แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง)
(แบบ 69-DEBT-PO)
บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผู้เสนอขายตราสารหนี้) ……
เสนอขาย
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
- ให้ระบุลักษณะที่สาคัญของตราสารหนี้ที่เสนอขาย เช่น ประเภทตราสารหนี้ จานวน ราคาเสนอขาย
ต่อหน่วย บุคคลที่เสนอขายตราสารหนี้ให้ (เฉพาะกรณีที่ไม่ได้เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป)
ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ หรือผู้ค้าประกันการชาระหนี้ เป็นต้น
- ให้ระบุรายละเอียดสาคัญอื่นของการเสนอขายตราสารหนี้ เช่น ผู้ประกันการจาหน่ายและจัดจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ที่ทาหน้าที่จาหน่ายตราสารหนี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน วันที่แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้ (“แบบแสดงรายการข้อมูล”) มีผลใช้บังคับ เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขาย
กรณีที่มีจานวนตราสารหนี้ที่ขายได้น้อยกว่าจานวนตราสารหนี้ขั้นต่าที่ผู้ออกตราสารหนี้กาหนด เป็นต้น
- ให้มีคำเตือนผู้ลงทุนว่ำ
“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
ผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้
มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน
หรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุนในตราสารหนี้
ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วน
และถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรอง
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้เป็นความรับผิดชอบ
ของผู้เสนอขายตราสารหนี้
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ
หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อตราสารหนี้ไม่เกินหนึ่งปี
นับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปี
นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีผลใช้บังคับ”

-2- ให้ระบุคาเตือน ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มูลค่าไถ่ถอนรวมของหุ้นกู้
ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจต่ากว่าเงินต้นที่ผู้ลงทุนชาระให้กับผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากมีการค้าประกันมูลค่า
ไถ่ถอนเป็นบางส่วน ขอให้ระบุสัดส่วนการค้าประกันให้ชัดเจน กรณีเป็นการเสนอขายตราสาร
ด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ประเภทที่ 2 (“Tier 2”) ที่มีเงื่อนไขการถูกบังคับ
แปลงสภาพ (“convert to equity”) ให้เปิดเผยความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจต้องร่วมรับผลขาดทุนของ
ธนาคารพาณิชย์ (“ธพ.”) หากเกิดเหตุการณ์ที่เข้าเงื่อนไขตามที่กาหนดในสัญญา (“Trigger event”)
รวมถึงความเสี่ยงจากการกาหนดราคาแปลงสภาพขั้นต่า (“floor conversion price”)

-3การพิจารณาระยะเวลามีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล
ในการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการ
ข้อมูล ให้แนบหนังสือรับรองที่ระบุหน้าที่ในการส่งงบการเงินและรายงานการเปิดเผยข้อมูล
ตามมาตรา 56 ของผู้ออกตราสารหนี้ รวมทั้งลักษณะของข้อกาหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ดังนี้
1. ข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้ ระบุว่าผู้ออกตราสารหนี้มีลักษณะใดดังนี้
 1.1 บริษัทมีหน้าที่นาส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน
หรือผลการดาเนินงานตามมาตรา 56
 1.2 บริษัทไม่มีหน้าที่นาส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน
หรือผลการดาเนินงานตามมาตรา 56
2. กรณีเสนอขายหุ้นกู้ ให้ระบุประเภทหุ้นกู้ (เช่น หุ้นกู้ / หุ้นกู้ด้อยสิทธิ / หุ้นกู้แปลงสภาพ /
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง) ทั้งนี้ ให้ระบุว่าข้อกาหนดสิทธิสาหรับการเสนอขายในครั้งนี้เป็นลักษณะใดดังนี้
 2.1 ข้อกาหนดสิทธิเป็นไปตามตัวอย่างที่กาหนดไว้บน website ของสานักงาน
 2.2 ข้อกาหนดสิทธิและเงื่อนไขตามข้อกาหนดสิทธิฉบับที่ยื่นไม่แตกต่างจาก
ข้อกาหนดสิทธิที่เคยยื่นต่อสานักงานมาแล้วไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ข้อกาหนดสิทธิที่เคยยื่นนั้น
ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เว้นแต่เป็นความแตกต่างในผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ แต่ไม่รวมถึง
ความแตกต่างของสูตรหรือวิธีการที่ใช้ในการกาหนดอัตราผลตอบแทน (ระบุวันที่มีผลใช้บังคับของ
แบบแสดงรายการข้อมูลที่ออกตามข้อกาหนดสิทธิดังกล่าว....................................)
 2.3 กรณีอื่น ๆ ที่ไม่เข้าข่ายตาม 2.1 และ 2.2
(หนังสือรับรองข้างต้นให้ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพัน หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจให้ลงลายมือชื่อ
กากับเอกสารทุกหน้าในแบบแสดงรายการข้อมูลที่ยื่นครั้งนี้)

-4สำรบัญ
หน้ำ
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตรำสำร (factsheet)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตรำสำรหนี้
3.1 วัตถุประสงค์กำรใช้เงิน
3.2 กำรประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปัจจัยความเสี่ยง
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
3.3 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
8. โครงสร้างการจัดการ
9. การกากับดูแลกิจการ
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
12. รายการระหว่างกัน
3.4 ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้
1. รายละเอียดของตราสารหนี้ที่เสนอขาย
2. ข้อจากัดการโอนตราสารหนี้ที่เสนอขาย
3. การกาหนดราคาตราสารหนี้ที่เสนอขาย
4. การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร
5. ตัวแทนการชาระเงิน
6. ตลาดรองตราสารหนี้
ส่วนที่ 5 กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล

-5เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5
เอกสารแนบ 6

ร่างข้อกาหนดสิทธิ
ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
งบการเงินประจางวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด
อื่น ๆ

-6ส่วนที่ 1
สรุปข้อมูลสำคัญของตรำสำร (factsheet)
ให้สรุปสาระสาคัญของตราสาร รวมทั้งลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สาคัญของตราสาร

-7ส่วนที่ 2
ข้อมูลสรุป (executive summary)
1. ให้สรุปสาระสาคัญของข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้โดยย่อ เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจภาพรวมของ
การดาเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้ (ควรสรุปข้อมูลให้อยู่ภายใน 1 หน้ากระดาษ)
2. เปิดเผยประวัติผิดนัดชาระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชาระหนี้เงินกู้ยืมจาก
ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
และการผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกาหนดสิทธิ 3 ปีย้อนหลัง
(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ก่อนตัดสินใจจองซื้อตราสารหนี้)

-8ส่วนที่ 3
ผู้ออกตรำสำรหนี้
1. วัตถุประสงค์กำรใช้เงิน1
บริษัท
ประกอบธุรกิจ
โดยมีที่ตั้งสานักงานใหญ่ที่
เลขทะเบียนบริษัท Home Page (ถ้ามี)
โทรศัพท์ โทรสาร
มีวัตถุประสงค์ในการนาเงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารหนี้ครั้งนี้ประมาณ
วัตถุประสงค์กำรใช้เงิน
1. เพื่อใช้ในการซื้อสินทรัพย์
หรือลงทุนในกิจการที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
ปัจจุบัน
2. เพื่อใช้ในการซื้อสินทรัพย์
หรือลงทุนในกิจการที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
ปัจจุบัน

3. เพื่อชาระคืนเงินกู้ หรือหนี้
จากการออกตราสารหนี้

จำนวนเงินที่ใช้ ระยะเวลำที่ใช้
โดยประมำณ เงินโดยประมำณ

ล้านบาท ไปใช้ดังนี้
รำยละเอียด

- กรณีเป็นการซื้อสินทรัพย์ ให้อธิบายเกี่ยวกับ
ประเภทสินทรัพย์และจานวนเงินที่ใช้
โดยประมาณ
- กรณีเป็นการลงทุนในกิจการ ให้อธิบาย
ลักษณะกิจการที่จะลงทุน สถานะการลงทุน
และจานวนเงินที่ใช้โดยประมาณ
ทั้งนี้ กรณีการซื้อสินทรัพย์ หรือลงทุนในกิจการ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจปัจจุบัน
ให้อธิบายเหตุผลและที่มาของการเข้าไป
ซื้อสินทรัพย์หรือลงทุนในกิจการดังกล่าวด้วย
- กรณีเป็นการชาระหนี้ที่มีกับกลุ่มที่ปรึกษา
ทางการเงินหรือกลุ่มตัวกลางในการเสนอขาย
หลักทรัพย์ ให้เปิดเผย terms and conditions
ของหนี้ดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย
- กรณีอื่น ๆ ให้เปิดเผยอย่างน้อยในเรื่อง
จานวนเงินและระยะเวลาการใช้เงิน

4. กรณีอนื่ ๆ เช่น เงินทุนที่ใช้
หมุนเวียนในกิจการ
หมำยเหตุ:
(1) ให้เปิดเผยประมาณการมูลค่าเงินที่ใช้แยกแต่ละวัตถุประสงค์การใช้เงิน โดยอาจเปิดเผยข้อมูลในลักษณะเป็นช่วง
(range) ที่เหมาะสมได้ และให้เรียงลาดับการใช้เงินตามความสาคัญของวัตถุประสงค์แต่ละเรื่อง ทัง้ นี้ หากเงิน

1

ยกเว้นสาหรับกรณีการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งออกตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2559 และตราสารด้อยสิทธิ
เพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งออกตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.16/2557

-9ระดมทุนที่ได้รับในครั้งนี้ไม่เพียงพอสาหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ ให้เปิดเผยแหล่งเงินทุนที่จะจัดหา
เพิ่มเติมด้วย
(2) หากเป็นการทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ให้เปิดเผยเป็นรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
ทั้งนี้ แนวทางการเปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงินให้เป็นไปตามคู่มือการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ และข้อมูลประจาปี ที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน

2. กรณีผู้ออกตราสารหนี้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ต่อสานักงาน
หรือเพิ่งยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อประชาชน (แบบ 69-DEBT-PO/แบบ 69-BASE-PO) และ
แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับไม่เกิน 1 ปี ให้เปิดเผยข้อมูลดังนี้
2.1 บริษัทเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้เคยเปิดเผยในแบบ 56-1 งวดปีล่าสุดหรือแบบแสดง
รายการข้อมูลที่เคยจัดส่งต่อสานักงานข้างต้น และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันด้วย
2.2 ให้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันในทรัพย์สินของผู้ออกตราสารหนี้ (กรณีที่
ออกเป็นตราสารหนี้ไม่มีประกัน) และยอดหนี้คงค้างในการออกหุ้นกู้หรือตั๋วเงินครั้งก่อน
2.3 ให้เปิดเผยข้อมูลคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion
and Analysis: MD&A) สาหรับงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด และผลการดาเนินงานสะสมตั้งแต่ต้นปีบัญชี
ถึงไตรมาสล่าสุดด้วย และให้เปิดเผยอัตราส่วนทางการเงิน* ดังนี้
(1) อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคา และ
ค่าตัดจาหน่าย (net debt to EBITDA ratio)
(2) อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย (interest coverage ratio)
(3) อัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพัน (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) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยทั้งหมด
(8) อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม
*

ในกรณีที่ key financial ratio รายการใดไม่เหมาะกับประเภทธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้
สามารถปรับรายการดังกล่าวให้เหมาะกับประเภทธุรกิจได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการวิเคราะห์
ของที่ปรึกษาทางการเงิน/บริษัทหลักทรัพย์ที่ทาหน้าที่จาหน่ายตราสารหนี้ ทั้งนี้ สามารถใช้คู่มือจัดทา
แบบแสดงรายการข้อมูลแบบ 56-1 แบบ 69-1 ที่จัดทาโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เป็นแนวทางในการเลือกใช้ key financial ratio ได้

- 10 ตัวอย่างเช่น กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้เป็นธนาคารพาณิชย์ สามารถใช้ข้อมูล liquidity
coverage ratio / net stable funding ratio แทนรายการ current ratio หรือกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้เป็น
บริษัทหลักทรัพย์ สามารถใช้ข้อมูล net capital แทนรายการ current ratio ได้ เป็นต้น
2.4 ให้เปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหนี้
2.5 ให้แสดงจานวนพนักงานทั้งหมด และจานวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก
และในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานอย่างมีนัยสาคัญ หรือมีข้อพิพาทด้านแรงงาน
ที่สาคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ให้อธิบายเหตุผลและนโยบายในเรื่องดังกล่าว รวมถึงความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหารและสหภาพแรงงาน2 (ถ้ามี) นอกจากนี้ ให้แสดงผลตอบแทนรวมของพนักงาน
และอธิบายลักษณะผลตอบแทนนั้น (เช่น เป็นเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เป็นต้น) รวมทั้งอธิบายนโยบายในการพัฒนาพนักงาน
ให้จัดทำเอกสำรระบุว่ำแบบแสดงรำยกำรข้อมูลครั้งนีม้ ีควำมแตกต่ำงจำกแบบ 56-1 หรือ
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลครั้งล่ำสุดที่ยื่นต่อสำนักงำนอย่ำงไรบ้ำง (อำจทำเป็นตำรำงเปรียบเทียบหรือ
highlight ส่วนที่แตกต่ำงก็ได้)
3. กรณีอื่นที่ไม่เข้าข่ายตาม 2.
3.1 ให้ผู้ออกตราสารหนี้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โดยมีหัวข้อและรายละเอียดเป็นไปตาม
แบบ 56-1 โดยอนุโลม
3.2 ให้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันในทรัพย์สินของผู้ออกตราสารหนี้ (กรณีที่ออกเป็น
ตราสารหนี้ไม่มีประกัน) และยอดหนี้คงค้างในการออกตั๋วเงินหรือหุ้นกู้ครั้งก่อนด้วย
3.3 การเปิดเผยฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ให้แสดงข้อมูลจากงบการเงินและ
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัท
และบริษัทย่อย อย่างน้อยต้องมีข้อมูลเปรียบเทียบ 2 ปีที่ผ่านมา (เป็นงบการเงินปีล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานและงบการเงินปีย้อนหลังอีกหนึ่งปี) ทั้งนี้ ให้เปิดเผย
ข้อมูลคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)
สาหรับงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด และผลการดาเนินงานสะสมตั้งแต่ต้นปีบัญชีถึงไตรมาสล่าสุดด้วย
และให้เปิดเผยอัตราส่วนทางการเงินดังนี้
(1) อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (net debt to EBITDA ratio)
(2) อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย (interest coverage ratio)
(3) อัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio)
2

ยกเว้นประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและสหภาพแรงงานสาหรับกรณีการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งออกตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2559 และตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งออกตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.16/2557

- 11 (4)
(5)
(6)
(7)

อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (debt to equity ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (current ratio)
อัตราส่วนตั๋วเงินจ่ายต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (B/E size to interest bearing debt ratio)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระ

ดอกเบี้ยทั้งหมด
(8) อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม
3.4 ให้เปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหนี้
3.5 ให้แสดงจานวนพนักงานทั้งหมด และจานวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก
และในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานอย่างมีนัยสาคัญ หรือมีข้อพิพาทด้านแรงงาน
ที่สาคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ให้อธิบายเหตุผลและนโยบายในเรื่องดังกล่าว รวมถึงความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหารและสหภาพแรงงาน3 (ถ้ามี) นอกจากนี้ ให้แสดงผลตอบแทนรวมของพนักงาน
และอธิบายลักษณะผลตอบแทนนั้น (เช่น เป็นเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เป็นต้น) รวมทั้งอธิบายนโยบายในการพัฒนาพนักงาน
รำยกำรข้อมูลเพิ่มเติม (เฉพำะสำขำธนำคำรต่ำงประเทศในประเทศไทย)
หากผู้ออกตราสารหนี้เป็นสาขาธนาคารต่างประเทศในประเทศไทย (“สานักงานสาขา”)
การเปิดเผยข้อมูลตาม 1. 2. และ 3. ข้างต้น ให้เปิดเผยข้อมูลของสานักงานสาขาเป็นหลัก และระบุข้อมูล
ของสานักงานใหญ่ (หมายถึง ธนาคารต่างประเทศทั้งองค์กร) ประกอบ โดยแสดงเฉพาะสรุปข้อมูล
การประกอบธุรกิจ ตัวเลขรายการบัญชีในงบการเงินที่สาคัญ และผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ
สานักงานใหญ่ (ถ้ามี) รวมทั้งแสดงข้อผูกพันตามข้อกาหนดสิทธิที่ระบุว่าสานักงานสาขาจะดารงฐานะ
การชาระหนี้ให้ไม่ได้รับผลกระทบจากการที่สานักงานสาขาจะส่งเงินออกไปให้สานักงานใหญ่
ทั้งนี้ ให้แนบงบการเงินของสานักงานสาขาเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ตราสารหนี้ นอกจากนี้ ให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
 ความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อจากัดทางกฎหมายในด้านต่าง ๆ ที่กระทบต่อความสามารถ
ในการชาระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ เช่น กฎหมายล้มละลาย กฎหมายเกี่ยวกับหลักต่างตอบแทน
 ความเสี่ยงในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ล้มละลาย ซึ่งผู้ถือตราสารหนี้อาจไม่สามารถ
ขอรับชาระหนี้หรือฟ้องบังคับชาระหนี้จากทรัพย์สินของสานักงานสาขาและสานักงานใหญ่ ทั้งนี้
หากมีการเปิดเผยอันดับความน่าเชื่อถือของสานักงานใหญ่ ให้ระบุคาเตือนว่า ผลการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของสานักงานใหญ่อาจไม่สะท้อนความสามารถในการชาระหนี้ตามตราสารหนี้
ของสานักงานสาขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดกรณีล้มละลาย
3

ยกเว้นประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและสหภาพแรงงานสาหรับกรณีการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งออกตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2559 และตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งออกตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.16/2557
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อนึ่ง ในกรณีการออกตราสารหนี้ที่เลือกจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้
และผู้ออกตราสารหนี้ประสงค์จะเปิดเผยเฉพาะอันดับความน่าเชื่อถือของสานักงานใหญ่ โดยจะไม่
จัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสานักงานสาขา ให้เปิดเผยเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงล่าสุด
ของสานักงานสาขาซึ่งได้ปรับปรุงผลกระทบหากมีการนาเงินที่ได้จากการออกตราสารหนี้ทั้งหมด
ไปก่อให้เกิดเป็นสินทรัพย์เสี่ยงเต็มจานวนด้วย

- 13 ส่วนที่ 4
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้
1. รำยละเอียดของตรำสำรหนี้ที่เสนอขำย
- ให้ระบุกฎหมายของประเทศที่ใช้บังคับกับตราสารหนี้ (applicable law)4
- ให้แสดงผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ รวมทั้งรายละเอียดการวิเคราะห์การจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ผู้ที่ออกตราสารหนี้ หรือผู้ค้าประกันการชาระหนี้ตามตราสารหนี้
โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- ในกรณีที่ตราสารหนี้ที่เสนอขายมีรายละเอียดอื่นที่สาคัญที่ควรอธิบายเพิ่มเติมจากข้อมูล
ในหน้าแรก เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจลักษณะของตราสารหนี้ที่เสนอขาย ให้สรุปลักษณะสาคัญของตราสารหนี้
ที่เสนอขายเพิ่มเติมด้วย เช่น กรณีเสนอขายหุ้นกู้ ให้สรุปสาระสาคัญของข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่
ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (terms and conditions) และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการในการจ่าย
ดอกเบี้ยและการชาระหนี้ ประเภทและมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน ข้อมูลผู้ค้าประกันและ
สรุปสาระสาคัญของสัญญาค้าประกัน (กรณีเป็นการค้าประกัน) เป็นต้น
กรณีเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ ให้สรุปวิธีการใช้สทิ ธิ เงื่อนไข การปรับสิทธิ
และค่าเสียหาย เป็นต้น
กรณีเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ให้ระบุข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
- ประเภทและลักษณะสาคัญของปัจจัยอ้างอิง รวมถึงให้ระบุข้อมูลสาคัญของปัจจัยอ้างอิง
ที่อาจมีผลกระทบต่อเงินต้นหรือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ พร้อมแหล่งข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นกู้สามารถ
ดูเพิ่มเติมได้ เช่น แสดงกราฟข้อมูลผลการดาเนินงานย้อนหลังของปัจจัยอ้างอิง เป็นต้น
- อธิบายโครงสร้างธุรกรรมให้ชัดเจน
- ระบุข้อมูลของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว เช่น ข้อมูลคู่สัญญาและ
สาระสาคัญของสัญญา เป็นต้น ทั้งนี้ ตัวอย่างของสัญญาที่เกี่ยวข้อง เช่น การทาสัญญาล่วงหน้าที่มี
ข้อกาหนดให้ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับชาระหนี้จากคู่สัญญาในจานวนและระยะเวลาเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกับที่ต้องชาระหนี้ให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เสนอขายนั้น (back to back agreement)
กรณีเสนอขายตราสาร Tier 2 ที่มีเงื่อนไขการ convert to equity ให้ผู้เสนอขายตราสาร
ดังกล่าวระบุรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ลักษณะเฉพาะของตราสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1) ลักษณะและเงื่อนไขโดยรวมของตราสาร Tier 2 ที่มีเงื่อนไขการ convert to equity
โดยระบุความเสี่ยงเฉพาะตัวของตราสารอย่างละเอียดและชัดเจน เช่น เป็นตราสารที่ ธพ. มีสิทธิไถ่ถอน
4

