
แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี (รายคร้ัง) 

(แบบ 69-DEBT-PO) 

 

บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผูออกตราสารหน้ี) …… 

เสนอขาย 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

 

- ใหระบุลักษณะท่ีสําคัญของตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย เชน ประเภทตราสารหน้ี จํานวน ราคาเสนอขาย 

ตอหนวย บุคคลที่เสนอขายตราสารหน้ีให (เฉพาะกรณีที่ไมไดเสนอขายตอประชาชนท่ัวไป) 

ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหน้ี ผูออกตราสารหน้ี หรือผูค้ําประกันการชําระหน้ี เปนตน 

- ใหระบุรายละเอียดสําคัญอ่ืนของการเสนอขายตราสารหน้ี เชน ผูประกันการจําหนายและจัดจําหนาย 

บริษัทหลักทรัพยท่ีทําหนาท่ีจําหนายตราสารหน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงิน วันที่แบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายตราสารหน้ี (“แบบแสดงรายการขอมูล”) มีผลใชบังคับ เง่ือนไขการยกเลิกการเสนอขาย

กรณีท่ีมีจํานวนตราสารหน้ีที่ขายไดนอยกวาจํานวนตราสารหน้ีขั้นต่ําท่ีผูออกตราสารหน้ีกําหนด เปนตน 

- ใหมีคําเตือนผูลงทุนวา  

“กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับ 

ผูออกตราสารหน้ีและเง่ือนไขของตราสารหน้ี รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยง 

ท่ีเก่ียวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ี  

มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน  

หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในตราสารหน้ี 

ท่ีเสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย หรือรับรองความครบถวน

และถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีแตอยางใด  ทั้งน้ี การรับรอง 

ความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ีเปนความรับผิดชอบ

ของผูออกตราสารหน้ี 

หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จ  

หรือขาดขอความท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือตราสารหน้ีท่ีไดซื้อตราสารหน้ีไมเกินหน่ึงป 

นับแตวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ันมีผลใชบังคับ มีสิทธิเรียกรอง

คาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของตราสารหน้ีไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย 

และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ท้ังน้ี ภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีไดรูหรือควรไดรูวาแบบแสดงรายการ 

ขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีเปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ แตไมเกินสองป 

นับจากวันท่ีแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีมีผลใชบังคับ” 
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- ใหระบุคําเตือน ในกรณีเปนการเสนอขายหุนกูท่ีมีอนุพันธแฝงท่ีมูลคาไถถอนรวมของหุนกู 

ท่ีมีอนุพันธแฝงอาจต่ํากวาเงินตนท่ีผูลงทุนชําระใหกับผูออกหุนกู  ทั้งน้ี หากมีการค้ําประกันมูลคา 

ไถถอนเปนบางสวน ขอใหระบุสัดสวนการค้ําประกันใหชัดเจน กรณีเปนการเสนอขายตราสาร 

ดอยสิทธิเพื่อนับเปนเงินกองทุนของธนาคารพาณิชยประเภทที่ 2 (“Tier 2”) ท่ีมีเง่ือนไขการถูกบังคับ

แปลงสภาพ (“convert to equity”) ใหเปดเผยความเส่ียงท่ีผูลงทุนอาจตองรวมรับผลขาดทุนของ 

ธนาคารพาณิชย (“ธพ.”) หากเกิดเหตุการณท่ีเขาเงื่อนไขตามที่กําหนดในสัญญา (“Trigger event”) 

รวมถึงความเสี่ยงจากการกําหนดราคาแปลงสภาพข้ันตํ่า (“floor conversion price”) 
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การพิจารณาระยะเวลามีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูล 

 ในการแสดงขอมูลประกอบการพิจารณาระยะเวลาการมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการ

ขอมูล  ใหแนบหนังสือรับรองท่ีระบุหนาที่ในการสงงบการเงินและรายงานการเปดเผยขอมูล 

ตามมาตรา 56 ของผูออกตราสารหน้ี รวมท้ังลักษณะของขอกําหนดสิทธิของหุนกูท่ีเสนอขายคร้ังน้ีดังน้ี  

1. ขอมูลผูออกตราสารหน้ี ระบุวาผูออกตราสารหน้ีมีลักษณะใดดังน้ี 

  1.1  บริษัทมีหนาท่ีนําสงงบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะทางการเงิน 

หรือผลการดําเนินงานตามมาตรา 56 

  1.2  บริษัทไมมีหนาท่ีนําสงงบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะทางการเงิน 

หรือผลการดําเนินงานตามมาตรา 56 

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

หุนกูที่มีอนุพันธแฝง)  ทั้งน้ี ใหระบุวาขอกําหนดสิทธิสําหรับการเสนอขายในคร้ังน้ีเปนลักษณะใดดังน้ี 

  2.1  ขอกําหนดสิทธิเปนไปตามตัวอยางท่ีกําหนดไวบน website ของสํานักงาน 

  2.2  ขอกําหนดสิทธิและเง่ือนไขตามขอกําหนดสิทธิฉบับท่ีย่ืนไมแตกตางจาก 

ขอกําหนดสิทธิท่ีเคยย่ืนตอสํานักงานมาแลวไมเกินหน่ึงปนับแตวันที่ขอกําหนดสิทธิท่ีเคยย่ืนน้ัน 

ไดเปดเผยตอสาธารณชน เวนแตเปนความแตกตางในผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดรับ แตไมรวมถึง 

ความแตกตางของสูตรหรือวิธีการท่ีใชในการกําหนดอัตราผลตอบแทน (ระบุวันท่ีมีผลใชบังคับของ

แบบแสดงรายการขอมูลท่ีออกตามขอกําหนดสิทธิดังกลาว....................................) 

