
เอกสารแนบ 2 

 

  

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี 

(แบบ 69-SPV-PO) 

 

บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผูออกหุนกู) …… 

 

เสนอขาย 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

 

- ใหระบุขอมูลเกี่ยวกับผูมีสิทธิเสนอโครงการ และผูออกหุนกู (นิติบุคคลเฉพาะกิจ) ไดแก  ชื่อ ประเทศที่ 

จดทะเบียน (กรณีผูมีสิทธิเสนอโครงการไมไดเปนบริษัทไทย) ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ และสถาบัน 

จัดอันดับความนาเชื่อถือ 

- ใหระบุลักษณะที่สําคัญของหุนกูที่เสนอขาย เชน ชื่อเฉพาะของหุนกู ประเภทของหุนกู ลักษณะการเสนอขาย 

จํานวนหุนกูท่ีออก ราคาเสนอขายตอหนวย ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือของหุนกู ผูออกหุนกู หรือผูค้ําประกัน

การชําระหน้ี และสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ เปนตน 

- ใหระบุรายละเอียดสําคัญอื่นของการเสนอขายหุนกู เชน ผูประกันการจําหนายและจัดจําหนาย บริษัทหลักทรัพย 

ที่ทําหนาที่จําหนายตราสารหน้ี ที่ปรึกษาทางการเงิน วันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี  

(“แบบแสดงรายการขอมูล”) มีผลใชบังคับ เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายกรณีที่มีจํานวนตราสารหน้ีที่ขายได 

นอยกวาจํานวนตราสารหน้ีขั้นต่ําที่ผูออกหุนกูกําหนด เปนตน 

- ใหระบุคําเตือน ดังน้ี   

“กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูออกหุนกู 

และเง่ือนไขของหุนกู รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับ

ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกูน้ี มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

แนะนําใหลงทุนในหุนกูท่ีเสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหุนกูท่ีเสนอขาย หรือรับรอง 

ความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกูแตอยางใด  ทั้งนี้ การรับรอง 

ความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกูน้ีเปนความรับผิดชอบของ 

ผูเสนอขายหุนกู 

 หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกูมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จ หรือขาดขอความ 

ที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือหุนกูที่ไดซื้อหุนกูไมเกินหน่ึงปนับแตวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย

หุนกูนั้นมีผลใชบังคับ มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของหุนกูไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติ



เอกสารแนบ 2 

 

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีไดรูหรือควรไดรูวาแบบแสดงรายการ

ขอมูลการเสนอขายหุนกูเปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ แตไมเกินสองปนับจากวันท่ี 

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกูมีผลใชบังคับ” 
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สารบัญ 

หนา 

 

สวนที่ 1   สรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (factsheet)  

สวนที่ 2   ขอมูลสรุป (executive summary) 

สวนที่ 3   ขอมูลโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 

1.   ขอมูลผูมีสิทธิเสนอโครงการและผูออกหุนกู 

2.   ขอมูลบุคคลที่เก่ียวของกับโครงการ 

3.   ขั้นตอนการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย โครงสรางทางกฎหมายและ                                         

โครงสรางกระแสเงินสดของโครงการ 

4.   รายละเอียดของสินทรัพยที่จะนํามาแปลงเปนหลักทรัพย 

5.   การเพิ่มคุณภาพเครดิต (Credit Enhancement) 

6.   การจัดสรรกระแสเงินสดรบัของโครงการและการจัดการบัญชีเงินสํารอง 

7.   การใชตราสารอนุพันธ (Derivative Instruments) 

8.   การลงทุนหรือการหาผลประโยชนจากเงินสดในบัญชีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

9.   ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของโครงการ 

10. เงื่อนไขการโอนสินทรัพยคืน 

11. การสิ้นสุดการเปนนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

12. ภาระภาษีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ  

สวนที่ 4   ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย 

1.   รายละเอียดของหุนกู 

2.   ขอจํากัดการโอนหุนกู 

3.   การกําหนดราคาหุนกู 

4.   การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 

5.   ตัวแทนชําระเงิน 

6.   ตลาดรองตราสารหน้ี 

7.   ภาระภาษีที่เก่ียวของกับการลงทุนในหุนกู 

สวนที่ 5   การรับรองความถูกตองของขอมูล 

เอกสารแนบ 1 รางขอกําหนดสิทธิ 

เอกสารแนบ 2 งบการเงินประจํางวดการบัญชีของผูมีสิทธิเสนอโครงการและผูออกหุนกู 

เอกสารแนบ 3 อื่น ๆ 
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สวนที่ 1 

สรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (factsheet) 

 

 ใหสรุปสาระสําคัญของตราสาร รวมท้ังลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สําคัญของตราสาร  
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สวนที่ 2 

ขอมูลสรุป (executive summary) 

 

1. ใหสรุปสาระสําคัญของขอมูลผูมีสิทธิเสนอโครงการและผูออกหุนกู โดยยอ เพื่อใหผูลงทุนเขาใจภาพรวม 

ของการดําเนินธุรกิจของผูมีสิทธิเสนอโครงการและผูออกหุนกู (ควรสรุปขอมูลใหอยูภายใน 1 หนากระดาษ) 

2. เปดเผยประวัติผิดนัดชําระหน้ีเงินตนหรือดอกเบ้ียของตราสารหน้ี หรือผิดนัดชําระหน้ีเงินกูยืมจาก               

ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นและ                

การผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ 3 ปยอนหลังของผูมีสิทธิเสนอโครงการ 

 

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนท่ี 3 และสวนที่ 4 กอนตัดสินใจจองซื้อหุนกู) 
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สวนที่ 3 

ขอมูลโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 

 

1. ขอมูลผูมีสิทธิเสนอโครงการและผูออกหุนกู 

1.1 กรณีผูมีสิทธิเสนอโครงการมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลประจําปตอสํานักงานหรือ                     

เพิ่งยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอประชาชน และแบบแสดงรายการขอมูลดังกลาวมีผลใชบังคับไมเกิน 1 ป  