ยกเว้นสาหรับกรณีการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งออกตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2559 และตราสารด้อยสิทธิ
เพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งออกตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.16/2557

- 14 ก่อนครบกาหนดการชาระคืนภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) กาหนด และไม่มี
ข้อกาหนดให้ผู้ถือสามารถไถ่ถอนก่อนกาหนด การกาหนดเงื่อนไขในการรองรับและรับรู้ผลขาดทุน
ของ ธพ. เมื่อ ธพ. มีผลการดาเนินงานที่ไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ 5 (“loss absorption on a
gone-concern basis”) โดยตราสารจะถูก convert to equity และความเสี่ยงและผลกระทบต่อผู้ลงทุน
ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ เป็นต้น
2) เปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะและความเสี่ยงของตราสาร Tier 2 ที่มี
เงื่อนไขการ convert to equity และตราสารหนี้ทั่วไป โดยไม่ทาให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดว่าหลักทรัพย์
ทั้งสองประเภทสามารถเปรียบเทียบกันได้ เช่น เปรียบเทียบผลตอบแทนอย่างเดียว โดยไม่รวมถึงข้อมูล
ผลกระทบด้านความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากตราสาร Tier 2 ที่มีเงื่อนไขการ convert to equity เป็นต้น
3) เปรียบเทียบลาดับการชาระหนี้ของตราสาร Tier 2 ที่มีเงื่อนไขการ convert to
equity กับเงินฝาก เจ้าหนี้สามัญ ตราสารหนี้ประเภทอื่น ๆ หุ้นสามัญ ฯลฯ ทั้งภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ
เช่น เมื่อผู้ออกตราสารถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกพิพากษาให้ล้มละลาย หรือมีการชาระบัญชีเพื่อการเลิก
กิจการ เป็นต้น และเมื่อเกิด Trigger event เพื่อ loss absorption on a gone-concern basis
4) คานิยามและองค์ประกอบของเงินกองทุนชั้นที่ 2 และสินทรัพย์เสี่ยง โดยย่อ
ซึ่งต้องมีสาระสาคัญและเข้าใจได้ง่าย
5) วิธีการคานวณอัตราเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (“CET 1 ratio”)
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (“Tier 1 Ratio”) และอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น (“Total Capital Ratio”)
โดยย่อและเข้าใจได้ง่าย
6) เปรียบเทียบระหว่าง CET 1 ratio, Tier 1 Ratio และ Total Capital Ratio ที่ ธพ.
ดารงได้ ณ สิ้นวันทาการสุดท้ายของแต่ละเดือนกับกับอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่า (“minimum capital
requirement”) และเงินกองทุนส่วนเพิ่ม (“capital buffer”) ตามที่ ธปท. กาหนดทั้ง 3 ประเภท
นอกจากนี้ ให้ ธพ. เปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบว่า สามารถติดตามอัตราส่วนเงิน
กองทุนดังกล่าว ณ สิ้นวันทาการสุดท้ายของแต่ละเดือนได้จากหน้า website ของ ธพ. ภายในวันที่ 25
ของเดือนถัดไป และอธิบายความเสี่ยงที่ผู้ถือตราสาร Tier 2 ที่มีเงื่อนไขการ convert to equity อาจได้รับ
จากการลดลงของอัตราส่วนเงินกองทุนที่ ธพ. ดารงได้ และการไม่สามารถปฏิบัติตาม minimum capital
requirement และ capital buffer ดังกล่าว
7) แนวทาง/วิธีการคานวณมูลค่าของตราสารที่ถูก convert to equity เมื่อเกิด Trigger
event ภายใต้เงื่อนไขเพื่อ loss absorption on a gone-concern basis พร้อมตัวอย่างการคานวณที่ผู้ลงทุน
เข้าใจได้ง่าย รวมทั้งมีการจัดทา worst case scenario analysis เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจ/รับทราบผลขาดทุน
สูงสุด และผลกระทบที่ผู้ลงทุนอาจได้รับเมื่อเกิด Trigger event ดังกล่าว
5

เช่น ธพ. มีสินทรัพย์ไม่เพียงพอจ่ายคืนผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้ เงินกองทุนของ ธพ. ลดลงจนถึงระดับทีจ่ ะกระทบต่อ
ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้ หรือ ธพ. ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ด้วยตัวเอง เป็นต้น

- 15 นอกจากนี้ ให้ ธพ. เปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบถึงความเสี่ยง และผลกระทบจากการ
กาหนด floor conversion price ที่ระดับร้อยละ 50 ของราคาหุ้นสามัญของ ธพ. ในช่วงก่อนหรือระหว่าง
การเสนอขายตามแนวทางที่สมาคมธนาคารไทยกาหนด เช่น ความเสี่ยงที่จะได้รับหุ้นสามัญจากการ
convert to equity ในมูลค่ารวมต่ากว่าเงินลงทุนในตราสาร Tier 2 ดังกล่าว เป็นต้น
8) ขั้นตอนและกระบวนการในกรณีที่มีการ convert to equity ตราสาร Tier 2
9) อธิบายแผนการขยายธุรกิจในช่วง 3 ปีข้างหน้า
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการเสนอขายตราสาร Tier 2 ที่มี
เงื่อนไขการ convert to equity ของ ธพ. โดยผ่าน ธพ. ผู้ออกตราสารเองหรือผ่านบริษัทหลักทรัพย์ (“บล.”)
ในเครือของ ธพ. (ถ้ามี) เนื่องจากเพื่อให้ถูกนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์ Basel III ของ ธปท.
จึงอาจสร้างแรงจูงใจให้ ธพ. หรือ บล. ในเครือของ ธพ. ชักชวนให้ผู้ลงทุนซื้อตราสาร โดยไม่ชี้แจงถึง
ความเสี่ยง ชวนเชื่อเกินจริง ให้ข้อมูลเป็นเท็จหรือไม่ชัดเจน
2. ข้อจำกัดกำรโอนตรำสำรหนี้ที่เสนอขำย (ถ้ามี เช่น ข้อจากัดการโอนตราสารหนี้ที่ได้
จดทะเบียนไว้กับสานักงาน เป็นต้น)
3. กำรกำหนดรำคำตรำสำรหนี้6
ให้อธิบายที่มาของการกาหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารหนี้ที่เสนอขาย ได้แก่
วิธีการกาหนดราคา ผู้ที่มีส่วนในการกาหนดราคา ปัจจัยหรือตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการกาหนดราคา เป็นต้น
ทั้งนี้ แนวทางการเปิดเผยที่มาของการกาหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารหนี้ให้เป็นไปตามคู่มือ
การเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และข้อมูลประจาปี
4. กำรจอง กำรจำหน่ำย และกำรจัดสรร
(1) วิธีการเสนอขายตราสารหนี้
ให้ระบุว่าเป็นการเสนอขายตราสารหนี้ผ่านผู้จัดจาหน่ายตราสารหนี้หรือผู้ค้าตราสารหนี้
หรือไม่
(2) ผู้จัดจาหน่ายตราสารหนี้ (กรณีผ่านผู้จัดจาหน่าย) ให้ระบุ
(ก) ผู้ประกันการจาหน่ายและจัดจาหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
(ข) ผู้จัดจาหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
(ค) ตัวแทนผู้จัดจาหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
(3) ผู้ค้าตราสารหนี้ (กรณีผ่านผู้ค้าตราสารหนี้) ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
(4) เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย/ค้าตราสารหนี้
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ยกเว้นสาหรับกรณีการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งออกตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2559 และตราสารด้อยสิทธิ
เพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งออกตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.16/2557

- 16 ให้ระบุข้อตกลงระหว่างผู้เสนอขายตราสารหนี้กับผู้จัดจาหน่ายตราสารหนี้/ผู้ค้า
ตราสารหนีท้ ี่เกี่ยวกับเงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหรือการค้าตราสารหนี้ ทั้งนี้ ให้แสดง
จานวนเงินค่าตราสารหนี้ที่ผู้เสนอขายตราสารหนี้จะได้รับหลังจากหักค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย/ค้า
ตราสารหนีไ้ ว้ด้วย
(5) ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายตราสารหนี้
ให้ระบุจานวนประกอบรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเสนอขายตราสารหนี้
โดยสังเขป
(6) วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อตราสารหนี้
ให้ระบุวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน เช่น วัน เวลา สถานที่ เป็นต้น
(7) วิธีการจัดสรรตราสารหนี้
ให้ระบุหลักการจัดสรรตราสารหนี้ให้แก่ผู้จองซื้อ โดยระบุชื่อกลุ่มบุคคล และสัดส่วน
หรือจานวนตราสารหนี้ที่จะได้รับจัดสรรอย่างชัดเจน หากมีการแบ่งจานวนตราสารหนี้และเสนอขาย
ต่อผู้ลงทุนต่างประเทศ ให้ระบุด้วย
(8) วันและวิธีการจองและการชาระเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้
ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการจองซื้อตราสารหนี้ การกาหนดจานวน
ในการจองซื้อตราสารหนี้ต่อราย วิธีการชาระเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้ ชื่อบริษัทเงินทุนหรือ ธพ.
ที่เป็นตัวแทนรับเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้ วิธีการและเงื่อนไขในการถอนเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้คืน
(9) การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อตราสารหนี้เกินกว่าจานวนตราสารหนี้ที่เสนอขาย
ให้ระบุการจัดสรรกรณีที่มีผู้จองซื้อตราสารหนี้เกินกว่าจานวนตราสารหนี้ที่เสนอขาย
(10) วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้
ให้ระบุวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้ในกรณีที่ผู้จองซื้อ
ไม่ได้รับการจัดสรรตราสารหนี้
(11) วิธีการส่งมอบตราสารหนี้
ให้ระบุวิธีการ และระยะเวลาในการส่งมอบ
5. ตัวแทนกำรชำระเงิน (paying agent)7
ให้ระบุรายละเอียดชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ออกตราสารหนี้
ให้ทาหน้าที่เป็นตัวแทนการชาระเงิน รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตในการทาหน้าที่เป็นตัวแทน
การชาระเงิน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ทาหน้าที่ในการชาระเงินเอง โดยไม่ได้มีการทาสัญญาแต่งตั้ง
บุคคลใดทาหน้าที่เป็นตัวแทนการชาระเงิน ให้ระบุว่าผู้ออกตราสารหนี้เป็นผู้ทาหน้าที่ดังกล่าว

7

ยกเว้นสาหรับกรณีการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งออกตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2559 และตราสารด้อยสิทธิ
เพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งออกตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.16/2557

- 17 6. ตลำดรองตรำสำรหนี้ (ถ้ำมี)8
ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ประสงค์จะนาตราสารหนี้ที่ออกและเสนอขายไปจดทะเบียน
ซื้อขายในตลาดรองใด ๆ ให้ระบุชื่อของตลาดดังกล่าว รวมทั้งวันเวลาที่คาดว่าจะนาตราสารหนี้ดังกล่าว
ไปจดทะเบียนด้วย นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้จะแต่งตั้งบุคคลใดทาหน้าที่เป็นผู้ดูแล
สภาพคล่อง (market maker) ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และสาระสาคัญของข้อตกลงในการทาหน้าที่เป็น
market maker ด้วย

8

ยกเว้นสาหรับกรณีการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งออกตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2559 และตราสารด้อยสิทธิ
เพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งออกตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.16/2557

- 18 ส่วนที่ 5
กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
1. ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหนี้โดยผู้ออกตราสารหนี้ที่เป็นบริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันหรือผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับ
มอบอานาจจากกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของ
แบบแสดงรายการข้อมูล (ในกรณีที่กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันมิใช่ผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุด
หรือผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ให้การลงลายมือชื่อดังกล่าวต้องมีผู้ที่ดารงตาแหน่ง
บริหารสูงสุดหรือผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ร่วมลงลายมือชื่อด้วย) พร้อมทั้ง
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูล
แทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการผู้มีอานาจลงนาม / ผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุด /
ผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี] ของผู้ออกตราสารหนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว
ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ออก
ตราสารหนี้ตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามี
ความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้นเช่นเดียวกับการนาข้อมูลมาแสดง
ให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ (ให้ระบุข้อความตามวรรคนี้
เฉพาะกรณีที่มีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุ
ในส่วนที่ 3)
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้
รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับ
เอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่า
ไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ*
1.
2.
3.
4.
5.

- 19 ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอานาจ


หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็นที่ทาให้
บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว
ผู้เสนอขายตราสารหนี้ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถ
ลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับ
ตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายตราสารหนี้ไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าว
ลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน หรือเป็นกรณีอื่นใดที่มีเหตุจาเป็น
และสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
2. ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหนี้โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่เป็นบริษัทที่มีหุ้น
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.1 กรรมการบริหารทุกคน ผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุด และผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหาร
สูงสุดในสายงานบัญชี ให้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล
พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย
โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการบริหาร / ผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุด /
ผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี] ของผู้ออกตราสารหนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง
ในสาระสาคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับ
ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของผู้ออกตราสารหนี้และบริษัทย่อยแล้ว
(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ผู้ออกตราสารหนี้มีระบบการเปิดเผย
ข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ออกตราสารหนี้ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสาคัญทั้งของผู้ออก
ตราสารหนี้และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกล่าว
(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ผู้ออกตราสารหนี้มีระบบการควบคุม
ภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ ......................................................... ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของผู้ออกตราสารหนี้แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของ

- 20 ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงิน
ของผู้ออกตราสารหนี้และบริษัทย่อย
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ออก
ตราสารหนี้ตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามี
ความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้นเช่นเดียวกับการนาข้อมูลมาแสดง
ให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ (ให้ระบุข้อความตามวรรคนี้
เฉพาะกรณีที่มีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุ
ในส่วนที่ 3)
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้า
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
กากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. กากับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ*
1.
2.
3.
4.
5.
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอานาจ
2.2 กรรมการคนอื่นของผู้ออกตราสารหนี้นอกจาก 2.1 ให้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้ง
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับ
เอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการของผู้ออกตราสารหนี้ ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควร
สงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง
ในสาระสาคัญ
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ออก
ตราสารหนี้ตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อ

- 21 ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้นเช่นเดียวกับการนาข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ (ให้ระบุข้อความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มีการอ้างอิงข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุในส่วนที่ 3)
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้า
ได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทาให้ผู้อื่น
สาคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ …....………..................
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ …..........….............
กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ*

ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.

ผู้รับมอบอานาจ


หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็น
ที่ทาให้บุคคลใดยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว
ผู้เสนอขายตราสารหนี้ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าว
ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถ
บังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายตราสารหนี้ไม่จาต้องจัดให้บุคคล
ดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน หรือเป็นกรณีอื่นใดที่มี
เหตุจาเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
3. ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหนี้โดยผู้ออกตราสารหนี้ที่เป็นสาขาธนาคาร
ต่างประเทศซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
ให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของแบบแสดง
รายการข้อมูล พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสาร
ในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้
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ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้มีอานาจลงนามผูกพันของผู้ออกตราสารหนี้ ข้าพเจ้า
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูล
ที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ออก
ตราสารหนี้ตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามี
ความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้นเช่นเดียวกับการนาข้อมูลมาแสดง
ให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ (ให้ระบุข้อความตามวรรคนี้
เฉพาะกรณีที่มีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุ
ในส่วนที่ 3)
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้
รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับ
เอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่า
ไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ*
1.
2.
3.
4.
5.
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอานาจ


หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็นที่ทาให้
บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว
ผู้เสนอขายตราสารหนี้ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถ
ลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับ
ตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายตราสารหนี้ไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าว
ลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน หรือเป็นกรณีอื่นใดที่มีเหตุจาเป็น
และสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
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ให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท
(ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ออกตราสารหนี้ ขอรับรองว่าข้าพเจ้า
(1) ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
(2) ได้พิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้ในอนาคต
แล้วเห็นว่า สมมติฐานได้จัดทาขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อผู้ออกตราสารหนี้
หรือผู้ลงทุนอย่างชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้มีการระบุนโยบาย และแผนการ
ประกอบธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้ในอนาคตในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้)”
ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบแสดง
รายการข้อมูลบางส่วน หรือเห็นว่าข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบายเงื่อนไขไว้เพิ่มเติม เช่น
“เว้นแต่ข้อมูลในเรื่อง ........................ ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้
ที่ข้าพเจ้าไม่สามารถให้ความเห็นได้ เนื่องจาก .............................(ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะตรวจสอบ หรือไม่
ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารของผู้ออกตราสารหนี้ในการตรวจสอบข้อมูลในเรื่องนี้)” หรือ
“เว้นแต่ข้อความในหน้า............ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าควรใช้ข้อความ....................แทน”
ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินนาข้อมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น
มาอ้างอิง ให้ระบุข้อความเพิ่มเติม ดังนี้
“เว้นแต่ข้อมูลในเรื่อง..........................ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้
ที่ข้าพเจ้าใช้ข้อมูลจาก ....................................ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้เป็นอย่างดี”
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1.
2.

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN)
(แบบ 69-BASE-PO)
บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผู้เสนอขายตราสารหนี้) ……
เสนอขาย
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..

