
แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี (MTN) 

(แบบ 69-BASE-PO) 

 

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

เสนอขาย 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

 

 

- ใหระบุวาเปนการเสนอขายแบบโครงการตราสารหน้ีท่ีจะเสนอขายในรอบ 2 ป (Medium Term Note 

Program : “MTN”)  

- ใหระบลัุกษณะสําคัญของโครงการตราสารหน้ีที่คาดวาจะเสนอขาย เชน ชื่อโครงการ ประเภท  

มูลคาเสนอขายรวม บุคคลท่ีเสนอขายตราสารหน้ีให (เฉพาะกรณีที่ไมไดเสนอขายตอประชาชนท่ัวไป) 

วันเร่ิมโครงการ และวันส้ินสุดโครงการ เปนตน 

- ใหมีคําเตือนผูลงทุนวา  

“กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับ 

ผูออกตราสารหน้ีและเง่ือนไขของตราสารหน้ี รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยง 

ท่ีเก่ียวของเปนอยางด ีการมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ี  

มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน  

หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในตราสารหน้ี 

ท่ีเสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย หรือรับรอง 

ความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีแตอยางใด  

ท้ังน้ี การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ี

เปนความรับผิดชอบของผูออกตราสารหน้ี 

 หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จ  

หรือขาดขอความท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือตราสารหน้ีท่ีไดซ้ือตราสารหน้ีไมเกินหน่ึงปนับแต

วันท่ีแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ันมีผลใชบังคับ มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจาก

บริษัทหรือเจาของตราสารหน้ีไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

พ.ศ. 2535  ท้ังน้ี ภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีไดรูหรือควรไดรูวาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหน้ีเปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ แตไมเกินสองปนับจากวันที่ 

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีมีผลใชบังคับ”
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การพิจารณาระยะเวลามีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูล 

 ในการแสดงขอมูลประกอบการพิจารณาระยะเวลาการมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูล  

ใหแนบหนังสือรับรองท่ีระบุหนาท่ีในการสงงบการเงินและรายงานการเปดเผยขอมูลตาม 

มาตรา 56 ของผูออกตราสารหน้ี รวมทั้งลักษณะของขอกําหนดสิทธิของหุนกูที่เสนอขายคร้ังน้ีดังน้ี  

1. ขอมูลผูออกตราสารหน้ี ระบุวาผูออกตราสารหน้ีมีลักษณะใดดังน้ี 

  1.1  บริษัทมีหนาท่ีนําสงงบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะทางการเงิน 

หรือผลการดําเนินงานตามมาตรา 56 

  1.2  บริษัทไมมีหนาท่ีนําสงงบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะทางการเงิน 

หรือผลการดําเนินงานตามมาตรา 56 

2. กรณีเสนอขายหุนกู ใหระบุวาขอกําหนดสิทธิสําหรับการเสนอขายในคร้ังน้ีเปนลักษณะใด

ดังน้ี 

  2.1  ขอกําหนดสิทธิเปนไปตามตัวอยางท่ีกําหนดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน 

  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  ขอมูลสรุป (executive summary) 

สวนที่ 2  ผูออกตราสารหน้ี 

2.1  การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

3. ปจจัยความเส่ียง 

4. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

5. ขอพิพาททางกฎหมาย 

6. ขอมูลท่ัวไปและขอมูลสําคัญอื่น 

2.2  การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

8. โครงสรางการจัดการ    

9. การกํากับดูแลกิจการ 

10. ความรับผิดชอบตอสังคม 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  

12. รายการระหวางกัน 

2.3  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  

13. ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 

14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ   

สวนที่ 3  ขอมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหน้ีที่เสนอขาย 

1. รายละเอียดของโครงการตราสารหน้ีที่เสนอขาย 

2. ขอจํากัดการโอนตราสารหน้ีที่เสนอขาย (ถามี) 