ใหเปดเผยขอมูลดังนี้ 

 (1)  เปดเผยขอมูลตามท่ีไดเคยเปดเผยในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปงวดปลาสุดหรือ                       

แบบแสดงรายการขอมูลท่ีเคยจัดสงตอสํานักงานขางตน และปรับปรุงขอมูลดังกลาวใหเปนปจจุบันดวย 

 (2)  ใหเพิ่มเติมขอมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันในทรัพยสินของผูมีสิทธิเสนอโครงการ (กรณีที่ออกเปน                

หุนกูไมมีประกัน) และยอดหนี้คงคางในการออกหุนกูครั้งกอน 

 (3)  ใหเปดเผยขอมูลคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis : 

MD&A) สําหรับงบการเงินรายไตรมาสลาสุด และผลการดําเนินงานสะสมตั้งแตตนปบัญชีถึงไตรมาสลาสุดดวย  

และใหเปดเผยอัตราสวนทางการเงิน* ดังน้ี 

(3.1)  อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาตัด

จําหนาย (net debt to EBITDA ratio) 

(3.2)  อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย (interest coverage ratio)  

(3.3)  อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio)  

(3.4)  อัตราหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม (debt to equity ratio)  

(3.5)  อัตราสวนสภาพคลอง (current ratio)  

(3.6)  อัตราสวนตั๋วเงินจายตอหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย (B/E size to interest bearing debt ratio) 

(3.7)  อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้ที่ครบกําหนดภายใน 1 ป ตอหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ย

ทั้งหมด 

(3.8)  อัตราสวนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตอหนี้สินรวม 
    * ในกรณีที่ key financial ratio รายการใดไมเหมาะกับประเภทธุรกิจของผูมีสิทธิเสนอโครงการ 

สามารถปรับรายการดังกลาวใหเหมาะกับประเภทธุรกิจได โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจในการวิเคราะหของที่ปรึกษา 

ทางการเงิน/บริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่จัดจําหนายตราสารหนี้ 

  ใหจัดทําเอกสารระบุวาแบบแสดงรายการขอมูลครั้งน้ีมีความแตกตางจากแบบแสดงรายการขอมูล 

ประจําป หรือแบบแสดงรายการขอมูลครั้งลาสุดที่ยื่นตอสํานักงานอยางไรบาง (อาจทําเปนตารางเปรียบเทียบหรือ 

highlight สวนที่แตกตางก็ได) 
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1.2 กรณีอื่นที่ไมเขาขายตาม 1.1 

 1.2.1  ใหผูมีสิทธิเสนอโครงการเปดเผยขอมูลท่ีเปนปจจุบัน โดยมีหัวขอและรายละเอียดเปนไปตาม 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป โดยอนุโลม 

 1.2.2  ใหเปดเผยขอมูลคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and      

Analysis : MD&A) สาํหรับงบการเงินรายไตรมาสลาสุด และผลการดําเนินงานสะสมตั้งแตตนปบัญชีถึงไตรมาส             

ลาสุดดวย และใหเปดเผยอัตราสวนทางการเงิน* ดังน้ี 

(1)  อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินไดคาเสื่อมราคา และคาตัด

จําหนาย (net debt to EBITDA ratio) 

(2)  อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย (interest coverage ratio) 

(3)  อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio) 

(4)  อัตราหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม (debt to equity ratio) 

(5)  อัตราสวนสภาพคลอง (current ratio) 

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

(7)  อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกําหนดภายใน 1 ป ตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

ทั้งหมด 

(8)  อัตราสวนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตอหนี้สินรวม 

        * ในกรณีที่ key financial ratio รายการใดไมเหมาะกับประเภทธุรกิจของผูมีสิทธิเสนอโครงการ

หรือผูออกหุนกู สามารถปรับรายการดังกลาวใหเหมาะกับประเภทธุรกิจได โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจในการวิเคราะห                 

ของท่ีปรึกษาทางการเงิน/บริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่จัดจําหนายตราสารหน้ี 

อยางไรก็ดี ในกรณีที่ผูออกหุนกูเปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม ไมตองยื่นงบการเงินประกอบ           

แบบแสดงรายการขอมูลนี้ 

 รายการขอมูลเพิ่มเติม 

 (1)  กรณีผูมีสิทธิเสนอโครงการเปนกิจการตามกฎหมายตางประเทศใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับขอจํากัด 

และความเสี่ยงอยางนอยในเรื่องดังตอไปนี้ดวย 

(1.1)  ผลกระทบท่ีผูถือหุนกูอาจไดรับ ในกรณีทีผู่มีสิทธิเสนอโครงการมีหนาที่ตองรวบรวมเงิน            

ที่ไดจากสิทธิเรียกรองตามโครงการสงใหนิติบุคคลเฉพาะกิจซึ่งกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวของกับผูมีสิทธ ิ                   

เสนอโครงการนั้นมีขอจํากัดในการสงเงินออกนอกประเทศ (ถามี) 

(1.2)  ขอจํากัดหรือความเสี่ยงอ่ืนใดที่อาจมีผลกระทบตอการใชสิทธิ หรือการตัดสินใจ 

ของผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 

(1.3)  ในกรณีที่สินทรัพยของโครงการเปนสิทธิเรียกรองในตางประเทศ ใหเปดเผยขอมูล 

  (ก)  สิทธิและความคุมครองที่ผูลงทุนจะไดรับจากการลงทุนในหุนกู รวมถึงคําเตือนให                  

ผูลงทุนศึกษาและติดตามขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑของประเทศที่จะใชบังคับกับสิทธิเรียกรองตามโครงการ 

ที่เปลี่ยนแปลงไปดวย  ทั้งนี้ ขอมูลดังกลาวใหแสดงในหนาปกของแบบแสดงรายการขอมูลดวยตัวอักษรที่เนน 
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และสามารถสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน 

