธิไถถอน  

กอนครบกําหนดการชําระคืนภายใตเงื่อนไขที่ธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) กําหนด  และไมมี

ขอกําหนดใหผูถือสามารถไถถอนกอนกําหนด  การกําหนดเงื่อนไขในการรองรับและรับรูผลขาดทุน                
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ของ ธพ. เมื่อ ธพ. มีผลการดําเนินงานที่ไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได 1 (“loss absorption on a                   

gone-concern basis”) โดยตราสารจะถูก convert to equity และความเสี่ยงและผลกระทบตอผูลงทุนภายใต

สถานการณตาง ๆ เปนตน 

 2)  เปรียบเทียบความแตกตางของลักษณะและความเสี่ยงของตราสาร Tier 2 ที่มีเงื่อนไข

การ convert to equity และตราสารหนี้ทั่วไป โดยไมทําใหผูลงทุนเขาใจผิดวาหลักทรัพยทั้งสองประเภท

สามารถเปรียบเทียบกันได เชน เปรียบเทียบผลตอบแทนอยางเดียว โดยไมรวมถึงขอมูลผลกระทบดาน  

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากตราสาร Tier 2 ที่มีเงื่อนไขการ convert to equity เปนตน 

 3)  เปรียบเทยีบลําดับการชําระหนี้ของตราสาร Tier 2 ที่มีเงื่อนไขการ convert to equity 

กับเงินฝาก เจาหนี้สามัญ ตราสารหนี้ประเภทอ่ืน ๆ หุนสามัญ ฯลฯ ทั้งภายใตสถานการณตาง ๆ  

เชน เมื่อผูออกตราสารถูกพิทักษทรัพย หรือถูกพิพากษาใหลมละลาย หรือมีการชําระบัญชีเพื่อการเลิกกิจการ 

เปนตน และเมื่อเกิด Trigger event เพื่อ loss absorption on a gone-concern basis 

 4)  คํานิยามและองคประกอบของเงินกองทุนชั้นที่ 2 และสินทรัพยเสี่ยง โดยยอ   

ซึ่งตองมีสาระสําคัญและเขาใจไดงาย  

 5)  วิธีการคํานวณอัตราเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ (“CET 1 ratio”)  

อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (“Tier 1 Ratio”) และอัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้น  (“Total Capital Ratio”)  

โดยยอและเขาใจไดงาย 

 6)  เปรียบเทียบระหวาง CET 1 ratio, Tier 1 Ratio และ Total Capital Ratio ที่ ธพ.  

ดํารงได ณ สิ้นวันทําการสุดทายของแตละเดือนกับกับอัตราสวนเงินกองทุนขั้นตํ่า (“minimum capital  

requirement”) และเงินกองทุนสวนเพิ่ม (“capital buffer”) ตามที่ ธปท. กําหนดทั้ง 3 ประเภท  

                      นอกจากนี้ ให ธพ. เปดเผยใหผูลงทุนทราบวา สามารถติดตามอัตราสวนเงิน 

กองทุนดังกลาว ณ สิ้นวันทําการสุดทายของแตละเดือนไดจากหนา website ของ ธพ. ภายในวันที่ 25  

ของเดือนถัดไป และอธิบายความเสี่ยงที่ผูถือตราสาร Tier 2 ที่มีเงื่อนไขการ convert to equity อาจไดรับ 

จากการลดลงของอัตราสวนเงินกองทุนที่ ธพ. ดํารงได และการไมสามารถปฏิบัติตาม minimum capital  

requirement และ capital buffer ดังกลาว 

7)  แนวทาง/วิธีการคํานวณมูลคาของตราสารที่ถูก convert to equity  เมื่อเกิด Trigger 

event ภายใตเงื่อนไขเพื่อ loss absorption on a gone-concern basis  พรอมตัวอยางการคํานวณที่ผูลงทุนเขาใจ

ไดงาย รวมทั้งมีการจัดทํา worst case scenario analysis เพื่อใหผูลงทุนเขาใจ/รับทราบผลขาดทุนสูงสุด และ

ผลกระทบที่ผูลงทุนอาจไดรับเมื่อเกิด Trigger event ดังกลาว 

 

 

                                                        
1 เชน ธพ. มีสินทรัพยไมเพียงพอจายคืนผูฝากเงินและเจาหนี้ เงินกองทุนของ ธพ. ลดลงจนถึงระดับทีจ่ะกระทบตอ 

ผูฝากเงินและเจาหนี้ หรือ ธพ. ไมสามารถเพิ่มทุนไดดวยตัวเอง เปนตน 
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  นอกจากนี้ ให ธพ. เปดเผยใหผูลงทุนทราบถึงความเสี่ยง และผลกระทบจากการ

กําหนด floor conversion price ที่ระดับรอยละ 50 ของราคาหุนสามัญของ ธพ. ในชวงกอนหรือระหวาง 

การเสนอขายตามแนวทางที่สมาคมธนาคารไทยกําหนด เชน ความเสี่ยงที่จะไดรับหุนสามัญจากการ  

convert to equity ในมูลคารวมต่ํากวาเงินลงทุนในตราสาร Tier 2 ดังกลาว เปนตน 

8)  ขั้นตอนและกระบวนการในกรณีที่มีการ convert to equity ตราสาร Tier 2 

9)  อธิบายแผนการขยายธุรกิจในชวง 3 ปขางหนา 

(2)  ขอมูลเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนจากการเสนอขายตราสาร Tier 2 ที่มีเงื่อนไข 

การ convert to equity ของ ธพ. โดยผาน ธพ. ผูออกตราสารเองหรือผานบริษัทหลักทรัพย (“บล.”) ในเครือ

ของ ธพ. (ถามี) เน่ืองจากเพื่อใหถูกนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ Basel III ของ ธปท. จึงอาจสราง

แรงจูงใจให ธพ. หรือ บล. ในเครือของ ธพ. ชักชวนใหผูลงทุนซื้อตราสาร โดยไมชี้แจงถึงความเสี่ยง  

ชวนเชื่อเกินจริง ใหขอมูลเปนเท็จหรือไมชัดเจน          

 2.  ขอจํากัดการโอนตราสารหน้ีที่เสนอขาย (ถามี เชน ขอจํากัดการโอนตราสารหนี้ที่ได 

จดทะเบียนไวกับสํานักงาน เปนตน) 

 3.  การกําหนดราคาตราสารหน้ี 

        ใหอธิบายที่มาของการกําหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารหนีท้ี่เสนอขาย ไดแก วิธีการกําหนด

ราคา ผูที่มีสวนในการกําหนดราคา ปจจัยหรือตัวแปรตาง ๆ ที่ใชในการกําหนดราคา เปนตน  ทั้งนี้ แนวทาง 

การเปดเผยที่มาของการกําหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารหน้ีใหเปนไปตามคูมือการเปดเผยขอมูล 

ในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย และขอมูลประจําป 

 4.  การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 

 (1) วิธีการเสนอขายตราสารหนี้  

  ใหระบุวาเปนการเสนอขายตราสารหน้ีผานผูจัดจําหนายตราสารหน้ีหรือผูคาตราสารหนี้

หรือไม 

 (2) ผูจัดจําหนายตราสารหน้ี (กรณีผานผูจัดจําหนาย) ใหระบุ 

  (ก)  ผูประกันการจําหนายและจัดจําหนาย ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท 

 (ข)  ผูจัดจําหนาย ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท 

 (ค)  ตัวแทนผูจัดจําหนาย ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท 

(3)  ผูคาตราสารหนี ้(กรณีผานผูคาตราสารหน้ี) ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท 

 (4) เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนาย/คาตราสารหนี้  

 ใหระบุขอตกลงระหวางผูเสนอขายตราสารหนี้กับผูจัดจําหนายตราสารหนี้/ผูคา 

ตราสารหนีท้ี่เกี่ยวกับเงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหรือการคาตราสารหนี้  ทั้งนี้ ใหแสดงจํานวน

เงินคาตราสารหนี้ที่ผูเสนอขายตราสารหนี้จะไดรับหลังจากหักคาตอบแทนในการจัดจําหนาย/คาตราสารหนี้ 

ไวดวย   
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 (5) คาใชจายในการเสนอขายตราสารหน้ี  

