
 

 

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายคร้ัง) 
(แบบ 69-DEBT-II&HNW-GOV.AGENCY) 

  
บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผู้เสนอขายตราสารหนี้) 

เสนอขาย 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………….. 

 
- ให้ระบุลักษณะที่ส าคัญของตราสารหนี้ที่เสนอขาย เช่น ประเภทตราสารหนี้ จ านวน ราคาเสนอขาย
ต่อหน่วย บุคคลที่เสนอขายตราสารหนี้ให้ และผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้  
ผู้ออกตราสารหนี้ หรือผู้ค้ าประกันตราสารหนี้ เป็นต้น  ทั้งนี้ ในกรณีการเสนอขายตราสารหนี้ซึ่งไม่ได้
ก าหนดให้ต้องมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ แต่ผู้ออกตราสารหนีส้มัครใจที่จะจัดให้มีการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือเพื่อประกอบการเสนอขายตราสารหนีน้ั้น ให้ระบุว่าผู้ออกตราสารหนี้จะจัดให้มีการจัด
อันดับความน่าเชื่อถืออย่างต่อเน่ืองตลอดอายุของตราสารหรือไม่ด้วย 
- ให้ระบุรายละเอียดส าคัญอ่ืนของการเสนอขายตราสารหนี้ เช่น ผู้ประกันการจ าหน่ายและจัดจ าหน่าย 
บริษัทหลักทรัพย์ที่ท าหน้าที่จ าหน่ายตราสารหนี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน วันที่แบบแสดงรายการข้อมูล 
การเสนอขายตราสารหนี้ (“แบบแสดงรายการข้อมูล”) มีผลใช้บังคับ เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขาย
กรณีที่มีจ านวนตราสารหนี้ที่ขายได้น้อยกว่าจ านวนตราสารหนี้ขั้นต่ าที่ผู้ออกตราสารหนี้ก าหนด เป็นต้น 
- ให้มีค ำเตือนผู้ลงทุนว่ำ  

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ 
ผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้  
มิไดเ้ป็นการแสดงว่าคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะน าให้ลงทุนในตราสารหนี้ 
ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วน
และถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรอง
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้เป็น 
ความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้ 
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 หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ 
หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ ผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อตราสารหนี้ไม่เกินหน่ึงปี 
นับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้น้ันมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากผู้ออกตราสารหนี้หรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ว่า 
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งใน
สาระส าคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ 
มีผลใช้บังคับ” 
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    ส่วนที่ 1 
  รำยกำรข้อมูล 

 
1.   รายการทั่วไป 

ให้เปิดเผยข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้ รายละเอียดตราสารหนี้ที่เสนอขาย ดังนี้  
1.1  สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำรหนี้ (factsheet)   

ในกรณีการเสนอขายตราสารหนี้ซึ่งไม่ได้ก าหนดให้ต้องมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
แต่ผู้ออกตราสารหนี้สมัครใจที่จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ 
หรือผู้ค้ าประกันการช าระหนี้ เพื่อประกอบการเสนอขายตราสารหนี้นั้น ให้ระบุว่าผู้ออกตราสารหนี้ 
จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่องตลอดอายุของตราสารหรือไม่ด้วย  
 1.2  ระบุรำยกำรอย่ำงน้อย ตำมมำตรำ 69(1) ถึง (10) และมำตรำ 70(1) ถึง (8)   