  (ข)  ความเสี่ยง ขอจํากัด สิทธิ และความคุมครองสินทรัพยภายใตโครงการตามกฎหมาย                     

และกฎเกณฑของประเทศที่จะใชบังคับกับสิทธิเรียกรองตามโครงการ 

  (ค)  การดําเนินคดีทางกฎหมายของนิติบุคคลเฉพาะกิจตอผูมีสิทธิเสนอโครงการหรือ                 

การบังคับกับสิทธิเรียกรองตามโครงการ เนื่องจากผูมีสิทธิเสนอโครงการหรือลูกหนี้แหงสิทธิเรียกรองดังกลาว                        

มิไดมีถิ่นท่ีอยูในประเทศไทย  ทั้งนี้ ใหระบุถึงเขตอํานาจศาลในการฟองรองบังคับคดีตอผูมีสิทธิเสนอโครงการ                     

หรือลูกหน้ีแหงสิทธิเรียกรองนั้นดวย 

 (2)  กรณีมีการชําระคาหุนกูเปนสกุลเงินตราตางประเทศ ใหเปดเผยขอมูลอยางนอยในเรื่องดังตอไปน้ี 

(2.1)  ขอจํากัดหรือความเสี่ยงเกีย่วกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา วิธีการจองซื้อการชําระราคา                   

การสงมอบหลักทรัพย และวิธีการโอนหลักทรัพย 

(2.2)  ขอจํากัดหรือความเสี่ยงอ่ืนใดที่อาจมีผลกระทบตอการใชสิทธิ หรือการตัดสินใจของผูลงทุน 

อยางมีนัยสําคัญเชนเดียวกับกรณีขอ 1(1.2) ขางตน 

 (3)  กรณีผูมสีิทธิเสนอโครงการเปนนิติบุคคลตางประเทศ และมีการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของตามกฎหมาย

ตางประเทศนั้น ใหผูมสีิทธิเสนอโครงการดังกลาวเปดเผยรายละเอียดของขอมูลไมนอยกวารายละเอียดของขอมูล                       

ที่ไดเปดเผยในตางประเทศ 

2. ขอมูลบุคคลที่เกี่ยวของกับโครงการ 

2.1  ใหระบุขอมูลเก่ียวกับ ชื่อ บทบาท หนาที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รวมถึงขอจํากัดและเงื่อนไข                    

ในการใหบริการของบุคคลท่ีเกี่ยวของในการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย เชน ผูจัดจําหนายตราสารหน้ี  

ผูคาตราสารหน้ี ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูบริหารจัดการโครงการ ผูแทนผูถือหุนกู นายทะเบียนหุนกู ตัวแทนชําระเงิน  

ผูจัดอันดับความนาเชื่อถือ ผูใหบริการเรียกเก็บหนี้ ผูใหบริการเรียกเก็บหนี้สํารอง (ถามี) เปนตน 

2.2  ใหเปดเผยขอมูลความสัมพันธระหวางบคุคลที่เก่ียวของกับโครงการ รวมถึงรายการระหวางกัน                     

ใหชัดเจน 

2.3  หากบุคคลท่ีเกี่ยวของกับโครงการอยูระหวางถูกดําเนินคดีทางกฎหมายที่มีนัยสําคัญใหเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับคดีความนั้น ๆ อยางชัดเจนดวย 

3. ขั้นตอนการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย โครงสรางทางกฎหมายและลําดับการจัดสรร กระแสรายรับ

ของโครงการ 

3.1  ใหแสดงขั้นตอนและโครงสรางของโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย รวมถึงลําดับการจัดสรร

กระแสรายรับของโครงการ โดยอาจแสดงเปนแผนภาพพรอมคําอธิบาย 

3.2  ใหแสดงคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เกี่ยวของกับการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 

4. รายละเอียดของสินทรัพยที่จะนํามาแปลงเปนหลักทรัพย 

ใหระบุขอมูลกลุมสินทรัพยในโครงการ อยางนอยดังตอไปน้ี 

4.1  ขอมูลสําคัญทั่วไปที่เก่ียวของกับสินทรัพย เชน ประเภทของสินทรัพย เงื่อนไขในการเลือกสินทรัพย 

กฎหมายที่ใชบังคับกับกลุมสินทรัพย มูลคาของกลุมสินทรัพย อายุ วันสิ้นสุดอายุ หลักประกัน (ถามี) คุณภาพทาง
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เครดิต (กรณีสินทรัพยเปนลูกหน้ี) และขอมูลทางภูมิศาสตรของสินทรัพย เปนตน  นอกจากน้ี หากมีการสอบทาน

คุณสมบัต ิหรือลักษณะของสินทรัพยโดยผูเชี่ยวชาญวาเปนไปตามท่ีระบุไว จะตองเปดเผยใหผูลงทุนทราบดวย 

4.2  ลักษณะของกลุมสินทรัพยและขอมูลผลการดําเนินงานในอดีต เชน กรณีสินทรัพยเปนลูกหนี้ ให

แสดงขอมูลสถิติการจายชําระหน้ี สถิติการผิดนัดชําระหน้ี อัตราสวนทางการเงินที่เกี่ยวของ (เชน อัตราสวนหนี้สิน

ตอรายได) สัดสวนลูกหน้ีที่ผิดนัดชําระหน้ี ลักษณะการค้ําประกันของกลุมสินทรัพย ขอมูลทางเครดิตของกลุม

สินทรัพย เปนตน โดยอาจแสดงอยูในรูปกราฟหรือตารางเพื่อใหผูลงทุนสามารถเขาใจไดงาย 

4.3  ขอมูลสถิติการชําระเงินลวงหนาของลูกหน้ีในกลุมสินทรัพยและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ รวมถึง                  

ความเสี่ยงและความคุมครองที่ผูลงทุนจะไดรับหากเกิดกรณีขางตน 

4.4  สําหรับลูกหน้ีที่มีนัยสําคัญของกลุมสินทรัพย ใหเปดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม เชน รูปแบบของกิจการ 

กลุมธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่เกิดภายหลังงบการเงินลาสุด ขอสัญญาที่มีกับลูกหนี้ เปนตน รวมทั้งให