สวนที่ 4  การรับรองความถูกตองของขอมูล 

เอกสารแนบ 1 รางขอกําหนดสิทธิสําหรับโครงการ MTN  
เอกสารแนบ 2 รางสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู 
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทยอย 
เอกสารแนบ 5 งบการเงินรอบปบัญชีลาสุด และงบการเงินงวดไตรมาสลาสุด 
เอกสารแนบ 6 อื่น ๆ 
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สวนที่ 1 

ขอมูลสรุป (executive summary) 

 

1. ใหสรุปสาระสําคัญของขอมูลผูออกตราสารหน้ีโดยยอ เพ่ือใหผูลงทุนเขาใจภาพรวมของ 

การดําเนินธุรกิจของผูออกตราสารหน้ี (ควรสรุปขอมูลใหอยูภายใน 1 หนากระดาษ) 

2.     ประวัติผิดนัดชําระหน้ีเงินตนหรือดอกเบ้ียของตราสารหน้ี หรือผิดนัดชําระหน้ีเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชย 

บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน และการผิดเง่ือนไข 

ในการปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ 3 ปยอนหลัง 

 

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2  และสวนท่ี 3 กอนตัดสินใจจองซ้ือตราสารหน้ี) 
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สวนที่ 2 

ผูออกตราสารหน้ี 
 

1. กรณีผูออกตราสารหน้ีมีหนาที่ย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ตอสํานักงาน

หรือเพ่ิงย่ืนแบบแสดงรายการขอมูล และแบบแสดงรายการขอมูลดังกลาวมีผลใชบังคับไมเกิน 1 ป             

ใหเปดเผยขอมูลดังน้ี 

1.1 บริษัทเปดเผยขอมูลตามท่ีไดเคยเปดเผยในแบบ 56-1 งวดปลาสุดหรือแบบแสดงรายการ

ขอมูลที่เคยจัดสงตอสํานักงานขางตน และปรับปรุงขอมูลดังกลาวใหเปนปจจุบันดวย 

1.2 ใหเพ่ิมเติมขอมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันในทรัพยสินของผูออกตราสารหน้ี (กรณีท่ีออกเปน 

ตราสารหน้ีไมมีประกัน) และยอดหน้ีคงคางในการออกตั๋วเงินหรือหุนกูครั้งกอน  

1.3 ใหเปดเผยขอมูลคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and 

Analysis: MD&A) สําหรับงบการเงินรายไตรมาสลาสุด และผลการดําเนินงานสะสมตั้งแตตนปบัญชีถึง 

ไตรมาสลาสุดดวย และใหเปดเผยอัตราสวนทางการเงิน* ดังน้ี 

(1)  อัตราสวนหน้ีสินสุทธิตอกําไรกอนดอกเบ้ียจาย ภาษีเงินไดคาเสื่อมราคา  

และคาตัดจําหนาย (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 ตอหน้ีสินที่มีภาระ 

ดอกเบ้ียท้ังหมด 

(8)  อัตราสวนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตอหน้ีสินรวม 

                  * ในกรณีท่ี key financial ratio รายการใดไมเหมาะกับประเภทธุรกิจของผูออกตราสารหน้ี       

สามารถปรับรายการดังกลาวใหเหมาะกับประเภทธุรกิจได โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจในการวิเคราะห          

ของท่ีปรึกษาทางการเงิน/บริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่จําหนายตราสารหน้ี  ทั้งน้ี สามารถใชคูมือจัดทํา

แบบแสดงรายการขอมูลแบบ 56-1 แบบ 69-1 ท่ีจัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย เปนแนวทางในการเลือกใช key financial ratio ได  

              ตัวอยางเชน กรณีที่ผูออกตราสารหน้ีเปนธนาคารพาณิชย สามารถใชขอมูล liquidity 

coverage ratio / net stable funding ratio แทนรายการ current ratio หรือกรณีที่ผูออกตราสารหน้ีเปน

บริษัทหลักทรัพย สามารถใชขอมูล net capital แทนรายการ current ratio ได เปนตน             

1.4 ใหเปดเผยขอมูลความเส่ียงตอการดําเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหน้ี 
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 1.5  ใหแสดงจํานวนพนักงานท้ังหมด และจํานวนพนักงานในแตละสายงานหลัก และในกรณีที่