 ใหระบุจํานวนประกอบรายการที่เปนคาใชจายทั้งหมดในการเสนอขายตราสารหนี้ 

โดยสังเขป 

(6)  วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อตราสารหนี้  

 ใหระบุวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน เชน วัน เวลา สถานที่ เปนตน 

(7) วิธีการจัดสรรตราสารหนี้  

 ใหระบุหลักการจัดสรรตราสารหน้ีใหแกผูจองซื้อ โดยระบุชื่อกลุมบุคคล และสัดสวน หรือ

จํานวนตราสารหนี้ที่จะไดรับจัดสรรอยางชัดเจน หากมีการแบงจํานวนตราสารหนี้และเสนอขายตอผูลงทุน

ตางประเทศ ใหระบุดวย 

 (8) วันและวิธีการจองและการชําระเงินคาจองซื้อตราสารหนี้  

  ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการจองซื้อตราสารหนี้ การกําหนดจํานวนในการ 

จองซื้อตราสารหนี้ตอราย วิธีการชําระเงินคาจองซื้อตราสารหนี้ ชื่อบริษัทเงินทุนหรือ ธพ. ที่เปนตัวแทน 

รับเงินคาจองซื้อตราสารหน้ี วิธีการและเงื่อนไขในการถอนเงินคาจองซื้อตราสารหนี้คืน  

(9) การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อตราสารหนี้เกินกวาจํานวนตราสารหนี้ที่เสนอขาย 

  ใหระบุการจัดสรรกรณีที่มีผูจองซื้อตราสารหนี้เกินกวาจํานวนตราสารหนี้ที่เสนอขาย 

 (10) วธิีการคืนเงินคาจองซื้อตราสารหนี้  

    ใหระบุวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินคาจองซื้อตราสารหนี้ในกรณีที่ผูจองซื้อไมได

รับการจัดสรรตราสารหนี้ 

(11) วิธีการสงมอบตราสารหนี้  

    ใหระบุวิธีการ และระยะเวลาในการสงมอบ 

5.  ตัวแทนการชําระเงิน (paying agent)  

         ใหระบุรายละเอียดชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพท ของบุคคลที่ไดรับการแตงต้ังจากผูออกตราสารหนี้ 

ใหทําหนาที่เปนตัวแทนการชําระเงิน รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตในการทําหนาที่เปนตัวแทน           

 การชําระเงิน  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้ทําหนาที่ในการชําระเงินเอง โดยไมไดมีการทําสัญญาแตงตั้ง

บุคคลใดทําหนาที่เปนตัวแทนการชําระเงิน ใหระบุวาผูออกตราสารหนี้เปนผูทําหนาที่ดังกลาว 

6.  ตลาดรองตราสารหนี้ (ถามี) 

         ในกรณีที่ผูออกตราสารหนีป้ระสงคจะนําตราสารหนี้ที่ออกและเสนอขายไปจดทะเบียน 

ซื้อขายในตลาดรองใด ๆ ใหระบุชื่อของตลาดดังกลาว รวมทั้งวันเวลาที่คาดวาจะนําตราสารหน้ีดังกลาว 

ไปจดทะเบียนดวย   นอกจากนี้ ในกรณีที่ผูออกตราสารหนีจ้ะแตงตั้งบุคคลใดทําหนาที่เปนผูดูแล 

สภาพคลอง (market maker) ใหระบุชื่อ ที่อยู และสาระสําคัญของขอตกลงในการทําหนาที่เปน                      

market maker ดวย 
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         สวนที่ 5 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

1. ในกรณีเปนการเสนอขายตราสารหนี้โดยผูออกตราสารหนี้ที่เปนบริษัทที่มีหุนจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันหรือผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดที่ไดรับ 

มอบอํานาจจากกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน ลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองครบถวนของ 

แบบแสดงรายการขอมูล (ในกรณีที่กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันมิใชผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุด 

หรือผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ใหการลงลายมือชื่อดังกลาวตองมีผูที่ดํารงตําแหนง

บริหารสูงสุดหรือผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี รวมลงลายมือชื่อดวย) พรอมทั้งประทับ 

ตราบริษัท (ถามี)  และมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการขอมูลแทนดวย  

โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี้ 

 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ 

ฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการผูมีอํานาจลงนาม / ผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุด / 

ผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญช]ี ของผูออกตราสารหนี้ ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาว

ถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ   

ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกตราสารหนี ้

ตามที่ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้  ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอความถูกตอง

ครบถวนของขอมูลที่อางอิงนั้นเชนเดียวกับการนําขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้  (ใหระบุขอความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มีการอางอิงขอมูลจาก 

แหลงขอมูลใด ๆ ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุในสวนที่ 3)  

  ในการน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาได 

รับรองความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให ............................................ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับ 

เอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ ................................. กํากับไว ขาพเจาจะถือวา 

ไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

         ชื่อ             ตําแหนง       ลายมือชื่อ* 

1.                                                                                                              

2.                                                                         

3.                                                                                                              

4.                                                                         

5.                                                                         
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ชื่อ            ตําแหนง              ลายมอืชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                              

 หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสํานักงาน มีเหตุจําเปนที่ทําให 

บุคคลใด ยังไมสามารถลงลายมือชือ่ในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว  

ผูเสนอขายตราสารหนี้ตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที  เวนแตเหตุที่ทําใหบุคคลดังกลาวไมสามารถ 

ลงลายมือชื่อไดเกิดจากการที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับ 

ตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกายหรือทางจิต ผูเสนอขายตราสารหนี้ไมจําตองจัดใหบุคคลดังกลาว 

ลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอื่นใดที่มีเหตุจําเปน 

และสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงาน 

2. ในกรณีเปนการเสนอขายตราสารหนี้โดยผูออกตราสารหนี้ไมเปนบริษัทที่มีหุน 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2.1  กรรมการบริหารทุกคน ผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุด และผูที่ดํารงตําแหนงบริหาร

สูงสุดในสายงานบัญชี ใหลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล  

พรอมทั้งมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการขอมูลแทนดวย โดยใหใช

ขอความและรูปแบบ ดังนี้ 

 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ 

ฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการบริหาร / ผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุด /  

ผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญช]ี ของผูออกตราสารหนี ้ ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูล 

ดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ  

นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

(1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของแบบแสดง 

รายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับ 

ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของผูออกตราสารหนี้และบริษัทยอยแลว  

(2)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหผูออกตราสารหนี้มีระบบการเปดเผย 

ขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาผูออกตราสารหนี้ไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของผูออก 

ตราสารหนี้และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว  รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหผูออกตราสารหนี้มรีะบบการควบคุม 

ภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบ

การควบคุมภายใน  ณ  วันที่  .........................................................  ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ

ของผูออกตราสารหนี้แลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุม

ภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของผูออกตราสารหนี้

และบริษัทยอย 
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ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกตราสารหนี้

ตามที่ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้  ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอความถูกตอง

ครบถวนของขอมูลที่อางอิงนั้นเชนเดียวกับการนําขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้  (ใหระบุขอความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มีการอางอิงขอมูลจาก 

แหลงขอมูลใด ๆ ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุในสวนที่ 3)  

ในการน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาได 

รับรองความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให ............................................ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับ

เอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ ................................. กํากับไว  ขาพเจาจะถือวา

ไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

        ชื่อ             ตําแหนง       ลายมือชื่อ* 

1.                                                                                                              

2.                                                                         

3.                                                                                                              

4.                                                                         

5.                                                                         

ชื่อ            ตําแหนง       ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                               

2.2  กรรมการคนอ่ืนของผูออกตราสารหนี้นอกจาก 2.1 ใหลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตรา

บริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล พรอมทั้งมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบ 

แสดงรายการขอมูลแทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี้ 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ 

ฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการของผูออกตราสารหนี้ ขาพเจาไมมีเหตุอันควร 

สงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจง 

ในสาระสําคัญ 

ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกตราสารหนี้

ตามที่ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้  ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอความถูกตอง

ครบถวนของขอมูลที่อางอิงนั้นเชนเดียวกับการนําขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้  (ใหระบุขอความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มีการอางอิงขอมูลจาก 

แหลงขอมูลใด ๆ ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุในสวนที่ 3)  
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ในการน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจา       

ไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่น  

สําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให …....……….................. 

เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ …..........….............  

กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน” 

ชื่อ             ตําแหนง        ลายมือชื่อ* 

1.                                                                                                              

2.                                                                         

3.                                                                                                            

4.                                                                        

5.                                                                        

 

        ชื่อ                          ตําแหนง        ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                             
 หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสํานักงาน มีเหตุจําเปนที่ทําให 

บุคคลใดยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว  

ผูเสนอขายตราสารหนี้ตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที  เวนแตเหตุที่ทําใหบุคคลดังกลาวไมสามารถ

ลงลายมือชื่อไดเกิดจากการที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได 

เน่ืองจากเจ็บปวยทางรางกายหรือทางจิต ผูเสนอขายตราสารหน้ีไมจําตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อ

ในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับ

การผอนผันจากสํานักงาน 

3. ในกรณีเปนการเสนอขายตราสารหนี้โดยผูออกตราสารหนี้ที่เปนสาขาธนาคารตางประเทศ            

ซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยในประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน  

  ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองครบถวนของแบบแสดงรายการ

ขอมูล พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี)  และมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบ 

แสดงรายการขอมูลแทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี้ 

 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ 

ฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะผูมีอํานาจลงนามผูกพันของผูออกตราสารหนี้ ขาพเจา 

ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูล 

ที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ   
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 ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกตราสารหนี้

ตามที่ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้  ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอความถูกตอง

ครบถวนของขอมูลที่อางอิงนั้นเชนเดียวกับการนําขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้  (ใหระบุขอความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มีการอางอิงขอมูลจาก 

แหลงขอมูลใด ๆ ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุในสวนที่ 3)  

 ในการน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาได 

รบัรองความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให ............................................ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับ 

เอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ ................................. กํากับไว ขาพเจาจะถือวา 

ไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

        ชื่อ             ตําแหนง       ลายมือชื่อ* 

1.                                                                                                              

2.                                                                         

3.                                                                                                              

4.                                                                         

5.                                                                         

ชื่อ             ตําแหนง       ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                  

 หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสํานักงาน มีเหตุจําเปนที่ทําให 

บุคคลใด ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว  

ผูเสนอขายตราสารหนี้ตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที  เวนแตเหตุที่ทําใหบุคคลดังกลาวไมสามารถ 

ลงลายมือชื่อไดเกิดจากการที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับ 

ตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกายหรือทางจิต ผูเสนอขายตราสารหนี้ไมจําตองจัดใหบุคคลดังกลาว 

ลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอื่นใดที่มีเหตุจําเปน 

และสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงาน 

4.  การรับรองการปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถามี) 

    ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) 

ในแบบแสดงรายการขอมูล โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี้ 
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    “ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผูออกตราสารหนี้ ขอรับรองวาขาพเจา 

    (1)  ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แลว  

และดวยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน 

ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

    (2)  ไดพิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูออกตราสารหนี้ในอนาคต 

แลวเห็นวา สมมติฐานไดจัดทําขึ้นอยางสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบตอผูออกตราสารหนี้หรือผู

ลงทุนอยางชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที่ผูออกตราสารหนี้มีการระบุนโยบาย และแผนการประกอบธุรกิจของ

ผูออกตราสารหนี้ในอนาคตในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้)” 

 ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไมสามารถตรวจสอบขอมูลที่เกี่ยวของกับแบบแสดง 

รายการขอมูลบางสวน หรือเห็นวาขอมูลบางสวนไมถูกตองครบถวน ใหอธิบายเงื่อนไขไวเพิ่มเติม เชน 

 “เวนแตขอมูลในเร่ือง ........................ ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้ ที่

ขาพเจาไมสามารถใหความเห็นได เนื่องจาก .............................(ไมมีขอมูลเพียงพอที่จะตรวจสอบ หรือไมไดรับ

ความรวมมือจากผูบริหารของผูออกตราสารหนี้ในการตรวจสอบขอมูลในเร่ืองนี)้” หรือ 

 “เวนแตขอความในหนา............ซึ่งขาพเจาเห็นวาควรใชขอความ....................แทน” 

 ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินนําขอมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในดานนั้น 

มาอางอิง ใหระบุขอความเพิ่มเติม ดังนี้ 

 “เวนแตขอมูลในเร่ือง..........................ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้ ที่

ขาพเจาใชขอมูลจาก ....................................ซึ่งขาพเจาเห็นวาเปนผูเชี่ยวชาญในเร่ืองนี้เปนอยางด”ี 

         ชื่อ             ตําแหนง       ลายมือชื่อ 

1.                                                                                                              

2.                                                                         
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แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี ้(MTN) 

(แบบ 69-BASE-PO) 

 

บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผูเสนอขายตราสารหนี้) …… 

เสนอขาย 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

 

 

- ใหระบุวาเปนการเสนอขายแบบโครงการตราสารหนี้ที่จะเสนอขายในรอบ 2 ป (Medium Term Note 

Program : “MTN”)  

- ใหระบุลักษณะสําคัญของโครงการตราสารหนี้ทีค่าดวาจะเสนอขาย เชน ชื่อโครงการ ประเภท  

มูลคาเสนอขายรวม บุคคลที่เสนอขายตราสารหนี้ให (เฉพาะกรณีที่ไมไดเสนอขายตอประชาชนทั่วไป)              

วันเริ่มโครงการ และวันสิ้นสุดโครงการ เปนตน 

- ใหมีคําเตือนผูลงทุนวา  

“กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ 

ผูออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยง 

ที่เกี่ยวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีนี้  

มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน  

หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในตราสารหนี้ 

ที่เสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหน้ีที่เสนอขาย หรือรับรอง 

ความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้แตอยางใด  

ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี ้           

เปนความรับผิดชอบของผูเสนอขายตราสารหนี้ 

 หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีขอความหรือรายการที่เปนเท็จ  

หรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือตราสารหนี้ที่ไดซื้อตราสารหนี้ไมเกินหนึ่งปนับแต             

วันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้นั้นมีผลใชบังคับ มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจาก     

บริษัทหรือเจาของตราสารหนี้ไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

พ.ศ. 2535  ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูวาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 
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ตราสารหนี้เปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ แตไมเกินสองปนับจากวันที่ 

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีผลใชบังคับ”
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การพิจารณาระยะเวลามีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูล 

 ในการแสดงขอมูลประกอบการพิจารณาระยะเวลาการมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูล  

ใหแนบหนังสือรับรองที่ระบุหนาที่ในการสงงบการเงินและรายงานการเปดเผยขอมูลตาม 

มาตรา 56 ของผูออกตราสารหนี้ รวมทั้งลักษณะของขอกําหนดสิทธิของหุนกูที่เสนอขายครั้งน้ีดังนี้  

3. ขอมูลผูออกตราสารหนี้ ระบุวาผูออกตราสารหนี้มีลักษณะใดดังนี ้

  1.1  บริษัทมีหนาที่นําสงงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน 

หรือผลการดําเนินงานตามมาตรา 56 

  1.2  บริษัทไมมีหนาที่นําสงงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน 

หรือผลการดําเนินงานตามมาตรา 56 

4. กรณีเสนอขายหุนกู ใหระบุวาขอกําหนดสิทธิสําหรับการเสนอขายในครั้งนี้เปนลักษณะใดดังนี ้

  2.1  ขอกําหนดสิทธิเปนไปตามตัวอยางที่กําหนดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน 

  2.2  ขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขตามขอกําหนดสิทธิฉบับที่ยื่นไมแตกตางจาก 

ขอกําหนดสิทธิที่เคยยื่นตอสํานักงานมาแลวไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ขอกําหนดสิทธิที่เคยยื่นนั้น 

ไดเปดเผยตอสาธารณชน เวนแตเปนความแตกตางในผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดรับ แตไมรวมถึง 

ความแตกตางของสูตรหรือวิธีการที่ใชในการกําหนดอัตราผลตอบแทน (ระบุวันทีม่ีผลใชบังคับของ 

แบบแสดงรายการขอมูลที่ออกตามขอกําหนดสิทธิดังกลาว....................................) 