เปดเผยงบการเงินของลูกหนี้ท่ีมีนัยสําคัญดวย 

4.5  ขอมูลแหลงเงินทุน และการใชเงินทุนนั้น ๆ รวมถึงสัดสวนเงินทุนแตละแหลง และกรณีที่มีการกันเงิน

จากการระดมทุนสวนหนึ่งไวเพื่อซื้อสินทรัพยเพิ่มเติมในอนาคต หรือกรณีที่จะใชกระแสเงินสดรับจากกลุมสินทรัพย

เพื่อซื้อสินทรัพยเพิ่มเติม ใหเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของอยางชัดเจน เชน ระยะเวลาและความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดกับ              

กองสินทรัพย วิธีการและเงื่อนไขในการจัดหา/สับเปลี่ยน/ขายสินทรัพย เปนตน 

4.6  ขอมูลสิทธิเรียกรองบนกลุมสินทรัพย และคําอธิบายประมาณการ cross-collateralization และ            

cross-default ที่มีนัยสําคัญ (ถามี) 

5. การเพิ่มความนาเชื่อถือดานเครดิต (Credit Enhancement) 

กรณีที่มีการเพิ่มความนาเชื่อถือดานเครดิต ใหเปดเผยขอมูลอยางนอยดังตอไปน้ี 

5.1  การเพิ่มความนาเชื่อถือดานเครดิตจากภายนอก (external credit enhancement) เชน การค้าํประกัน               

โดยบุคคล/นิติบุคคล letter of credit เปนตน ใหเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของ เชน รายละเอียดของผูค้ําประกัน รูปแบบ           

ของกิจการ กลุมธุรกิจ ขอมูลทางการเงินและงบการเงินของผูค้ําประกัน วงเงินรับประกัน และเงื่อนไขสําคัญใน

สัญญาค้ําประกันธุรกิจ เปนตน 

5.2  การเพิ่มความนาเชื่อถือดานเครดิตจากภายใน (internal credit enhancement) เชน การวางหลักประกัน

มูลคาสูงกวาการออกหลักทรัพย การจัดโครงสรางการจายชาํระเงินกรณีออกหุนกูที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถือ

ตางกัน (tranche) และการตั้งบัญชีเงินสํารองลวงหนา (reserve fund)  เปนตน ใหเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ เชน 

ลักษณะและรูปแบบของการเพิ่มความนาเชื่อถือดานเครดิต เงื่อนไขวงเงินและระยะเวลาการกันเงินสํารอง เปนตน 

6. การจัดการกระแสรายรับของโครงการและการจัดการบัญชีเงินสํารอง 

ใหเปดเผยขอมูลแนวทางการจัดการกระแสรายรับของโครงการ เชน การชําระเปนคาธรรมเนียมหรือ

คาบริการตาง ๆ การจัดสรรเงินบางสวนเขาบัญชีเงินสํารองเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ เปนตน  นอกจากน้ี ในกรณี               

ที่มีการจัดสรรเงินเขาบัญชีเงินสํารองตาง ๆ ใหเปดเผยวัตถุประสงคและแนวทางการจัดการบัญชีเงินสํารองไวดวย 
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7. การใชตราสารอนุพันธ (Derivative Instruments) 

กรณีที่มีการใชตราสารอนุพันธ (เชน interest rate swap และ currency swap เปนตน) เพื่อปรับรูปแบบ

กระแสเงินสดรับ และไมไดใชเพื่อการเพิ่มความนาเชื่อถือดานเครดิตใหเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับการทํา

สัญญา เชน รูปแบบและลักษณะธุรกิจของคูสัญญา ขอมูลทางการเงินของคูสัญญา อายุของสัญญา วงเงิน เงื่อนไข   

และขอจํากัดที่สําคัญในการเขาทําสัญญา เปนตน 

8. การลงทุนหรือการหาผลประโยชนจากเงินสดในบัญชีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

กรณีที่ผูออกหุนกูสามารถนําเงินท่ีมีอยูในบัญชีเงินสํารองไมวาบางสวนหรือทั้งหมดไปลงทุน ใหเปดเผย

รายละเอียดบุคคลที่มีอํานาจในการบริหารจัดการเงินดังกลาว รวมถึงเงื่อนไขและขอจํากัดของการลงทุนอยาง

ชัดเจน 

9. ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของโครงการ 

ใหเปดเผยขอมูลความเสี่ยงอยางนอยดังตอไปน้ี พรอมกับแนวทางการจัดการความเสี่ยงโดยอาจแยก

เปดเผยตามประเภทของความเสี่ยงดังตอไปนี้ 

- ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของกับผูออกหุนกู 

- ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของกับหลักทรัพยและกลุมสินทรัพยภายใตโครงการ 

- กรณีมีการออกหุนกูหลาย tranche และความเสี่ยงของหุนกูแตละ tranche แตกตางกัน ใหเปดเผย          

ความเสี่ยงแยกจากกันดวย 

10. เงื่อนไขการโอนสินทรัพยคนื (ถามี) 

ใหระบุขอมูลเงื่อนไข การรับรอง การรับประกัน และการซื้อคืนกลุมสินทรัพยของผูมีสิทธิเสนอโครงการ 

รวมถึงการเยียวยากรณีไมปฏิบัติตามขอกําหนด 

11. การสิ้นสุดการเปนนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

ใหระบุเง่ือนไขของการสิ้นสุดการเปนนิติบุคคลเฉพาะกิจ พรอมกับการดําเนินการของนิติบุคคลเฉพาะ

กิจเมื่อสิ้นสุดสถานะดังกลาวดวย 

12. ภาระภาษีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

ใหเปดเผยขอมูลสรุปภาระภาษทีี่เก่ียวของกับธุรกรรมการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 
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สวนที่ 4 

ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนกู 

 

1. รายละเอียดของหุนกู 

- ใหระบุเก่ียวกับกฎหมายที่ใชบังคับวาหุนกูน้ันอยูภายใตบังคับของกฎหมายประเทศใด 

- ใหแสดงผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ รวมทั้งรายละเอียดการวิเคราะหการจัดอันดับความนาเชื่อถือ