ทั้งนี้ ในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้ อาจเปิดเผยโดยอ้างอิง
ข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-GOV.AGENCY) หรือแบบแสดงรายการ
ข้อมูลได้ตามวิธีการดังต่อไปนี้ 
    (1) กรณีอ้ำงอิงข้อมูลจำกแบบ 56-GOV.AGENCY (เฉพำะผู้ออกตรำสำรหนี้ท่ีมี
หน้ำยื่นแบบ 56-GOV.AGENCY) 
     ให้อ้างอิงจากแบบ 56-GOV.AGENCY ล่าสุด งบการเงินประจ างวดการบัญชี
ล่าสุด และงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด หรือ 
    (2)  กรณีอ้ำงอิงข้อมูลจำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูล 
      ให้อ้างอิงจากแบบแสดงรายการข้อมูล ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ได้เคยยื่นแบบ
แสดงรายการข้อมูลดังกล่าวไว้ส าหรับการเสนอขายตราสารหนี้ในกรณีทั่วไป (public offering) และ
ปัจจุบันแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่  
  ทั้งนี้ ในการอ้างอิงข้อมูลตาม (1) หรือ (2) สามารถระบุแหล่งข้อมูลซึ่งผู้ลงทุนสามารถ
ตรวจสอบได้ เช่น website ของส านักงาน เป็นต้น  นอกจากนี้  ในกรณีที่มีข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้ 
ที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยในแบบ 56-GOV.AGENCY 
หรือแบบแสดงรายการข้อมูลข้างต้น ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย โดยอาจระบุแหล่งอ้างอิง 
ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ และให้สรุปสาระส าคัญของข้อมูลประกอบด้วย   
 1.3  กรณีเสนอขำยตั๋วเงิน ให้ระบุข้อปฏิบัติที่จะจัดให้มีข้อความบนตั๋วเงินตามที่ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย 
ตราสารหนี้ที่ออกใหม่ของหน่วยงานภาครัฐ 
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 1.4  กรณีเสนอขำยพันธบัตรหรือหุ้นกู ้ให้แนบร่างข้อก าหนดสิทธิเป็นเอกสารประกอบ 
การยื่นแบบด้วย 
 1.5  รำยกำรข้อมูลเพิ่มเติม  ให้เปิดข้อมูลดังต่อไปนี้เพิ่มเติม 
  (1)  เปิดเผยข้อมูลว่าตราสารหนี้ที่ออกและเสนอขายไม่ใช่ตราสารหนี้ที่
กระทรวงการคลังค้ าประกันในต้นเงินและดอกเบี้ย 

(2)  ให้เปิดเผยเกี่ยวกับความเสี่ยงในการได้รับช าระหนี้คืน เน่ืองจากผู้ออกตราสารหนี้
อาจมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับการบังคับช าระหนี้ในทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นข้อจ ากัดตามกฎหมาย สัญญา หรือ
ข้อจ ากัดอ่ืนใด ซึ่งมีผลท าให้ในกรณีที่มีการผิดนัดช าระหนี้ ผู้ถือตราสารหนี้จะไม่สามารถฟ้องร้อง 
ให้น าทรัพย์สินของผู้ออกตราสารหนี้มาช าระหนี้ได้ 

(3)  ให้ระบุประเภทงบการเงินและระยะเวลาที่ผู้ออกตราสารหนี้ต้องส่งงบการเงินต่อ
หน่วยงานก ากับดูแล  

1.6 เปิดเผยประวัติผิดนัดช ำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตรำสำรหนี้ หรือผิดนัดช ำระหนี้ 
เงินกู้ยืมจำกธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถำบันกำรเงินท่ีมีกฎหมำย
เฉพำะจัดตั้งขึ้นและกำรผิดเงื่อนไขในกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดสิทธิ 3 ปีย้อนหลัง 

1.7 ระบุปัจจัยควำมเสี่ยงต่อกำรด ำเนินธุรกิจและกำรลงทุนในตรำสำรหนี้  
 

2.  รายการเฉพาะ 
กรณีเสนอขายตราสารหนี้ HNW ให้เปิดเผยข้อมูลอัตราส่วนทางการเงิน*เพิ่มเติม ดังน้ี 

(1)  อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคา  
และค่าตัดจ าหน่าย (net debt to EBITDA ratio) 

(2)  อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย (interest coverage ratio)  
(3)  อัตราส่วนความสามารถในการช าระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio)  
(4)  อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (debt to equity ratio)  
(5)  อัตราส่วนสภาพคล่อง (current ratio)  
(6)  อัตราส่วนตั๋วเงินจ่ายต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (B/E size to interest bearing  

debt ratio) 
(7)  อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบก าหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยทั้งหมด 
(8)  อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม 