บริษัทมีการเปล่ียนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญ หรือมีขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ป 

ท่ีผานมา ใหอธิบายเหตุผลและนโยบายในเร่ืองดังกลาว รวมถึงความสัมพันธระหวางผูบริหารและสหภาพ

แรงงาน1 (ถามี)  นอกจากน้ี ใหแสดงผลตอบแทนรวมของพนักงานและอธิบายลักษณะผลตอบแทนน้ัน  

(เชน เปนเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เปนตน) รวมทั้งอธิบายนโยบาย 

ในการพัฒนาพนักงาน 

ใหจัดทําเอกสารระบุวาแบบแสดงรายการขอมูลครั้งน้ีมีความแตกตางจากแบบ 56-1 หรือ 

แบบแสดงรายการขอมูลงวดลาสุดที่ย่ืนตอสํานักงานอยางไรบาง (อาจทําเปนตารางเปรียบเทียบหรือ 

highlight สวนท่ีแตกตางก็ได) 

 

2. กรณีอื่นที่ไมเขาขายตาม 1. 

2.1 ใหผูออกตราสารหน้ีเปดเผยขอมูลท่ีเปนปจจุบัน โดยมีหัวขอและรายละเอียดเปนไปตาม 

แบบ 56-1 โดยอนุโลม 

2.2 ใหเพ่ิมเติมขอมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันในทรัพยสินของผูออกตราสารหน้ี (กรณีท่ีออกเปน 

ตราสารหน้ีไมมีประกัน) และยอดหน้ีคงคางในการออกตั๋วเงินหรือหุนกูครั้งกอนดวย  

2.3 การเปดเผยฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ใหแสดงขอมูลจากงบการเงินและอัตราสวน

ทางการเงินท่ีสําคัญที่สะทอนถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทยอย

อยางนอยตองมีขอมูลเปรียบเทียบ 2 ปท่ีผานมา ท้ังน้ี ใหเปดเผยขอมูลคําอธิบายและการวิเคราะห            

ของฝายจัดการ (management discussion and analysis) สําหรับงบการเงินรายไตรมาสลาสุด และ              

ผลการดําเนินงานสะสมตั้งแตตนปบัญชีถึงไตรมาสลาสุดดวย  และใหเปดเผยอัตราสวนทางการเงิน* ดังน้ี 

(1)  อัตราสวนหน้ีสินสุทธิตอกําไรกอนดอกเบ้ียจาย ภาษีเงินไดคาเสื่อมราคา  

และคาตัดจําหนาย (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)  อัตราสวนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ียท่ีครบกําหนดภายใน 1 ป ตอหน้ีสินที่มีภาระ 

ดอกเบ้ียท้ังหมด 

(8)  อัตราสวนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตอหน้ีสินรวม 

2.4 ใหเปดเผยขอมูลความเส่ียงตอการดําเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหน้ี 

 

                                                        
1 การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับความสัมพันธระหวางผูบริหารและสหภาพแรงงาน ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562  เปนตนไป   
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                2.5   ใหแสดงจํานวนพนักงานท้ังหมด และจํานวนพนักงานในแตละสายงานหลัก                            

และในกรณีท่ีบริษัทมีการเปล่ียนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญ หรือมีขอพิพาทดานแรงงาน 

ท่ีสําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา ใหอธิบายเหตุผลและนโยบายในเร่ืองดังกลาว รวมถึงความสัมพันธ 

ระหวางผูบริหารและสหภาพแรงงาน1 (ถามี)  นอกจากน้ี ใหแสดงผลตอบแทนรวมของพนักงาน 

และอธิบายลักษณะผลตอบแทนน้ัน (เชน เปนเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  

เปนตน) รวมท้ังอธิบายนโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

 

รายการขอมูลเพ่ิมเติม 

 หากผูออกตราสารหน้ีเปนธนาคารตางประเทศซึ่งมีสาขาท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจธนาคาร

พาณิชยในประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน (“สํานักงานสาขา”) การเปดเผยขอมูลตาม 

1. และ 2. ขางตน ใหเปดเผยขอมูลของสํานักงานสาขาเปนหลัก  และระบุขอมูลของสํานักงานใหญ 

(หมายถึง ธนาคารตางประเทศท้ังองคกร) ประกอบ โดยแสดงเฉพาะสรุปขอมูลการประกอบธุรกิจ  

ตัวเลขรายการบัญชีในงบการเงินที่สําคัญ และผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือของสํานักงานใหญ (ถามี) 

รวมทั้งแสดงขอผูกพันตามขอกําหนดสิทธิที่ระบุวาสํานักงานสาขาจะดํารงฐานะการชําระหน้ีใหไมไดรับ

ผลกระทบจากการที่สํานักงานสาขาจะสงเงินออกไปใหสํานักงานใหญ ทั้งน้ี  ใหแนบงบการเงินของ

สํานักงานสาขาเปนสวนหน่ึงของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี นอกจากน้ี ใหเปดเผย

ขอมูลเพ่ิมเติมดังน้ี 

 ความเส่ียงเก่ียวกับขอจํากัดทางกฎหมายในดานตาง ๆ ท่ีกระทบตอความสามารถ 

ในการชําระหน้ีของผูออกตราสารหน้ี เชน กฎหมายลมละลาย กฎหมายเก่ียวกับหลักตางตอบแทน  

 ความเส่ียงในกรณีที่ผูออกตราสารหน้ีลมละลาย ซึ่งผูถือตราสารหน้ีอาจไมสามารถ

ขอรับชําระหน้ีหรือฟองบังคับชําระหน้ีจากทรัพยสินของสํานักงานสาขาและสํานักงานใหญ ท้ังน้ี           

หากมีการเปดเผยอันดับความนาเชื่อถือของสํานักงานใหญ ใหระบุคําเตือนวา  ผลการจัดอันดับ          

ความนาเชื่อถือของสํานักงานใหญอาจไมสะทอนความสามารถในการชําระหน้ีตามตราสารหน้ีของ

สํานักงานสาขาโดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือเกิดกรณีลมละลาย 

อน่ึง ในกรณีการออกตราสารหน้ีที่เลือกจัดอันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสารหน้ี และ        

ผูออกตราสารหน้ีประสงคจะเปดเผยเฉพาะอันดับความนาเช่ือถือของสํานักงานใหญโดยจะไมจัดใหมี 

การจัดอันดับความนาเชื่อถือของสํานักงานสาขา ใหเปดเผยเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงลาสุดของ

สํานักงานสาขาซ่ึงไดปรับปรุงผลกระทบหากมีการนําเงินที่ไดจากการออกตราสารหน้ีท้ังหมดไป

กอใหเกิดเปนสินทรัพยเส่ียงเต็มจํานวนดวย 
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สวนที่ 3  

ขอมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหน้ีท่ีจะเสนอขาย 

1. รายละเอียดของโครงการตราสารหน้ีท่ีจะเสนอขาย 

 ในกรณีท่ีโครงการตราสารหน้ีท่ีเสนอขายมีรายละเอียดอ่ืนท่ีสําคัญท่ีควรอธิบายเพิ่มเติมจาก

ขอมูลในหนาแรก เพ่ือใหผูลงทุนเขาใจลักษณะของโครงการตราสารหน้ีจะที่เสนอขาย ใหสรุปลักษณะ

สําคัญของตราสารหน้ีท่ีจะเสนอขายเพิ่มเติมดวย เชน สรุปสาระสําคัญของขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่

ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกูสําหรับโครงการ MTN (master terms and conditions) และสัญญาแตงต้ัง

ผูแทนผูถือหุนกู วิธีการในการจายดอกเบ้ียและการชําระหน้ี ประเภทและมูลคาทรัพยสินท่ีใชเปน

หลักประกัน ขอมูลผูคํ้าประกันและสรุปสาระสําคัญของสัญญาค้ําประกัน (กรณีเปนการคํ้าประกัน)  เปนตน 