ของหุนกู ผูออกหุนกู หรือผูค้ําประกันการชําระหน้ีตามหุนกู โดยสถาบันจัดอันดบัความนาเชื่อถือ 

- ในกรณีที่หุนกูที่เสนอขายมีรายละเอียดอื่นที่สําคัญที่ควรอธิบายเพิ่มเติมจากขอมูลในหนาแรก                 

เพื่อใหผูลงทุนเขาใจลักษณะของหุนกูที่เสนอขาย ใหสรุปลักษณะสําคัญของหุนกูท่ีเสนอขายเพิ่มเติมดวย เชน ดอกเบี้ย 

วันที่ออกหุนกู วันครบกําหนดชําระ สาระสําคัญของขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกู และผูถือหุนกู 

(terms and conditions) สัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู วิธีการในการจายดอกเบ้ียและการชําระหน้ี ประเภทและมูลคา

ทรัพยสินท่ีใชเปนหลักประกัน ขอมูลผูค้ําประกันและสรุปสาระสําคัญของสัญญาค้ําประกัน (กรณีเปนการค้ําประกัน) 

เงื่อนไข สิทธิ และวิธีการไถถอนหลักทรัพยกอนครบกําหนด (ถามี) การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ ขอมูลตลาดรอง              

และกฎหมายที่ใชบังคับ เปนตน 

2. ขอจํากัดการโอนหุนกู (ถาม ีเชน ขอจํากัดการโอนหุนกูที่ไดจดทะเบียนไวกับสํานักงาน เปนตน) 

3. การกําหนดราคาหุนกู 

อธิบายที่มาของการกําหนดราคาหุนกูและอัตราดอกเบี้ย อธิบายถึงวิธีที่ใชและตัวชี้วัดที่มีผล                    

ตอการกําหนดราคา เชน จากการสํารวจความตองการของผูลงทุน (book build) เปนตน 

4. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 

 (1) วิธีการเสนอขายหุนกู  

  ใหระบุวาเปนการเสนอขายตราสารหน้ีผานผูจัดจําหนายตราสารหน้ีหรือผูคาตราสารหน้ีหรือไม 

 (2) ผูจัดจําหนายตราสารหน้ี (กรณีผานผูจัดจําหนาย) ใหระบุ 

  (ก) ผูประกันการจําหนายและจัดจําหนาย ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท 

 (ข) ผูจัดจําหนาย ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท 

(3)  ผูคาตราสารหน้ี (กรณีผานผูคาตราสารหน้ี) ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท 

 (4) เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนาย/คาตราสารหน้ี  

 ใหระบุขอตกลงระหวางผูเสนอขายหุนกูกับผูจัดจําหนายตราสารหน้ี/ผูคาตราสารหน้ี ที่เกี่ยวกับ

เงื่อนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหรือการคาหุนกู  ทั้งน้ี ใหแสดงจํานวนเงินคาหุนกูที่ผูเสนอขายหุนกู          

จะไดรับหลังจากหักคาตอบแทนในการจัดจําหนาย/คาตราสารหนี้ไวดวย 

 (5) คาใชจายในการเสนอขายหุนกู 

 ใหระบุจํานวนประกอบรายการที่เปนคาใชจายทั้งหมดในการเสนอขายหุนกูโดยสังเขป 

(6)  วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนกู 

 ใหระบุวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน เชน วัน เวลา สถานท่ี เปนตน 
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(7) วิธีการจัดสรรหุนกู  

 ใหระบุหลักการจัดสรรหุนกูใหแกผูจองซื้อ โดยระบุชื่อกลุมบุคคล และสัดสวนหรือจํานวนหุนกู               

ที่จะไดรับจัดสรรอยางชัดเจน หากมีการแบงจํานวนหุนกูและเสนอขายตอผูลงทุนตางประเทศ ใหระบุดวย 

 (8) วันและวิธีการจองและการชําระเงินคาจองซื้อหุนกู  

  ใหระบุรายละเอียดเก่ียวกับระยะเวลาการจองซื้อหุนกู การกําหนดจํานวนในการจองซื้อหุนกู                   

ตอราย วิธีการชําระเงินคาจองซื้อหุนกู ชื่อบริษัทเงินทุนหรือธนาคารพาณิชยที่เปนตัวแทนรับเงินคาจองซื้อหุนกู                  

วิธีการและเงื่อนไขในการถอนเงินคาจองซื้อหุนกูคืน  

(9) การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนกูเกินกวาจํานวนหุนกูที่เสนอขาย 

  ใหระบุการจัดสรรกรณีที่มีผูจองซื้อหุนกูเกินกวาจํานวนหุนกูที่เสนอขาย 

 (10)  วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหุนกู  

  ใหระบุวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินคาจองซื้อหุนกูในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับ                   

การจัดสรรหุนกู 

(11) วิธีการสงมอบหุนกู  

ใหระบุวิธีการ และระยะเวลาในการสงมอบ 

5. ตัวแทนชําระเงิน (paying agent) 

ระบุรายละเอียดชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพท ของบุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังจากผูออกหุนกูใหทําหนาที่เปน 

ตัวแทนการชําระเงิน รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกับขอบเขตในการทําหนาที่เปนตัวแทนชําระเงิน 

6. ตลาดรองตราสารหนี้ (ถามี) 

ในกรณีที่ผูออกหุนกูประสงคจะนําหุนกูท่ีออกและเสนอขายไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย

หรือตลาดซื้อขายตราสารหน้ีใด ๆ ใหระบุรายละเอียดของตลาดดังกลาว รวมท้ังวันเวลาที่คาดวาจะนําหุนกูดังกลาว

ไปจดทะเบียนดวย  นอกจากนี้ ในกรณีที่ผูออกหุนกูจะดําเนินการแตงตั้งบุคคลใดทําหนาที่เปนผูดูแลสภาพคลอง 