 2.3  กรณีอื่น ๆ ท่ีไมเขาขายตาม 2.1 และ 2.2 
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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. ปจจัยความเส่ียง 

4. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

5. ขอพิพาททางกฎหมาย 

6. ขอมูลท่ัวไปและขอมูลสําคัญอื่น 

3.3  การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

8. โครงสรางการจัดการ    

9. การกํากับดูแลกิจการ 

10. ความรับผิดชอบตอสังคม 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  

12. รายการระหวางกัน 

3.4  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  

13. ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 

14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ   

สวนที่ 4  ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหน้ี 

   1.  รายละเอียดของตราสารหน้ีที่เสนอขาย  

   2.  ขอจํากัดการโอนตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย 

   3.  การกําหนดราคาตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย 

   4.  การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 

   5.  ตัวแทนการชําระเงิน 

   6.  ตลาดรองตราสารหน้ี 

   7.  ที่ปรึกษาทางการเงิน 

สวนที่ 5  การรับรองความถูกตองของขอมูล 
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เอกสารแนบ 1 รางขอกําหนดสิทธิ 

เอกสารแนบ 2 รางสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทยอย 

เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจํางวดปบัญชีลาสุด และงบการเงินงวดไตรมาสลาสุด 

เอกสารแนบ 6 อื่น ๆ 



- 6 - 

สวนท่ี 1 

สรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (factsheet) 

 

 ใหสรุปสาระสําคัญของตราสาร รวมท้ังลักษณะพิเศษและความเส่ียงท่ีสําคัญของตราสาร  
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สวนท่ี 2 

ขอมูลสรุป (executive summary) 

 

1. ใหสรุปสาระสําคัญของขอมูลผูออกตราสารหน้ีโดยยอ เพ่ือใหผูลงทุนเขาใจภาพรวมของ 

การดําเนินธุรกิจของผูออกตราสารหน้ี (ควรสรุปขอมูลใหอยูภายใน 1 หนากระดาษ) 

2. เปดเผยประวัติผิดนัดชําระหน้ีเงินตนหรือดอกเบี้ยของตราสารหน้ี หรือผิดนัดชําระหน้ีเงินกูยืมจาก 

ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 

และการผิดเง่ือนไขในการปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ 3 ปยอนหลัง 

 

 (ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนท่ี 3 และสวนท่ี 4 กอนตัดสินใจจองซ้ือตราสารหน้ี) 
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สวนท่ี 3  

ผูออกตราสารหนี้ 

 

1.  วัตถุประสงคการใชเงิน  

บริษัท     ประกอบธุรกิจ        

โดยมีท่ีตั้งสํานักงานใหญที่           

เลขทะเบียนบริษัท Home Page (ถามี)    โทรศัพท โทรสาร     

มีวัตถุประสงคในการนําเงินที่ไดจากการเสนอขายตราสารหน้ีคร้ังน้ีประมาณ   ลานบาท ไปใชดังน้ี1 2 

 

                                                        
1 การเสนอขายตราสารหนี้ท่ีไดย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลกอนวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ใหอธิบายวัตถุประสงคการใชเงินพอสังเขป โดยไมจําเปน             

ตองเปดเผยตามรูปแบบในตารางดานลางน้ี 
2 การเปดเผยขอมูลวัตถุประสงคการใชเงินท่ีมีรายละเอียดเปนไปตามตารางน้ี ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562  เปนตนไป             

ยกเวนสําหรับการเสนอขายหุนกูท่ีมีอนุพันธแฝงซึ่งออกตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2559 (“SN”) และการเสนอขาย               

ตราสารดอยสิทธิเพื่อนับเปนเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ซ่ึงออกตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.16/2557  (“ตราสาร Basel III”) 

ใหเปดเผยขอมูลพอสังเขปเชนเดียวกับ footnote 1  

วัตถุประสงคการใชเงิน จํานวนเงินท่ีใช

โดยประมาณ 

ระยะเวลาท่ีใช

เงินโดยประมาณ 

รายละเอียด 

1. เพื่อใชในการซ้ือสินทรัพย 

หรือลงทุนในกิจการท่ี

เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ

ปจจุบัน  

  - กรณีเปนการซื้อสินทรัพย ใหอธิบายเกี่ยวกับ

ประเภทสินทรัพยและจํานวนเงินที่ใช

โดยประมาณ  

- กรณีเปนการลงทุนในกิจการ ใหอธิบาย

ลักษณะกิจการที่จะลงทุน สถานะการลงทุน 

และจํานวนเงินที่ใชโดยประมาณ 

ทั้งนี้ กรณีการซื้อสินทรัพย หรือลงทุนในกิจการ

ที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจปจจุบัน               

ใหอธิบายเหตุผลและที่มาของการเขาไป               

ซื้อสินทรัพยหรือลงทุนในกิจการดังกลาวดวย 

2. เพื่อใชในการซ้ือสินทรัพย 

หรือลงทุนในกิจการท่ีไม

เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ

ปจจุบัน 

  

3. เพื่อชําระคืนเงินกู หรือหน้ี

จากการออกตราสารหน้ี 

  -  กรณีเปนการชําระหน้ีที่มีกับกลุมท่ีปรึกษา

ทางการเงินหรือกลุมตัวกลางในการเสนอขาย

หลักทรัพย ใหเปดเผย terms and conditions 

ของหนี้ดังกลาวเพิ่มเติมดวย   

-  กรณีอื่น ๆ ใหเปดเผยอยางนอยในเรื่อง

จํานวนเงินและระยะเวลาการใชเงิน 

4. กรณีอื่น ๆ เชน เงินทุนท่ีใช

หมุนเวียนในกิจการ 
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หมายเหตุ:   

(1)  ใหเปดเผยประมาณการมูลคาเงินท่ีใชแยกแตละวัตถุประสงคการใชเงิน โดยอาจเปดเผยขอมูลในลักษณะเปนชวง  

(range) ท่ีเหมาะสมได และใหเรียงลําดับการใชเงินตามความสําคัญของวัตถุประสงคแตละเรื่อง  ท้ังนี้ หากเงินระดมทุน

ท่ีไดรับในครั้งนีไ้มเพียงพอสําหรับวัตถุประสงคการใชเงินท่ีระบุไว ใหเปดเผยแหลงเงินทุนที่จะจัดหาเพิ่มเติมดวย   

(2)  หากเปนการทํารายการกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ใหเปดเผยเปนรายการระหวางกันท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตดวย 

ท้ังนี้ แนวทางการเปดเผยวัตถุประสงคการใชเงินใหเปนไปตามคูมือการเปดเผยขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอ

ขายหลักทรัพย และขอมูลประจําป ท่ีกําหนดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน 

 

2.  กรณีผูออกตราสารหน้ีมีหนาที่ย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ตอสํานักงาน 