 2.3  กรณีอ่ืน ๆ ที่ไมเขาขายตาม 2.1 และ 2.2 

 

(หนังสือรับรองขางตนใหลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพัน หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจใหลงลายมือชื่อ

กํากับเอกสารทุกหนาในแบบแสดงรายการขอมูลที่ยื่นคร้ังนี้)   
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สวนที่ 1 

ขอมูลสรุป (executive summary) 

 

1. ใหสรุปสาระสําคัญของขอมูลผูออกตราสารหนี้โดยยอ เพื่อใหผูลงทุนเขาใจภาพรวมของ 

การดําเนินธุรกิจของผูออกตราสารหน้ี (ควรสรุปขอมูลใหอยูภายใน 1 หนากระดาษ) 

2.     ประวัติผิดนัดชําระหนี้เงินตนหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชําระหนี้เงินกูยืมจากธนาคารพาณิชย            

บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และการผิดเงื่อนไข 

ในการปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ 3 ปยอนหลัง 

 

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2  และสวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซื้อตราสารหนี้) 
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สวนที่ 2 

ผูออกตราสารหน้ี 
 

 

1.  กรณีผูออกตราสารหนี้มีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ตอสํานักงาน          

หรือเพิ่งยื่นแบบแสดงรายการขอมูล และแบบแสดงรายการขอมูลดังกลาวมีผลใชบังคับไมเกิน 1 ป             

ใหเปดเผยขอมูลดังนี้ 

1.1  บริษัทเปดเผยขอมูลตามที่ไดเคยเปดเผยในแบบ 56-1 งวดปลาสุดหรือแบบแสดงรายการ

ขอมูลที่เคยจัดสงตอสํานักงานขางตน และปรับปรุงขอมูลดังกลาวใหเปนปจจุบันดวย 

1.2  ใหเพิ่มเตมิขอมลูเกี่ยวกับภาระผูกพันในทรัพยสินของผูออกตราสารหนี้ (กรณีที่ออกเปน 

ตราสารหนี้ไมมีประกัน) และยอดหน้ีคงคางในการออกตั๋วเงินหรือหุนกูครั้งกอน  

1.3  ใหเปดเผยขอมูลคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and  

Analysis: MD&A) สําหรับงบการเงินรายไตรมาสลาสุด และผลการดําเนินงานสะสมตั้งแตตนปบัญชีถึง 

ไตรมาสลาสุดดวย และใหเปดเผยอัตราสวนทางการเงิน* ดังนี้ 

(1)  อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินไดคาเสื่อมราคา  

และคาตัดจําหนาย (net debt to EBITDA ratio) 

(2)  อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (interest coverage ratio)  

(3)  อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio)  

(4)  อัตราหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม (debt to equity ratio)  

(5)  อัตราสวนสภาพคลอง (current ratio)  

(6)  อัตราสวนตั๋วเงินจายตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (B/E size to interest bearing debt ratio) 

(7)  อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกําหนดภายใน 1 ป ตอหนี้สินที่มีภาระ 

ดอกเบี้ยทั้งหมด 

(8)  อัตราสวนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตอหนีส้ินรวม 

* ในกรณีที่ key financial ratio รายการใดไมเหมาะกับประเภทธุรกิจของผูออกตราสารหนี้       

สามารถปรับรายการดังกลาวใหเหมาะกับประเภทธุรกิจได โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจในการวิเคราะห            

ของที่ปรึกษาทางการเงิน/บริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่จําหนายตราสารหนี้  ทั้งนี้ สามารถใชคูมือจัดทํา             

แบบแสดงรายการขอมูลแบบ 56-1 แบบ 69-1 ที่จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย เปนแนวทางในการเลือกใช key financial ratio ได  

ตัวอยางเชน กรณีที่ผูออกตราสารหนี้เปนธนาคารพาณิชย สามารถใชขอมูล liquidity coverage ratio 

/ net stable funding ratio แทนรายการ current ratio หรือกรณีที่ผูออกตราสารหนี้เปนบริษัทหลักทรัพย 

สามารถใชขอมูล net capital แทนรายการ current ratio ได เปนตน             

1.4  ใหเปดเผยขอมูลความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหนี้   
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ใหจัดทําเอกสารระบุวาแบบแสดงรายการขอมูลครั้งนี้มีความแตกตางจากแบบ 56-1 หรือแบบ

แสดงรายการขอมูลงวดลาสุดที่ยื่นตอสํานักงานอยางไรบาง (อาจทําเปนตารางเปรียบเทียบหรือ highlight 

สวนที่แตกตางก็ได) 

2.  กรณีอ่ืนที่ไมเขาขายตาม 1. 

       2.1  ใหผูออกตราสารหนี้เปดเผยขอมูลที่เปนปจจุบัน โดยมีหัวขอและรายละเอียดเปนไปตาม 

แบบ 56-1 โดยอนุโลม 

  2.2  ใหเพิ่มเติมขอมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันในทรัพยสินของผูออกตราสารหนี้ (กรณีที่ออกเปน 

ตราสารหนี้ไมมีประกัน) และยอดหน้ีคงคางในการออกตั๋วเงินหรือหุนกูครั้งกอนดวย  

2.3  การเปดเผยฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ใหแสดงขอมูลจากงบการเงินและอัตราสวน

ทางการเงินที่สําคัญที่สะทอนถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทยอย

อยางนอยตองมีขอมูลเปรียบเทียบ 2 ปที่ผานมา ทั้งนี้ ใหเปดเผยขอมูลคําอธิบายและการวิเคราะหของ 

ฝายจัดการ (management discussion and analysis) สําหรับงบการเงินรายไตรมาสลาสุด และผลการดําเนินงาน

สะสมตั้งแตตนปบัญชีถึงไตรมาสลาสุดดวย  และใหเปดเผยอัตราสวนทางการเงิน* ดังนี้ 

(1)  อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินไดคาเสื่อมราคา  

และคาตัดจําหนาย (net debt to EBITDA ratio) 

(2)  อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (interest coverage ratio)  

(3)  อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio)  

(4)  อัตราหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม (debt to equity ratio)  

(5)  อัตราสวนสภาพคลอง (current ratio)  

(6)  อัตราสวนตั๋วเงินจายตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (B/E size to interest bearing debt ratio) 

(7)  อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกําหนดภายใน 1 ป ตอหนี้สินที่มีภาระ 

ดอกเบี้ยทั้งหมด 

(8)  อัตราสวนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตอหนี้สินรวม 

2.4  ใหเปดเผยขอมูลความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหนี้   

รายการขอมูลเพิ่มเติม 

 หากผูออกตราสารหนี้เปนธนาคารตางประเทศซึ่งมีสาขาที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจธนาคาร

พาณิชยในประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน (“สํานักงานสาขา”) การเปดเผยขอมูลตาม 1. 

และ 2. ขางตน ใหเปดเผยขอมูลของสํานักงานสาขาเปนหลัก  และระบุขอมูลของสํานักงานใหญ (หมายถึง 

ธนาคารตางประเทศทั้งองคกร) ประกอบ โดยแสดงเฉพาะสรุปขอมูลการประกอบธุรกิจ ตัวเลขรายการบัญชี

ในงบการเงินที่สําคัญ และผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือของสํานักงานใหญ (ถามี) รวมทั้งแสดงขอผูกพัน

ตามขอกําหนดสิทธิที่ระบุวาสํานักงานสาขาจะดํารงฐานะการชําระหนี้ใหไมไดรับผลกระทบจากการที่

สํานักงานสาขาจะสงเงินออกไปใหสํานักงานใหญ  ทั้งนี้  ใหแนบงบการเงินของสํานักงานสาขาเปนสวนหนึ่ง

ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ นอกจากนี้ ใหเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมดงันี้ 
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 ความเสี่ยงเกี่ยวกับขอจํากัดทางกฎหมายในดานตาง ๆ ที่กระทบตอความสามารถ 

ในการชําระหนี้ของผูออกตราสารหน้ี เชน กฎหมายลมละลาย กฎหมายเกี่ยวกับหลักตางตอบแทน  

 ความเสี่ยงในกรณีที่ผูออกตราสารหน้ีลมละลาย ซึ่งผูถือตราสารหน้ีอาจไมสามารถขอรับ

ชําระหนี้หรือฟองบังคับชําระหนี้จากทรัพยสินของสํานักงานสาขาและสํานักงานใหญ ทั้งนี้ หากมีการ

เปดเผยอันดับความนาเชื่อถือของสํานักงานใหญ ใหระบุคําเตือนวา  ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือของ

สํานักงานใหญอาจไมสะทอนความสามารถในการชําระหนี้ตามตราสารหนี้ของสํานักงานสาขาโดยเฉพาะ

อยางยิ่งเมื่อเกิดกรณีลมละลาย 

อน่ึง ในกรณีการออกตราสารหนี้ที่เลือกจัดอันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสารหนี้ และ                  

ผูออกตราสารหนี้ประสงคจะเปดเผยเฉพาะอันดับความนาเชื่อถือของสํานักงานใหญโดยจะไมจัดใหมี             

การจัดอันดับความนาเชื่อถือของสํานักงานสาขา ใหเปดเผยเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงลาสุดของ

สํานักงานสาขาซึ่งไดปรับปรุงผลกระทบหากมีการนําเงินที่ไดจากการออกตราสารหนี้ทั้งหมดไปกอใหเกิด

เปนสินทรัพยเสี่ยงเต็มจํานวนดวย 
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สวนที่ 3  

ขอมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย 

1. รายละเอียดของโครงการตราสารหน้ีทีจ่ะเสนอขาย 

 ในกรณีที่โครงการตราสารหนี้ที่เสนอขายมีรายละเอียดอื่นที่สําคัญที่ควรอธิบายเพิ่มเติมจาก

ขอมูลในหนาแรก เพื่อใหผูลงทุนเขาใจลักษณะของโครงการตราสารหนี้จะที่เสนอขาย ใหสรุปลักษณะสําคัญ

ของตราสารหนี้ทีจ่ะเสนอขายเพิ่มเติมดวย เชน สรุปสาระสําคัญของขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของ               

ผูออกหุนกูและผูถือหุนกูสําหรับโครงการ MTN (master terms and conditions) และสัญญาแตงต้ังผูแทน        

ผูถือหุนกู วิธีการในการจายดอกเบี้ยและการชําระหนี้ ประเภทและมูลคาทรัพยสินที่ใชเปนหลักประกัน            

ขอมูลผูค้ําประกันและสรุปสาระสําคัญของสัญญาค้ําประกัน (กรณีเปนการค้ําประกัน)  เปนตน 

2. ขอจํากัดการโอนตราสารหนี้ที่เสนอขาย (ถามี เชน ขอจํากัดการโอนตราสารหนี้ที่ได 

จดทะเบียนไวกับสํานักงาน เปนตน) 

3. ตลาดรองตราสารหนี้ (ถามี) 

        ในกรณีทีผู่ออกตราสารหนีป้ระสงคจะนําตราสารหนี้ที่ออกและเสนอขายไปจดทะเบียน 

ซื้อขายในตลาดรองใด ๆ ใหระบุชื่อของตลาดดังกลาว รวมทั้งวันเวลาที่คาดวาจะนําตราสารหน้ีดังกลาว 

ไปจดทะเบียนดวย   นอกจากนี้ ในกรณีที่ผูออกตราสารหนีจ้ะแตงตั้งบุคคลใดทําหนาที่เปนผูดูแล 

สภาพคลอง (market maker) ใหระบุชื่อ ที่อยู และสาระสําคัญของขอตกลงในการทําหนาที่เปน                      

market maker ดวย 

 



- 31 - 

 

สวนที่ 4 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

4. ในกรณีเปนการเสนอขายตราสารหนี้โดยผูออกตราสารหนี้ที่เปนบริษัทที่มีหุน 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันหรือผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดที่ไดรับมอบอํานาจ 

จากกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน ลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองครบถวนของแบบแสดงรายการขอมูล  

(ในกรณีที่กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันมิใชผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดหรือผูที่ดํารงตําแหนงบริหาร

สูงสุดในสายงานบัญชี ใหการลงลายมือชื่อดังกลาวตองมีผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดหรือผูที่ดํารงตําแหนง

บริหารสูงสุดในสายงานบัญชี รวมลงลายมือชื่อดวย) พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี)  และมอบอํานาจให

บุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการขอมูลแทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี้ 

 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ 

ฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการผูมีอํานาจลงนาม / ผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุด / 

ผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญช]ี ของผูออกตราสารหนี้ ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาว

ถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ   

ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออก 

ตราสารหนี้ตามที่ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการ

ขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้  ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบ            

ตอความถูกตองครบถวนของขอมูลที่อางอิงนั้นเชนเดียวกับการนําขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบ            

แสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้  (ใหระบุขอความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มีการอางอิง

ขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุในสวนที ่2)  

ในการน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาได 

รับรองความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให ............................................ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสาร

นี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ ................................. กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่

ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

         ชื่อ             ตําแหนง       ลายมือชื่อ* 

1.                                                                                                              

2.                                                                         

3.                                                                                                              

4.                                                                         

5.                                                                         

 

ชื่อ            ตําแหนง              ลายมือชื่อ 
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ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                              

 
 หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสํานักงาน มีเหตุจําเปนที่ทําให 

บุคคลใด ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว  

ผูเสนอขายตราสารหนี้ตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที  เวนแตเหตุที่ทําใหบุคคลดังกลาวไมสามารถ 

ลงลายมือชื่อไดเกิดจากการที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับ 

ตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกายหรือทางจิต ผูเสนอขายตราสารหนี้ไมจําตองจัดใหบุคคลดังกลาว 

ลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอื่นใดที่มีเหตุจําเปน 

และสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงาน 

5. ในกรณีเปนการเสนอขายตราสารหนี้โดยผูออกตราสารหนี้ไมเปนบริษัทที่มีหุน 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2.1 กรรมการบริหารทุกคน ผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุด และผูที่ดํารงตําแหนงบริหาร

สูงสุดในสายงานบัญชี ใหลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล          

พรอมทั้งมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการขอมูลแทนดวย โดยใหใช

ขอความและรูปแบบ ดังนี้ 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ 

ฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการบริหาร / ผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุด /  

ผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญช]ี ของผูออกตราสารหนี้  ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูล 

ดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน 

สาระสําคัญ  นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

(1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของแบบแสดง 

รายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับ 

ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของผูออกตราสารหนี้และบริษัทยอยแลว  

(2)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหผูออกตราสารหนี้มีระบบการเปดเผยขอมูล         

ที่ดี เพื่อใหแนใจวาผูออกตราสารหนี้ไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของผูออกตราสารหนี ้       

และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว  รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหผูออกตราสารหนี้มีระบบการควบคุม 

ภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมิน             

ระบบการควบคุมภายใน  ณ  วันที่  .........................................................  ตอผูสอบบัญชีและกรรมการ

ตรวจสอบของผูออกตราสารหนี้แลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของ               

ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงิน            

ของผูออกตราสารหนี้และบริษัทยอย 
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ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออก 

ตราสารหนี้ตามที่ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการ

ขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้  ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบ 

ตอความถูกตองครบถวนของขอมูลที่อางอิงนั้นเชนเดียวกับการนําขอมูลมาแสดงใหปรากฏใน 

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้  (ใหระบุขอความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มี 

การอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุในสวนที่ 2)  

ในการน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจา       

ไดรับรองความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให ............................................ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับ

เอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชือ่ของ ................................. กํากับไว ขาพเจาจะถือวา

ไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

        ชื่อ             ตําแหนง       ลายมือชื่อ* 

1.                                                                                                              

2.                                                                         

3.                                                                                                              

4.                                                                         

5.                                                                         

ชื่อ            ตําแหนง       ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                               

2.2  กรรมการคนอ่ืนของผูออกตราสารหนี้นอกจาก 2.1 ใหลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตรา

บริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล พรอมทั้งมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดง

รายการขอมูลแทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ 

ฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการของผูออกตราสารหนี้ ขาพเจาไมมีเหตุอันควร 

สงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจง 

ในสาระสําคัญ 

ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออก 

ตราสารหนี้ตามที่ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการ

ขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้  ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอความ

ถูกตองครบถวนของขอมูลที่อางอิงนั้นเชนเดียวกับการนําขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดงรายการ

ขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้  (ใหระบุขอความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มีการอางอิงขอมูลจาก

แหลงขอมูลใด ๆ ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุในสวนที ่2)  
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ในการน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับ 

ที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ  

ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให 

…....………...................... เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมี 

ลายมือชื่อของ …..........…..................... กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลว 