(market maker) สําหรับการซื้อขายหุนกูดังกลาวใหระบุชื่อ ที่อยู และสาระสําคัญของขอตกลงในการทําหนาที่เปน 

market maker ดวย 

7. ภาระภาษีที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหุนกู 

ใหเปดเผยขอมูลภาระภาษีที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหุนกู ในกรณีที่ภาษีที่เกี่ยวของกับการลงทุน               

ในหุนกูแตละ tranche แตกตางกัน ใหเปดเผยความแตกตางไวดวย เชน ภาษีเงินไดและภาษีธุรกิจเฉพาะ เปนตน 
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สวนที่ 5 

การรับรองความถูกตองของขอมูล  

 

1.   ผูออกหุนกู 

 ใหกรรมการทุกคน ผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุด และผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงาน

บัญชีของผูออกหุนกูลงลายมือชื่อ และประทับตราบริษัท (ถาม)ี  พรอมท้ังมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับ

เอกสารในแบบแสดงรายการขอมูลแทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี้ 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกูฉบับนี้แลว และดวยความ

ระมัดระวังในฐานะ [กรรมการ/ผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุด/ผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี]                   

ของผูออกหุนกู ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือ              

ไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ   

 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรอง                    

ความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให ........................................ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย 

หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ ................................. กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรอง  

ความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

                       ชื่อ                ตาํแหนง      ลายมือชื่อ 

    1.                                                                                                              

2.                                                                         

3.                                                                                                              

4.                                                                         

   ชื่อ       ตําแหนง      ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                       

 

2.  ผูมีสิทธิเสนอโครงการ 

 ผูมีสิทธิเสนอโครงการตองจัดใหกรรมการทุกคน และผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุด และผูที่ดํารง

ตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีของผูมีสิทธิเสนอโครงการลงลายมือชื่อ หรือในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอ 

โครงการเปนกิจการตามกฎหมายตางประเทศ ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันของผูมีสิทธิเสนอโครงการลงลายมือชื่อ 

และประทับตราบริษัท (ถาม)ี  พรอมท้ังมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการขอมูล            

แทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบดังนี้  
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 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกูฉบับนี้แลว และดวยความ

ระมัดระวังในฐานะ [กรรมการ/ผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุด/ผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี/  

ผูมีอํานาจลงนามผูกพัน] ของผูมีสิทธิเสนอโครงการ  ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน            

ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ   

  ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความ

ถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให ............................................ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย                   

หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ ................................. กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรอง                 

ความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

   ชื่อ            ตําแหนง        ลายมือชื่อ 

1.                                                                                                              

2.                                                                         

3.                                                                                                              

4.                                                                         

        ชื่อ        ตําแหนง         ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                         

 

3. การรับรองการปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถามี) 

 ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พรอมท้ังประทับตราบริษัท (ถาม)ี                   

ในแบบแสดงรายการขอมูล โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผูออกหุนกู ขอรับรองวาขาพเจา 

(1)  ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบับนี้แลว และดวยความ

ระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําให            

ผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 

(2)  ไดพิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูออกหุนกูในอนาคตแลวเห็นวา สมมติฐาน                  

ไดจัดทําขึ้นอยางสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบตอผูออกหุนกู หรือผูลงทุนอยางชัดเจนเพียงพอ                  

(เฉพาะกรณีที่ผูออกหุนกูมีการระบุนโยบาย และแผนการประกอบธรุกิจของผูออกหุนกูในอนาคตในแบบ                    

แสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี)” 

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไมสามารถตรวจสอบขอมูลที่เกี่ยวของกับแบบแสดงรายการขอมูล

บางสวน หรือเห็นวาขอมูลบางสวนไมถูกตองครบถวน ใหอธิบายเงื่อนไขไวเพิ่มเติม เชน 
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“เวนแตขอมูลในเรื่อง ........................ ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีนี้                   

ที่ขาพเจาไมสามารถใหความเห็นได เนื่องจาก .............................(ไมมีขอมูลเพียงพอที่จะตรวจสอบ หรือไมไดรับ

ความรวมมือจากผูบริหารของผูออกหุนกูในการตรวจสอบขอมูลในเรื่องนี)้” หรือ 

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

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินนําขอมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในดานน้ันมาอางอิง ใหระบุ

ขอความเพิ่มเติม ดังนี้ 

“เวนแตขอมูลในเรื่อง..........................ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีนี้                     

ที่ขาพเจาใชขอมูลจาก ....................................ซึ่งขาพเจาเห็นวาเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องน้ีเปนอยางด”ี 

                      ชื่อ                          ตําแหนง      ลายมือชื่อ 

1.                                                                                                              

2.                                                                         
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แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี 

(แบบ 69-SPV-II&HNW) 

 

 

บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผูออกหุนกู) …… 

เสนอขาย 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

 

- ใหระบุขอมูลเกี่ยวกับผูมีสิทธิเสนอโครงการ และผูออกหุนกู (นิติบุคคลเฉพาะกิจ) ไดแก ชื่อ ประเทศที่จดทะเบียน 

(กรณีผูมีสิทธิเสนอโครงการไมไดเปนบริษัทไทย) ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ และสถาบันจัดอันดับความ

นาเชื่อถือ 

- ใหระบุลักษณะที่สําคัญของหุนกูที่เสนอขาย เชน ชื่อเฉพาะของหุนกู ประเภทของหุนกู ลักษณะการเสนอขาย 

จํานวนหุนกูท่ีออก ราคาเสนอขายตอหนวย ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือของหุนกู ผูออกหุนกู หรือผูค้ําประกัน

การชําระหน้ี และสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ เปนตน 

- ใหระบุรายละเอียดสําคัญอื่นของการเสนอขายหุนกู เชน ผูประกันการจําหนายและจัดจําหนาย บริษัทหลักทรัพย              

ที่ทําหนาที่จัดจําหนายตราสารหนี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน วันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี 