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

แบบแสดงรายการขอมูลดังกลาวมีผลใชบังคับไมเกิน 1 ป ใหเปดเผยขอมูลดังน้ี 

2.1  บริษัทเปดเผยขอมูลตามท่ีไดเคยเปดเผยในแบบ 56-1 งวดปลาสุดหรือแบบแสดง

รายการขอมูลทีเ่คยจัดสงตอสํานักงานขางตน และปรับปรุงขอมูลดังกลาวใหเปนปจจุบันดวย 

2.2  ใหเพ่ิมเติมขอมูลเก่ียวกับภาระผูกพันในทรัพยสินของผูออกตราสารหน้ี (กรณีที่

ออกเปนตราสารหน้ีไมมีประกัน) และยอดหน้ีคงคางในการออกหุนกูหรือตั๋วเงินครั้งกอน  

2.3  ใหเปดเผยขอมูลคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion  

and Analysis: MD&A) สําหรับงบการเงินรายไตรมาสลาสุด และผลการดําเนินงานสะสมตั้งแตตนปบัญชี 

ถึงไตรมาสลาสุดดวย และใหเปดเผยอัตราสวนทางการเงิน* ดังน้ี 

(1)  อัตราสวนหน้ีสินสุทธิตอกําไรกอนดอกเบ้ียจาย ภาษีเงินไดคาเส่ือมราคา และ            

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

(7)  อัตราสวนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ียท่ีครบกําหนดภายใน 1 ป ตอหน้ีสินท่ีมีภาระ 

ดอกเบ้ียท้ังหมด 

(8)  อัตราสวนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตอหน้ีสินรวม 

    * ในกรณีท่ี key financial ratio รายการใดไมเหมาะกับประเภทธุรกิจของผูออกตราสารหน้ี  

สามารถปรับรายการดังกลาวใหเหมาะกับประเภทธุรกิจได โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจในการวิเคราะห 

ของท่ีปรึกษาทางการเงิน/บริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่จําหนายตราสารหน้ี  ทั้งน้ี สามารถใชคูมือจัดทํา 

แบบแสดงรายการขอมูลแบบ 56-1 แบบ 69-1 ท่ีจัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย 

และตลาดหลักทรัพย เปนแนวทางในการเลือกใช key financial ratio ได  
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      ตัวอยางเชน กรณีที่ผูออกตราสารหน้ีเปนธนาคารพาณิชย สามารถใชขอมูล liquidity 

coverage ratio / net stable funding ratio แทนรายการ current ratio หรือกรณีที่ผูออกตราสารหน้ีเปน 

บริษัทหลักทรัพย สามารถใชขอมูล net capital แทนรายการ current ratio ได เปนตน 

2.4  ใหเปดเผยขอมูลความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหน้ี  

 2.5  ใหแสดงจํานวนพนักงานท้ังหมด และจํานวนพนักงานในแตละสายงานหลักและ 

ในกรณีท่ีบริษัทมีการเปล่ียนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญ หรือมีขอพิพาทดานแรงงาน 

ท่ีสําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา ใหอธิบายเหตุผลและนโยบายในเร่ืองดังกลาว รวมถึงความสัมพันธ 

ระหวางผูบริหารและสหภาพแรงงาน3 (ถามี)  นอกจากน้ี ใหแสดงผลตอบแทนรวมของพนักงาน 

และอธิบายลักษณะผลตอบแทนน้ัน (เชน เปนเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  

เปนตน) รวมท้ังอธิบายนโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

ใหจัดทําเอกสารระบุวาแบบแสดงรายการขอมูลครั้งน้ีมีความแตกตางจากแบบ 56-1 หรือ  

แบบแสดงรายการขอมูลครั้งลาสุดที่ย่ืนตอสํานักงานอยางไรบาง (อาจทําเปนตารางเปรียบเทียบหรือ 

highlight สวนท่ีแตกตางก็ได) 

3.  กรณีอื่นที่ไมเขาขายตาม 2. 

      3.1  ใหผูออกตราสารหน้ีเปดเผยขอมูลที่เปนปจจุบัน โดยมีหัวขอและรายละเอียดเปนไปตาม 

แบบ 56-1 โดยอนุโลม 

      3.2  ใหเพ่ิมเติมขอมูลเก่ียวกับภาระผูกพันในทรัพยสินของผูออกตราสารหน้ี (กรณีที่ออกเปน 

ตราสารหน้ีไมมีประกัน) และยอดหน้ีคงคางในการออกตั๋วเงินหรือหุนกูครั้งกอนดวย  

      3.3  การเปดเผยฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ใหแสดงขอมูลจากงบการเงินและ

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญท่ีสะทอนถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัท 

และบริษัทยอย อยางนอยตองมีขอมูลเปรียบเทียบ 2 ปท่ีผานมา (เปนงบการเงินปลาสุดท่ีผานการตรวจสอบ 

จากผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานและงบการเงินปยอนหลังอีกหน่ึงป)  ท้ังน้ี ใหเปดเผย

ขอมูลคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)  

สําหรับงบการเงินรายไตรมาสลาสุด และผลการดําเนินงานสะสมตั้งแตตนปบัญชีถึงไตรมาสลาสุดดวย  

และใหเปดเผยอัตราสวนทางการเงินดังน้ี 

 (1)  อัตราสวนหน้ีสินสุทธิตอกําไรกอนดอกเบ้ียจาย ภาษีเงินไดคาเส่ือมราคา  

และคาตัดจําหนาย (net debt to EBITDA ratio) 

 (2)  อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย (interest coverage ratio)  

 (3)  อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio)  

 (4)  อัตราหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม (debt to equity ratio)  

                                                        
3 การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับความสัมพันธระหวางผูบริหารและสหภาพแรงงาน ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562  เปนตนไป  

ยกเวนสําหรับกรณีการเสนอขาย SN และตราสาร Basel III 



- 11 - 

 (5)  อัตราสวนสภาพคลอง (current ratio)  

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

 (7)  อัตราสวนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ียท่ีครบกําหนดภายใน 1 ป ตอหน้ีสินท่ีมีภาระ 

ดอกเบ้ียท้ังหมด 

 (8)  อัตราสวนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตอหน้ีสินรวม 

        3.4  ใหเปดเผยขอมูลความเส่ียงตอการดําเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหน้ี 

 3.5  ใหแสดงจํานวนพนักงานท้ังหมด และจํานวนพนักงานในแตละสายงานหลัก                            

และในกรณีท่ีบริษัทมีการเปล่ียนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญ หรือมีขอพิพาทดานแรงงาน 

ท่ีสําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา ใหอธิบายเหตุผลและนโยบายในเร่ืองดังกลาว รวมถึงความสัมพันธ 