- ให้ระบุว่าเป็นการเสนอขายแบบโครงการตราสารหนี้ที่จะเสนอขายในรอบ 2 ปี (Medium Term Note
Program : “MTN”)
- ให้ระบุลักษณะสาคัญของโครงการตราสารหนี้ที่คาดว่าจะเสนอขาย เช่น ชื่อโครงการ ประเภท
มูลค่าเสนอขายรวม บุคคลที่เสนอขายตราสารหนี้ให้ (เฉพาะกรณีที่ไม่ได้เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป)
วันเริ่มโครงการ และวันสิ้นสุดโครงการ เป็นต้น
- ให้มีคำเตือนผู้ลงทุนว่ำ
“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
ผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้
มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน
หรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุนในตราสารหนี้
ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรอง
ความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้แต่อย่างใด
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้
เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ
หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อตราสารหนี้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจาก
บริษัทหรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ตราสารหนี้เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีผลใช้บังคับ”

-2การพิจารณาระยะเวลามีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล
ในการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล
ให้แนบหนังสือรับรองที่ระบุหน้าที่ในการส่งงบการเงินและรายงานการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรา 56 ของผู้ออกตราสารหนี้ รวมทั้งลักษณะของข้อกาหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ดังนี้
1. ข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้ ระบุว่าผู้ออกตราสารหนี้มีลักษณะใดดังนี้
 1.1 บริษัทมีหน้าที่นาส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน
หรือผลการดาเนินงานตามมาตรา 56
 1.2 บริษัทไม่มีหน้าที่นาส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน
หรือผลการดาเนินงานตามมาตรา 56
2. กรณีเสนอขายหุ้นกู้ ให้ระบุว่าข้อกาหนดสิทธิสาหรับการเสนอขายในครั้งนี้เป็นลักษณะใด
ดังนี้
 2.1 ข้อกาหนดสิทธิเป็นไปตามตัวอย่างที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
 2.2 ข้อกาหนดสิทธิและเงื่อนไขตามข้อกาหนดสิทธิฉบับที่ยื่นไม่แตกต่างจาก
ข้อกาหนดสิทธิที่เคยยื่นต่อสานักงานมาแล้วไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ข้อกาหนดสิทธิที่เคยยื่นนั้น
ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เว้นแต่เป็นความแตกต่างในผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ แต่ไม่รวมถึง
ความแตกต่างของสูตรหรือวิธีการที่ใช้ในการกาหนดอัตราผลตอบแทน (ระบุวันที่มีผลใช้บังคับของ
แบบแสดงรายการข้อมูลที่ออกตามข้อกาหนดสิทธิดังกล่าว....................................)
 2.3 กรณีอื่น ๆ ที่ไม่เข้าข่ายตาม 2.1 และ 2.2
(หนังสือรับรองข้างต้นให้ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพัน หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจให้ลงลายมือชื่อ
กากับเอกสารทุกหน้าในแบบแสดงรายการข้อมูลที่ยื่นครั้งนี้)

-3สำรบัญ
หน้ำ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (executive summary)
ส่วนที่ 2 ผู้ออกตรำสำรหนี้
2.1 กำรประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปัจจัยความเสี่ยง
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
2.2 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
8. โครงสร้างการจัดการ
9. การกากับดูแลกิจการ
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
12. รายการระหว่างกัน
2.3 ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำรตรำสำรหนี้ที่เสนอขำย
1. รายละเอียดของโครงการตราสารหนี้ที่เสนอขาย
2. ข้อจากัดการโอนตราสารหนี้ที่เสนอขาย (ถ้ามี)
ส่วนที่ 4 กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5
เอกสารแนบ 6

ร่างข้อกาหนดสิทธิสาหรับโครงการ MTN
ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
งบการเงินรอบปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด
อื่น ๆ

-4ส่วนที่ 1
ข้อมูลสรุป (executive summary)
1. ให้สรุปสาระสาคัญของข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้โดยย่อ เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจภาพรวมของ
การดาเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้ (ควรสรุปข้อมูลให้อยู่ภายใน 1 หน้ากระดาษ)
2. ประวัติผิดนัดชาระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชาระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์
บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และการผิดเงื่อนไข
ในการปฏิบัติตามข้อกาหนดสิทธิ 3 ปีย้อนหลัง
(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนตัดสินใจจองซื้อตราสารหนี้)

-5ส่วนที่ 2
ผู้ออกตรำสำรหนี้
1. กรณีผู้ออกตราสารหนี้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ต่อสานักงาน
หรือเพิ่งยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับไม่เกิน 1 ปี
ให้เปิดเผยข้อมูลดังนี้
1.1 บริษัทเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้เคยเปิดเผยในแบบ 56-1 งวดปีล่าสุดหรือแบบแสดงรายการ
ข้อมูลที่เคยจัดส่งต่อสานักงานข้างต้น และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันด้วย
1.2 ให้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันในทรัพย์สินของผู้ออกตราสารหนี้ (กรณีที่ออกเป็น
ตราสารหนี้ไม่มีประกัน) และยอดหนี้คงค้างในการออกตั๋วเงินหรือหุ้นกู้ครั้งก่อน
1.3 ให้เปิดเผยข้อมูลคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and
Analysis: MD&A) สาหรับงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด และผลการดาเนินงานสะสมตั้งแต่ต้นปีบัญชีถึง
ไตรมาสล่าสุดด้วย และให้เปิดเผยอัตราส่วนทางการเงิน* ดังนี้
(1) อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (net debt to EBITDA ratio)
(2) อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย (interest coverage ratio)
(3) อัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพัน (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) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยทั้งหมด
(8) อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม
*

ในกรณีที่ key financial ratio รายการใดไม่เหมาะกับประเภทธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้
สามารถปรับรายการดังกล่าวให้เหมาะกับประเภทธุรกิจได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการวิเคราะห์
ของที่ปรึกษาทางการเงิน/บริษัทหลักทรัพย์ที่ทาหน้าที่จาหน่ายตราสารหนี้ ทั้งนี้ สามารถใช้คู่มือจัดทา
แบบแสดงรายการข้อมูลแบบ 56-1 แบบ 69-1 ที่จัดทาโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เป็นแนวทางในการเลือกใช้ key financial ratio ได้
ตัวอย่างเช่น กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้เป็นธนาคารพาณิชย์ สามารถใช้ข้อมูล liquidity
coverage ratio / net stable funding ratio แทนรายการ current ratio หรือกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้เป็น
บริษัทหลักทรัพย์ สามารถใช้ข้อมูล net capital แทนรายการ current ratio ได้ เป็นต้น

-61.4 ให้เปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหนี้
1.5 ให้แสดงจานวนพนักงานทั้งหมด และจานวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก
และในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานอย่างมีนัยสาคัญ หรือมีข้อพิพาทด้านแรงงาน
ที่สาคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ให้อธิบายเหตุผลและนโยบายในเรื่องดังกล่าว รวมถึงความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหารและสหภาพแรงงาน (ถ้ามี) นอกจากนี้ ให้แสดงผลตอบแทนรวมของพนักงาน
และอธิบายลักษณะผลตอบแทนนั้น (เช่น เป็นเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เป็นต้น) รวมทั้งอธิบายนโยบายในการพัฒนาพนักงาน
ให้จัดทำเอกสำรระบุว่ำแบบแสดงรำยกำรข้อมูลครั้งนี้มีควำมแตกต่ำงจำกแบบ 56-1 หรือแบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลงวดล่ำสุดที่ยื่นต่อสำนักงำนอย่ำงไรบ้ำง (อำจทำเป็นตำรำงเปรียบเทียบหรือ highlight
ส่วนที่แตกต่ำงก็ได้)
2. กรณีอื่นที่ไม่เข้าข่ายตาม 1.
2.1 ให้ผู้ออกตราสารหนี้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โดยมีหัวข้อและรายละเอียดเป็นไปตาม
แบบ 56-1 โดยอนุโลม
2.2 ให้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันในทรัพย์สินของผู้ออกตราสารหนี้ (กรณีที่ออกเป็น
ตราสารหนี้ไม่มีประกัน) และยอดหนี้คงค้างในการออกตั๋วเงินหรือหุ้นกู้ครั้งก่อนด้วย
2.3 การเปิดเผยฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ให้แสดงข้อมูลจากงบการเงินและอัตราส่วน
ทางการเงินที่สาคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย
อย่างน้อยต้องมีข้อมูลเปรียบเทียบ 2 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ให้เปิดเผยข้อมูลคาอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ (management discussion and analysis) สาหรับงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด และ
ผลการดาเนินงานสะสมตั้งแต่ต้นปีบัญชีถึงไตรมาสล่าสุดด้วย และให้เปิดเผยอัตราส่วนทางการเงิน* ดังนี้
(1) อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (net debt to EBITDA ratio)
(2) อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย (interest coverage ratio)
(3) อัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพัน (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) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยทั้งหมด
(8) อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม

-72.4 ให้เปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหนี้
2.5 ให้แสดงจานวนพนักงานทั้งหมด และจานวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก
และในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานอย่างมีนัยสาคัญ หรือมีข้อพิพาทด้านแรงงาน
ที่สาคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ให้อธิบายเหตุผลและนโยบายในเรื่องดังกล่าว รวมถึงความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหารและสหภาพแรงงาน (ถ้ามี) นอกจากนี้ ให้แสดงผลตอบแทนรวมของพนักงาน
และอธิบายลักษณะผลตอบแทนนั้น (เช่น เป็นเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เป็นต้น) รวมทั้งอธิบายนโยบายในการพัฒนาพนักงาน
รายการข้อมูลเพิ่มเติม
หากผู้ออกตราสารหนี้เป็นธนาคารต่างประเทศซึ่งมีสาขาที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน (“สานักงานสาขา”) การเปิดเผยข้อมูลตาม
1. และ 2. ข้างต้น ให้เปิดเผยข้อมูลของสานักงานสาขาเป็นหลัก และระบุข้อมูลของสานักงานใหญ่
(หมายถึง ธนาคารต่างประเทศทั้งองค์กร) ประกอบ โดยแสดงเฉพาะสรุปข้อมูลการประกอบธุรกิจ
ตัวเลขรายการบัญชีในงบการเงินที่สาคัญ และผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสานักงานใหญ่ (ถ้ามี)
รวมทั้งแสดงข้อผูกพันตามข้อกาหนดสิทธิที่ระบุว่าสานักงานสาขาจะดารงฐานะการชาระหนี้ให้ไม่ได้รับ
ผลกระทบจากการที่สานักงานสาขาจะส่งเงินออกไปให้สานักงานใหญ่ ทั้งนี้ ให้แนบงบการเงินของ
สานักงานสาขาเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ นอกจากนี้ ให้เปิดเผย
ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
 ความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อจากัดทางกฎหมายในด้านต่าง ๆ ที่กระทบต่อความสามารถ
ในการชาระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ เช่น กฎหมายล้มละลาย กฎหมายเกี่ยวกับหลักต่างตอบแทน
 ความเสี่ยงในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ล้มละลาย ซึ่งผู้ถือตราสารหนี้อาจไม่สามารถ
ขอรับชาระหนี้หรือฟ้องบังคับชาระหนี้จากทรัพย์สินของสานักงานสาขาและสานักงานใหญ่ ทั้งนี้
หากมีการเปิดเผยอันดับความน่าเชื่อถือของสานักงานใหญ่ ให้ระบุคาเตือนว่า ผลการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของสานักงานใหญ่อาจไม่สะท้อนความสามารถในการชาระหนี้ตามตราสารหนี้ของ
สานักงานสาขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดกรณีล้มละลาย
อนึ่ง ในกรณีการออกตราสารหนี้ที่เลือกจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้ และ
ผู้ออกตราสารหนี้ประสงค์จะเปิดเผยเฉพาะอันดับความน่าเชื่อถือของสานักงานใหญ่โดยจะไม่จัดให้มี
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสานักงานสาขา ให้เปิดเผยเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงล่าสุดของ
สานักงานสาขาซึ่งได้ปรับปรุงผลกระทบหากมีการนาเงินที่ได้จากการออกตราสารหนี้ทั้งหมดไป
ก่อให้เกิดเป็นสินทรัพย์เสี่ยงเต็มจานวนด้วย

-8ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำรตรำสำรหนี้ที่จะเสนอขำย
1. รำยละเอียดของโครงกำรตรำสำรหนี้ที่จะเสนอขำย
ในกรณีที่โครงการตราสารหนี้ที่เสนอขายมีรายละเอียดอื่นที่สาคัญที่ควรอธิบายเพิ่มเติมจาก
ข้อมูลในหน้าแรก เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจลักษณะของโครงการตราสารหนี้จะที่เสนอขาย ให้สรุปลักษณะ
สาคัญของตราสารหนี้ที่จะเสนอขายเพิ่มเติมด้วย เช่น สรุปสาระสาคัญของข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่
ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สาหรับโครงการ MTN (master terms and conditions) และสัญญาแต่งตั้ง
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการในการจ่ายดอกเบี้ยและการชาระหนี้ ประเภทและมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็น
หลักประกัน ข้อมูลผู้ค้าประกันและสรุปสาระสาคัญของสัญญาค้าประกัน (กรณีเป็นการค้าประกัน) เป็นต้น
2. ข้อจำกัดกำรโอนตรำสำรหนี้ที่เสนอขำย (ถ้ามี เช่น ข้อจากัดการโอนตราสารหนี้ที่ได้
จดทะเบียนไว้กับสานักงาน เป็นต้น)

-9ส่วนที่ 4
กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
1. ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหนี้โดยผู้ออกตราสารหนี้ที่เป็นบริษัทที่มีหุ้น
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันหรือผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอานาจ
จากกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของแบบแสดงรายการ
ข้อมูล (ในกรณีที่กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันมิใช่ผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดหรือผู้ที่ดารง
ตาแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ให้การลงลายมือชื่อดังกล่าวต้องมีผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุด
หรือผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ร่วมลงลายมือชื่อด้วย) พร้อมทั้งประทับตราบริษัท
(ถ้ามี) และมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้
ข้อความและรูปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการผู้มีอานาจลงนาม / ผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุด /
ผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี] ของผู้ออกตราสารหนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว
ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ออก
ตราสารหนี้ตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อ
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้นเช่นเดียวกับการนาข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ (ให้ระบุข้อความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มีการอ้างอิง
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุในส่วนที่ 2)
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้
รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับ
เอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่า
ไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ*
1.
2.
3.
4.
5.
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ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอานาจ


หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็นที่ทาให้
บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว
ผู้เสนอขายตราสารหนี้ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถ
ลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับ
ตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายตราสารหนี้ไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าว
ลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน หรือเป็นกรณีอื่นใดที่มีเหตุจาเป็น
และสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
2. ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหนี้โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่เป็นบริษัทที่มีหุ้น
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.1 กรรมการบริหารทุกคน ผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุด และผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหาร
สูงสุดในสายงานบัญชี ให้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล
พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้
ข้อความและรูปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการบริหาร / ผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุด /
ผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี] ของผู้ออกตราสารหนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระสาคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับ
ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของผู้ออกตราสารหนี้และบริษัทย่อยแล้ว
(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ผู้ออกตราสารหนี้มีระบบการเปิดเผยข้อมูล
ที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ออกตราสารหนี้ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสาคัญทั้งของผู้ออกตราสารหนี้
และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ผู้ออกตราสารหนี้มีระบบการควบคุม
ภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ ......................................................... ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของผู้ออกตราสารหนี้แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของ

- 11 ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงิน
ของผู้ออกตราสารหนี้และบริษัทย่อย
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ออก
ตราสารหนี้ตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบ
ต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้นเช่นเดียวกับการนาข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏใน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ (ให้ระบุข้อความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มี
การอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุในส่วนที่ 2)
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้า
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับ
เอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่า
ไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ*
1.
2.
3.
4.
5.
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอานาจ
2.2 กรรมการคนอื่นของผู้ออกตราสารหนี้นอกจาก 2.1 ให้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้ง
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสาร
ในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการของผู้ออกตราสารหนี้ ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควร
สงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง
ในสาระสาคัญ

- 12 ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ออก
ตราสารหนี้ตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อ
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้นเช่นเดียวกับการนาข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ (ให้ระบุข้อความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มีการอ้างอิง
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุในส่วนที่ 2)
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับ
ที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ
ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้
…....………...................... เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของ …..........…..................... กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว
ดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ*

ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.

ผู้รับมอบอานาจ


หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็นที่ทาให้
บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว
ผู้เสนอขายตราสารหนี้ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถ
ลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเอง
ได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายตราสารหนี้ไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าว
ลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน หรือเป็นกรณีอื่นใดที่มีเหตุจาเป็นและ
สมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน

- 13 3. ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหนี้โดยผู้ออกตราสารหนี้เป็นธนาคารต่างประเทศซึ่งมี
สาขาที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
ให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของแบบแสดง
รายการข้อมูล พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสาร
ในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้มีอานาจลงนามผูกพันของผู้ออกตราสารหนี้ ข้าพเจ้า
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูล
ที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ออก
ตราสารหนี้ตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบ
ต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้นเช่นเดียวกับการนาข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏใน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ (ให้ระบุข้อความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มี
การอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุในส่วนที่ 2)
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้
รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับ
เอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่า
ไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ*
1.
2.
3.
4.
5.
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอานาจ


หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็นที่ทาให้
บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว
ผู้เสนอขายตราสารหนี้ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถ

- 14 ลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับ
ตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายตราสารหนี้ไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าว
ลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน หรือเป็นกรณีอื่นใดที่มีเหตุจาเป็น
และสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
4. การรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)
ให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท
(ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ออกตราสารหนี้ ขอรับรองว่าข้าพเจ้า
(1) ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน
ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
(2) ได้พิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้ในอนาคต
แล้วเห็นว่า สมมติฐานได้จัดทาขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อผู้ออกตราสารหนี้หรือ
ผู้ลงทุนอย่างชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้มีการระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจ
ของผู้ออกตราสารหนี้ในอนาคตในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้)”
ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบแสดง
รายการข้อมูลบางส่วน หรือเห็นว่าข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบายเงื่อนไขไว้เพิ่มเติม เช่น
“เว้นแต่ข้อมูลในเรื่อง ....................... ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้
ที่ข้าพเจ้าไม่สามารถให้ความเห็นได้ เนื่องจาก ...............................(ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะตรวจสอบ หรือ
ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารของผู้ออกตราสารหนี้ในการตรวจสอบข้อมูลในเรื่องนี้)” หรือ
“เว้นแต่ข้อความในหน้า............ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าควรใช้ข้อความ....................แทน”
ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินนาข้อมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น
มาอ้างอิง ให้ระบุข้อความเพิ่มเติม ดังนี้
“เว้นแต่ข้อมูลในเรื่อง.............................ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ตราสารหนี้นี้ ที่ข้าพเจ้าใช้ข้อมูลจาก ....................................ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้
เป็นอย่างดี”
ชื่อ
1.
2.