(“แบบแสดงรายการขอมูล”) มีผลใชบังคับ เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายกรณีที่มีจํานวนตราสารหน้ีที่ขายได

นอยกวาจํานวนตราสารหน้ีขั้นต่ําที่ผูออกหุนกูกําหนด เปนตน 

- ใหระบุคําเตือน ดังน้ี   

 “กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูออกหุนกู

และเง่ือนไขของหุนกู รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับ

ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกูน้ี มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

แนะนําใหลงทุนในหุนกูท่ีเสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหุนกูท่ีเสนอขาย หรือรับรอง 

ความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกูแตอยางใด  ทั้งนี้ การรับรอง

ความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกูน้ีเปนความรับผิดชอบของ 

ผูเสนอขายหุนกู 
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 หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกูมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จ หรือขาดขอความที่ควร

ตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือหุนกูที่ไดซื้อหุนกูไมเกินหน่ึงปนับแตวันท่ีแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกู

นั้นมีผลใชบังคับ มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของหุนกูไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ทั้งนี ้ภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีไดรูหรือควรไดรูวาแบบแสดงรายการ

ขอมูลการเสนอขายหุนกูเปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ แตไมเกินสองปนับจากวันท่ี            

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกูมีผลใชบังคับ” 
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สวนที่ 1 

รายการขอมูล 

 

 1.   รายการทั่วไป 

  ใหเปดเผยขอมูลผูมีสิทธิเสนอโครงการและผูออกหุนกู และรายละเอียดหุนกู ดังนี้  

1.1 สรุปขอมูลสําคัญของหุนกู (factsheet) 

ในกรณีการเสนอขายหุนกูซึ่งไมไดกําหนดใหตองมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือแตผูออกหุนกู                

สมัครใจที่จะจัดใหมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือของหุนกู ผูออกหุนกู หรือผูค้ําประกันการชําระหน้ี เพื่อประกอบ                       

การเสนอขายหุนกูน้ัน ใหระบุวาผูออกหุนกูจะจัดใหมีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยางตอเนื่องตลอดอายุของหุนกู        

หรือไมดวย 

1.2  ระบุรายการอยางนอย ตามมาตรา 69(1) ถึง (10) และมาตรา 70(1) ถึง (8)  โดยมีรายละเอียดขอมูล                 

ที่ถูกตองและเพียงพอใหผูลงทุน อยางนอยดังตอไปน้ี 

  1.2.1 ลักษณะสําคัญ ขั้นตอนการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย โครงสรางทางกฎหมายและโครงสราง

กระแสเงินสดของโครงการ 

  1.2.2 ขอมูลบุคคลที่เก่ียวของกับโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย เชน ผูจัดจําหนายตราสารหน้ี              

ผูคาตราสารหน้ี ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูบริหารจัดการโครงการ ผูแทนผูถือหุนกู นายทะเบียนหุนกู ตัวแทนชําระเงิน             

ผูจัดอันดับความนาเชื่อถือ ผูใหบริการเรียกเก็บหนี้ผูใหบริการเรียกเก็บหนี้สํารอง (ถามี) เปนตน 

 1.2.3 รายละเอียดของสินทรัพยที่จะนํามาแปลงเปนหลักทรัพย เชน ประเภท ลักษณะ คณุภาพทางเครดิต 

(กรณีสินทรัพยเปนลูกหนี้) เงื่อนไขในการเลือกสินทรัพย และมูลคาของ กลุมสินทรัพย ประวัติการเรียกเก็บกระแส

รายรับจากสินทรัพย เปนตน 

  1.2.4 การเพิ่มคุณภาพเครดิต (Credit Enhancement) 

  1.2.5 การลงทุนหรือการหาผลประโยชนจากเงินสดในบัญชีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

  1.2.6 ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของโครงการ 

  1.2.7 การวิเคราะหการจัดอันดับความนาเชื่อถือของหุนกูหรือผูค้ําประกันการชําระหน้ีตามหุนกู                  

โดยสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

  1.2.8 ขอมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวของ ถามี) เชน การใชตราสารอนุพันธ (Derivative Instruments) เพื่อปรับ

รูปแบบกระแสเงินสด เงื่อนไขการโอนสินทรัพยคืน เปนตน 

 

รายการขอมูลเพิ่มเติม 

 (1)  ในกรณีที่ผูออกหุนกูมิไดมีหุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหระบุประเภทงบการเงิน

และระยะเวลาที่ผูออกหุนกูตองสงงบการเงินตอหนวยงานกํากับดูแล 

 (2)  กรณีผูมีสิทธิเสนอโครงการเปนกิจการตามกฎหมายตางประเทศใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับขอจํากัดและ

ความเสี่ยงอยางนอยในเรื่องดังตอไปนี้ดวย 
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(2.1)   ผลกระทบท่ีผูถือหุนกูอาจไดรับ ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอโครงการมีหนาที่ตองรวบรวมเงินที่ได

จากสิทธิเรียกรองตามโครงการสงใหนิติบุคคลเฉพาะกิจซึ่งกฎหมายของประเทศที่เก่ียวของกับผูมีสิทธิเสนอ

โครงการนั้นมีขอจํากัดในการสงเงินออกนอกประเทศ (ถามี) 

(2.2)  ขอจํากัดหรือความเสี่ยงอ่ืนใดที่อาจมีผลกระทบตอการใชสิทธิ หรือการตัดสินใจของผูลงทุน

อยางมีนัยสําคัญ 

(2.3)  ในกรณีที่สินทรัพยของโครงการเปนสิทธิเรียกรองในตางประเทศ ใหเปดเผยขอมูล 

  (ก)  สิทธิและความคุมครองที่ผูลงทุนจะไดรับจากการลงทุนในหุนกู รวมทั้งคําเตือนให                

ผูลงทุนศึกษาและติดตามขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑของประเทศที่จะใชบังคับกับสิทธิเรียกรองตามโครงการ  

ทั้งนี้ ขอมูลดังกลาวใหแสดงในหนาปกของแบบแสดงรายการขอมูลดวยตัวอักษรที่เนนและสามารถสังเกตเห็น              