ระหวางผูบริหารและสหภาพแรงงาน3 (ถามี)  นอกจากน้ี ใหแสดงผลตอบแทนรวมของพนักงาน 

และอธิบายลักษณะผลตอบแทนน้ัน (เชน เปนเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  

เปนตน) รวมท้ังอธิบายนโยบายในการพัฒนาพนักงาน   

 

รายการขอมูลเพ่ิมเติม (เฉพาะสาขาธนาคารตางประเทศในประเทศไทย) 

 หากผูออกตราสารหน้ีเปนสาขาธนาคารตางประเทศในประเทศไทย  (“สํานักงานสาขา”)                   

การเปดเผยขอมูลตาม 1. 2. และ 3. ขางตน ใหเปดเผยขอมูลของสํานักงานสาขาเปนหลัก และระบุขอมูล        

ของสํานักงานใหญ (หมายถึง ธนาคารตางประเทศท้ังองคกร) ประกอบ โดยแสดงเฉพาะสรุปขอมูล              

การประกอบธุรกิจ ตัวเลขรายการบัญชีในงบการเงินท่ีสําคัญ และผลการจัดอันดับความนาเช่ือถือของ

สํานักงานใหญ (ถามี) รวมท้ังแสดงขอผูกพันตามขอกําหนดสิทธิท่ีระบุวาสํานักงานสาขาจะดํารงฐานะ  

การชําระหน้ีใหไมไดรับผลกระทบจากการท่ีสํานักงานสาขาจะสงเงินออกไปใหสํานักงานใหญ   

ท้ังน้ี ใหแนบงบการเงินของสํานักงานสาขาเปนสวนหน่ึงของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหน้ี  นอกจากน้ี ใหเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมดังน้ี 

 ความเสี่ยงเก่ียวกับขอจํากัดทางกฎหมายในดานตาง ๆ ท่ีกระทบตอความสามารถ                   

ในการชําระหน้ีของผูออกตราสารหน้ี เชน กฎหมายลมละลาย กฎหมายเก่ียวกับหลักตางตอบแทน  

 ความเส่ียงในกรณีที่ผูออกตราสารหน้ีลมละลาย ซึ่งผูถือตราสารหน้ีอาจไมสามารถ

ขอรับชําระหน้ีหรือฟองบังคับชําระหน้ีจากทรัพยสินของสํานักงานสาขาและสํานักงานใหญ  ท้ังน้ี  

หากมีการเปดเผยอันดับความนาเชื่อถือของสํานักงานใหญ ใหระบุคําเตือนวา  ผลการจัดอันดับ 

ความนาเชื่อถือของสํานักงานใหญอาจไมสะทอนความสามารถในการชําระหน้ีตามตราสารหน้ี 

ของสํานักงานสาขาโดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือเกิดกรณีลมละลาย 
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อน่ึง ในกรณีการออกตราสารหน้ีท่ีเลือกจัดอันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสารหน้ี  

และผูออกตราสารหน้ีประสงคจะเปดเผยเฉพาะอันดับความนาเช่ือถือของสํานักงานใหญ โดยจะไม 

จัดใหมีการจัดอันดับความนาเช่ือถือของสํานักงานสาขา ใหเปดเผยเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงลาสุด 

ของสํานักงานสาขาซ่ึงไดปรับปรุงผลกระทบหากมีการนําเงินท่ีไดจากการออกตราสารหน้ีท้ังหมด            

ไปกอใหเกิดเปนสินทรัพยเส่ียงเต็มจํานวนดวย 
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                                                                             สวนท่ี 4 

ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหน้ี 

 1.  รายละเอียดของตราสารหน้ีที่เสนอขาย 

      - ใหระบุกฎหมายของประเทศที่ใชบังคับกับตราสารหน้ี (applicable law)4  

     - ใหแสดงผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ รวมทั้งรายละเอียดการวิเคราะหการจัดอันดับ 

ความนาเชื่อถือของตราสารหน้ี ผูท่ีออกตราสารหน้ี หรือผูคํ้าประกันการชําระหน้ีตามตราสารหน้ี       

โดยสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

 - ในกรณีที่ตราสารหน้ีท่ีเสนอขายมีรายละเอียดอ่ืนท่ีสําคัญท่ีควรอธิบายเพิ่มเติมจากขอมูล 

ในหนาแรก เพ่ือใหผูลงทุนเขาใจลักษณะของตราสารหน้ีที่เสนอขาย ใหสรุปลักษณะสําคัญของตราสารหน้ี

ท่ีเสนอขายเพิ่มเติมดวย เชน กรณีเสนอขายหุนกู ใหสรุปสาระสําคัญของขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ี

ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู (terms and conditions) และสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู วิธีการในการจาย

ดอกเบ้ียและการชําระหน้ี ประเภทและมูลคาทรัพยสินท่ีใชเปนหลักประกัน ขอมูลผูค้ําประกันและ 

สรุปสาระสําคัญของสัญญาค้ําประกัน (กรณีเปนการค้ําประกัน) เปนตน 

 กรณีที่ผูแทนผูถือหุนกูที่ไดรับการแตงต้ังมีสถานะเปนเจาหน้ีของผูออกตราสารหน้ี  

ใหเปดเผยความสัมพันธดังกลาวไวดวย5 

กรณีเสนอขายหลักทรัพยแปลงสภาพ ใหสรุปวิธีการใชสิทธิ เง่ือนไข การปรับสิทธิ  

และคาเสียหาย เปนตน 

กรณีเสนอขายหุนกูที่มีอนุพันธแฝง ใหระบุขอมูลอยางนอย ดังตอไปน้ี 

  - ประเภทและลักษณะสําคัญของปจจัยอางอิง รวมถึงใหระบุขอมูลสําคัญของปจจัยอางอิง

ท่ีอาจมีผลกระทบตอเงินตนหรือผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดรับ พรอมแหลงขอมูลที่ผูถือหุนกูสามารถ 

ดูเพิ่มเติมได เชน แสดงกราฟขอมูลผลการดําเนินงานยอนหลังของปจจัยอางอิง เปนตน 

  - อธิบายโครงสรางธุรกรรมใหชัดเจน 

  - ระบุขอมูลของสัญญาท่ีเก่ียวของกับธุรกรรมดังกลาว เชน ขอมูลคูสัญญาและ  

สาระสําคัญของสัญญา เปนตน  ท้ังน้ี ตัวอยางของสัญญาที่เก่ียวของ เชน การทําสัญญาลวงหนาที่มี 