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

แบบ 69-Pricing
บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผู้เสนอขายตราสารหนี้)
เสนอขาย
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
- ให้ระบุลักษณะที่สาคัญของตราสารหนี้ที่เสนอขาย เช่น ประเภทตราสารหนี้ จานวน ราคาเสนอขาย
ต่อหน่วย บุคคลที่เสนอขายตราสารหนี้ให้ (เฉพาะกรณีที่ไม่ได้เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป)
ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ หรือผู้ออกตราสารหนี้ หรือผู้ค้าประกันการชาระหนี้
หรือการค้าประกันประเภทอื่น ๆ
- ให้ระบุรายละเอียดสาคัญอื่นของการเสนอขายตราสารหนี้ เช่น ผู้ประกันการจาหน่ายและจัดจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ที่ทาหน้าที่จาหน่าย ตราสารหนี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน วันที่แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้ (“แบบแสดงรายการข้อมูล”) มีผลใช้บังคับ เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายกรณี
ที่มีจานวนตราสารหนี้ที่ขายได้น้อยกว่าจานวนตราสารหนี้ขั้นต่าที่ผู้ออกตราสารหนี้กาหนด เป็นต้น
- ในกรณีการเสนอขายตราสารหนี้ซึ่งไม่ได้กาหนดให้ต้องมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือแต่ผู้ออก
ตราสารหนี้สมัครใจที่จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้
หรือผู้ค้าประกันการชาระหนี้ เพื่อประกอบการเสนอขายตราสารหนี้นั้น ให้ระบุว่าผู้ออกตราสารหนี้
จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่องตลอดอายุของตราสารหรือไม่ด้วย (ถ้ามี)
- ให้ระบุข้อความว่า
“ข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลที่ผู้ออกตราสารหนี้ได้ยื่นต่อสานักงานและมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่
(ระบุ)
รวมทั้งข้อมูลส่วนที่ปรับปรุงตามแบบ 69-Supplement เมื่อวันที่ (ระบุ)
ถือเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของแบบ 69-Pricing ฉบับนี้ด้วย”
- ให้มีคำเตือนผู้ลงทุนว่ำ
“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
ผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้
มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน
หรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุนในตราสารหนี้
ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วน

-2และถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรอง
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้เป็นความรับผิดชอบ
ของผู้เสนอขายตราสารหนี้
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ
หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อตราสารหนี้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจาก
บริษัทหรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ตราสารหนี้เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีผลใช้บังคับ”

-3ส่วนที่ 1
รำยกำรข้อมูล
1. สรุปข้อมูลสาคัญของตราสารหนี้ (factsheet)
ให้จัดทาแบบ factsheet ที่มีรายละเอียดของตราสารหนี้ที่เสนอขายในครั้งนั้น โดยจัดทาตามแบบ
ที่กาหนดในประกาศที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีการเสนอขายตราสารหนี้ซึ่งไม่ได้กาหนดให้ต้องมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือแต่
ผู้ออกตราสารหนี้สมัครใจที่จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้
หรือผู้ค้าประกันการชาระหนี้ เพื่อประกอบการเสนอขายตราสารหนี้นั้น ให้ระบุว่าผู้ออกตราสารหนี้
จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่องตลอดอายุของตราสารหรือไม่ด้วย
2. ข้อจากัดการโอนตราสารหนี้ที่เสนอขาย (ถ้ามี เช่น ข้อจากัดการโอนตราสารหนี้ที่ได้จดทะเบียน
ไว้กับสานักงาน เป็นต้น)
3. ข้อมูลการเสนอขาย
ให้เปิดเผยข้อมูลที่มีรายละเอียดการจอง การจาหน่าย และการจัดสรร
ในกรณีเสนอขำยต่อประชำชนทั่วไป
(1) วัตถุประสงค์การใช้เงิน
บริษัท
ประกอบธุรกิจ
โดยมีที่ตั้งสานักงานใหญ่ที่
เลขทะเบียนบริษัท Home Page (ถ้ามี)
โทรศัพท์/โทรสาร
มีวัตถุประสงค์ในการนาเงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารหนี้ครั้งนี้ประมาณ
วัตถุประสงค์กำรใช้เงิน
1. เพื่อใช้ในการซื้อสินทรัพย์
หรือลงทุนในกิจการที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
ปัจจุบัน
2. เพื่อใช้ในการซื้อสินทรัพย์
หรือลงทุนในกิจการที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
ปัจจุบัน

จำนวนเงินที่ใช้ ระยะเวลำที่ใช้
โดยประมำณ เงินโดยประมำณ

ล้านบาท ไปใช้ดังนี้
รำยละเอียด

- กรณีเป็นการซื้อสินทรัพย์ ให้อธิบายเกี่ยวกับ
ประเภทสินทรัพย์และจานวนเงินที่ใช้
โดยประมาณ
- กรณีเป็นการลงทุนในกิจการ ให้อธิบาย
ลักษณะกิจการที่จะลงทุน สถานะการลงทุน
และจานวนเงินที่ใช้โดยประมาณ
ทั้งนี้ กรณีการซื้อสินทรัพย์ หรือลงทุนในกิจการ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจปัจจุบัน
ให้อธิบายเหตุผลและที่มาของการเข้าไป
ซื้อสินทรัพย์หรือลงทุนในกิจการดังกล่าวด้วย

-43. เพื่อชาระคืนเงินกู้ หรือหนี้
จากการออกตราสารหนี้

- กรณีเป็นการชาระหนี้ที่มีกับกลุ่มที่ปรึกษา
ทางการเงินหรือกลุ่มตัวกลางในการเสนอขาย
หลักทรัพย์ ให้เปิดเผย terms and conditions
ของหนี้ดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย
- กรณีอื่น ๆ ให้เปิดเผยอย่างน้อยในเรื่อง
จานวนเงินและระยะเวลาการใช้เงิน

4. กรณีอื่น ๆ เช่น เงินทุนที่ใช้
หมุนเวียนในกิจการ
หมำยเหตุ:
1. ให้เปิดเผยประมาณการมูลค่าเงินที่ใช้แยกแต่ละวัตถุประสงค์การใช้เงิน โดยอาจเปิดเผยข้อมูลในลักษณะเป็นช่วง
(range) ที่เหมาะสมได้ และให้เรียงลาดับการใช้เงินตามความสาคัญของวัตถุประสงค์แต่ละเรื่อง ทั้งนี้ หากเงินระดมทุน
ที่ได้รับในครั้งนี้ไม่เพียงพอสาหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ ให้เปิดเผยแหล่งเงินทุนที่จะจัดหาเพิ่มเติมด้วย
2. หากเป็นการทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ให้เปิดเผยเป็นรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
ทั้งนี้ แนวทางการเปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงินให้เป็นไปตามคู่มือการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ และข้อมูลประจาปี ที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน

(2) ให้ระบุกฎหมายของประเทศที่ใช้บังคับกับตราสารหนี้ (applicable law)
(3) ให้อธิบายที่มาของการกาหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารหนี้ที่เสนอขาย ได้แก่ วิธีการ
กาหนดราคา ผู้ที่มีส่วนในการกาหนดราคา ปัจจัยหรือตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการกาหนดราคา เป็นต้น
ทั้งนี้ แนวทางการเปิดเผยที่มาของการกาหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารหนี้ให้เป็นไปตามคู่มือ
การเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และข้อมูลประจาปี
(4) ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแทนการชาระเงิน (paying agent) โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
ของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ออกตราสารหนี้ให้ทาหน้าที่เป็นตัวแทนการชาระเงิน รวมถึงรายละเอียด
เกี่ยวกับขอบเขตในการทาหน้าที่เป็นตัวแทนการชาระเงิน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ทาหน้าที่ในการ
ชาระเงินเอง โดยไม่ได้มีการทาสัญญาแต่งตั้งบุคคลใดทาหน้าที่เป็นตัวแทนการชาระเงินให้ระบุว่าผู้ออก
ตราสารหนี้เป็นผู้ทาหน้าที่ดังกล่าว
(5) ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ประสงค์จะนาตราสารหนี้ที่ออกและเสนอขายไปจดทะเบียน
ซื้อขายในตลาดรองใด ๆ ให้ระบุชื่อของตลาดดังกล่าว รวมทั้งวันเวลาที่คาดว่าจะนาตราสารหนี้ดังกล่าว
ไปจดทะเบียนด้วย นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้จะแต่งตั้งบุคคลใดทาหน้าที่เป็นผู้ดูแล
สภาพคล่อง (market maker) ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และสาระสาคัญของข้อตกลงในการทาหน้าที่เป็น
market maker ด้วย

-5(6) วิธีการเสนอขายตราสารหนี้
ให้ระบุว่าเป็นการเสนอขายตราสารหนี้ผ่านผู้จัดจาหน่ายตราสารหนี้หรือผู้ค้าตราสารหนี้หรือไม่
(7) ผู้จัดจาหน่ายตราสารหนี้ (กรณีผ่านผู้จัดจาหน่าย) ให้ระบุ
(ก) ผู้ประกันการจาหน่ายและจัดจาหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
(ข) ผู้จัดจาหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
(8) ผู้ค้าตราสารหนี้ (กรณีผ่านผู้ค้าตราสารหนี้) ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
(9) เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย/ค้าตราสารหนี้
ให้ระบุข้อตกลงระหว่างผู้เสนอขายตราสารหนี้กับผู้จัดจาหน่ายตราสารหนี้/ผู้ค้าตราสารหนี้
ที่เกี่ยวกับเงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหรือการค้าตราสารหนี้ ทั้งนี้ ให้แสดงจานวนเงิน
ค่าจองซื้อตราสารหนี้ที่ผู้เสนอขายตราสารหนี้จะได้รับหลังจากหักค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย/ค้า
ตราสารหนี้ไว้ด้วย
(10) ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายตราสารหนี้
ให้ระบุจานวนประกอบรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเสนอขายตราสารหนี้ โดยสังเขป
(11) วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อตราสารหนี้
ให้ระบุวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน เช่น วัน เวลา สถานที่ เป็นต้น
(12) วิธีการจัดสรรตราสารหนี้
ให้ระบุหลักการจัดสรรตราสารหนี้ให้แก่ผู้จองซื้อ โดยระบุชื่อกลุ่มบุคคล และสัดส่วน หรือ
จานวนตราสารหนี้ที่จะได้รับจัดสรรอย่างชัดเจน หากมีการแบ่งจานวนตราสารหนี้และเสนอขายต่อ
ผู้ลงทุนต่างประเทศ ให้ระบุด้วย
(13) วันและวิธีการจองและการชาระเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้
ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการจองซื้อตราสารหนี้ การกาหนดจานวนใน
การจองซื้อตราสารหนี้ต่อราย วิธีการชาระเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้ ชื่อบริษัทเงินทุนหรือธนาคารพาณิชย์
ที่เป็นตัวแทนรับเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้ วิธีการและเงื่อนไขในการถอนเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้คืน
(14) การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อตราสารหนี้เกินกว่าจานวนตราสารหนี้ที่เสนอขาย
ให้ระบุการจัดสรรกรณีที่มีผู้จองซื้อตราสารหนี้เกินกว่าจานวนตราสารหนี้ที่เสนอขาย
(15) วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้
ให้ระบุวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับ
การจัดสรรตราสารหนี้
(16) วิธีการส่งมอบตราสารหนี้
ให้ระบุวิธีการ และระยะเวลาในการส่งมอบ

-6ในกรณีเสนอขำยต่อผู้ลงทุนสถำบันหรือผู้ลงทุนรำยใหญ่
ให้เปิดเผยข้อมูลขั้นต่าตามมาตรา 69(10)
นอกจำกนี้ ให้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย
(1) กรณีเสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุนรายใหญ่ ให้เปิดเผยอัตราส่วน
ทางการเงิน* ดังนี้
(1.1) อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคา และ
ค่าตัดจาหน่าย (net debt to EBITDA ratio)
(1.2) อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย (interest coverage ratio)
(1.3) อัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio)
(1.4) อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (debt to equity ratio)
(1.5) อัตราส่วนสภาพคล่อง (current ratio)
(1.6) อัตราส่วนตั๋วเงินจ่ายต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (B/E size to interest bearing debt ratio)
(1.7) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยทั้งหมด
(1.8) อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม
*
ในกรณีที่ key financial ratio รายการใดไม่เหมาะกับประเภทธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้
สามารถปรับรายการดังกล่าวให้เหมาะกับประเภทธุรกิจได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการวิเคราะห์ของ
ที่ปรึกษาทางการเงิน/บริษัทหลักทรัพย์ที่ทาหน้าที่จาหน่ายตราสารหนี้ ทั้งนี้ สามารถใช้คู่มือจัดทา
แบบแสดงรายการข้อมูลแบบ 56-1 แบบ 69-1 ที่จัดทาโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์เป็นแนวทางในการเลือกใช้ 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
(2) ให้แนบร่างข้อกาหนดสิทธิเพิ่มเติมสาหรับการเสนอขายในครั้งนี้ และในกรณีเสนอขาย
ตราสารหนีต้ ่อประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนรายใหญ่ให้ระบุว่าร่างข้อกาหนดสิทธิสาหรับการเสนอขาย
ในครั้งนีม้ ีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงจากข้อกาหนดสิทธิที่เป็นส่วนหนึ่งของแบบ 69-BASE-PO/
69-BASE-PO-REIT/69-BASE-PO-IFT/69-BASE-II&HNW/69-BASE-II&HNW-REIT/69-BASEII&HNW-IFT หรือไม่ ดังนี้
 ไม่แตกต่าง
 แตกต่าง ให้ระบุรายละเอียดที่แตกต่างกัน*

-7หมายเหตุ * ในกรณีที่ร่างข้อกาหนดสิทธิที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ มีสาระสาคัญแตกต่างจากข้อกาหนดสิทธิฉบับที่ได้ยื่นต่อสานักงาน
พร้อมแบบ 69-BASE-PO/69-BASE-PO-REIT/69-BASE-PO-IFT/ 69-BASE-II&HNW/69-BASEII&HNW-REIT/69-BASE-II&HNW-IFT ผู้เสนอขายตราสารหนี้ต้องดาเนินการยื่นแบบ 69-BASE-PO/
69-BASE-PO-REIT/69-BASE-PO-IFT/69-BASE-II&HNW/ 69-BASE-II&HNW-REIT/69-BASEII&HNW-IFT ชุดใหม่ต่อสานักงาน
4. สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ (ในกรณีกองทรัสต์เป็นผู้เสนอขายตราสารหนี้)
ให้แสดงสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ที่กองทรัสต์เสนอขายของกลุ่มผู้ที่จะจาหน่าย
จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์แก่กองทรัสต์และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
ซึ่งตามหลักเกณฑ์กาหนดว่าจะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าตราสารหนี้ที่เสนอขาย
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ส่วนที่ 2
กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
1. การรับรองความถูกต้องของข้อมูลของผู้เสนอขายตราสารหนี้
ให้ผู้ที่ดารงตาแหน่งระดับบริหารตั้งแต่ผู้อานวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าซึ่งรับผิดชอบ
ในการออกตราสารหนี้ที่ได้รับมอบอานาจจากกรรมการผู้มีอานาจผูกพัน ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วนของแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และมอบอานาจให้บุคคลใด
ลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ [ผู้รับมอบอานาจ] ของผู้ออกตราสารหนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง
ในสาระสาคัญ
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้
ตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อ
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้นเช่นเดียวกับการนาข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ (ให้ระบุข้อความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มีการอ้างอิง
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุในส่วนที่ 1)
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้
รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับ
เอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ............................... กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่า
ไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ*
1.
2.
3.
4.
5.
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอานาจ


หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็นที่ทาให้
บุคคลใดยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว

-9ผู้เสนอขายตราสารหนี้ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถ
ลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับ
ตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายตราสารหนี้ไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าว
ลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน หรือเป็นกรณีอื่นใดที่มีเหตุจาเป็น
และสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
2. การรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)
ให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท
(ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ออกตราสารหนี้ ขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้
สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง
ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่น
สาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้ตามที่
ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ตราสารหนี้ฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูลที่อ้างอิงนั้น เช่นเดียวกับกรณีที่ผู้เสนอขายตราสารหนี้นาข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้”
ชื่อ
1.
2.

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

- 10 เอกสำรประกอบกำรยื่นแบบ 69-Pricing
เอกสาร
1 หนังสือรับรองการดารงคุณสมบัติของผู้ออกตราสารหนี้
(checklist) (ถ้ามี)
2 2.1 หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน
สาหรับการเสนอขายตราสารหนี้ (ถ้ามี)
2.2 หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์
ที่ทาหน้าที่จาหน่ายตราสารหนี้/ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)
3 หนังสือขอจดข้อจากัดการโอนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
4 หนังสือรับทราบข้อจากัดการโอนหุ้นกู้ของนายทะเบียน (ถ้ามี)
5 หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
พร้อมคารับรองการไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ออกหุ้นกู้ตามประกาศ
ที่เกี่ยวกับข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ
การกระทาตามอานาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
6 หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคล
ที่จะขอความเห็นชอบเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
7 อื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ.........................................

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง)
(แบบ 69-DEBT-PO-REIT)
ผู้ออกตราสารหนี้ .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผู้เสนอขายตราสารหนี้) ……
เสนอขาย
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
- ให้ระบุลักษณะที่สาคัญของตราสารหนี้ที่เสนอขาย เช่น ประเภทตราสารหนี้ จานวน ราคาเสนอขาย
ต่อหน่วย บุคคลที่เสนอขายตราสารหนี้ให้ (เฉพาะกรณีที่ไม่ได้เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป)
ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ หรือผู้ค้าประกันการชาระหนี้ เป็นต้น
- ให้ระบุรายละเอียดสาคัญอื่นของการเสนอขายตราสารหนี้ เช่น ผู้ประกันการจาหน่ายและจัดจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ที่ทาหน้าที่จาหน่ายตราสารหนี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน วันที่แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้ (“แบบแสดงรายการข้อมูล”) มีผลใช้บังคับ เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขาย
กรณีที่มีจานวนตราสารหนี้ที่ขายได้น้อยกว่าจานวนตราสารหนี้ขั้นต่าที่ผู้ออกตราสารหนี้กาหนด เป็นต้น
- ให้มีคำเตือนผู้ลงทุนว่ำ
“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
ผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้
มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน
หรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุนในตราสารหนี้
ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรอง
ความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้แต่อย่างใด
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้
เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ
หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อตราสารหนี้ไม่เกินหนึ่งปี
นับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย
จากผู้ออกตราสารหนี้ หรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปี
นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีผลใช้บังคับ”

-2- ให้ระบุคาเตือน ในกรณีการเสนอขายหุ้นกู้ในช่วงเวลาเดียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (“concurrent
offering”) ที่ไม่มีการรับประกันการจัดจาหน่าย (best effort) ให้มีคาเตือนผู้ลงทุนเพิ่มว่า “อาจมีความเสี่ยง
ที่ไม่สามารถจัดตั้งกองทรัสต์ หรืออาจไม่สามารถระดมทุนตามที่คาดไว้ ซึ่งการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
จะทาให้ผู้ลงทุนเกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสได้”

-3การพิจารณาระยะเวลามีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล
ในการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการ
ข้อมูล ให้แนบหนังสือรับรองที่ระบุหน้าที่ในการส่งงบการเงินและรายงานการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรา 56 ของผู้ออกตราสารหนี้ รวมทั้งลักษณะของข้อกาหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ดังนี้
1. ข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้ ระบุว่าผู้ออกตราสารหนี้มีลักษณะใดดังนี้
 1.1 ผู้ออกตราสารหนี้ มีหน้าที่นาส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน
หรือผลการดาเนินงานตามมาตรา 56
 1.2 ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีหน้าที่นาส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน
หรือผลการดาเนินงานตามมาตรา 56
2. กรณีเสนอขายหุ้นกู้ ให้ระบุประเภทหุ้นกู้ (เช่น หุ้นกู้ / หุ้นกู้ด้อยสิทธิ / callable / puttable)
ทั้งนี้ ให้ระบุว่าข้อกาหนดสิทธิสาหรับการเสนอขายในครั้งนี้เป็นลักษณะใดดังนี้
 2.1 ข้อกาหนดสิทธิเป็นไปตามตัวอย่างที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
 2.2 ข้อกาหนดสิทธิและเงื่อนไขตามข้อกาหนดสิทธิฉบับที่ยื่นไม่แตกต่างจาก
ข้อกาหนดสิทธิที่เคยยื่นต่อสานักงานมาแล้วไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ข้อกาหนดสิทธิที่เคยยื่นนั้น
ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เว้นแต่เป็นความแตกต่างในผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ แต่ไม่รวมถึง
ความแตกต่างของสูตรหรือวิธีการที่ใช้ในการกาหนดอัตราผลตอบแทน (ระบุวันที่มีผลใช้บังคับของ
แบบแสดงรายการข้อมูลที่ออกตามข้อกาหนดสิทธิดังกล่าว....................................)
 2.3 กรณีอื่น ๆ ที่ไม่เข้าข่ายตาม 2.1 และ 2.2
(หนังสือรับรองข้างต้นให้ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพัน หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจให้ลงลายมือชื่อ
กากับเอกสารทุกหน้าในแบบแสดงรายการข้อมูลที่ยื่นครั้งนี้)

-4สำรบัญ
หน้ำ
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตรำสำร (factsheet)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตรำสำรหนี้
1. วัตถุประสงค์การใช้เงิน
2. ข้อมูลทั่วไป
3. วัตถุประสงค์ของการเสนอขายหน่วยทรัสต์
4. ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่จะลงทุน
5. การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
6. โครงสร้างและการดาเนินงานของกองทรัสต์
7. ปัจจัยความเสี่ยง
8. ภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน
9. ผู้จัดการกองทรัสต์
10. ทรัสตี
11. อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บจากผู้ซื้อหน่วยทรัสต์ หรือกองทรัสต์
12. นโยบายการกู้ยืมเงิน
13. นโยบายการจ่ายผลประโยชน์ และข้อจากัด
14. นโยบายการลงทุนในอนาคต
15. การเลิกกองรีท
กรณีเสนอขายหุ้นกู้ภายหลังจัดตั้งกองทรัสต์ ให้เพิ่มเติมข้อมูลดังต่อไปนี้
16. ข้อพิพาทหรือข้อจากัดสิทธิในการจัดสรรผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
17. รายการระหว่างกัน
18. ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกองทรัสต์
19. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้
1. รายละเอียดของตราสารหนี้ที่เสนอขาย
2. ข้อจากัดการโอนตราสารหนี้ที่เสนอขาย
3. การกาหนดราคาตราสารหนี้ที่เสนอขาย
4. การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร
5. สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้