ดังกลาวขางตน” 

ชื่อ             ตําแหนง       ลายมือชื่อ* 

1.                                                                                                              

2.                                                                         

3.                                                                                                            

4.                                                                        

5.                                                                        

         ชื่อ           ตําแหนง        ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                             

            
 หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสํานักงาน มีเหตุจําเปนที่ทําให 

บุคคลใด ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว  

ผูเสนอขายตราสารหนี้ตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที  เวนแตเหตุที่ทําใหบุคคลดังกลาวไมสามารถ           

ลงลายมือชื่อไดเกิดจากการที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได 

เน่ืองจากเจ็บปวยทางรางกายหรือทางจิต ผูเสนอขายตราสารหน้ีไมจําตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อ    

ในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับ       

การผอนผันจากสํานักงาน 

6. ในกรณีเปนการเสนอขายตราสารหนี้โดยผูออกตราสารหนีเ้ปนธนาคารตางประเทศซึ่งมีสาขา

ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยในประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 

 ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองครบถวนของแบบแสดงรายการ

ขอมูล  พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี)  และมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดง

รายการขอมูลแทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ 

ฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะผูมีอํานาจลงนามผูกพันของผูออกตราสารหนี้ ขาพเจา           

ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูล                

ที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ   
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ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออก 

ตราสารหนี้ตามที่ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการ

ขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้  ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบ 

ตอความถูกตองครบถวนของขอมูลที่อางอิงนั้นเชนเดียวกับการนําขอมูลมาแสดงใหปรากฏใน 

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้  (ใหระบุขอความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มี 

การอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุในสวนที ่2)  

 

ในการน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาได 

รับรองความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให ............................................ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับ 

เอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ ................................. กํากับไว ขาพเจาจะถือวา 

ไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

         ชื่อ             ตําแหนง       ลายมือชื่อ* 

1.                                                                                                              

2.                                                                         

3.                                                                                                              

4.                                                                         

5.                                                                         

ชื่อ            ตําแหนง       ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                  

 
 หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสํานักงาน มีเหตุจําเปนที่ทําให 

บุคคลใด ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว  

ผูเสนอขายตราสารหนี้ตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที  เวนแตเหตุที่ทําใหบุคคลดังกลาวไมสามารถ 

ลงลายมือชื่อไดเกิดจากการที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับ 

ตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกายหรือทางจิต ผูเสนอขายตราสารหนี้ไมจําตองจัดใหบุคคลดังกลาว 

ลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอื่นใดที่มีเหตุจําเปน 

และสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงาน 

4.  การรับรองการปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถามี) 

ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทับตราบริษัท     

(ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี้ 
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“ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผูออกตราสารหนี้ ขอรับรองวาขาพเจา 

(1)  ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แลว  

และดวยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน  

ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

(2)  ไดพิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูออกตราสารหนี้ในอนาคต 

แลวเห็นวา สมมติฐานไดจัดทําขึ้นอยางสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบตอผูออกตราสารหนี้หรือ 

ผูลงทุนอยางชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที่ผูออกตราสารหนี้มีการระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจ

ของผูออกตราสารหนี้ในอนาคตในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้)” 

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไมสามารถตรวจสอบขอมูลที่เกี่ยวของกับแบบแสดง 

รายการขอมูลบางสวน หรือเห็นวาขอมูลบางสวนไมถูกตองครบถวน ใหอธิบายเงื่อนไขไวเพิ่มเติม เชน 

“เวนแตขอมูลในเร่ือง ....................... ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี ้  

ที่ขาพเจาไมสามารถใหความเห็นได เน่ืองจาก ...............................(ไมมีขอมูลเพียงพอที่จะตรวจสอบ หรือ   

ไมไดรับความรวมมือจากผูบริหารของผูออกตราสารหนี้ในการตรวจสอบขอมูลในเรื่องนี้)” หรือ 

“เวนแตขอความในหนา............ซึ่งขาพเจาเห็นวาควรใชขอความ....................แทน” 

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินนําขอมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในดานนั้น 

มาอางอิง ใหระบุขอความเพิ่มเติม ดังนี้ 

“เวนแตขอมูลในเร่ือง.............................ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหนี้นี้ ที่ขาพเจาใชขอมูลจาก ....................................ซึ่งขาพเจาเห็นวาเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ 

เปนอยางด”ี 

ชื่อ             ตําแหนง        ลายมือชื่อ 

1.                                                                               

    2.                                                             
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แบบ 69-Pricing 

 

บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผูเสนอขายตราสารหนี้) 

เสนอขาย 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

 

- ใหระบุลักษณะที่สําคัญของตราสารหนี้ที่เสนอขาย เชน ประเภทตราสารหนี้ จํานวน ราคาเสนอขาย 

ตอหนวย บุคคลที่เสนอขายตราสารหน้ีให (เฉพาะกรณีที่ไมไดเสนอขายตอประชาชนทั่วไป) 

ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี ้หรือผูออกตราสารหนี้ หรือผูค้ําประกันการชําระหนี้ 

หรือการค้ําประกันประเภทอื่น ๆ  

- ใหระบุรายละเอียดสําคัญอ่ืนของการเสนอขายตราสารหนี้ เชน ผูประกันการจําหนายและจัดจําหนาย 

บริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่จําหนาย ตราสารหนี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน วันที่แบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายตราสารหนี้ (“แบบแสดงรายการขอมูล”) มีผลใชบังคับ เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายกรณีที่

มีจํานวนตราสารหนี้ที่ขายไดนอยกวาจํานวนตราสารหนี้ขั้นตํ่าที่ผูออกตราสารหนี้กําหนด เปนตน 

- ในกรณีการเสนอขายตราสารหน้ีซึ่งไมไดกําหนดใหตองมีการจัดอนัดับความนาเชื่อถือแตผูออก 

ตราสารหนี้สมัครใจที่จะจัดใหมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ ผูออกตราสารหน้ี  

หรือผูค้ําประกันการชําระหนี้ เพื่อประกอบการเสนอขายตราสารหน้ีนั้น ใหระบุวาผูออกตราสารหนี้ 

จะจัดใหมีการจัดอันดับความนาเชือ่ถืออยางตอเนื่องตลอดอายุของตราสารหรือไมดวย (ถามี) 

- ใหระบุขอความวา 

“ขอมูลตามแบบแสดงรายการขอมูลที่ผูออกตราสารหนี้ไดยื่นตอสํานักงานและมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 

    (ระบุ)        รวมทั้งขอมูลสวนที่ปรับปรุงตามแบบ 69-Supplement เมื่อวันที่    (ระบุ)         

ถือเปนขอมูลสวนหนึ่งของแบบ 69-Pricing ฉบับนี้ดวย” 

- ใหมีคําเตือนผูลงทุนวา  

“กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ 

ผูออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยง 

ที่เกี่ยวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีนี้  

มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน  
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หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในตราสารหนี้ 

ที่เสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหน้ีที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถวน 

 

และถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้แตอยางใด  ทั้งนี้ การรับรอง 

ความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนีน้ี้เปนความรับผิดชอบ 

ของผูเสนอขายตราสารหน้ี  

   หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีขอความหรือรายการที่เปนเท็จ 

หรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือตราสารหนี้ที่ไดซื้อตราสารหนี้ไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้นั้นมีผลใชบังคับ มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัท 

หรือเจาของตราสารหนี้ไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  

ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูวาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้เปนเท็จ

หรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ แตไมเกินสองปนับจากวันที่แบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายตราสารหนีม้ีผลใชบังคับ” 
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สวนที่ 1   

รายการขอมูล  

 

1. สรุปขอมูลสําคัญของตราสารหน้ี (factsheet)   

ใหจัดทําแบบ factsheet ที่มีรายละเอียดของตราสารหนี้ที่เสนอขายในคร้ังนั้น โดยจัดทําตามแบบ       

ที่กําหนดในประกาศที่เกี่ยวของ   

ในกรณีการเสนอขายตราสารหนี้ซึ่งไมไดกําหนดใหตองมีการจัดอับดับความนาเชื่อถือแต 

ผูออกตราสารหนี้สมัครใจที่จะจัดใหมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ ผูออกตราสารหนี้  