ไดอยางชัดเจน 

  (ข)  ความเสี่ยง ขอจํากัด สิทธิ และความคุมครองสินทรัพยภายใตโครงการตามกฎหมายและ

กฎเกณฑของประเทศที่จะใชบังคับกับสิทธิเรียกรองตามโครงการ 

  (ค)  การดําเนินคดีทางกฎหมายของนิติบุคคลเฉพาะกิจตอผูมีสิทธิเสนอโครงการหรือการบังคับ

กับสิทธิเรียกรองตามโครงการ เนื่องจากผูมีสิทธิเสนอโครงการหรือลูกหนี้แหงสิทธิเรียกรองดังกลาวมิไดมีถิ่นท่ีอยู 

ในประเทศไทย  ทั้งนี้ ใหระบุถึงเขตอํานาจศาลในการฟองรองบังคับคดีตอผูมีสิทธิเสนอโครงการหรือลูกหน้ี 

แหงสิทธิเรียกรองนั้นดวย 

 (3)  กรณีมีการชําระคาหุนกูเปนสกุลเงินตราตางประเทศ ใหเปดเผยขอมูลอยางนอย ในเรื่องดังตอไปน้ี 

(3.1)   ขอจํากัดหรือความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา วิธีการจองซื้อการชําระราคา  

การสงมอบหลักทรัพย และวิธีการโอนหลักทรัพย 

(3.2)  ขอจํากัดหรือความเสี่ยงอ่ืนใดที่อาจมีผลกระทบตอการใชสิทธิ หรือการตัดสินใจของผูลงทุน

อยางมีนัยสําคัญเชนเดียวกับกรณีขอ 1 (2) ขางตน 

 (4)  กรณีผูสิทธิเสนอโครงการเปนนิติบุคคลตางประเทศ และมีการเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของตามกฎหมาย

ตางประเทศนั้น ใหผูสิทธิเสนอโครงการดังกลาวเปดเผยรายละเอียดของขอมูลไมนอยกวารายละเอียดของขอมูล 

ที่ไดเปดเผยในตางประเทศ 

1.3  เปดเผยประวัติผิดนัดชําระหนี้เงินตนหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชําระหนี้เงินกูยืมจาก

ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้นและการผิด

เงื่อนไขในการปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ 3 ปยอนหลังของผูมีสิทธเิสนอโครงการ 

1.4  ระบุปจจัยความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจและการลงทุนในหุนกู 

1.5  กรณีเสนอขายหุนกู ใหแนบรางขอกําหนดสิทธิเปนเอกสารประกอบการยื่นแบบดวย 

2.  รายการเฉพาะ 

 -   กรณีเสนอขายหุนกูตอ HNW ใหเปดเผยอัตราสวนทางการเงิน* ดังน้ี 

(1)  อัตราสวนหนีส้ินสุทธิตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย             

(net debt to EBITDA ratio) 
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(2)  อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย (interest coverage ratio)  

(3)  อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio)  

(4)  อัตราหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม (debt to equity ratio)  

(5)  อัตราสวนสภาพคลอง (current ratio)  

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

(7)  อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกําหนดภายใน 1 ป ตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด 

(8)  อัตราสวนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตอหนี้สินรวม 

         * ในกรณีที่ key financial ratio รายการใดไมเหมาะกับประเภทธุรกิจของของผูมีสิทธิเสนอโครงการ

หรือผูออกหุนกู สามารถปรับรายการดังกลาวใหเหมาะกับประเภทธุรกิจได โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจในการวิเคราะห

ของท่ีปรึกษาทางการเงิน/บริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่จัดจําหนายตราสารหน้ี   
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สวนที่ 3 

การรับรองความถูกตองของขอมูล  

 

1.  ผูออกหุนกู 

  ใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันหรือผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดท่ีไดรับมอบอํานาจ จากกรรมการ

ผูมีอํานาจลงนามผูกพันของผูออกหุนกูลงลายมือชื่อ และประทับตราบริษัท (ถาม)ี ในแบบแสดงรายการขอมูล 

พรอมท้ังมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการขอมูลแทนดวย โดยใหใชขอความ               

และรูปแบบ ดังน้ี 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกูฉบับนี้แลว และดวยความ

ระมัดระวังในฐานะ [กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน / ผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดท่ีไดรับมอบอํานาจ 

จากกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน] ของผูออกหุนกู  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน            

ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจง ในสาระสําคัญ   

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตอง

แลว ขาพเจาไดมอบหมายให ............................................ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย  

หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ ................................. กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรอง

ความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

   ชื่อ            ตําแหนง        ลายมือชื่อ 

1.                                                                                                              

2.                                                                         

3.                                                                                                              

4.                                                                         

        ชื่อ        ตําแหนง         ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                         

 

2.  ผูมีสิทธิเสนอโครงการ 

ผูออกหุนกูตองจัดใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันหรือผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดท่ีไดรับมอบ

อํานาจจากกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันของผูมีสิทธิเสนอโครงการ หรือในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอโครงการ 
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เปนกิจการตามกฎหมายตางประเทศ ใหผูมีอํานาจนามผูกพันของผูมีสิทธเิสนอโครงการลงลายมือชื่อ และ

ประทับตราบริษัท (ถาม)ี  พรอมท้ังมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการขอมูล               

แทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังน้ี 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกูฉบับนี้แลว และดวยความ

ระมัดระวังในฐานะ [กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน/ ผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดที่ไดรับมอบอํานาจจาก

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน / ผูมีอํานาจลงนามผูกพัน] ของผูมีสิทธิเสนอโครงการ  ขาพเจาขอรับรองวา 

ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรอง 

ความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให ............................................ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไว               

ทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ ................................. กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจา

ไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

   ชื่อ            ตําแหนง        ลายมือชื่อ 

1.                                                                                                              

2.                                                                         

3.                                                                                                              

4.                                                                         

        ชื่อ        ตําแหนง         ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