-56. ตัวแทนการชาระเงิน
7. ตลาดรองตราสารหนี้
ส่วนที่ 5 กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกาหนดสิทธิ
เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เอกสารแนบ 3 (ร่าง) สัญญาก่อตั้งทรัสต์
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของผู้จัดการกองทรัสต์
เอกสารแนบ 5 สรุปรายงานการประเมินค่าทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจางวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด (กรณีเสนอขาย
หุ้นกู้ภายหลังจัดตั้งกองทรัสต์)
เอกสารแนบ 7 อื่น ๆ

-6ส่วนที่ 1
สรุปข้อมูลสำคัญของตรำสำร (factsheet)
ให้สรุปสาระสาคัญของตราสาร รวมทั้งลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สาคัญของตราสาร

-7ส่วนที่ 2
ข้อมูลสรุป (executive summary)
1. ให้สรุปสาระสาคัญของข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้โดยย่อ เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจภาพรวมของ
การดาเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้ (ควรสรุปข้อมูลให้อยู่ภายใน 1 หน้ากระดาษ)
2. เปิดเผยประวัติผิดนัดชาระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชาระหนี้เงินกู้ยืมจาก
ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
และการผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกาหนดสิทธิ 3 ปีย้อนหลัง
(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ก่อนตัดสินใจจองซื้อตราสารหนี้)

-8ส่วนที่ 3
ผู้ออกตรำสำรหนี้
1. วัตถุประสงค์กำรใช้เงิน

ผู้ออกตราสารหนี้

ประกอบธุรกิจ

โดยมีที่ตั้งสานักงานใหญ่ที่
Home Page ผู้ออกตราสารหนี้ (ถ้ามี)
โทรศัพท์ โทรสาร
มีวัตถุประสงค์ในการนาเงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารหนี้ครั้งนี้ประมาณ
วัตถุประสงค์กำรใช้เงิน
1. เพื่อใช้ในการซื้อสินทรัพย์
หรือลงทุนในกิจการที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
ปัจจุบัน
2. เพื่อใช้ในการซื้อสินทรัพย์
หรือลงทุนในกิจการที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
ปัจจุบัน

3. เพื่อชาระคืนเงินกู้ หรือหนี้
จากการออกตราสารหนี้

จำนวนเงินที่ใช้ ระยะเวลำที่ใช้
โดยประมำณ เงินโดยประมำณ

ล้านบาท ไปใช้ดังนี้
รำยละเอียด

- กรณีเป็นการซื้อสินทรัพย์ ให้อธิบายเกี่ยวกับ
ประเภทสินทรัพย์และจานวนเงินที่ใช้
โดยประมาณ
- กรณีเป็นการลงทุนในกิจการ ให้อธิบาย
ลักษณะกิจการที่จะลงทุน สถานะการลงทุน
และจานวนเงินที่ใช้โดยประมาณ
ทั้งนี้ กรณีการซื้อสินทรัพย์ หรือลงทุนในกิจการ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจปัจจุบัน
ให้อธิบายเหตุผลและที่มาของการเข้าไป
ซื้อสินทรัพย์หรือลงทุนในกิจการดังกล่าวด้วย
- กรณีเป็นการชาระหนี้ที่มีกับกลุ่มที่ปรึกษา
ทางการเงินหรือกลุ่มตัวกลางในการเสนอขาย
หลักทรัพย์ ให้เปิดเผย terms and conditions
ของหนี้ดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย
- กรณีอื่น ๆ ให้เปิดเผยอย่างน้อยในเรื่อง
จานวนเงินและระยะเวลาการใช้เงิน

4. กรณีอื่น ๆ เช่น เงินทุนที่ใช้
หมุนเวียนในกิจการ
หมำยเหตุ:
(1) ให้เปิดเผยประมาณการมูลค่าเงินทีใ่ ช้แยกแต่ละวัตถุประสงค์การใช้เงิน โดยอาจเปิดเผยข้อมูลในลักษณะเป็นช่วง (range)
ที่เหมาะสมได้ และให้เรียงลาดับการใช้เงินตามความสาคัญของวัตถุประสงค์แต่ละเรื่อง ทั้งนี้ หากเงินระดมทุนที่ได้รบั
ในครั้งนี้ไม่เพียงพอสาหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ ให้เปิดเผยแหล่งเงินทุนที่จะจัดหาเพิ่มเติมด้วย
(2) หากเป็นการทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ให้เปิดเผยเป็นรายการระหว่างกันทีจ่ ะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
ทั้งนี้ แนวทางการเปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงินให้เป็นไปตามคู่มอื การเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ และข้อมูลประจาปี ที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน

-92. กรณีผู้ออกตราสารหนี้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-REIT)
ต่อสานักงานหรือเพิ่งยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชน
และแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับไม่เกิน 1 ปี ให้เปิดเผยข้อมูลดังนี้
2.1 ผู้ออกตราสารหนี้ เปิดเผยข้อมูลตามที่ได้เคยเปิดเผยในแบบ 69-REIT และแบบ 56-REIT
งวดปีล่าสุดหรือแบบแสดงรายการข้อมูลที่เคยจัดส่งต่อสานักงานข้างต้น และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว
ให้เป็นปัจจุบันด้วย
2.2 ให้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันในทรัพย์สินของผู้ออกตราสารหนี้
(กรณีที่ออกเป็นตราสารหนี้ไม่มีประกัน) และยอดหนี้คงค้างในการออกหุ้นกู้ครั้งก่อน
2.3 ให้เปิดเผยข้อมูลคาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของกองทรัสต์ สาหรับงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด และผลการดาเนินงานสะสมตั้งแต่
ต้นปีบัญชีถึงไตรมาสล่าสุดด้วย และให้เปิดเผยอัตราส่วนทางการเงิน* ดังนี้
(1) อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (net debt to EBITDA ratio)
(2) อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย (interest coverage ratio)
(3) อัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพัน (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) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยทั้งหมด
(8) อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม
*

ในกรณีที่ key financial ratio รายการใดไม่เหมาะกับประเภทธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้
สามารถปรับรายการดังกล่าวให้เหมาะกับประเภทธุรกิจได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการวิเคราะห์
ของที่ปรึกษาทางการเงิน/บริษัทหลักทรัพย์ที่ทาหน้าที่จาหน่ายตราสารหนี้
2.4 ให้เปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหนี้
ให้จัดทำเอกสำรระบุว่ำแบบแสดงรำยกำรข้อมูลครั้งนีม้ ีควำมแตกต่ำงจำกแบบ 56-REIT
หรือแบบแสดงรำยกำรข้อมูลงวดล่ำสุดที่ยื่นต่อสำนักงำนอย่ำงไรบ้ำง (อำจทำเป็นตำรำงเปรียบเทียบ
หรือ highlight ส่วนที่แตกต่ำงก็ได้)

- 10 3. กรณีการทา concurrent offering
3.1 อนุญาตให้ผู้ออกตราสารหนีอ้ ้างอิงข้อมูลจากแบบ 69–REIT ได้
3.2 ให้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันในทรัพย์สินของผู้ออกตราสารหนี้ (กรณีที่ออก
เป็นตราสารหนี้ไม่มีประกัน) และยอดหนี้คงค้างในการออกตราสารหนี้ครั้งก่อนด้วย
3.3 ให้เปิดเผยผลการดาเนินงานของสินทรัพย์ของผู้ออกตราสารหนี้ย้อนหลัง 2 ปี
หรือหากมีข้อมูลย้อนหลังน้อยกว่า 2 ปีให้เปิดเผยเท่าที่มี
3.4 ให้เปิดเผยข้อมูลคาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของกองทรัสต์ สาหรับงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด และผลการดาเนินงานสะสมตั้งแต่
ต้นปีบัญชีถึงไตรมาสล่าสุดด้วย และให้เปิดเผยอัตราส่วนทางการเงิน ดังนี้
(1) อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (net debt to EBITDA ratio)
(2) อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย (interest coverage ratio)
(3) อัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพัน (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) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยทั้งหมด
(8) อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม
3.5 ให้เปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหนี้

- 11 ส่วนที่ 4
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้
1. รำยละเอียดของตรำสำรหนี้ที่เสนอขำย
- ให้ระบุกฎหมายของประเทศที่ใช้บังคับกับตราสารหนี้ (applicable law)
- ให้แสดงผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ รวมทั้งรายละเอียดการวิเคราะห์การจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ผู้ที่ออกตราสารหนี้ หรือผู้ค้าประกันการชาระหนี้ตามตราสารหนี้
โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- ในกรณีที่ตราสารหนี้ที่เสนอขายมีรายละเอียดอื่นที่สาคัญที่ควรอธิบายเพิ่มเติมจากข้อมูล
ในหน้าแรก เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจลักษณะของตราสารหนี้ที่เสนอขาย ให้สรุปลักษณะสาคัญของ
ตราสารหนี้ที่เสนอขายเพิ่มเติมด้วย เช่น กรณีเสนอขายหุ้นกู้ ให้สรุปสาระสาคัญของข้อกาหนด
ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (terms and conditions) และสัญญาแต่งตั้งผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการในการจ่ายดอกเบี้ยและการชาระหนี้ ประเภทและมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน
ข้อมูลผู้ค้าประกันและสรุปสาระสาคัญของสัญญาค้าประกัน (กรณีเป็นการค้าประกัน) เป็นต้น
2. ข้อจำกัดกำรโอนตรำสำรหนี้ที่เสนอขำย (ถ้ามี เช่น ข้อจากัดการโอนตราสารหนี้ที่ได้
จดทะเบียนไว้กับสานักงาน เป็นต้น)
3. กำรกำหนดรำคำตรำสำรหนี้
ให้อธิบายที่มาของการกาหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารหนี้ที่เสนอขาย ได้แก่
วิธีการกาหนดราคา ผู้ที่มีส่วนในการกาหนดราคา ปัจจัยหรือตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการกาหนดราคา เป็นต้น
ทั้งนี้ แนวทางการเปิดเผยที่มาของการกาหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารหนี้ให้เป็นไปตามคู่มือ
การเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และข้อมูลประจาปี
กำรจอง กำรจำหน่ำย และกำรจัดสรร
(1) วิธีการเสนอขายตราสารหนี้
ให้ระบุว่าเป็นการเสนอขายตราสารหนี้ผ่านผู้จัดจาหน่ายตราสารหนี้หรือผู้ค้าตราสารหนี้
หรือไม่
(2) ผู้จัดจาหน่ายตราสารหนี้ (กรณีผ่านผู้จัดจาหน่าย) ให้ระบุ
(ก) ผู้ประกันการจาหน่ายและจัดจาหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
(ข) ผู้จัดจาหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
(3) ผู้ค้าตราสารหนี้ (กรณีผ่านผู้ค้าตราสารหนี้) ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
(4) เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย/ค้าตราสารหนี้
ให้ระบุข้อตกลงระหว่างผู้เสนอขายตราสารหนี้กับผู้จัดจาหน่ายตราสารหนี้/ผู้ค้าตราสารหนี้
ที่เกี่ยวกับเงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหรือการค้าตราสารหนี้ ทั้งนี้ ให้แสดงจานวนเงิน
ค่าตราสารหนี้ที่ผู้เสนอขายตราสารหนี้จะได้รับหลังจากหักค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย/ค้าตราสารหนีไ้ ว้ด้วย

- 12 (5) ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายตราสารหนี้
ให้ระบุจานวนประกอบรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเสนอขายตราสารหนี้
โดยสังเขป
(6) วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อตราสารหนี้
ให้ระบุวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน เช่น วัน เวลา สถานที่ เป็นต้น
(7) วิธีการจัดสรรตราสารหนี้
ให้ระบุหลักการจัดสรรตราสารหนี้ให้แก่ผู้จองซื้อ โดยระบุชื่อกลุ่มบุคคล และสัดส่วน
หรือจานวนตราสารหนี้ที่จะได้รับจัดสรรอย่างชัดเจน หากมีการแบ่งจานวนตราสารหนี้และเสนอขาย
ต่อผู้ลงทุนต่างประเทศ ให้ระบุด้วย
(8) วันและวิธีการจองและการชาระเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้
ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการจองซื้อตราสารหนี้ การกาหนดจานวนใน
การจองซื้อตราสารหนี้ต่อราย วิธีการชาระเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้ ชื่อบริษัทเงินทุนหรือธนาคารพาณิชย์
ที่เป็นตัวแทนรับเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้ วิธีการและเงื่อนไขในการถอนเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้คืน
(9) การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อตราสารหนี้เกินกว่าจานวนตราสารหนี้ที่เสนอขาย
ให้ระบุการจัดสรรกรณีที่มีผู้จองซื้อตราสารหนี้เกินกว่าจานวนตราสารหนี้ที่เสนอขาย
(10) วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้
ให้ระบุวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้ในกรณีที่ผู้จองซื้อ
ไม่ได้รับการจัดสรรตราสารหนี้
(11) วิธีการส่งมอบตราสารหนี้
ให้ระบุวิธีการ และระยะเวลาในการส่งมอบ
4. สัดส่วนกำรลงทุนในตรำสำรหนี้
ให้แสดงสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ที่กองทรัสต์เสนอขายของกลุ่มผู้ที่จะจาหน่าย
จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์แก่กองทรัสต์และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกล่าว ซึ่งตามหลักเกณฑ์กาหนดว่าจะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าตราสารหนี้ที่เสนอขาย
6. ตัวแทนกำรชำระเงิน (paying agent)
ให้ระบุรายละเอียดชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ออกตราสารหนี้
ให้ทาหน้าที่เป็นตัวแทนการชาระเงิน รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตในการทาหน้าที่เป็นตัวแทน
การชาระเงิน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ทาหน้าที่ในการชาระเงินเอง โดยไม่ได้มีการทาสัญญาแต่งตั้ง
บุคคลใดทาหน้าที่เป็นตัวแทนการชาระเงิน ให้ระบุว่าผู้ออกตราสารหนี้เป็นผู้ทาหน้าที่ดังกล่าว
7. ตลำดรองตรำสำรหนี้ (ถ้ำมี)
ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ประสงค์จะนาตราสารหนี้ที่ออกและเสนอขายไปจดทะเบียน
ซื้อขายในตลาดรองใด ๆ ให้ระบุชื่อของตลาดดังกล่าว รวมทั้งวันเวลาที่คาดว่าจะนาตราสารหนี้ดังกล่าว

- 13 ไปจดทะเบียนด้วย นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้จะแต่งตั้งบุคคลใดทาหน้าที่เป็นผู้ดูแล
สภาพคล่อง (market maker) ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และสาระสาคัญของข้อตกลงในการทาหน้าที่เป็น
market maker ด้วย

- 14 ส่วนที่ 5
กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
1. กรณีเป็นการเสนอขายตราสารหนี้โดยกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ให้กรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ที่มีอานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารใน
แบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะของกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันของผู้จัดการกองทรัสต์ ข้าพเจ้า
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูล
ที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้
ตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อ
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้นเช่นเดียวกับการนาข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ (ให้ระบุข้อความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มี
การอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุในส่วนที่ 3)
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรอง
ความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้.............................................เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสาร
นี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ.......................................กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่า
ไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ*
1. .......................................... ................................................ ................................................
2. .......................................... ................................................ ................................................
3. .......................................... ................................................ ................................................
4. .......................................... ................................................ ................................................
5. .......................................... ................................................ ................................................
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ และในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้ดาเนินการ
แทนกองทรัสต์ (ให้แนบหนังสือมอบอานาจจากทรัสตีมาพร้อมด้วย)

- 15 ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1. ........................................... ................................................ ................................................

หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็นที่ทาให้บุคคลใด
ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว ผู้เสนอขาย
ตราสารหนี้ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถ ลงลายมือชื่อ
ได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจาก
เจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายตราสารหนี้ไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบ
แสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน หรือเป็นกรณีอื่นใดที่มีเหตุจาเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสานักงาน
2. การรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)
ให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท
(ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ออกตราสารหนี้ ขอรับรองว่าข้าพเจ้า
(1) ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน
ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
(2) ได้พิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้ในอนาคต
แล้วเห็นว่า สมมติฐานได้จัดทาขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อผู้ออกตราสารหนี้
หรือผู้ลงทุนอย่างชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้มีการระบุนโยบายและแผนการ
ประกอบธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้ในอนาคตในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้)”
ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบแสดง
รายการข้อมูลบางส่วน หรือเห็นว่าข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบายเงื่อนไขไว้เพิ่มเติม เช่น
“เว้นแต่ข้อมูลในเรื่อง .................................ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ตราสารหนี้นี้ ที่ข้าพเจ้าไม่สามารถให้ความเห็นได้ เนื่องจาก ................................... (ไม่มีข้อมูลเพียงพอ
ที่จะตรวจสอบ หรือไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารของผู้ออกตราสารหนี้ในการตรวจสอบข้อมูล
ในเรื่องนี)้ ” หรือ
“เว้นแต่ข้อความในหน้า .............ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าควรใช้ข้อความ .................... แทน”
ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินนาข้อมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น
มาอ้างอิง ให้ระบุข้อความเพิ่มเติม ดังนี้

- 16 “เว้นแต่ข้อมูลในเรื่อง .............................. ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ตราสารหนี้นี้ ที่ข้าพเจ้าใช้ข้อมูลจาก .................................... ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้
เป็นอย่างดี”
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1. ........................................... ................................................ ................................................
2. ........................................... ............................................... ................................................