 กรณีท่ีผูแทนผูถือหุนกูท่ีไดรับการแตงต้ังมีสถานะเปนเจาหน้ีของผูออกตราสารหน้ี ใหเปดเผย

ความสัมพันธดังกลาวไวดวย2 

2. ขอจํากัดการโอนตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย (ถามี เชน ขอจํากัดการโอนตราสารหน้ีท่ีได 

จดทะเบียนไวกับสํานักงาน เปนตน) 

                                                        
2 การเปดเผยขอมูลดังกลาวใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562  เปนตนไป 
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สวนที่ 4 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

1. ในกรณีเปนการเสนอขายตราสารหน้ีโดยผูออกตราสารหน้ีท่ีเปนบริษัทท่ีมีหุน 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันหรือผูท่ีดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดท่ีไดรับมอบอํานาจ

จากกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน ลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองครบถวนของแบบแสดงรายการ

ขอมูล  (ในกรณีที่กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันมิใชผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดหรือผูท่ีดํารง

ตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ใหการลงลายมือช่ือดังกลาวตองมีผูท่ีดํารงตําแหนงบริหารสูงสุด

หรือผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี รวมลงลายมือชื่อดวย) พรอมท้ังประทับตราบริษัท       

(ถามี)  และมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการขอมูลแทนดวย โดยใหใช

ขอความและรูปแบบ 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 ท่ีผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุในสวนที ่2)  

ในการน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจาได 

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 และผูท่ีดํารงตําแหนงบริหาร

สูงสุดในสายงานบัญชี ใหลงลายมือชื่อพรอมท้ังประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล 

พรอมทั้งมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการขอมูลแทนดวย โดยใหใช

ขอความและรูปแบบ ดังน้ี 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี 

ฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการบริหาร / ผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุด /  

ผูท่ีดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี] ของผูออกตราสารหน้ี  ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูล 

ดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน 

สาระสําคัญ  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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ท้ังน้ี การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออก 

ตราสารหน้ีตามท่ีปรากฏในแหลงขอมูลท่ีผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการ

ขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบับน้ี  ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบ 

ตอความถูกตองครบถวนของขอมูลท่ีอางอิงน้ันเชนเดียวกับการนําขอมูลมาแสดงใหปรากฏใน 

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบับน้ี  (ใหระบุขอความตามวรรคน้ี เฉพาะกรณีที่มี 

การอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุในสวนที่ 2)  

ในการน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจา       

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

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

ไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

        ชื่อ             ตําแหนง       ลายมือชื่อ* 

1.                                                                                                              

2.                                                                         

3.                                                                                                              

4.                                                                         

5.                                                                         

ชื่อ            ตําแหนง       ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                               

2.2  กรรมการคนอื่นของผูออกตราสารหน้ีนอกจาก 2.1 ใหลงลายมือชื่อพรอมท้ัง

ประทับตราบริษัท (ถาม)ี ในแบบแสดงรายการขอมูล พรอมทั้งมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสาร

ในแบบแสดงรายการขอมูลแทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังน้ี 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี 

ฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการของผูออกตราสารหน้ี ขาพเจาไมมีเหตุอันควร 

สงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจง 

ในสาระสําคัญ 

ท้ังน้ี การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออก 

ตราสารหน้ีตามท่ีปรากฏในแหลงขอมูลท่ีผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการ

ขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบับน้ี  ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอ

ความถูกตองครบถวนของขอมูลที่อางอิงน้ันเชนเดียวกับการนําขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดง

รายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบับน้ี  (ใหระบุขอความตามวรรคน้ี เฉพาะกรณีท่ีมีการอางอิง

ขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ ท่ีผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุในสวนที ่2)  
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ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับ 

ท่ีขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ  

ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให 

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

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

ดังกลาวขางตน” 

ชื่อ             ตําแหนง       ลายมือชือ่* 

1.                                                                                                              

2.                                                                         