ขอกําหนดใหผูออกตราสารหน้ีไดรับชําระหน้ีจากคูสัญญาในจํานวนและระยะเวลาเดียวกันหรือ                        

ใกลเคียงกับท่ีตองชําระหน้ีใหผูถือหุนกูที่มีอนุพันธแฝงท่ีเสนอขายน้ัน (back to back agreement)  

กรณีเสนอขายตราสาร Tier 2 ที่มีเง่ือนไขการ convert to equity ใหผูออกตราสาร                      

ดังกลาวระบุรายละเอียดขอมูลเพิ่มเติมอยางนอย ดังตอไปน้ี 

 

 

 

                                                        
4 การเปดเผยขอมูลดังกลาวใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562 เปนตนไป ยกเวนสําหรับกรณีการเสนอขาย SN และตราสาร Basel III 
5 การเปดเผยขอมูลดังกลาวใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562 เปนตนไป  
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(1)  ลักษณะเฉพาะของตราสารและขอมูลท่ีเก่ียวของ 

  1)  ลักษณะและเงื่อนไขโดยรวมของตราสาร Tier 2 ท่ีมีเง่ือนไขการ convert to equity 

โดยระบุความเสี่ยงเฉพาะตัวของตราสารอยางละเอียดและชัดเจน เชน เปนตราสารที่ ธพ. มีสิทธิไถถอน

กอนครบกําหนดการชําระคืนภายใตเง่ือนไขท่ีธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) กําหนด  และไมมี

ขอกําหนดใหผูถือสามารถไถถอนกอนกําหนด  การกําหนดเง่ือนไขในการรองรับและรับรูผลขาดทุน

ของ ธพ. เม่ือ ธพ. มีผลการดําเนินงานที่ไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได6 (“loss absorption on                

a gone-concern basis”) โดยตราสารจะถูก convert to equity และความเสี่ยงและผลกระทบตอผูลงทุน

ภายใตสถานการณตาง ๆ เปนตน 

 2)  เปรียบเทียบความแตกตางของลักษณะและความเส่ียงของตราสาร Tier 2 ท่ีมี

เง่ือนไขการ convert to equity และตราสารหน้ีท่ัวไป โดยไมทําใหผูลงทุนเขาใจผิดวาหลักทรัพย               

ท้ังสองประเภทสามารถเปรียบเทียบกันได เชน เปรียบเทียบผลตอบแทนอยางเดียว โดยไมรวมถึงขอมูล

ผลกระทบดานความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากตราสาร Tier 2 ท่ีมีเง่ือนไขการ convert to equity เปนตน 

 3)  เปรียบเทียบลําดับการชําระหน้ีของตราสาร Tier 2 ท่ีมีเง่ือนไขการ convert to 

equity กับเงินฝาก เจาหน้ีสามัญ ตราสารหน้ีประเภทอ่ืน ๆ หุนสามัญ ฯลฯ ทั้งภายใตสถานการณตาง ๆ  

เชน เม่ือผูออกตราสารถูกพิทักษทรัพย หรือถูกพิพากษาใหลมละลาย หรือมีการชําระบัญชีเพื่อการเลิก

กิจการ เปนตน และเม่ือเกิด Trigger event เพ่ือ loss absorption on a gone-concern basis 

 4)  คํานิยามและองคประกอบของเงินกองทุนชั้นที่ 2 และสินทรัพยเส่ียง โดยยอ   

ซึ่งตองมีสาระสําคัญและเขาใจไดงาย  

 5)  วิธีการคํานวณอัตราเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ (“CET 1 ratio”)  

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

โดยยอและเขาใจไดงาย 

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

ดํารงได ณ สิ้นวันทําการสุดทายของแตละเดือนกับกับอัตราสวนเงินกองทุนขั้นต่ํา (“minimum capital  

requirement”) และเงินกองทุนสวนเพ่ิม (“capital buffer”) ตามท่ี ธปท. กําหนดทั้ง 3 ประเภท  

                      นอกจากน้ี ให ธพ. เปดเผยใหผูลงทุนทราบวา สามารถติดตามอัตราสวนเงิน 

กองทุนดังกลาว ณ ส้ินวันทําการสุดทายของแตละเดือนไดจากหนา website ของ ธพ. ภายในวันที่ 25  

ของเดือนถัดไป และอธิบายความเส่ียงท่ีผูถือตราสาร Tier 2 ท่ีมีเง่ือนไขการ convert to equity อาจไดรับ 

จากการลดลงของอัตราสวนเงินกองทุนท่ี ธพ. ดํารงได และการไมสามารถปฏิบัติตาม minimum capital  

requirement และ capital buffer ดังกลาว 

 

                                                        
6 เชน ธพ. มีสินทรัพยไมเพียงพอจายคืนผูฝากเงินและเจาหน้ี เงินกองทุนของ ธพ. ลดลงจนถึงระดับท่ีจะกระทบตอผูฝากเงินและเจาหน้ี 

หรือ ธพ. ไมสามารถเพ่ิมทุนไดดวยตัวเอง เปนตน 
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7)  แนวทาง/วิธีการคํานวณมูลคาของตราสารท่ีถูก convert to equity  เม่ือเกิด Trigger 

event ภายใตเง่ือนไขเพื่อ loss absorption on a gone-concern basis  พรอมตัวอยางการคํานวณท่ีผูลงทุน

เขาใจไดงาย รวมทั้งมีการจัดทํา worst case scenario analysis เพื่อใหผูลงทุนเขาใจ/รับทราบผลขาดทุน

สูงสุด และผลกระทบท่ีผูลงทุนอาจไดรับเม่ือเกิด Trigger event ดังกลาว 

  นอกจากน้ี ให ธพ. เปดเผยใหผูลงทุนทราบถึงความเสี่ยง และผลกระทบจากการ

กําหนด floor conversion price ท่ีระดับรอยละ 50 ของราคาหุนสามัญของ ธพ. ในชวงกอนหรือระหวาง

การเสนอขายตามแนวทางท่ีสมาคมธนาคารไทยกําหนด เชน ความเส่ียงท่ีจะไดรับหุนสามัญจากการ 

convert to equity ในมูลคารวมต่ํากวาเงินลงทุนในตราสาร Tier 2 ดังกลาว เปนตน 

8)  ขั้นตอนและกระบวนการในกรณีท่ีมีการ convert to equity ตราสาร Tier 2 

9)  อธิบายแผนการขยายธุรกิจในชวง 3 ปขางหนา 

(2)  ขอมูลเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชนจากการเสนอขายตราสาร Tier 2 ที่มี

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

ในเครือของ ธพ. (ถามี) เน่ืองจากเพ่ือใหถูกนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ Basel III ของ ธปท.     