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง)
(แบบ 69-DEBT-PO-IFT)
ผู้ออกตราสารหนี้ .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผู้เสนอขายตราสารหนี้) ..........
เสนอขาย
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
- ให้ระบุลักษณะที่สาคัญของตราสารหนี้ที่เสนอขาย เช่น ประเภทตราสารหนี้ จานวน ราคาเสนอขาย
ต่อหน่วย บุคคลที่เสนอขายตราสารหนี้ให้ (เฉพาะกรณีที่ไม่ได้เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป)
ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ หรือผู้ค้าประกันการชาระหนี้ เป็นต้น
- ให้ระบุรายละเอียดสาคัญอื่นของการเสนอขายตราสารหนี้ เช่น ผู้ประกันการจาหน่ายและจัดจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ที่ทาหน้าที่จาหน่ายตราสารหนี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน วันที่แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้ (“แบบแสดงรายการข้อมูล”) มีผลใช้บังคับ เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขาย
กรณีที่มีจานวนตราสารหนี้ที่ขายได้น้อยกว่าจานวนตราสารหนี้ขั้นต่าที่ผู้ออกตราสารหนี้กาหนด เป็นต้น
- ให้มีคำเตือนผู้ลงทุนว่ำ
“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
ผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้
มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน
หรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุนในตราสารหนี้
ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรอง
ความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้แต่อย่างใด
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้
เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ
หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อตราสารหนี้ไม่เกินหนึ่งปี
นับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย
จากผู้ออกตราสารหนี้ หรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการ

-2ข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปี
นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีผลใช้บังคับ”
- ในกรณีการเสนอขายหุ้นกู้ในช่วงเวลาเดียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (“concurrent offering”)
ที่ไม่มีการรับประกันการจัดจาหน่าย (best effort) ให้ระบุคาเตือนว่า “ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงที่อาจ
ไม่สามารถจัดตั้งกองทรัสต์ หรืออาจไม่สามารถระดมทุนตามที่คาดไว้ ซึ่งการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
จะทาให้ผู้ลงทุนเกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสได้”
- ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้เป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อผู้ลงทุนรายใหญ่
(กอง Infra Trust – รายใหญ่) ซึ่งมีการลงทุนในโครงการที่ยังไม่ก่อรายได้เชิงพาณิชย์ ให้ระบุคาเตือน
เกี่ยวกับมูลค่า/สัดส่วนสินทรัพย์ของกอง Infra Trust ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและยังไม่ก่อรายได้เชิงพาณิชย์
และมีคาเตือนผู้ลงทุนว่า “ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงที่สินทรัพย์ดังกล่าวอาจสร้างไม่เสร็จ หรือเสร็จล่าช้า
กว่ากาหนด หรือมีต้นทุนการก่อสร้างสูงกว่าที่ประมาณการไว้”
- ในกรณีการออกและเสนอขาย Infra Trust Bond ที่มีเงื่อนไขการไม่จ่ายดอกเบี้ยในช่วงแรก ให้ระบุ
อย่างชัดเจนว่า ในช่วง X ปีแรก ผู้ลงทุนจะยังไม่ได้รับดอกเบี้ยสาหรับหุ้นกู้

-3การพิจารณาระยะเวลามีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล
ในการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการ
ข้อมูล ให้แนบหนังสือรับรองที่ระบุหน้าที่ในการส่งงบการเงินและรายงานการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรา 56 ของผู้ออกตราสารหนี้ รวมทั้งลักษณะของข้อกาหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ดังนี้
1. ข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้ ระบุว่าผู้ออกตราสารหนี้มีลักษณะใดดังนี้
 1.1 ผู้ออกตราสารหนี้ มีหน้าที่นาส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน
หรือผลการดาเนินงานตามมาตรา 56
 1.2 ผู้ออกตราสารหนี้ ไม่มีหน้าที่นาส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน
หรือผลการดาเนินงานตามมาตรา 56
2. กรณีเสนอขายหุ้นกู้ ให้ระบุประเภทหุ้นกู้ (เช่น หุ้นกู้ / หุ้นกู้ด้อยสิทธิ / callable / puttable)
ทั้งนี้ ให้ระบุว่าข้อกาหนดสิทธิสาหรับการเสนอขายในครั้งนี้เป็นลักษณะใดดังนี้
 2.1 ข้อกาหนดสิทธิเป็นไปตามตัวอย่างที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
 2.2 ข้อกาหนดสิทธิและเงื่อนไขตามข้อกาหนดสิทธิฉบับที่ยื่นไม่แตกต่างจาก
ข้อกาหนดสิทธิที่เคยยื่นต่อสานักงานมาแล้วไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ข้อกาหนดสิทธิที่เคยยื่นนั้น
ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เว้นแต่เป็นความแตกต่างในผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ แต่ไม่รวมถึง
ความแตกต่างของสูตรหรือวิธีการที่ใช้ในการกาหนดอัตราผลตอบแทน (ระบุวันที่มีผลใช้บังคับของ
แบบแสดงรายการข้อมูลที่ออกตามข้อกาหนดสิทธิดังกล่าว....................................)
 2.3 กรณีอื่น ๆ ที่ไม่เข้าข่ายตาม 2.1 และ 2.2
(หนังสือรับรองข้างต้นให้ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพัน หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจให้ลงลายมือชื่อ
กากับเอกสารทุกหน้าในแบบแสดงรายการข้อมูลที่ยื่นครั้งนี้)

-4สำรบัญ
หน้ำ
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตรำสำร (factsheet)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตรำสำรหนี้
1. วัตถุประสงค์การใช้เงิน
2. ข้อมูลทั่วไป
3. วัตถุประสงค์ของการเสนอขายหน่วยทรัสต์
4. ปัจจัยความเสี่ยง
5. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
6. ราคาประเมินและราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่จะลงทุน
7. ข้อพิพาทหรือข้อจากัดในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
8. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
9. รายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์ และกองทรัสต์กับทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
10. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุน
11. โครงสร้างและการดาเนินงานของกองทรัสต์
12. ผู้จัดการกองทรัสต์
13. ทรัสตี
14. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์
15. นโยบายการกู้ยืมเงิน
16. นโยบายการจ่ายผลประโยชน์ และข้อจากัด
17. ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของกองทรัสต์
18. นโยบายการลงทุนในอนาคต
19. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้
1. รายละเอียดของตราสารหนี้ที่เสนอขาย
2. ข้อจากัดการโอนตราสารหนี้ที่เสนอขาย
3. การกาหนดราคาตราสารหนี้ที่เสนอขาย
4. การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร

-55. สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้
6. ตัวแทนการชาระเงิน
7. ตลาดรองตราสารหนี้
ส่วนที่ 5 กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
เอกสารแนบ 1 (ร่าง) ข้อกาหนดสิทธิ
เอกสารแนบ 2 (ร่าง) สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เอกสารแนบ 3 (ร่าง) สัญญาก่อตั้งทรัสต์
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของผู้จัดการกองทรัสต์
เอกสารแนบ 5 สรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจางวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด (กรณีเสนอขาย
หุ้นกู้ภายหลังจัดตั้งกองทรัสต์)
เอกสารแนบ 7 อื่น ๆ

-6ส่วนที่ 1
สรุปข้อมูลสำคัญของตรำสำร (factsheet)
ให้สรุปสาระสาคัญของตราสาร รวมทั้งลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สาคัญของตราสาร

-7ส่วนที่ 2
ข้อมูลสรุป (executive summary)
1. ให้สรุปสาระสาคัญของข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้โดยย่อ เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจภาพรวมของ
การดาเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้ (ควรสรุปข้อมูลให้อยู่ภายใน 1 หน้ากระดาษ)
2. เปิดเผยประวัติผิดนัดชาระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชาระหนี้เงินกู้ยืมจาก
ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
และการผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกาหนดสิทธิ 3 ปีย้อนหลัง
(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ก่อนตัดสินใจจองซื้อตราสารหนี้)

-8ส่วนที่ 3
ผู้ออกตรำสำรหนี้
1. วัตถุประสงค์กำรใช้เงิน

ผู้ออกตราสารหนี้

ประกอบธุรกิจ

โดยมีที่ตั้งสานักงานใหญ่ที่
Home Page ผู้ออกตราสารหนี้ (ถ้ามี)
โทรศัพท์ โทรสาร
มีวัตถุประสงค์ในการนาเงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารหนี้ครั้งนี้ประมาณ
วัตถุประสงค์กำรใช้เงิน
1. เพือ่ ใช้ในการซื้อสินทรัพย์
หรือลงทุนในกิจการที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
ปัจจุบัน
2. เพื่อใช้ในการซื้อสินทรัพย์
หรือลงทุนในกิจการที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
ปัจจุบัน

3. เพื่อชาระคืนเงินกู้ หรือหนี้
จากการออกตราสารหนี้

จำนวนเงินที่ใช้ ระยะเวลำที่ใช้
โดยประมำณ เงินโดยประมำณ

ล้านบาท ไปใช้ดังนี้
รำยละเอียด

- กรณีเป็นการซื้อสินทรัพย์ ให้อธิบายเกี่ยวกับ
ประเภทสินทรัพย์และจานวนเงินที่ใช้
โดยประมาณ
- กรณีเป็นการลงทุนในกิจการ ให้อธิบาย
ลักษณะกิจการที่จะลงทุน สถานะการลงทุน
และจานวนเงินที่ใช้โดยประมาณ
ทั้งนี้ กรณีการซื้อสินทรัพย์ หรือลงทุนในกิจการ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจปัจจุบัน
ให้อธิบายเหตุผลและที่มาของการเข้าไป
ซื้อสินทรัพย์หรือลงทุนในกิจการดังกล่าวด้วย
- กรณีเป็นการชาระหนี้ที่มีกับกลุ่มที่ปรึกษา
ทางการเงินหรือกลุ่มตัวกลางในการเสนอขาย
หลักทรัพย์ ให้เปิดเผย terms and conditions
ของหนี้ดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย
- กรณีอื่น ๆ ให้เปิดเผยอย่างน้อยในเรื่อง
จานวนเงินและระยะเวลาการใช้เงิน

4. กรณีอื่น ๆ เช่น เงินทุนที่ใช้
หมุนเวียนในกิจการ
หมำยเหตุ:
(1) ให้เปิดเผยประมาณการมูลค่าเงินทีใ่ ช้แยกแต่ละวัตถุประสงค์การใช้เงิน โดยอาจเปิดเผยข้อมูลในลักษณะเป็นช่วง (range)
ที่เหมาะสมได้ และให้เรียงลาดับการใช้เงินตามความสาคัญของวัตถุประสงค์แต่ละเรื่อง ทั้งนี้ หากเงินระดมทุนที่ได้รบั
ในครั้งนี้ไม่เพียงพอสาหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ ให้เปิดเผยแหล่งเงินทุนที่จะจัดหาเพิ่มเติมด้วย
(2) หากเป็นการทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ให้เปิดเผยเป็นรายการระหว่างกันทีจ่ ะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
ทั้งนี้ แนวทางการเปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงินให้เป็นไปตามคู่มอื การเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ และข้อมูลประจาปี ที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน

-92. กรณีผู้ออกตราสารหนี้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีต่อสานักงานหรือ
เพิ่งยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าว
มีผลใช้บังคับไม่เกิน 1 ปี ให้เปิดเผยข้อมูลดังนี้
2.1 ผู้ออกตราสารหนีเ้ ปิดเผยข้อมูลตามที่ได้เคยเปิดเผยในแบบ 69-IFT และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาปีงวดปีล่าสุดหรือแบบแสดงรายการข้อมูลที่เคยจัดส่งต่อสานักงานข้างต้น
และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว ให้เป็นปัจจุบันด้วย
2.2 ให้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันในทรัพย์สินของผู้ออกตราสารหนี้ (กรณีที่ออก
เป็นตราสารหนี้ไม่มีประกัน) และยอดหนี้คงค้างในการออกหุ้นกู้ครั้งก่อน
2.3 ให้เปิดเผยข้อมูลคาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
กองทรัสต์ สาหรับงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด และผลการดาเนินงานสะสมตั้งแต่ต้นปีบัญชี ถึงไตรมาส
ล่าสุดด้วย และให้เปิดเผยอัตราส่วนทางการเงิน* ดังนี้
(1) อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (net debt to EBITDA ratio)
(2) อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย (interest coverage ratio)
(3) อัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพัน (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) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยทั้งหมด
(8) อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม
*

ในกรณีที่ key financial ratio รายการใดไม่เหมาะกับประเภทธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้
สามารถปรับรายการดังกล่าวให้เหมาะกับประเภทธุรกิจได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการวิเคราะห์
ของที่ปรึกษาทางการเงิน/บริษัทหลักทรัพย์ที่ทาหน้าที่จาหน่ายตราสารหนี้
2.4 ให้เปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหนี้
ให้จัดทำเอกสำรระบุว่ำแบบแสดงรำยกำรข้อมูลครั้งนีม้ ีควำมแตกต่ำงจำกแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลประจำปี หรือแบบแสดงรำยกำรข้อมูลงวดล่ำสุดที่ยื่นต่อสำนักงำนอย่ำงไรบ้ำง (อำจทำเป็นตำรำง
เปรียบเทียบหรือ highlight ส่วนที่แตกต่ำงก็ได้)

- 10 3. กรณีการทา concurrent offering
3.1 อนุญาตให้ผู้ออกตราสารหนีอ้ ้างอิงข้อมูลจากแบบ 69–IFT ได้
3.2 ให้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันในทรัพย์สินของผู้ออกตราสารหนี้ (กรณีที่ออกเป็น
ตราสารหนี้ไม่มีประกัน) และยอดหนี้คงค้างในการออกตราสารหนี้ครั้งก่อนด้วย
3.3 ให้เปิดเผยผลการดาเนินงานของสินทรัพย์ของผู้ออกตราสารหนี้ย้อนหลัง 2 ปี
หรือหากมีข้อมูลย้อนหลังน้อยกว่า 2 ปีให้เปิดเผยเท่าที่มี
3.4 ให้เปิดเผยข้อมูลคาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของกองทรัสต์ สาหรับงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด และผลการดาเนินงานสะสมตั้งแต่
ต้นปีบัญชีถึงไตรมาสล่าสุดด้วย และให้เปิดเผยอัตราส่วนทางการเงิน ดังนี้
(1) อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (net debt to EBITDA ratio)
(2) อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย (interest coverage ratio)
(3) อัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพัน (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) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยทั้งหมด
(8) อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม
3.5 ให้เปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหนี้

- 11 ส่วนที่ 4
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้
1. รำยละเอียดของตรำสำรหนี้ที่เสนอขำย
- ให้ระบุกฎหมายของประเทศที่ใช้บังคับกับตราสารหนี้ (applicable law)
- ให้แสดงผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ รวมทั้งรายละเอียดการวิเคราะห์การจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ผู้ที่ออกตราสารหนี้ หรือผู้ค้าประกันการชาระหนี้ตามตราสารหนี้
โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- ในกรณีที่ตราสารหนี้ที่เสนอขายมีรายละเอียดอื่นที่สาคัญที่ควรอธิบายเพิ่มเติมจากข้อมูล
ในหน้าแรก เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจลักษณะของตราสารหนี้ที่เสนอขาย ให้สรุปลักษณะสาคัญของ
ตราสารหนี้ที่เสนอขายเพิ่มเติมด้วย เช่น กรณีเสนอขายหุ้นกู้ ให้สรุปสาระสาคัญของข้อกาหนด
ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (terms and conditions) และสัญญาแต่งตั้งผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการในการจ่ายดอกเบี้ยและการชาระหนี้ ประเภทและมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน
ข้อมูลผู้ค้าประกันและสรุปสาระสาคัญของสัญญาค้าประกัน (กรณีเป็นการค้าประกัน) เป็นต้น
2. ข้อจำกัดกำรโอนตรำสำรหนี้ที่เสนอขำย (ถ้ามี เช่น ข้อจากัดการโอนตราสารหนี้ที่ได้
จดทะเบียนไว้กับสานักงาน เป็นต้น)
3. กำรกำหนดรำคำตรำสำรหนี้
ให้อธิบายที่มาของการกาหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารหนี้ที่เสนอขาย ได้แก่
วิธีการกาหนดราคา ผู้ที่มีส่วนในการกาหนดราคา ปัจจัยหรือตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการกาหนดราคา เป็นต้น
ทั้งนี้ แนวทางการเปิดเผยที่มาของการกาหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารหนี้ให้เป็นไปตามคู่มือ
การเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และข้อมูลประจาปี
4. กำรจอง กำรจำหน่ำย และกำรจัดสรร
(1) วิธีการเสนอขายตราสารหนี้
ให้ระบุว่าเป็นการเสนอขายตราสารหนี้ผ่านผู้จัดจาหน่ายตราสารหนี้หรือผู้ค้าตราสารหนี้
หรือไม่
(2) ผู้จัดจาหน่ายตราสารหนี้ (กรณีผ่านผู้จัดจาหน่าย) ให้ระบุ
(ก) ผู้ประกันการจาหน่ายและจัดจาหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
(ข) ผู้จัดจาหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
(3) ผูค้ า้ ตราสารหนี้ (กรณีผ่านผู้ค้าตราสารหนี้) ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
(4) เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย/ค้าตราสารหนี้
ให้ระบุข้อตกลงระหว่างผู้เสนอขายตราสารหนี้กับผู้จัดจาหน่ายตราสารหนี้/ผู้ค้าตราสารหนี้
ที่เกี่ยวกับเงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหรือการค้าตราสารหนี้ ทั้งนี้ ให้แสดงจานวนเงิน
ค่าตราสารหนี้ที่ผู้เสนอขายตราสารหนี้จะได้รับหลังจากหักค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย/ค้าตราสารหนีไ้ ว้ด้วย

- 12 (5) ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายตราสารหนี้
ให้ระบุจานวนประกอบรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเสนอขายตราสารหนี้
โดยสังเขป
(6) วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อตราสารหนี้
ให้ระบุวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน เช่น วัน เวลา สถานที่ เป็นต้น
(7) วิธีการจัดสรรตราสารหนี้
ให้ระบุหลักการจัดสรรตราสารหนี้ให้แก่ผู้จองซื้อ โดยระบุชื่อกลุ่มบุคคล และสัดส่วน
หรือจานวนตราสารหนี้ที่จะได้รับจัดสรรอย่างชัดเจน หากมีการแบ่งจานวนตราสารหนี้และเสนอขาย
ต่อผู้ลงทุนต่างประเทศ ให้ระบุด้วย
(8) วันและวิธีการจองและการชาระเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้
ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการจองซื้อตราสารหนี้ การกาหนดจานวนใน
การจองซื้อตราสารหนี้ต่อราย วิธีการชาระเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้ ชื่อบริษัทเงินทุนหรือธนาคารพาณิชย์
ที่เป็นตัวแทนรับเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้ วิธีการและเงื่อนไขในการถอนเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้คืน
(9) การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อตราสารหนี้เกินกว่าจานวนตราสารหนี้ที่เสนอขาย
ให้ระบุการจัดสรรกรณีที่มีผู้จองซื้อตราสารหนี้เกินกว่าจานวนตราสารหนี้ที่เสนอขาย
(10) วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้
ให้ระบุวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้ในกรณีที่ผู้จองซื้อ
ไม่ได้รับการจัดสรรตราสารหนี้
(11) วิธีการส่งมอบตราสารหนี้
ให้ระบุวิธีการ และระยะเวลาในการส่งมอบ
5. สัดส่วนกำรลงทุนในตรำสำรหนี้
ให้แสดงสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ที่กองทรัสต์เสนอขายของกลุ่มผู้ที่จะจาหน่าย
จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในโครงสร้างพื้นฐานแก่กองทรัสต์และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกล่าว ซึ่งตามหลักเกณฑ์กาหนดว่าจะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าตราสารหนี้ที่เสนอขาย
6. ตัวแทนกำรชำระเงิน (paying agent)
ให้ระบุรายละเอียดชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ออกตราสารหนี้ให้
ทาหน้าที่เป็นตัวแทนการชาระเงิน รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตในการทาหน้าที่เป็นตัวแทน
การชาระเงิน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ทาหน้าที่ในการชาระเงินเอง โดยไม่ได้มีการทาสัญญาแต่งตั้ง
บุคคลใดทาหน้าที่เป็นตัวแทนการชาระเงิน ให้ระบุว่าผู้ออกตราสารหนี้เป็นผู้ทาหน้าที่ดังกล่าว

- 13 7. ตลำดรองตรำสำรหนี้ (ถ้ำมี)
ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ประสงค์จะนาตราสารหนี้ที่ออกและเสนอขายไปจดทะเบียน
ซื้อขายในตลาดรองใด ๆ ให้ระบุชื่อของตลาดดังกล่าว รวมทั้งวันเวลาที่คาดว่าจะนาตราสารหนี้ดังกล่าว
ไปจดทะเบียนด้วย นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้จะแต่งตั้งบุคคลใดทาหน้าที่เป็นผู้ดูแล
สภาพคล่อง (market maker) ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และสาระสาคัญของข้อตกลงในการทาหน้าที่เป็น
market maker ด้วย

- 14 ส่วนที่ 5
กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
1. กรณีเป็นการเสนอขายตราสารหนี้โดยกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ให้กรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ที่มีอานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อพร้อประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารในแบบ
แสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะของกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันของผู้จัดการ
กองทรัสต์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้
ตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อ
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้นเช่นเดียวกับการนาข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ (ให้ระบุข้อความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มี
การอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุในส่วนที่ 3)
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้
รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้.............................................เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับ
เอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ....................................................กากับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ*
1. .......................................... ................................................ ................................................
2. .......................................... ................................................ ................................................
3. .......................................... ................................................ ................................................
4. .......................................... ................................................ ................................................
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ และในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้ดาเนินการ
แทนกองทรัสต์ (ให้แนบหนังสือมอบอานาจจากทรัสตีมาพร้อมด้วย)

- 15 ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1. ........................................... ................................................ ................................................

หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็น
ที่ทาให้บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว
ผู้เสนอขายตราสารหนี้ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าว
ไม่สามารถ ลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถ
บังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายตราสารหนี้ไม่จาต้องจัดให้บุคคล
ดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน หรือเป็นกรณีอื่นใดที่มีเหตุจาเป็น
และสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
2. การรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)
ให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท
(ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ออกตราสารหนี้ ขอรับรองว่าข้าพเจ้า
(1) ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน
ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
(2) ได้พิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้ในอนาคต
แล้วเห็นว่า สมมติฐานได้จัดทาขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อผู้ออกตราสารหนี้
หรือผู้ลงทุนอย่างชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้มีการระบุนโยบายและแผนการ
ประกอบธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้ในอนาคตในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้)”
ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบแสดง
รายการข้อมูลบางส่วน หรือเห็นว่าข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบายเงื่อนไขไว้เพิ่มเติม เช่น
“เว้นแต่ข้อมูลในเรื่อง .............................. ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ตราสารหนี้นี้ ที่ข้าพเจ้าไม่สามารถให้ความเห็นได้ เนื่องจาก .................................... (ไม่มีข้อมูลเพียงพอ
ที่จะตรวจสอบ หรือไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารของผู้ออกตราสารหนี้ในการตรวจสอบข้อมูล
ในเรื่องนี)้ ” หรือ
“เว้นแต่ข้อความในหน้า .........ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าควรใช้ข้อความ ........................ แทน”
ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินนาข้อมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น
มาอ้างอิง ให้ระบุข้อความเพิ่มเติม ดังนี้

- 16 “เว้นแต่ข้อมูลในเรื่อง ............................. ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ตราสารหนี้นี้ ที่ข้าพเจ้าใช้ข้อมูลจาก ................................... ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้
เป็นอย่างดี”
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1. ........................................... ................................................ ................................................
2. ........................................... ............................................... ................................................
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แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
(แบบ 69-SPV-PO)
บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผู้ออกหุ้นกู้) ……
เสนอขาย
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
- ให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีสิทธิเสนอโครงการ และผู้ออกหุ้นกู้ (นิติบุคคลเฉพาะกิจ) ได้แก่ ชื่อ ประเทศ
ที่จดทะเบียน (กรณีผู้มีสิทธิเสนอโครงการไม่ได้เป็นบริษัทไทย) ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- ให้ระบุลักษณะที่สาคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขาย เช่น ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ ประเภทของหุ้นกู้ ลักษณะการเสนอขาย
จานวนหุ้นกู้ที่ออก ราคาเสนอขายต่อหน่วย ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ หรือ
ผู้ค้าประกันการชาระหนี้ และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เป็นต้น
- ให้ระบุรายละเอียดสาคัญอื่นของการเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ผู้ประกันการจาหน่ายและจัดจาหน่าย บริษัทหลักทรัพย์
ที่ทาหน้าที่จาหน่ายตราสารหนี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
(“แบบแสดงรายการข้อมูล”) มีผลใช้บังคับ เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายกรณีที่มีจานวนตราสารหนี้ที่ขายได้
น้อยกว่าจานวนตราสารหนี้ขั้นต่าที่ผู้ออกหุ้นกู้กาหนด เป็นต้น
- ให้ระบุคำเตือน ดังนี้
“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้
และเงื่อนไขของหุ้นกู้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้
บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุนในหุ้นกู้ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหุ้นกู้
ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้
แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้นี้
เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหุ้นกู้
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความ
ที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ซื้อหุ้นกู้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูล
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การเสนอขายหุ้นกู้นั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหุ้นกู้ได้ตามมาตรา 82
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือ
ควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้มีผลใช้บังคับ”
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สำรบัญ
หน้ำ
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตรำสำร (factsheet)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
ส่วนที่ 3 ข้อมูลโครงกำรแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
1. ข้อมูลผู้มีสิทธิเสนอโครงการและผู้ออกหุ้นกู้
2. ข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
3. ขั้นตอนการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ โครงสร้างทางกฎหมายและ
โครงสร้างกระแสเงินสดของโครงการ
4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะนามาแปลงเป็นหลักทรัพย์
5. การเพิ่มคุณภาพเครดิต (Credit Enhancement)
6. การจัดสรรกระแสเงินสดรับของโครงการและการจัดการบัญชีเงินสารอง
7. การใช้ตราสารอนุพันธ์ (Derivative Instruments)
8. การลงทุนหรือการหาผลประโยชน์จากเงินสดในบัญชีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ
9. ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของโครงการ
10. เงื่อนไขการโอนสินทรัพย์คืน
11. การสิ้นสุดการเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ
12. ภาระภาษีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
1. รายละเอียดของหุ้นกู้
2. ข้อจากัดการโอนหุ้นกู้
3. การกาหนดราคาหุ้นกู้
4. การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร
5. ตัวแทนชาระเงิน
6. ตลาดรองตราสารหนี้
7. ภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้
ส่วนที่ 5 กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกาหนดสิทธิ
เอกสารแนบ 2 งบการเงินประจางวดการบัญชีของผู้มีสิทธิเสนอโครงการและผู้ออกหุ้นกู้
เอกสารแนบ 3 อื่น ๆ
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ส่วนที่ 1
สรุปข้อมูลสำคัญของตรำสำร (factsheet)
ให้สรุปสาระสาคัญของตราสาร รวมทั้งลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สาคัญของตราสาร
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลสรุป (executive summary)
1. ให้สรุปสาระสาคัญของข้อมูลผู้มีสิทธิเสนอโครงการและผู้ออกหุ้นกู้ โดยย่อ เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจภาพรวม
ของการดาเนินธุรกิจของผู้มีสิทธิเสนอโครงการและผู้ออกหุ้นกู้ (ควรสรุปข้อมูลให้อยู่ภายใน 1 หน้ากระดาษ)
2. เปิดเผยประวัติผิดนัดชาระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชาระหนี้เงินกู้ยืมจาก
ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นและ
การผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกาหนดสิทธิ 3 ปีย้อนหลังของผู้มีสิทธิเสนอโครงการ
(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้)
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ส่วนที่ 3
ข้อมูลโครงกำรแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
1. ข้อมูลผู้มีสิทธิเสนอโครงการและผู้ออกหุ้นกู้
1.1 กรณีผู้มีสิทธิเสนอโครงการมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีต่อสานักงานหรือ
เพิ่งยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อประชาชน และแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับไม่เกิน 1 ปี
ให้เปิดเผยข้อมูลดังนี้
(1) เปิดเผยข้อมูลตามที่ได้เคยเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีงวดปีล่าสุดหรือ
แบบแสดงรายการข้อมูลที่เคยจัดส่งต่อสานักงานข้างต้น และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันด้วย
(2) ให้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันในทรัพย์สินของผู้มีสิทธิเสนอโครงการ (กรณีที่
ออกเป็นหุ้นกู้ไม่มีประกัน) และยอดหนี้คงค้างในการออกหุ้นกู้ครั้งก่อน
(3) ให้เปิดเผยข้อมูลคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and
Analysis : MD&A) สาหรับงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด และผลการดาเนินงานสะสมตั้งแต่ต้นปีบัญชีถึงไตรมาส
ล่าสุดด้วย และให้เปิดเผยอัตราส่วนทางการเงิน* ดังนี้
(3.1) อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และ
ค่าตัดจาหน่าย (net debt to EBITDA ratio)
(3.2) อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย (interest coverage ratio)
(3.3) อัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio)
(3.4) อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (debt to equity ratio)
(3.5) อัตราส่วนสภาพคล่อง (current ratio)
(3.6) อัตราส่วนตั๋วเงินจ่ายต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (B/E size to interest bearing debt
ratio)
(3.7) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยทั้งหมด
(3.8) อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม
*
ในกรณีที่ key financial ratio รายการใดไม่เหมาะกับประเภทธุรกิจของผู้มีสิทธิเสนอโครงการ
สามารถปรับรายการดังกล่าวให้เหมาะกับประเภทธุรกิจได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา
ทางการเงิน/บริษัทหลักทรัพย์ที่ทาหน้าที่จัดจาหน่ายตราสารหนี้
ให้จัดทำเอกสำรระบุว่ำแบบแสดงรำยกำรข้อมูลครั้งนี้มีควำมแตกต่ำงจำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูล
ประจำปี หรือแบบแสดงรำยกำรข้อมูลครั้งล่ำสุดที่ยื่นต่อสำนักงำนอย่ำงไรบ้ำง (อำจทำเป็นตำรำงเปรียบเทียบ
หรือ highlight ส่วนที่แตกต่ำงก็ได้)
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1.2 กรณีอื่นที่ไม่เข้าข่ายตาม 1.1
1.2.1 ให้ผู้มีสิทธิเสนอโครงการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โดยมีหัวข้อและรายละเอียด
เป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี โดยอนุโลม
1.2.2 ให้เปิดเผยข้อมูลคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion
and Analysis : MD&A) สาหรับงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด และผลการดาเนินงานสะสมตั้งแต่ต้นปีบัญชีถึง
ไตรมาสล่าสุดด้วย และให้เปิดเผยอัตราส่วนทางการเงิน* ดังนี้
(1) อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคา และ
ค่าตัดจาหน่าย (net debt to EBITDA ratio)
(2) อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย (interest coverage ratio)
(3) อัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพัน (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) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
ทั้งหมด
(8) อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม
*

ในกรณีที่ key financial ratio รายการใดไม่เหมาะกับประเภทธุรกิจของผู้มีสิทธิเสนอโครงการ
หรือผู้ออกหุ้นกู้ สามารถปรับรายการดังกล่าวให้เหมาะกับประเภทธุรกิจได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการวิเคราะห์
ของที่ปรึกษาทางการเงิน/บริษัทหลักทรัพย์ที่ทาหน้าที่จัดจาหน่ายตราสารหนี้
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ไม่ต้องยื่นงบการเงินประกอบ
แบบแสดงรายการข้อมูลนี้
รายการข้อมูลเพิ่มเติม
(1) กรณีผู้มีสิทธิเสนอโครงการเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อจากัด
และความเสี่ยงอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย
(1.1) ผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้อาจได้รับ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอโครงการมีหน้าที่ต้องรวบรวม
เงินที่ได้จากสิทธิเรียกร้องตามโครงการส่งให้นิติบุคคลเฉพาะกิจซึ่งกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้มีสิทธิเสนอโครงการนั้นมีข้อจากัดในการส่งเงินออกนอกประเทศ (ถ้ามี)
(1.2) ข้อจากัดหรือความเสี่ยงอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิ หรือการตัดสินใจ
ของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
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(1.3) ในกรณีที่สินทรัพย์ของโครงการเป็นสิทธิเรียกร้องในต่างประเทศ ให้เปิดเผยข้อมูล
(ก) สิทธิและความคุ้มครองที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ รวมถึงคาเตือน
ให้ผู้ลงทุนศึกษาและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศที่จะใช้บังคับกับสิทธิเรียกร้อง
ตามโครงการที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวให้แสดงในหน้าปกของแบบแสดงรายการข้อมูล
ด้วยตัวอักษรที่เน้นและสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน
(ข) ความเสี่ยง ข้อจากัด สิทธิ และความคุ้มครองสินทรัพย์ภายใต้โครงการตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ของประเทศที่จะใช้บังคับกับสิทธิเรียกร้องตามโครงการ
(ค) การดาเนินคดีทางกฎหมายของนิติบุคคลเฉพาะกิจต่อผู้มีสิทธิเสนอโครงการหรือ
การบังคับกับสิทธิเรียกร้องตามโครงการ เนื่องจากผู้มีสิทธิเสนอโครงการหรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องดังกล่าว
มิได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ ให้ระบุถึงเขตอานาจศาลในการฟ้องร้องบังคับคดีต่อผู้มีสิทธิเสนอโครงการ
หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องนั้นด้วย
(2) กรณีมีการชาระค่าหุ้นกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ให้เปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
(2.1) ข้อจากัดหรือความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา วิธีการจองซื้อการชาระราคา
การส่งมอบหลักทรัพย์ และวิธีการโอนหลักทรัพย์
(2.2) ข้อจากัดหรือความเสี่ยงอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิ หรือการตัดสินใจของ
ผู้ลงทุนอย่างมีนัยสาคัญเช่นเดียวกับกรณีข้อ 1(1.2) ข้างต้น
(3) กรณีผู้มีสิทธิเสนอโครงการเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตาม
กฎหมายต่างประเทศนั้น ให้ผู้มีสิทธิเสนอโครงการดังกล่าวเปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลไม่น้อยกว่า
รายละเอียดของข้อมูลที่ได้เปิดเผยในต่างประเทศ
2. ข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
2.1 ให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ บทบาท หน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รวมถึงข้อจากัดและเงื่อนไข
ในการให้บริการของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ เช่น ผู้จัดจาหน่ายตราสารหนี้
ผู้ค้าตราสารหนี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้บริหารจัดการโครงการ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทน
ชาระเงิน ผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ ผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้สารอง (ถ้ามี) เป็นต้น
2.2 ให้เปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมถึงรายการระหว่างกัน
ให้ชัดเจน
2.3 หากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการอยู่ระหว่างถูกดาเนินคดีทางกฎหมายที่มีนัยสาคัญให้เปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับคดีความนั้น ๆ อย่างชัดเจนด้วย
3. ขั้นตอนการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ โครงสร้างทางกฎหมายและลาดับการจัดสรร กระแส
รายรับของโครงการ
3.1 ให้แสดงขั้นตอนและโครงสร้างของโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ รวมถึงลาดับการ
จัดสรรกระแสรายรับของโครงการ โดยอาจแสดงเป็นแผนภาพพร้อมคาอธิบาย
3.2 ให้แสดงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
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4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะนามาแปลงเป็นหลักทรัพย์
ให้ระบุข้อมูลกลุ่มสินทรัพย์ในโครงการ อย่างน้อยดังต่อไปนี้
4.1 ข้อมูลสาคัญทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ เช่น ประเภทของสินทรัพย์ เงื่อนไขในการเลือก
สินทรัพย์ กฎหมายที่ใช้บังคับกับกลุ่มสินทรัพย์ มูลค่าของกลุ่มสินทรัพย์ อายุ วันสิ้นสุดอายุ หลักประกัน (ถ้ามี)
คุณภาพทางเครดิต (กรณีสินทรัพย์เป็นลูกหนี้) และข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย์ เป็นต้น นอกจากนี้
หากมีการสอบทานคุณสมบัติ หรือลักษณะของสินทรัพย์โดยผู้เชี่ยวชาญว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ จะต้องเปิดเผย
ให้ผู้ลงทุนทราบด้วย
4.2 ลักษณะของกลุ่มสินทรัพย์และข้อมูลผลการดาเนินงานในอดีต เช่น กรณีสินทรัพย์เป็นลูกหนี้
ให้แสดงข้อมูลสถิติการจ่ายชาระหนี้ สถิติการผิดนัดชาระหนี้ อัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้อง (เช่น อัตราส่วน
หนี้สินต่อรายได้) สัดส่วนลูกหนี้ที่ผิดนัดชาระหนี้ ลักษณะการค้าประกันของกลุ่มสินทรัพย์ ข้อมูลทางเครดิต
ของกลุ่มสินทรัพย์ เป็นต้น โดยอาจแสดงอยู่ในรูปกราฟหรือตารางเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าใจได้ง่าย
4.3 ข้อมูลสถิติการชาระเงินล่วงหน้าของลูกหนี้ในกลุ่มสินทรัพย์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึง
ความเสี่ยงและความคุ้มครองที่ผู้ลงทุนจะได้รับหากเกิดกรณีข้างต้น
4.4 สาหรับลูกหนี้ที่มีนัยสาคัญของกลุ่มสินทรัพย์ ให้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น รูปแบบของ
กิจการ กลุ่มธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดภายหลังงบการเงินล่าสุด ข้อสัญญาที่มีกับลูกหนี้ เป็นต้น
รวมทั้งให้เปิดเผยงบการเงินของลูกหนี้ที่มีนัยสาคัญด้วย
4.5 ข้อมูลแหล่งเงินทุน และการใช้เงินทุนนั้น ๆ รวมถึงสัดส่วนเงินทุนแต่ละแหล่ง และกรณีที่มีการ
กันเงินจากการระดมทุนส่วนหนึ่งไว้เพื่อซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมในอนาคต หรือกรณีที่จะใช้กระแสเงินสดรับจาก
กลุ่มสินทรัพย์เพื่อซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติม ให้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เช่น ระยะเวลาและความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดกับกองสินทรัพย์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดหา/สับเปลี่ยน/ขายสินทรัพย์ เป็นต้น
4.6 ข้อมูลสิทธิเรียกร้องบนกลุ่มสินทรัพย์ และคาอธิบายประมาณการ cross-collateralization และ
cross-default ที่มีนัยสาคัญ (ถ้ามี)
5. การเพิ่มความน่าเชื่อถือด้านเครดิต (Credit Enhancement)
กรณีที่มีการเพิ่มความน่าเชื่อถือด้านเครดิต ให้เปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
5.1 การเพิ่มความน่าเชื่อถือด้านเครดิตจากภายนอก (external credit enhancement) เช่น การค้าประกัน
โดยบุคคล/นิติบุคคล letter of credit เป็นต้น ให้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น รายละเอียดของผู้ค้าประกัน
รูปแบบของกิจการ กลุ่มธุรกิจ ข้อมูลทางการเงินและงบการเงินของผู้ค้าประกัน วงเงินรับประกัน และเงื่อนไข
สาคัญในสัญญาค้าประกันธุรกิจ เป็นต้น
5.2 การเพิ่มความน่าเชื่อถือด้านเครดิตจากภายใน (internal credit enhancement) เช่น การวาง
หลักประกันมูลค่าสูงกว่าการออกหลักทรัพย์ การจัดโครงสร้างการจ่ายชาระเงินกรณีออกหุ้นกู้ที่มีการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือต่างกัน (tranche) และการตั้งบัญชีเงินสารองล่วงหน้า (reserve fund) เป็นต้น ให้เปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ลักษณะและรูปแบบของการเพิ่มความน่าเชื่อถือด้านเครดิต เงื่อนไขวงเงินและ
ระยะเวลาการกันเงินสารอง เป็นต้น
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6. การจัดการกระแสรายรับของโครงการและการจัดการบัญชีเงินสารอง
ให้เปิดเผยข้อมูลแนวทางการจัดการกระแสรายรับของโครงการ เช่น การชาระเป็นค่าธรรมเนียม
หรือค่าบริการต่าง ๆ การจัดสรรเงินบางส่วนเข้าบัญชีเงินสารองเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เป็นต้น นอกจากนี้
ในกรณีที่มีการจัดสรรเงินเข้าบัญชีเงินสารองต่าง ๆ ให้เปิดเผยวัตถุประสงค์และแนวทางการจัดการบัญชี
เงินสารองไว้ด้วย
7. การใช้ตราสารอนุพันธ์ (Derivative Instruments)
กรณีที่มีการใช้ตราสารอนุพันธ์ (เช่น interest rate swap และ currency swap เป็นต้น) เพื่อปรับรูปแบบ
กระแสเงินสดรับ และไม่ได้ใช้เพื่อการเพิ่มความน่าเชื่อถือด้านเครดิตให้เปิดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การทาสัญญา เช่น รูปแบบและลักษณะธุรกิจของคู่สัญญา ข้อมูลทางการเงินของคู่สัญญา อายุของสัญญา วงเงิน
เงื่อนไข และข้อจากัดที่สาคัญในการเข้าทาสัญญา เป็นต้น
8. การลงทุนหรือการหาผลประโยชน์จากเงินสดในบัญชีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ
กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนาเงินที่มีอยู่ในบัญชีเงินสารองไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดไปลงทุน
ให้เปิดเผยรายละเอียดบุคคลที่มีอานาจในการบริหารจัดการเงินดังกล่าว รวมถึงเงื่อนไขและข้อจากัดของ
การลงทุนอย่างชัดเจน
9. ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของโครงการ
ให้เปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงอย่างน้อยดังต่อไปนี้ พร้อมกับแนวทางการจัดการความเสี่ยงโดยอาจแยก
เปิดเผยตามประเภทของความเสี่ยงดังต่อไปนี้
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และกลุ่มสินทรัพย์ภายใต้โครงการ
- กรณีมีการออกหุ้นกู้หลาย tranche และความเสี่ยงของหุ้นกู้แต่ละ tranche แตกต่างกัน
ให้เปิดเผยความเสี่ยงแยกจากกันด้วย
10. เงื่อนไขการโอนสินทรัพย์คืน (ถ้ามี)
ให้ระบุข้อมูลเงื่อนไข การรับรอง การรับประกัน และการซื้อคืนกลุ่มสินทรัพย์ของผู้มีสิทธิเสนอโครงการ
รวมถึงการเยียวยากรณีไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด
11. การสิ้นสุดการเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ
ให้ระบุเงื่อนไขของการสิ้นสุดการเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ พร้อมกับการดาเนินการของนิติบุคคล
เฉพาะกิจเมื่อสิ้นสุดสถานะดังกล่าวด้วย
12. ภาระภาษีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ
ให้เปิดเผยข้อมูลสรุปภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
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ส่วนที่ 4
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นกู้
1. รำยละเอียดของหุ้นกู้
- ให้ระบุเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้บังคับว่าหุ้นกู้นั้นอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายประเทศใด
- ให้แสดงผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ รวมทั้งรายละเอียดการวิเคราะห์การจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้ค้าประกันการชาระหนี้ตามหุ้นกู้ โดยสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ
- ในกรณีที่หุ้นกู้ที่เสนอขายมีรายละเอียดอื่นที่สาคัญที่ควรอธิบายเพิ่มเติมจากข้อมูลในหน้าแรก
เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจลักษณะของหุ้นกู้ที่เสนอขาย ให้สรุปลักษณะสาคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขายเพิ่มเติมด้วย เช่น
ดอกเบี้ย วันที่ออกหุ้นกู้ วันครบกาหนดชาระ สาระสาคัญของข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้
และผู้ถือหุ้นกู้ (terms and conditions) สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการในการจ่ายดอกเบี้ยและการชาระหนี้
ประเภทและมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน ข้อมูลผู้ค้าประกันและสรุปสาระสาคัญของสัญญาค้าประกัน
(กรณีเป็นการค้าประกัน) เงื่อนไข สิทธิ และวิธีการไถ่ถอนหลักทรัพย์ก่อนครบกาหนด (ถ้ามี) การขึ้นทะเบียน
ตราสารหนี้ ข้อมูลตลาดรอง และกฎหมายที่ใช้บังคับ เป็นต้น
2. ข้อจำกัดกำรโอนหุ้นกู้ (ถ้ามี เช่น ข้อจากัดการโอนหุ้นกู้ที่ได้จดทะเบียนไว้กับสานักงาน เป็นต้น)
3. กำรกำหนดรำคำหุ้นกู้
อธิบายที่มาของการกาหนดราคาหุ้นกู้และอัตราดอกเบี้ย อธิบายถึงวิธีที่ใช้และตัวชี้วัดที่มีผล
ต่อการกาหนดราคา เช่น จากการสารวจความต้องการของผู้ลงทุน (book build) เป็นต้น
4. กำรจอง กำรจำหน่ำย และกำรจัดสรร
(1) วิธีการเสนอขายหุ้นกู้
ให้ระบุว่าเป็นการเสนอขายตราสารหนี้ผ่านผู้จัดจาหน่ายตราสารหนี้หรือผู้ค้าตราสารหนี้
หรือไม่
(2) ผู้จดั จาหน่ายตราสารหนี้ (กรณีผ่านผู้จัดจาหน่าย) ให้ระบุ
(ก) ผู้ประกันการจาหน่ายและจัดจาหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
(ข) ผู้จัดจาหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
(3) ผู้ค้าตราสารหนี้ (กรณีผ่านผู้ค้าตราสารหนี้) ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
(4) เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย/ค้าตราสารหนี้
ให้ระบุข้อตกลงระหว่างผู้เสนอขายหุ้นกู้กับผู้จัดจาหน่ายตราสารหนี้/ผู้ค้าตราสารหนี้
ที่เกี่ยวกับเงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหรือการค้าหุ้นกู้ ทั้งนี้ ให้แสดงจานวนเงินค่าหุ้นกู้
ที่ผู้เสนอขายหุ้นกู้จะได้รับหลังจากหักค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย/ค้าตราสารหนี้ไว้ด้วย
(5) ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้
ให้ระบุจานวนประกอบรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเสนอขายหุ้นกู้โดยสังเขป
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(6) วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้
ให้ระบุวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน เช่น วัน เวลา สถานที่ เป็นต้น
(7) วิธีการจัดสรรหุ้นกู้
ให้ระบุหลักการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อ โดยระบุชื่อกลุ่มบุคคล และสัดส่วนหรือจานวน
หุ้นกู้ที่จะได้รับจัดสรรอย่างชัดเจน หากมีการแบ่งจานวนหุ้นกู้และเสนอขายต่อผู้ลงทุนต่างประเทศ ให้ระบุด้วย
(8) วันและวิธีการจองและการชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้
ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้ การกาหนดจานวนในการจองซื้อหุ้นกู้
ต่อราย วิธีการชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ชื่อบริษัทเงินทุนหรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นตัวแทนรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้
วิธีการและเงื่อนไขในการถอนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้คืน
(9) การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจานวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
ให้ระบุการจัดสรรกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจานวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
(10) วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้
ให้ระบุวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับ
การจัดสรรหุ้นกู้
(11) วิธีการส่งมอบหุ้นกู้
ให้ระบุวิธีการ และระยะเวลาในการส่งมอบ
5. ตัวแทนชำระเงิน (paying agent)
ระบุรายละเอียดชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ออกหุ้นกู้ให้ทาหน้าที่
เป็นตัวแทนการชาระเงิน รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตในการทาหน้าที่เป็นตัวแทนชาระเงิน
6. ตลำดรองตรำสำรหนี้ (ถ้ำมี)
ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะนาหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์หรือตลาดซื้อขายตราสารหนี้ใด ๆ ให้ระบุรายละเอียดของตลาดดังกล่าว รวมทั้งวันเวลาที่คาดว่า
จะนาหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนด้วย นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้จะดาเนินการแต่งตั้งบุคคลใดทาหน้าที่
เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (market maker) สาหรับการซื้อขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และสาระสาคัญของ
ข้อตกลงในการทาหน้าที่เป็น market maker ด้วย
7. ภำระภำษีที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในหุ้นกู้
ให้เปิดเผยข้อมูลภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้ ในกรณีที่ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
ในหุ้นกู้แต่ละ tranche แตกต่างกัน ให้เปิดเผยความแตกต่างไว้ด้วย เช่น ภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นต้น
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ส่วนที่ 5
กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
1. ผูอ้ อกหุ้นกู้
ให้กรรมการทุกคน ผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุด และผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดในสายงาน
บัญชีของผู้ออกหุ้นกู้ลงลายมือชื่อ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับ
เอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ฉบับนี้แล้ว และด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะ [กรรมการ/ผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุด/ผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี]
ของผู้ออกหุ้นกู้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือ
ไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรอง
ความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ........................................ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้
ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูล
ที่ข้าพเจ้าได้รับรอง ความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1.
2.
3.
4.
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอานาจ
2. ผู้มีสิทธิเสนอโครงกำร
ผู้มีสิทธิเสนอโครงการต้องจัดให้กรรมการทุกคน และผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุด และผู้ที่
ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีของผู้มีสิทธิเสนอโครงการลงลายมือชื่อ หรือในกรณีที่ผู้มีสิทธิ
เสนอโครงการเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ ให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันของผู้มีสิทธิเสนอโครงการ
ลงลายมือชื่อ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารในแบบ
แสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบดังนี้
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“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ฉบับนี้แล้ว และด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะ [กรรมการ/ผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุด/ผู้ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี/
ผู้มีอานาจลงนามผูกพัน] ของผู้มีสิทธิเสนอโครงการ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน
ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรอง
ความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้
ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูล
ที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1.
2.
3.
4.
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอานาจ
3. กำรรับรองกำรปฏิบัติหน้ำที่ของที่ปรึกษำทำงกำรเงิน (ถ้ำมี)
ให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
ในแบบแสดงรายการข้อมูล โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ ขอรับรองว่าข้าพเจ้า
(1) ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แล้ว และ
ด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน
ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
(2) ได้พิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ในอนาคตแล้วเห็นว่า
สมมติฐานได้จัดทาขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้ลงทุนอย่างชัดเจน
เพียงพอ (เฉพาะกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มีการระบุนโยบาย และแผนการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ในอนาคต
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้)”
ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบแสดงรายการข้อมูล
บางส่วน หรือเห็นว่าข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบายเงื่อนไขไว้เพิ่มเติม เช่น