3.                                                                                                            

4.                                                                        

5.                                                                        

         ชื่อ           ตําแหนง        ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                             

 หมายเหต ุหากในวันท่ีย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลตอสํานักงาน มีเหตุจําเปนที่ทําให 

บุคคลใด ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เม่ือเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว  

ผูออกตราสารหน้ีตองจัดใหบุคคลน้ันลงลายมือชื่อทันที  เวนแตเหตุท่ีทําใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลง

ลายมือชื่อไดเกิดจากการท่ีบุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได 

เน่ืองจากเจ็บปวยทางรางกายหรือทางจิต ผูออกตราสารหน้ีไมจําตองจัดใหบุคคลดังกลาว 

ลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอื่นใดท่ีมีเหตุจําเปนและ

สมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงาน 

3. ในกรณีเปนการเสนอขายตราสารหน้ีโดยผูออกตราสารหน้ีเปนธนาคารตางประเทศซ่ึงมี

สาขาท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยในประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบัน

การเงิน 

 ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองครบถวนของแบบแสดง

รายการขอมูล  พรอมท้ังประทับตราบริษัท (ถามี)  และมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสาร               

ในแบบแสดงรายการขอมูลแทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังน้ี 

 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี 

ฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะผูมีอํานาจลงนามผูกพันของผูออกตราสารหน้ี ขาพเจา           

ขอรับรองวา ขอมูลดงักลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูล                

ท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ   

 



- 13 - 

ท้ังน้ี การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออก 

ตราสารหน้ีตามท่ีปรากฏในแหลงขอมูลท่ีผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการ

ขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบับน้ี  ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบ 

ตอความถูกตองครบถวนของขอมูลท่ีอางอิงน้ันเชนเดียวกับการนําขอมูลมาแสดงใหปรากฏใน 

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบับน้ี  (ใหระบุขอความตามวรรคน้ี เฉพาะกรณีที่มี 

การอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุในสวนที่ 2)  

ในการน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจาได 

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.  การรับรองการปฏิบัติหนาที่ของท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถามี) 

ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พรอมท้ังประทับตราบริษัท    

(ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังน้ี 

“ขาพเจาในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของผูออกตราสารหน้ี ขอรับรองวาขาพเจา 

(1)  ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบับน้ีแลว  

และดวยความระมัดระวังในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน  

ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 
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(2)  ไดพิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูออกตราสารหน้ีในอนาคต 

แลวเห็นวา สมมติฐานไดจัดทําข้ึนอยางสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบตอผูออกตราสารหน้ีหรือ

ผูลงทุนอยางชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีท่ีผูออกตราสารหน้ีมีการระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจ

ของผูออกตราสารหน้ีในอนาคตในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี)” 

ในกรณีที่ท่ีปรึกษาทางการเงินไมสามารถตรวจสอบขอมูลที่เก่ียวของกับแบบแสดง 

รายการขอมูลบางสวน หรือเห็นวาขอมูลบางสวนไมถูกตองครบถวน ใหอธิบายเง่ือนไขไวเพิ่มเติม เชน 

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

ท่ีขาพเจาไมสามารถใหความเห็นได เน่ืองจาก ...............................(ไมมีขอมูลเพียงพอท่ีจะตรวจสอบ หรือ  

ไมไดรับความรวมมือจากผูบริหารของผูออกตราสารหน้ีในการตรวจสอบขอมูลในเร่ืองน้ี)” หรือ 

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

ในกรณีที่ท่ีปรึกษาทางการเงินนําขอมูลจากบุคคลอื่นท่ีมีความเชี่ยวชาญในดานน้ัน 

มาอางอิง ใหระบุขอความเพ่ิมเติม ดังน้ี 

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

ตราสารหน้ีน้ี ท่ีขาพเจาใชขอมูลจาก ....................................ซ่ึงขาพเจาเห็นวาเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องน้ี 

เปนอยางด”ี 

ชื่อ             ตําแหนง        ลายมือชื่อ 

1.                                                                               

    2.                                                             