จึงอาจสรางแรงจูงใจให ธพ. หรือ บล. ในเครือของ ธพ. ชักชวนใหผูลงทุนซ้ือตราสาร โดยไมชี้แจงถึง

ความเสี่ยง ชวนเชื่อเกินจริง ใหขอมูลเปนเท็จหรือไมชัดเจน          

 2.  ขอจํากัดการโอนตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย (ถามี เชน ขอจํากัดการโอนตราสารหน้ีท่ีได 

จดทะเบียนไวกับสํานักงาน เปนตน) 

 3.  การกําหนดราคาตราสารหน้ี4  

        ใหอธิบายท่ีมาของการกําหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารหน้ีที่เสนอขาย ไดแก  

วิธีการกําหนดราคา ผูท่ีมีสวนในการกําหนดราคา ปจจัยหรือตัวแปรตาง ๆ ท่ีใชในการกําหนดราคา เปนตน             

ท้ังน้ี แนวทางการเปดเผยที่มาของการกําหนดอัตราดอกเบ้ียและราคาตราสารหน้ีใหเปนไปตามคูมือ               

การเปดเผยขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย และขอมูลประจําป 

 4.  การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 

 (1) วิธีการเสนอขายตราสารหน้ี  

  ใหระบุวาเปนการเสนอขายตราสารหน้ีผานผูจัดจําหนายตราสารหน้ีหรือผูคาตราสารหน้ี

หรือไม 

 (2) ผูจัดจําหนายตราสารหน้ี (กรณีผานผูจัดจําหนาย) ใหระบุ 

  (ก)  ผูประกันการจําหนายและจัดจําหนาย ใหระบุช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพท 

 (ข)  ผูจัดจําหนาย ใหระบุชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพท 

 (ค)  ตัวแทนผูจัดจําหนาย ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท 

นอกจากน้ี หากผูจัดจําหนายตราสารหน้ีมีความเก่ียวของกับผูออกตราสารหน้ีในลักษณะ

ท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (เชน มีการถือหุนระหวางกัน มีกรรมการรวมกัน เปนเจาหน้ี 

เปนตน) ใหเปดเผยลักษณะความสัมพันธไวดวย5 
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(3)  ผูคาตราสารหน้ี (กรณีผานผูคาตราสารหน้ี) ใหระบุช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพท 

นอกจากน้ี หากผูคาตราสารหน้ีมีความเก่ียวของกับผูออกตราสารหน้ีในลักษณะที่อาจ

กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (เชน มีการถือหุนระหวางกัน มีกรรมการรวมกัน เปนเจาหน้ี 

เปนตน) ใหเปดเผยลักษณะความสัมพันธไวดวย5 

 (4) เง่ือนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนาย/คาตราสารหน้ี  

 ใหระบุขอตกลงระหวางผูออกตราสารหน้ีกับผูจัดจําหนายตราสารหน้ี/ผูคาตราสารหน้ี 

ท่ีเก่ียวกับเง่ือนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหรือการคาตราสารหน้ี  ท้ังน้ี ใหแสดงจํานวนเงิน 

คาตราสารหน้ีที่ผูออกตราสารหน้ีจะไดรับหลังจากหักคาตอบแทนในการจัดจําหนาย/คาตราสารหน้ีไวดวย   

 (5) คาใชจายในการเสนอขายตราสารหน้ี  

 ใหระบุจํานวนประกอบรายการที่เปนคาใชจายทั้งหมดในการเสนอขายตราสารหน้ี 

โดยสังเขป 

(6)  วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อตราสารหน้ี  

 ใหระบุวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน เชน วัน เวลา สถานท่ี เปนตน 

(7) วิธีการจัดสรรตราสารหน้ี  

 ใหระบุหลักการจัดสรรตราสารหน้ีใหแกผูจองซ้ือ โดยระบุชื่อกลุมบุคคล และสัดสวน 

หรือจํานวนตราสารหน้ีท่ีจะไดรับจัดสรรอยางชัดเจน หากมีการแบงจํานวนตราสารหน้ีและเสนอขาย

ตอผูลงทุนตางประเทศ ใหระบุดวย 

 (8) วันและวิธีการจองและการชําระเงินคาจองซ้ือตราสารหน้ี  

  ใหระบุรายละเอียดเก่ียวกับระยะเวลาการจองซื้อตราสารหน้ี การกําหนดจํานวน            

ในการจองซ้ือตราสารหน้ีตอราย วิธีการชําระเงินคาจองซื้อตราสารหน้ี ชื่อบริษัทเงินทุนหรือ ธพ.              

ท่ีเปนตัวแทนรับเงินคาจองซ้ือตราสารหน้ี วิธีการและเงื่อนไขในการถอนเงินคาจองซ้ือตราสารหน้ีคืน  

(9) การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซ้ือตราสารหน้ีเกินกวาจํานวนตราสารหน้ีที่เสนอขาย 

  ใหระบุการจัดสรรกรณีท่ีมีผูจองซือ้ตราสารหน้ีเกินกวาจํานวนตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย 

 (10) วิธีการคืนเงินคาจองซ้ือตราสารหน้ี  

    ใหระบุวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินคาจองซื้อตราสารหน้ีในกรณีที่ผูจองซื้อ

ไมไดรับการจัดสรรตราสารหน้ี 

(11) วิธีการสงมอบตราสารหน้ี  

    ใหระบุวิธีการ และระยะเวลาในการสงมอบ 

5.  ตัวแทนการชําระเงิน (paying agent)4  

         ใหระบุรายละเอียดชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพท ของบุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังจากผูออกตราสารหน้ี

ใหทําหนาที่เปนตัวแทนการชําระเงิน รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกับขอบเขตในการทําหนาที่เปนตัวแทน           

การชําระเงิน  ท้ังน้ี ในกรณีที่ผูออกตราสารหน้ีทําหนาที่ในการชําระเงินเอง โดยไมไดมีการทําสัญญาแตงตั้ง