เอกสารแนบ 2

“เว้นแต่ข้อมูลในเรื่อง ........................ ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้
ที่ข้าพเจ้าไม่สามารถให้ความเห็นได้ เนื่องจาก .............................(ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะตรวจสอบ หรือ
ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารของผู้ออกหุ้นกู้ในการตรวจสอบข้อมูลในเรื่องนี้)” หรือ
“เว้นแต่ข้อความในหน้า............ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าควรใช้ข้อความ....................แทน”
ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินนาข้อมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นมาอ้างอิง
ให้ระบุข้อความเพิ่มเติม ดังนี้
“เว้นแต่ข้อมูลในเรื่อง..........................ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้
ที่ข้าพเจ้าใช้ข้อมูลจาก ....................................ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้เป็นอย่างดี”
ชื่อ
1.
2.

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ
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แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
(แบบ 69-SPV-II&HNW)

บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผู้ออกหุ้นกู้) ……
เสนอขาย
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
- ให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีสิทธิเสนอโครงการ และผู้ออกหุ้นกู้ (นิติบุคคลเฉพาะกิจ) ได้แก่ ชื่อ ประเทศที่
จดทะเบียน (กรณีผู้มีสิทธิเสนอโครงการไม่ได้เป็นบริษัทไทย) ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และสถาบัน
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- ให้ระบุลักษณะที่สาคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขาย เช่น ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ ประเภทของหุ้นกู้ ลักษณะการเสนอ
ขาย จานวนหุ้นกู้ที่ออก ราคาเสนอขายต่อหน่วย ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ หรือ
ผู้ค้าประกันการชาระหนี้ และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เป็นต้น
- ให้ระบุรายละเอียดสาคัญอื่นของการเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ผู้ประกันการจาหน่ายและจัดจาหน่าย บริษัทหลักทรัพย์
ที่ทาหน้าที่จัดจาหน่ายตราสารหนี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
(“แบบแสดงรายการข้อมูล”) มีผลใช้บังคับ เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายกรณีที่มีจานวนตราสารหนี้ที่ขายได้
น้อยกว่าจานวนตราสารหนี้ขั้นต่าที่ผู้ออกหุ้นกู้กาหนด เป็นต้น
- ให้ระบุคำเตือน ดังนี้
“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
ผู้ออกหุ้นกู้และเงื่อนไขของหุ้นกู้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุนในหุ้นกู้ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหุ้นกู้
ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้
แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้นี้
เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหุ้นกู้

เอกสารแนบ 2

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความ
ที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ซื้อหุ้นกู้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหุ้นกู้นั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหุ้นกู้ได้ตามมาตรา 82
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือ
ควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้มีผลใช้บังคับ”
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ส่วนที่ 1
รำยกำรข้อมูล
1. รายการทั่วไป
ให้เปิดเผยข้อมูลผู้มีสิทธิเสนอโครงการและผู้ออกหุ้นกู้ และรายละเอียดหุ้นกู้ ดังนี้
1.1 สรุปข้อมูลสำคัญของหุ้นกู้ (factsheet)
ในกรณีการเสนอขายหุ้นกู้ซึ่งไม่ได้กาหนดให้ต้องมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือแต่ผู้ออกหุ้นกู้
สมัครใจที่จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้ค้าประกันการชาระหนี้ เพื่อประกอบ
การเสนอขายหุ้นกู้นั้น ให้ระบุว่าผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่องตลอดอายุของ
หุ้นกู้หรือไม่ด้วย
1.2 ระบุรำยกำรอย่ำงน้อย ตำมมำตรำ 69(1) ถึง (10) และมำตรำ 70(1) ถึง (8) โดยมีรายละเอียดข้อมูล
ที่ถูกต้องและเพียงพอให้ผู้ลงทุน อย่างน้อยดังต่อไปนี้
1.2.1 ลักษณะสาคัญ ขั้นตอนการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ โครงสร้างทางกฎหมายและ
โครงสร้างกระแสเงินสดของโครงการ
1.2.2 ข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ เช่น ผู้จัดจาหน่ายตราสารหนี้
ผู้ค้าตราสารหนี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้บริหารจัดการโครงการ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนชาระเงิน
ผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้สารอง (ถ้ามี) เป็นต้น
1.2.3 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะนามาแปลงเป็นหลักทรัพย์ เช่น ประเภท ลักษณะ คุณภาพ
ทางเครดิต (กรณีสินทรัพย์เป็นลูกหนี้) เงื่อนไขในการเลือกสินทรัพย์ และมูลค่าของ กลุ่มสินทรัพย์ ประวัติ
การเรียกเก็บกระแสรายรับจากสินทรัพย์ เป็นต้น
1.2.4 การเพิ่มคุณภาพเครดิต (Credit Enhancement)
1.2.5 การลงทุนหรือการหาผลประโยชน์จากเงินสดในบัญชีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ
1.2.6 ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของโครงการ
1.2.7 การวิเคราะห์การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้หรือผู้ค้าประกันการชาระหนี้ตามหุ้นกู้
โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
1.2.8 ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ้ามี) เช่น การใช้ตราสารอนุพันธ์ (Derivative Instruments)
เพื่อปรับรูปแบบกระแสเงินสด เงื่อนไขการโอนสินทรัพย์คืน เป็นต้น
รายการข้อมูลเพิ่มเติม
(1) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ระบุประเภท
งบการเงินและระยะเวลาที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องส่งงบการเงินต่อหน่วยงานกากับดูแล
(2) กรณีผู้มีสิทธิเสนอโครงการเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อจากัด
และความเสี่ยงอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย
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(2.1) ผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้อาจได้รับ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอโครงการมีหน้าที่ต้องรวบรวม
เงินที่ได้จากสิทธิเรียกร้องตามโครงการส่งให้นิติบุคคลเฉพาะกิจซึ่งกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้มีสิทธิเสนอโครงการนั้นมีข้อจากัดในการส่งเงินออกนอกประเทศ (ถ้ามี)
(2.2) ข้อจากัดหรือความเสี่ยงอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิ หรือการตัดสินใจของ
ผู้ลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
(2.3) ในกรณีที่สินทรัพย์ของโครงการเป็นสิทธิเรียกร้องในต่างประเทศ ให้เปิดเผยข้อมูล
(ก) สิทธิและความคุ้มครองที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ รวมทั้งคาเตือน
ให้ผู้ลงทุนศึกษาและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศที่จะใช้บังคับกับสิทธิเรียกร้อง
ตามโครงการ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวให้แสดงในหน้าปกของแบบแสดงรายการข้อมูลด้วยตัวอักษรที่เน้น
และสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน
(ข) ความเสี่ยง ข้อจากัด สิทธิ และความคุ้มครองสินทรัพย์ภายใต้โครงการตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ของประเทศที่จะใช้บังคับกับสิทธิเรียกร้องตามโครงการ
(ค) การดาเนินคดีทางกฎหมายของนิติบุคคลเฉพาะกิจต่อผู้มีสิทธิเสนอโครงการหรือ
การบังคับกับสิทธิเรียกร้องตามโครงการ เนื่องจากผู้มีสิทธิเสนอโครงการหรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องดังกล่าว
มิได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ ให้ระบุถึงเขตอานาจศาลในการฟ้องร้องบังคับคดีต่อผู้มีสิทธิเสนอโครงการ
หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องนั้นด้วย
(3) กรณีมีการชาระค่าหุ้นกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ให้เปิดเผยข้อมูลอย่างน้อย ในเรื่องดังต่อไปนี้
(3.1) ข้อจากัดหรือความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา วิธีการจองซื้อการชาระราคา
การส่งมอบหลักทรัพย์ และวิธีการโอนหลักทรัพย์
(3.2) ข้อจากัดหรือความเสี่ยงอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิ หรือการตัดสินใจของ
ผู้ลงทุนอย่างมีนัยสาคัญเช่นเดียวกับกรณีข้อ 1 (2) ข้างต้น
(4) กรณีผู้มสี ิทธิเสนอโครงการเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตาม
กฎหมายต่างประเทศนั้น ให้ผู้มีสิทธิเสนอโครงการดังกล่าวเปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลไม่น้อยกว่า
รายละเอียดของข้อมูลที่ได้เปิดเผยในต่างประเทศ
1.3 เปิดเผยประวัติผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตรำสำรหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืม
จำกธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถำบันกำรเงินที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตั้งขึ้น
และกำรผิดเงื่อนไขในกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนดสิทธิ 3 ปีย้อนหลังของผู้มีสิทธิเสนอโครงกำร
1.4 ระบุปัจจัยควำมเสี่ยงต่อกำรดำเนินธุรกิจและกำรลงทุนในหุ้นกู้
1.5 กรณีเสนอขำยหุ้นกู้ ให้แนบร่างข้อกาหนดสิทธิเป็นเอกสารประกอบการยื่นแบบด้วย
2. รายการเฉพาะ
- กรณีเสนอขายหุ้นกู้ต่อ HNW ให้เปิดเผยอัตราส่วนทางการเงิน* ดังนี้
(1) อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย
(net debt to EBITDA ratio)
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย (interest coverage ratio)
อัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio)
อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (debt to equity ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (current ratio)
อัตราส่วนตั๋วเงินจ่ายต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (B/E size to interest bearing debt ratio)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

ทั้งหมด
(8) อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม
ในกรณีที่ key financial ratio รายการใดไม่เหมาะกับประเภทธุรกิจของผู้มีสิทธิเสนอโครงการ
หรือผู้ออกหุ้นกู้ สามารถปรับรายการดังกล่าวให้เหมาะกับประเภทธุรกิจได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการ
วิเคราะห์ของที่ปรึกษาทางการเงิน/บริษัทหลักทรัพย์ที่ทาหน้าที่จัดจาหน่ายตราสารหนี้
*

เอกสารแนบ 2

ส่วนที่ 3
กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
1. ผู้ออกหุ้นกู้
ให้กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันหรือผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอานาจ จากกรรมการ
ผู้มีอานาจลงนามผูกพันของผู้ออกหุ้นกู้ลงลายมือชื่อ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล
พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความ
และรูปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ฉบับนี้แล้ว และด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะ [กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน / ผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอานาจ
จากกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน] ของผู้ออกหุ้นกู้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน
ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง ในสาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรอง
ความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้
ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูล
ที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1.
2.
3.
4.

ผู้รับมอบอานาจ
2. ผู้มีสิทธิเสนอโครงกำร
ผู้ออกหุ้นกู้ต้องจัดให้กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันหรือผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบ
อานาจจากกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันของผู้มีสิทธิเสนอโครงการ หรือในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอโครงการ
เป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ ให้ผู้มีอานาจนามผูกพันของผู้มีสิทธิเสนอโครงการลงลายมือชื่อ
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และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ฉบับนี้แล้ว และ
ด้วยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน/ ผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้
รับมอบอานาจจากกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน / ผู้มีอานาจลงนามผูกพัน] ของผู้มีสิทธิเสนอโครงการ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูล
ที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรอง
ความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้
ไว้ ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูล
ที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1.
2.
3.
4.

ผู้รับมอบอานาจ