หรือผูค้ําประกันการชําระหนี้ เพื่อประกอบการเสนอขายตราสารหน้ีนั้น ใหระบุวาผูออกตราสารหนี้ 

จะจัดใหมีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยางตอเนื่องตลอดอายุของตราสารหรือไมดวย 

2. ขอจํากัดการโอนตราสารหนี้ที่เสนอขาย (ถามี เชน ขอจํากัดการโอนตราสารหนี้ที่ไดจดทะเบียนไว

กับสํานักงาน เปนตน) 

3. ขอมูลการเสนอขาย  

- ใหเปดเผยขอมูลที่มีรายละเอียดการจอง การจําหนาย และการจัดสรร 

 

ในกรณีเสนอขายตอประชาชนทั่วไป 

 (1)  วัตถุประสงคการใชเงิน 

บริษัท     ประกอบธุรกิจ        

โดยมีที่ตั้งสํานักงานใหญที่           

เลขทะเบียนบริษัท Home Page (ถามี)    โทรศัพท/โทรสาร     

มีวัตถุประสงคในการนําเงินที่ไดจากการเสนอขายตราสารหน้ีครั้งน้ีประมาณ   ลานบาท ไปใชดังนี้  

วัตถุประสงคการใชเงิน จํานวนเงิน ระยะเวลาที่ใช

เงิน

โดยประมาณ 

รายละเอียด 

1. เพื่อใชในการซื้อสินทรัพย 

หรือลงทุนในกิจการที่

เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ

ปจจุบัน  

  - กรณีเปนการซื้อสินทรัพย ใหอธิบาย

รายละเอียดอยางนอยเกี่ยวกับสินทรัพยและ

ราคาของสินทรัพย  

- กรณีเปนการลงทุนในกิจการ ใหอธิบาย

รายละเอียดอยางนอยเกี่ยวกับลักษณะกิจการ          

ที่จะลงทุนและสถานะการลงทุน  

ทั้งนี้ กรณีการซื้อสินทรัพย หรือลงทุนใน

กิจการที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ

2. เพื่อใชในการซื้อสินทรัพย 

หรือลงทุนในกิจการที่ไม

เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ

ปจจุบัน 
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หมายเหต:ุ   

1.  ใหเปดเผยประมาณการมูลคาเงินที่ใชแยกแตละวัตถุประสงคการใชเงิน โดยใหเรียงลําดับการใชเงินตามความสําคัญของ

วัตถุประสงคแตละเรื่อง  ทั้งนี้ หากเงินระดมทุนที่ไดรับในครั้งน้ีไมเพียงพอสําหรับวตัถุประสงคการใชเงินที่ระบุไว ให

เปดเผยแหลงเงินทุนท่ีจะจัดหาเพิ่มเติมดวย   

2.  หากเปนการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ใหเปดเผยเปนรายการระหวางกันท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตดวย 
*แนวทางการเปดเผยวัตถุประสงคการใชเงินใหเปนไปตามคูมือการเปดเผยขอมลูในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย และขอมูลประจําป 

 

 (2)  ใหระบุกฎหมายของประเทศที่ใชบังคับกับตราสารหนี้ (applicable law) 

   (3)  ใหอธิบายที่มาของการกําหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารหนีท้ี่เสนอขาย ไดแก วิธีการ 

กําหนดราคา ผูที่มีสวนในการกําหนดราคา ปจจัยหรือตัวแปรตาง ๆ ที่ใชในการกําหนดราคา เปนตน   

ทั้งนี้ แนวทางการเปดเผยที่มาของการกําหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารหนีใ้หเปนไปตามคูมือ 

การเปดเผยขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย และขอมูลประจําป 

   (4)  ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแทนการชําระเงิน (paying agent) โดยระบชุื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพท 

ของบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากผูออกตราสารหนี้ใหทําหนาที่เปนตัวแทนการชําระเงิน รวมถึงรายละเอียด

เกี่ยวกับขอบเขตในการทําหนาที่เปนตัวแทนการชําระเงิน  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้ทําหนาที่ในการ

ชําระเงินเอง โดยไมไดมีการทําสัญญาแตงต้ังบุคคลใดทําหนาที่เปนตัวแทนการชําระเงินใหระบุวาผูออก 

ตราสารหนี้เปนผูทําหนาที่ดังกลาว 

  (5)  วิธีการเสนอขายตราสารหนี้  

  ใหระบุวาเปนการเสนอขายตราสารหนี้ผานผูจัดจําหนายตราสารหนี้หรือผูคาตราสารหนี้หรือไม 

  (6)  ผูจัดจําหนายตราสารหน้ี (กรณีผานผูจัดจําหนาย) ใหระบุ 

  (ก)  ผูประกันการจําหนายและจัดจําหนาย ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท 

 (ข)  ผูจัดจําหนาย ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท 

ปจจุบัน ใหอธิบายเหตุผลและที่มาของการ 

เขาไปซื้อสินทรัพยหรือลงทุนในกิจการ

ดังกลาวดวย 

3. เพื่อชําระคืนเงินกู หรือหนี้

จากการออกตราสารหนี้ 

  -  กรณเีปนการชําระหนี้ที่มีกับกลุมที่ปรึกษา

ทางการเงินหรือกลุมตัวกลางในการเสนอ

ขายหลักทรัพย ใหเปดเผย terms and 

conditions ของหนี้ดังกลาวเพิ่มเติมดวย   

-  กรณีอ่ืน ๆ ใหเปดเผยอยางนอยในเรื่อง

จํานวนเงินและระยะเวลาการใชเงิน 

4. กรณีอื่น ๆ เชน เงินทุนที่

ใชหมุนเวียนในกิจการ 
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 (7)  ผูคาตราสารหนี ้(กรณีผานผูคาตราสารหน้ี) ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท 

 

 

  (8)  เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนาย/คาตราสารหนี้  

 ใหระบุขอตกลงระหวางผูเสนอขายตราสารหนี้กับผูจัดจําหนายตราสารหนี้/ผูคาตราสารหนี้ 

ที่เกี่ยวกับเงื่อนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหรือการคาตราสารหนี้  ทัง้นี้ ใหแสดงจํานวนเงิน 

คาจองซื้อตราสารหนี้ที่ผูเสนอขายตราสารหนี้จะไดรับหลังจากหักคาตอบแทนในการจัดจําหนาย/คา 

ตราสารหนี้ไวดวย   

  (9)  คาใชจายในการเสนอขายตราสารหนี้  

 ใหระบุจํานวนประกอบรายการที่เปนคาใชจายทั้งหมดในการเสนอขายตราสารหนี้ โดยสังเขป 

 (10)  วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อตราสารหนี้  

ใหระบุวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน เชน วัน เวลา สถานที่ เปนตน 

 (11)  วิธีการจัดสรรตราสารหนี้  

   ใหระบุหลักการจัดสรรตราสารหนี้ใหแกผูจองซื้อ โดยระบุชื่อกลุมบุคคล และสัดสวน หรือ

จํานวนตราสารหนี้ทีจ่ะไดรับจัดสรรอยางชัดเจน หากมีการแบงจํานวนตราสารหนี้และเสนอขายตอ              

ผูลงทุนตางประเทศ ใหระบุดวย 

  (12)  วันและวิธีการจองและการชําระเงินคาจองซื้อตราสารหนี้  

 ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการจองซื้อตราสารหนี้ การกําหนดจํานวนใน 

การจองซื้อตราสารหนี้ตอราย วิธีการชําระเงินคาจองซื้อตราสารหน้ี ชื่อบริษัทเงินทุนหรือธนาคารพาณิชย               

ที่เปนตัวแทนรับเงินคาจองซื้อตราสารหนี้ วิธีการและเงื่อนไขในการถอนเงินคาจองซื้อตราสารหนี้คืน  

 (13)  การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อตราสารหนี้เกินกวาจํานวนตราสารหนี้ที่เสนอขาย 

   ใหระบุการจัดสรรกรณีที่มีผูจองซื้อตราสารหนี้เกินกวาจํานวนตราสารหนี้ที่เสนอขาย 

  (14)  วิธีการคืนเงินคาจองซื้อตราสารหนี้  

           ใหระบุวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินคาจองซื้อตราสารหน้ีในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับ

การจัดสรรตราสารหนี้ 

 (15)  วิธีการสงมอบตราสารหนี้  

           ใหระบุวิธีการ และระยะเวลาในการสงมอบ 

ในกรณีเสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ 

ใหเปดเผยขอมูลขั้นต่ําตามมาตรา 69(10) 

นอกจากนี้ ใหเปดเผยขอมูลดังตอไปนีเ้พิ่มเติมดวย 

 (1)  กรณีเสนอขายตราสารหนีต้อประชาชนทั่วไป และผูลงทุนรายใหญ ใหเปดเผยอัตราสวน

ทางการเงิน* ดังนี้ 
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(1.1)  อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินไดคาเสื่อมราคา และ 

คาตัดจําหนาย (net debt to EBITDA ratio) 

(1.2)  อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (interest coverage ratio)  

(1.3)  อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio)  

(1.4)  อัตราหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม (debt to equity ratio)  

(1.5)  อัตราสวนสภาพคลอง (current ratio)  

(1.6)  อัตราสวนตั๋วเงินจายตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (B/E size to interest bearing debt ratio) 

(1.7)  อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกําหนดภายใน 1 ป ตอหนี้สินที่มีภาระ 

ดอกเบี้ยทั้งหมด 

(1.8)  อัตราสวนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตอหนี้สินรวม 
* ในกรณีที่ key financial ratio รายการใดไมเหมาะกับประเภทธุรกจิของผูออกตราสารหนี้สามารถปรับ

รายการดังกลาวใหเหมาะกับประเภทธุรกิจได โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจในการวิเคราะหของที่ปรึกษาทางการ

เงิน/บริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่จําหนายตราสารหนี้  ทั้งนี้ สามารถใชคูมือจัดทําแบบแสดงรายการขอมูล

แบบ 56-1 แบบ 69-1 ที่จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

เปนแนวทางในการเลือกใช key financial ratio ได ตัวอยางเชน 

       1. กรณีที่ผูออกตราสารหนี้เปนธนาคารพาณิชย สามารถใชขอมูล liquidity coverage ratio / net 

stable funding ratio แทนรายการ current ratio  

                     2. กรณีที่ผูออกตราสารหนี้เปนบริษัทหลักทรัพย สามารถใชขอมูล net capital   แทนรายการ 

current ratio ได เปนตน                    

 (2) ใหแนบรางขอกําหนดสิทธเิพิ่มเติมสําหรับการเสนอขายในครั้งนี้  และในกรณกีรณีเสนอขาย

ตราสารหนีต้อประชาชนทั่วไปและผูลงทุนรายใหญใหระบุวารางขอกําหนดสิทธิสําหรับ 

การเสนอขายในครั้งน้ีมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงจากขอกําหนดสิทธิที่เปนสวนหนึ่ง          

ของแบบ 69-BASE-PO/69-BASE-PO-REIT/69-BASE-PO-IFT/69-BASE-II&HNW/                    

69-BASE-II&HNW-REIT/69-BASE-II&HNW-IFT หรือไม ดังนี้ 

  ไมแตกตาง  

  แตกตาง ใหระบุรายละเอียดที่แตกตางกัน* 

หมายเหตุ * ในกรณีที่รางขอกําหนดสิทธิที่ประกอบเปนสวนหน่ึงของแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ มีสาระสําคัญแตกตางจากขอกําหนดสิทธิฉบับที่ไดยื่นตอ

สํานกังานพรอมแบบ 69-BASE-PO/69-BASE-PO-REIT/69-BASE-PO-IFT/  

69-BASE-II&HNW/69-BASE- II&HNW-REIT/69-BASE-II&HNW-IFT ผูเสนอขาย 

ตราสารหนี้ตองดําเนินการยื่นแบบ 69-BASE-PO/69-BASE-PO-REIT/69-BASE-PO-IFT/ 

69-BASE-II&HNW/ 69-BASE-II&HNW-REIT/69-BASE-II&HNW-IFT ชุดใหมตอสํานักงาน  
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4.   สัดสวนการลงทุนในตราสารหนี้ (ในกรณีกองทรัสตเปนผูเสนอขายตราสารหนี้) 

ใหแสดงสัดสวนการลงทุนในตราสารหนี้ที่กองทรัสตเสนอขายของกลุมผูที่จะจําหนาย จาย             

โอน ใหเชา หรือใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยแกกองทรัสตและกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว ซึ่งตาม

หลักเกณฑกําหนดวาจะตองไมเกินรอยละ 50 ของมูลคาตราสารหน้ีที่เสนอขาย
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สวนที่ 2 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 1.    การรับรองความถูกตองของขอมูลของผูเสนอขายตราสารหน้ี 

ใหผูที่ดํารงตําแหนงระดับบริหารต้ังแตผูอํานวยการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทาซึ่งรับผิดชอบ           

ในการออกตราสารหนี้ที่ไดรับมอบอํานาจจากกรรมการผูมีอํานาจผูกพัน ลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง

ครบถวนของแบบแสดงรายการขอมูล พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี)  และมอบอํานาจใหบุคคลใด 

ลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการขอมูลแทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี้ 

 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ 

ฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ [ผูรับมอบอํานาจ] ของผูออกตราสารหนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจง                        

ในสาระสําคัญ   

ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกตราสารหนี้

ตามที่ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้  ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอ 

ความถูกตองครบถวนของขอมูลที่อางอิงน้ันเชนเดียวกับการนําขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดง

รายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบับนี้ (ใหระบุขอความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มีการอางอิง 

ขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุในสวนที่ 1) 

ในการน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาได 

รับรองความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให ............................................ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสาร

นี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ ............................... กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูล          

ที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

         ชื่อ             ตําแหนง       ลายมอืชื่อ* 

1.                                                                                                              

2.                                                                         

3.                                                                                                              

4.                                                                         

5.                                                                         

ชื่อ            ตําแหนง              ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                              
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 หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสํานักงาน มีเหตุจําเปนที่ทําให 

บุคคลใดยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว  

ผูเสนอขายตราสารหนี้ตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที  เวนแตเหตุที่ทําใหบุคคลดังกลาวไมสามารถ 

ลงลายมือชื่อไดเกิดจากการที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับ 

ตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกายหรือทางจิต ผูเสนอขายตราสารหนี้ไมจําตองจัดใหบุคคลดังกลาว 

ลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอื่นใดที่มีเหตุจําเปน 

และสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงาน 

 2.   การรับรองการปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถามี) 

 ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทับตราบริษัท  

(ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี้ 

“ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผูออกตราสารหนี้ ขอรับรองวาขาพเจาได 

สอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวัง 

ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่น 

สําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกตราสารหนี้ตามที่

ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหนี้ฉบับนี้  ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวน 

ของขอมูลที่อางอิงนั้น เชนเดียวกับกรณีที่ผูเสนอขายตราสารหน้ีนําขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดงรายการ

ขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี”้ 

ชื่อ             ตําแหนง                 ลายมือชื่อ 
1.                                                                   
2.                                                                 
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เอกสารประกอบการย่ืนแบบ 69-Pricing 

เอกสาร  

1 หนังสือรับรองการดํารงคุณสมบัติของผูออกตราสารหนี้  

(checklist) (ถามี) 

 

2 2.1 หนังสือรับรองการปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน

สําหรับการเสนอขายตราสารหนี ้(ถามี) 

2.2 หนังสือรับรองการปฏิบัติหนาที่ของบริษัทหลักทรัพย 

ที่ทําหนาที่จําหนายตราสารหนี้/ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถามี) 

 

3 หนังสือขอจดขอจํากัดการโอนผูถือหุนกู (ถามี)  

4 หนังสือรับทราบขอจํากัดการโอนหุนกูของนายทะเบียน (ถามี)  

5 หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแตงต้ังเปนผูแทนผูถือหุนกู  

พรอมคํารับรองการไมมีความสัมพันธกับผูออกหุนกูตามประกาศ 

ที่เกี่ยวกับขอกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูแทนผูถือหุนกู และ 

การกระทําตามอํานาจหนาที่ของผูแทนผูถือหุนกู (ถามี) 

 

6 หนังสือแสดงการยอมรับการแตงต้ังเปนผูแทนผูถือหุนกูของบุคคล 

ที่จะขอความเห็นชอบเปนผูแทนผูถือหุนกู (ถามี) 

 

7 อื่น ๆ (ถามี) ระบุ.........................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