บุคคลใดทําหนาท่ีเปนตัวแทนการชําระเงิน ใหระบุวาผูออกตราสารหน้ีเปนผูทําหนาที่ดังกลาว 
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6.  ตลาดรองตราสารหน้ี (ถามี)4  

         ในกรณีที่ผูออกตราสารหน้ีประสงคจะนําตราสารหนี้ท่ีออกและเสนอขายไปจดทะเบียน 

ซื้อขายในตลาดรองใด ๆ ใหระบชุื่อของตลาดดังกลาว รวมทั้งวันเวลาท่ีคาดวาจะนําตราสารหน้ีดังกลาว 

ไปจดทะเบียนดวย   นอกจากน้ี ในกรณีที่ผูออกตราสารหน้ีจะแตงต้ังบุคคลใดทําหนาท่ีเปนผูดูแล 

สภาพคลอง (market maker) ใหระบุช่ือ ท่ีอยู และสาระสําคัญของขอตกลงในการทําหนาที่เปน                      

market maker ดวย 

7.  ที่ปรึกษาทางการเงิน5 (ถามี)  

     ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท  นอกจากน้ี หากท่ีปรึกษาทางการเงินมีความเก่ียวของ

กับผูออกตราสารหน้ีในลักษณะทีอ่าจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (เชน มีการถือหุนระหวางกัน 

มีกรรมการรวมกัน เปนเจาหน้ี เปนตน) ใหเปดเผยลักษณะความสัมพันธไวดวย 
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สวนท่ี 5 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

1. ในกรณีเปนการเสนอขายตราสารหน้ีโดยผูออกตราสารหน้ีท่ีเปนบริษัทท่ีมีหุนจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันหรือผูท่ีดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดท่ีไดรับ 

มอบอํานาจจากกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน ลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองครบถวนของ 

แบบแสดงรายการขอมูล (ในกรณีที่กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันมิใชผูท่ีดํารงตําแหนงบริหารสูงสุด

หรือผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ใหการลงลายมือช่ือดังกลาวตองมีผูท่ีดํารงตําแหนง

บริหารสูงสุดหรือผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี รวมลงลายมือชื่อดวย) พรอมท้ัง

ประทับตราบริษัท (ถาม)ี  และมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการขอมูล

แทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังน้ี 

 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี 

ฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการผูมีอํานาจลงนาม / ผูท่ีดํารงตําแหนงบริหารสูงสุด / 

ผูท่ีดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี] ของผูออกตราสารหน้ี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาว

ถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ   

ท้ังน้ี การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออก 

ตราสารหน้ีตามท่ีปรากฏในแหลงขอมูลท่ีผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการ

ขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบับน้ี  ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอ

ความถูกตองครบถวนของขอมูลที่อางอิงน้ันเชนเดียวกับการนําขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดง

รายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบับน้ี  (ใหระบุขอความตามวรรคน้ี เฉพาะกรณีท่ีมีการอางอิง

ขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ ท่ีผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุในสวนที่ 3)  

  ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจาได 

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

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

ไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

         ชื่อ             ตําแหนง       ลายมือชื่อ* 

1.                                                                                                              

2.                                                                         

3.                                                                                                              

4.                                                                         

5.                                                                         
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ชื่อ            ตําแหนง              ลายมือช่ือ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                              

 หมายเหต ุหากในวันท่ีย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลตอสํานักงาน มีเหตุจําเปนที่ทําให 

บุคคลใด ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เม่ือเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว  

ผูออกตราสารหน้ีตองจัดใหบุคคลน้ันลงลายมือชื่อทันที  เวนแตเหตุท่ีทําใหบุคคลดังกลาวไมสามารถ 

ลงลายมือช่ือไดเกิดจากการที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับ 

ตนเองได เน่ืองจากเจ็บปวยทางรางกายหรือทางจิต ผูออกตราสารหน้ีไมจําตองจัดใหบุคคลดังกลาว 

ลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอื่นใดท่ีมีเหตุจําเปน 

และสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงาน 

2. ในกรณีเปนการเสนอขายตราสารหน้ีโดยผูออกตราสารหน้ีไมเปนบริษัทท่ีมีหุน 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2.1  กรรมการบริหารทุกคน ผูท่ีดํารงตําแหนงบริหารสูงสุด และผูที่ดํารงตําแหนงบริหาร

สูงสุดในสายงานบัญชี ใหลงลายมือชือ่พรอมท้ังประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล 

พรอมทั้งมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการขอมูลแทนดวย  

โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังน้ี 

 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี 

ฉบับน้ีแลว และดวยความระมดัระวังในฐานะ [กรรมการบริหาร / ผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุด /  

ผูท่ีดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี] ของผูออกตราสารหน้ี  ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูล 

ดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจง                     

ในสาระสําคัญ  นอกจากน้ี ขาพเจาขอรับรองวา 

(1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของแบบแสดง 

รายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับ 

ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของผูออกตราสารหน้ีและบริษัทยอยแลว  

(2)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหผูออกตราสารหน้ีมีระบบการเปดเผยขอมูล

ท่ีดี เพ่ือใหแนใจวาผูออกตราสารหน้ีไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญท้ังของผูออกตราสารหน้ี

และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว  รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหผูออกตราสารหน้ีมีระบบการควบคุม 

ภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมิน

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

ตรวจสอบของผูออกตราสารหน้ีแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของ

ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงิน

ของผูออกตราสารหน้ีและบริษัทยอย 
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ทั้งน้ี การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออก 

ตราสารหน้ีตามท่ีปรากฏในแหลงขอมูลท่ีผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการ

ขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบับน้ี  ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอ

ความถูกตองครบถวนของขอมูลที่อางอิงน้ันเชนเดียวกับการนําขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดง

รายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบับน้ี  (ใหระบุขอความตามวรรคน้ี เฉพาะกรณีท่ีมีการอางอิง

ขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ ท่ีผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุในสวนที่ 3)  

ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจา

ไดรับรองความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให ............................................ เปนผูลงลายมือชื่อ

กํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ ................................. กํากับไว  

ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

        ชื่อ             ตําแหนง       ลายมือชื่อ* 

1.                                                                                                              

2.                                                                         

3.                                                                                                              

4.                                                                         

5.                                                                         

ชื่อ            ตําแหนง       ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                               