* ในกรณีที่ key financial ratio รายการใดไม่เหมาะกับประเภทธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้  
สามารถปรับรายการดังกล่าวให้เหมาะกับประเภทธุรกิจได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการวิเคราะห์ 



  

 

- 5 - 

ของที่ปรึกษาทางการเงิน/บริษัทหลักทรัพย์ที่ท าหน้าที่จ าหน่ายตราสารหนี้  ทั้งนี้ สามารถใช้คู่มือจัดท า 
แบบแสดงรายการข้อมูลแบบ 56-1 แบบ 69-1 ที่จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ เป็นแนวทางในการเลือกใช้ key financial ratio ได้  
ตัวอย่างเช่น  1. กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้เป็นธนาคารพาณิชย์ สามารถใช้ข้อมูล liquidity coverage ratio / 
net stable funding ratio แทนรายการ current ratio  

 2. กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้เป็นบริษัทหลักทรัพย์ สามารถใช้ข้อมูล net capital  
แทนรายการ current ratio ได้ เป็นต้น 
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ส่วนที่ 2 
กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล  

 
  ให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันหน่วยงาน ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราหน่วยงาน (ถ้ามี)  
ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากับเอกสารในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้ 

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ 
ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ [ผู้ที่มีอ านาจลงนามผูกพันหน่วยงาน] ของผู้ออกตราสารหนี้  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญผิด หรือไม่ขาด 
ข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ   

ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ออก 
ตราสารหนีต้ามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบ 
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้  ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามี
ความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้นเช่นเดียวกับการน าข้อมูลมาแสดง 
ให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้  (ให้ระบุข้อความตามวรรคนี้ 
เฉพาะกรณีที่มีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุ 
ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.2) 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้า
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
ก ากับเอกสารน้ีไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. ก ากับไว้ 
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น” 

 
        ชื่อ             ต าแหน่ง                 ลายมือชื่อ 

1.                                                                                                                     
2.                                                                                                               

ชื่อ            ต าแหน่ง                 ลายมือชื่อ 

ผู้รับมอบอ านาจ                                                                                                                              
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การรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) 
ให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา

บริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้ 
“ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ออกตราสารหนี้ ขอรับรองว่าข้าพเจ้า 
(1)  ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แล้ว  

และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 

(2)  ได้พิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้ในอนาคต 
แล้วเห็นว่า สมมติฐานได้จัดท าขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อผู้ออกตราสารหนี้
หรือผู้ลงทุนอย่างชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้มีการระบุนโยบายและแผนการ
ประกอบธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้ในอนาคตในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้)” 

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบแสดง 
รายการข้อมูลบางส่วน หรือเห็นว่าข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบายเงื่อนไขไว้เพิ่มเติม 
เช่น 

“เว้นแต่ข้อมูลในเร่ือง ........................... ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย            
ตราสารหนี้น้ีที่ข้าพเจ้าไม่สามารถให้ความเห็นได้ เนื่องจาก ...............................(ไม่มีข้อมูลเพียงพอ        
ที่จะตรวจสอบ หรือไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารของผู้ออกตราสารหนี้ในการตรวจสอบข้อมูล        
ในเร่ืองนี)้” หรือ 

“เว้นแต่ข้อความในหน้า............ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าควรใช้ข้อความ....................แทน” 
ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินน าข้อมูลจากบุคคลอ่ืนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านน้ัน 

มาอ้างอิง ให้ระบุข้อความเพิ่มเติม ดังนี้ 
“เว้นแต่ข้อมูลในเร่ือง.............................ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย 

ตราสารหนี้น้ี ที่ข้าพเจ้าใช้ข้อมูลจาก ....................................ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเร่ืองนี้ 
เป็นอย่างด”ี 

ชื่อ             ต าแหน่ง        ลายมือชื่อ 
1.                                                                               
2.                                                             

 

 