2.2  กรรมการคนอื่นของผูออกตราสารหน้ีนอกจาก 2.1 ใหลงลายมือชื่อพรอมท้ัง

ประทับตราบริษัท (ถาม)ี ในแบบแสดงรายการขอมูล พรอมทั้งมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับ

เอกสารในแบบแสดงรายการขอมูลแทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังน้ี 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี 

ฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการของผูออกตราสารหน้ี ขาพเจาไมมีเหตุอันควร 

สงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจง 

ในสาระสําคัญ 

ทั้งน้ี การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออก 

ตราสารหน้ีตามท่ีปรากฏในแหลงขอมูลท่ีผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการ

ขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบับน้ี  ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอ 

ความถูกตองครบถวนของขอมูลที่อางอิงน้ันเชนเดียวกับการนําขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดง

รายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบับน้ี  (ใหระบุขอความตามวรรคน้ี เฉพาะกรณีท่ีมีการอางอิงขอมูล

จากแหลงขอมูลใด ๆ ท่ีผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุในสวนที่ 3)  
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ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจา      

ไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่น 

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

เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ …..........…............. 

กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน” 

ชื่อ             ตําแหนง        ลายมือชื่อ* 

1.                                                                                                              

2.                                                                         

3.                                                                                                            

4.                                                                        

5.                                                                        

        ชื่อ                          ตําแหนง        ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                             

 หมายเหต ุหากในวันท่ีย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลตอสํานักงาน มีเหตุจําเปน                

ท่ีทําใหบุคคลใดยังไมสามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดส้ินแลว  

ผูออกตราสารหน้ีตองจัดใหบุคคลน้ันลงลายมือชื่อทันที  เวนแตเหตุท่ีทําใหบุคคลดังกลาว             ไม

สามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจากการท่ีบุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถ

บังคับตนเองได เน่ืองจากเจ็บปวยทางรางกายหรือทางจิต ผูออกตราสารหน้ีไมจําตองจัดใหบุคคล

ดังกลาวลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวน หรือเปนกรณีอื่นใดที่มี                

เหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงาน 

3. ในกรณีเปนการเสนอขายตราสารหน้ีโดยผูออกตราสารหน้ีท่ีเปนสาขาธนาคาร

ตางประเทศซ่ึงไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยในประเทศไทยตามกฎหมายวาดวย         

ธุรกิจสถาบันการเงิน  

  ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองครบถวนของแบบแสดง

รายการขอมูล พรอมท้ังประทับตราบริษัท (ถามี)  และมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสาร 

ในแบบแสดงรายการขอมูลแทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังน้ี 

 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี 

ฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะผูมีอํานาจลงนามผูกพันของผูออกตราสารหน้ี ขาพเจา 

ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูล 

ท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ   
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 ทั้งน้ี การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออก 

ตราสารหน้ีตามท่ีปรากฏในแหลงขอมูลท่ีผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดง

รายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบับน้ี  ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามี 

ความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวนของขอมูลท่ีอางอิงน้ันเชนเดียวกับการนําขอมูลมาแสดง         

ใหปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบับน้ี  (ใหระบุขอความตามวรรคน้ี 

เฉพาะกรณีที่มีการอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามท่ีระบ ุ                   

ในสวนท่ี 3)  

 ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจาได 

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

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

ไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

        ชื่อ             ตําแหนง       ลายมือชื่อ* 

1.                                                                                                              

2.                                                                         

3.                                                                                                              

4.                                                                         

5.                                                                         

ชื่อ             ตําแหนง       ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                  

 หมายเหต ุหากในวันท่ีย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลตอสํานักงาน มีเหตุจําเปนที่ทําให 

บุคคลใด ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เม่ือเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว  

ผูออกตราสารหน้ีตองจัดใหบุคคลน้ันลงลายมือชื่อทันที  เวนแตเหตุท่ีทําใหบุคคลดังกลาวไมสามารถ 

ลงลายมือช่ือไดเกิดจากการที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับ 

ตนเองได เน่ืองจากเจ็บปวยทางรางกายหรือทางจิต ผูออกตราสารหน้ีไมจําตองจัดใหบุคคลดังกลาว 

ลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอื่นใดท่ีมีเหตุจําเปน 

และสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงาน 

4.  การรับรองการปฏิบัติหนาท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถามี) 

    ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทับตราบริษัท       

(ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังน้ี 
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    “ขาพเจาในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของผูออกตราสารหน้ี ขอรับรองวาขาพเจา 

    (1)  ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบับน้ีแลว  

และดวยความระมัดระวังในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตอง

ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

    (2)  ไดพิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูออกตราสารหน้ีในอนาคต 

แลวเห็นวา สมมติฐานไดจัดทําข้ึนอยางสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบตอผูออกตราสารหน้ี

หรือผูลงทุนอยางชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที่ผูออกตราสารหน้ีมีการระบุนโยบาย และแผนการ

ประกอบธุรกิจของผูออกตราสารหน้ีในอนาคตในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี)” 

 ในกรณีที่ท่ีปรึกษาทางการเงินไมสามารถตรวจสอบขอมูลท่ีเก่ียวของกับแบบแสดง 

รายการขอมูลบางสวน หรือเห็นวาขอมูลบางสวนไมถูกตองครบถวน ใหอธิบายเง่ือนไขไวเพิ่มเติม เชน 

 “เวนแตขอมูลในเร่ือง ........................ ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ี 

ท่ีขาพเจาไมสามารถใหความเห็นได เน่ืองจาก .............................(ไมมีขอมูลเพียงพอท่ีจะตรวจสอบ หรือไม

ไดรับความรวมมือจากผูบริหารของผูออกตราสารหน้ีในการตรวจสอบขอมูลในเร่ืองน้ี)” หรือ 

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

 ในกรณีที่ท่ีปรึกษาทางการเงินนําขอมูลจากบุคคลอื่นท่ีมีความเชี่ยวชาญในดานน้ัน 

มาอางอิง ใหระบุขอความเพ่ิมเติม ดังน้ี 

 “เวนแตขอมูลในเร่ือง..........................ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ี 

ท่ีขาพเจาใชขอมูลจาก ....................................ซึ่งขาพเจาเห็นวาเปนผูเชี่ยวชาญในเร่ืองน้ีเปนอยางด”ี 

         ชื่อ             ตําแหนง       ลายมือชื่อ 

1.                                                                                                              

2.                                                                         


